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Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Directoraat Generaal Milieubehee~’ van het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, onder projectnummer
669.045-01 (ECNoprojectnumrner 7084).
Mijn dank gaat uit naar een aantal leden van de werkgroep kunststofschuirnen van het
CFK-aktieprogramma die gegevens over isolatieschuimen hebben aangeleverd en het hoofdstuk
over isolatiematerialen van commentaar hebben voorzien.

SAMENVATTING
De toepassing van isolatiematerialen in woningen heeft op een drietal manieren gevolgen voor
de emissies van broeikasgassen. Ten eerste nemen door het aanbrengen van isolatiemateriaal
warmteverliezen uit de woning af waardoor minder energie nodig is voor verwarming en minder
CO2-emissie plaatsvindt. Ten tweede doordat de eventueel in isolatiemateriaal aanwezige blaasmiddelen voor, tijdens of na het nuttig gebruik van het isolatiemateriaal in de atmosfeer vrijkomen en daar een broeikaswerking hebben. Ten derde doordat voor de produktie van isolatiemateriaal energie nodig is en hierdoor CO2-emissie plaats vindt.
Voor verschillende isolatiematerialen zijn de broeikaseffectwaarden (BE-waarde) gedefinieerd.
De BE-waarde is gedefinieerd als de gemiddelde jaarlijkse CO~-equivalente emissie van broeikasgassen ten gevolge van verwarming en isolatie van een gebouw. Een lage BE-waarde komt
overeen met een lage bijdrage aan broeikasgasemissies. De BE-waarde maakt het mogelijk om
isolatiematerialen te rangschikken op hun bijdrage aan de vermindering van broe~kasgasemissies.
De in deze studie beschouwde iso]atiematerialen omvatten polyurethaan- (PrJR-)schuimen, polystyreenschuimen (XPS en EPS) en minera]e wol. Daarbij zijn voor PUR-schuim en XPS-schuim
verschillende blaasmiddelen beschouwd. De isolatiematerialen verschillen van elkaar met betrekking tot onder andere de isolerende werking, de broeikaswerking van het (eventuele) blaasmiddel en energie-inzet tijdens produktie.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een model dat een warmtebalans van een woning
bevat. Voor omrekening van emissies van andere broeikasgassen dan COa naar CO=-equivalente emissies is gebruik gemaakt van de Global Warming Potential (GWP). In de standaardberekeningen zijn de dikten van isolatiematerialen constant gehouden. Gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd waarbij de isolatiewaarde constant is gehouden, waarbij gerekend wordt met hoge en
lage GWP’s en waarbij de mogelijkheid van recycling van isolatiematerialen wordt toegelaten.
De resultaten van de standaardberekeningen (constante dikte van isolatiematertaal) geven aan
dat de BE-waarden van PUR-schuim waarbij gebruik is gemaakt van het blaasmiddel pentaan of
LBL-2 (handelsnaam voor isopropylchloride) de laagste BE-waarde heeft. De BE-waarden van
met COz of met HCFK-141b geblazen PUR-schukn en, in mindere mate, van minerale wol en
EPS zijn een weinig hoger. XPS-schuimen hebben bij gebruik HCFK’s (HCFK-22 en HCFK-142b)
hogere BE-waarden. De BE-waarden van CFK-11 geblazen PUR of CFK-12 geblazen XPS is
tweemaal zo groot dan voor de beste alternatieven.
Bij constante isolatiewaarde van het isolatiemateriaal verandert de rangorde van de BE-waarde
enigszins. De laagste BE-waarde hebben nu minerale wol, EPS en PUR-schuim geblazen met
pentaan, LBL-2 of COl.
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1. INLEIDING
De produktie van CFK-1 1 geblazen polyurethaan (PUR) -schuim wordt op korte termijn beëindigd [1,2]. PUR-isolatieschuim wordt gebruikt voor isolatie van gebouwen, koelapparatuur en
boilers. Voor de vervanging van CFK-1 1 geblazen PUR-isolatieschuim bestaat in principe een
tweetal mogelijkheden:
- Het blaasruiddel (CFK-1 1) voor PUR-isolatieschuim wordt vervangen door een ander blaasmiddel;
- PUR-isolatieschuim wordt vervangen door een ander isolatiemateriaal.
De twee hierboven aangegeven mogelijkheden geven bij gelijkblijvende isolatiedikten veranderingen in het energiegebruik voor geïsoleerde gebouwen, koelapparatuur en boilers. Omdat de
warmtegeleiding van alteruatieve isolatiematerialen minder goed is zal het energiegebruik omhoog gaan. Hierdoor zullen ook de emissies van CO2 toenemen. Bij het gebruik van isolatiematerialen vinden ook emissies van broeikasgassen uit het blaasmiddel plaats. In deze studie zal de
’broeikasefl:ectwaarde’ (BE-waarde) (de som van de broeikasgasemissie van ruimteverwarming
en de broeikasgasemissie van isolatie) van een aantal isolatiematerialen voor toepassing in
gebouwen (de omvangrijkste toepassing van PUR-schuimen) worden berekend en vergeleken.
Bij de opzet van de studie zijn de volgende randvoorwaarden gehanteerd:
¯ Deze studie is een vervolg op een eerdere studie die voor het ministerie van VROM is uitgevoerd [4]. De gevolgde methodiek verschilt weinig ten opzichte van de methodiek in [4]. De
in beschouwing genomen groep isolatiematerialen is uitgebreid met enkele alternatieven die
zich tijdens de uitvoering van [4] nog niet of nauwelijks in beschouwing werden genomen
voor substitutie. Verder is de analyse uitgebreid met XPS-schuimen (geêxtrudeerd polystyreen);
¯ Deze studie pretendeert niet alle milieu-efl:ecten van isolatiematerialen in beschouwing te nemen;
¯ De keuze van isolatiematerialen en alternatieven is tot stand gekomen na overleg met producenten van PUR-schuimen;
¯ De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de nu aanwezige informatie van isolatiematerialen;
¯ De evaluatie van isolatiematerialen richt zich in de eerste plaats op PUR-schuimen met
CFK-vervangende blaasmiddelen die op commerciële schaal (zullen) worden toegepast.
Daarnaast zijn in de vergelijking meegenomen polystyreen (geëxpandeerd en geêxtrudeerd)
en minerale wol.
In hoofdstuk 2 is een korte beschrijving gegeven van de berekeningsmethodiek. In hoofdstuk 3
worden de beschouwde isolatiematerialen beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de
Global Warming Potential, de eenheid die wordt gebruikt om emissies van verschillende
broeikasgassen met elkaar te vergelijken. In hoofdstuk 5 worden resultaten van de standaard
berekeningen gepresenteerd. Daarna volgen in hoofdstuk 6 de resultaten van een aantal onzekerheidsanalyses en in hoofdstuk 7 discussie en conclusies.

2. BEREKENINGSWIJZE/MODELAANPASSINGEN
De keuze van een iso]atiemateriaal beïnvloedt zowel de broeikasgasemissie van ruimteverwarming als de broeikasgasemissie van isolatie (blaasmiddel en produktie). Door deze emissies te
sommeren wordt een ’broeikasef~ect-waarde’ (BE-waarde) voor toepassing van een isolatiemateriaal in een gebouw verkregen. Deze is gedefinieerd als de gemiddelde jaarlijkse CO2-equivalente emissie van broeikasgassen ten gevolge van verwarming en isolatie van een gebouw. Een
groot aantal variabelen tezamen bepaalt de precieze grootte van de BE-waarde. Met het model
WIEBE (Woninglsolatie En Broeikasgas Emissies) worden berekeningen uitgevoerd om de
BE-waarde precies vast te stellen.
Figuur 2.1 geeft schematisch de onderdelen van het model weer. Links van de stippellijn staan
de componenten die deel uitmaken van de berekening van de CO2-emissie die met verwarming
gepaard gaat. Het rechter gedeelte van het modelschema geeft de onderdelen voor de berekening van broeikasgasemissies verbonden met isolatiemateriaal.
Verschillende isolatiematerialen zijn met elkaar vergeleken. Verondersteld is dat een gebouw
geheel met één isolatiemateriaal wordt ge]soleerd (gehele gevel-, dak- en vloeroppervlak). Hierbij wordt voor elk isolatiemateriaal met een zelfde dikte per toepassing gewerkt. De dikten van
de verschillende isolatietoepassingen verschilt wèl.
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Figuur 2. I. Structuurschema voor berekening van broeikasgasemissies van womngisolatie
De warmtebalans van een gebouw staat centraal in de berekening van de uit verwarming voortkomende CO~-emissies. Gewerkt is met een voor het stookseizoen gemiddelde stationaire
warmtebalans, zoals beschreven in [3]. Aan één kant van de balans staan de winstposten: zoninstraling, interne warmteproduktie (van mensen en apparaten) en bijstook. Aan de andere kant
van de balans staan de verliesposten: transmissie en ventilatie. Om te compenseren voor niet
stationaire effecten en voor de benuttingsgraad van zoninstraling en interne warmte zijn correctiefactoren ingevoerd. Transmissie en ventilatie zijn afhankelijk van klimaatvariabelen (aantal
graaduren). Voor de af-zondedijke gebouwtypen liggen verschillende posten van de warmteba-
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~ans vast. Zontoetredingst:actoren en bewonersgedrag (binnentemperatuur, ventilatiegedrag en
interne warmte) veranderen niet door keuze van een isolatiemateriaal. Door de keuze van isolatiemateriaal wordt de transmissie door wanden, dak en vloer gewijzigd. De andere verliesposten
(ventilatie en transmissie door glas) worden niet door de keuze van betreffend isolatiemateriaal
be~nvloed en zijn dus constant onafhankelijk van de keuze van het isolatiemateriaaL Bijstook
vormt de restpost in de warmtebalans. De voor bijstook benodigde brandstol: wordt berekend
met het rendement van de verwarmingsketel. De met het brandstof’verbruik gepaard gaande
jaar|Ökse COl-emissie is berekend met de COz-emissiecoêfficiênt van de verb~uikte brandstof (in
principe is dat aardgas). Zie verder ook bijlage B.1.
De keuze van een isolatiemateriaal (wel of geen PUR-schuim) bepaalt of er bij isolatie wel of
geen emissies van andere broeikasgassen dan CO2 (CFK’s, HCFK’s, vluchtige koolwaterstoffen)
zijn betrokken. De CO~-emissies voor produktie van isolatiemateriaal worden ook beschouwd.
De voor isolatie benodigde hoeveelheid isolatiemateriaal wordt berekend uit gegevens over de
referentiegebouwen. De totale emissìes van broeikasgassen van isolatiematerialen over de levensduur van een isolatiemateriaal zijn gedeeld door de levensduur van de toepassing. Er wordt
van uitgegaan dat alle in PUR-schuim opgeslagen blaasmiddel uiteindelijk in de atmosfeer terecht komt (potentiële emissies). Als gevoeligheidsanalyse wordt de gecontroleerde verwerking
van een deel van het sloopafval beschouwd. De (H)CFK-emissies zijn met behulp van (ìlobal
Warming Potentials (GWP’s) omgerekend naar CO~-equivalente emissies. Vanwege de grote
onzekerheden in GWP-waarden, zijn daarnaast berekeningen met hoge en lage GWP’s uitgevoerd.
Berekeningen zijn uitgevoerd voor een tweetal woningtypen:
- Nieuwbouw eengezins doorzonwoning [32] (856 m~ aardgas per jaar);
- Bestaande eengezins doorzonwoning (1358 m~ aardgas per jaar).
Deze gebouwtypen zijn eerder beschreven in [4] en op een aantal details enigszins aangepast;
voor de bestaande eengezins doorzonwoning zijn in het warmtebalansmodel enige verbeteringen
in de warmtestromen aangebracht. Het rendement van de CV-ketels van eengezinswoningen is
verhoogd van 80% tot 85%; dit stemt beter overeen met de gemiddelde praktijkomstandigheden.
Berekeningen voor de fabriekshal zijn niet uitgevoerd. De resultaten van [4] in ogenschouw nemend, wordt verwacht dat de resultaten voor de fabriekshal een grote mate van gelijkenis zullen
vertonen met de resultaten eengezinswoningen.
Gerekend is met de gemiddelde in Nederland geldende klimatologische omstandigheden. Dit
betekent dat gerekend wordt met een stookseizoen met een lengte van 212 dagen. De gemiddelde buitentemperatuur is in die periode 4,8°C.
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3. BESCHOUWDE ISOLAT|EMATERIALEN
In deze paragraaf worden de eigenschappen van een aantal isolatiematerialen kort besproken.
De beschrijving concentreert zich op P(.IR-schuimen (paragraaf 3.1). Daarnaast worden polystyreen (3.2 en 3.3) en minerale wol besproken (3.4). De bespreking van de energie-inzet vOor de
produktie van isolatiematerialen vindt plaats in paragraaf 3.5.
Voor elk isolatiemateriaal worden in één van de subparagrafen in een tabel enkele fysische karakteristieken volgens verschillende bronnen gegeven. Daarna volgt een tij waarden die uit deze
literatuur is gedestilleerd en voor deze studie is gebruikt; producenten van kunststofschuimen
zijn in een vroeg stadium van deze studie in de gelegenheid gesteld deze waarden te becommentariêren. De literatuurwaarden zijn niet in een onafhankelijk laboratorium getest. De geschiktheid van individuele isolatiematerialen voor specifieke toepassingen wordt niet besproken;
in paragraaf 3.7 wordt wel ingegaan op de invloed die speciale isolatietoepassingen kunnen
hebben op de keuze van isolatiematerialen. In elke tabel wordt de warmtegeleiding van isolatiemateriaal aangegeven direct na produktie (nieuw) en na (kunstmatige) veroudering (oud).

3.1. PUR-schuim
PUR-schuim ontstaat uit een chemische reactie van een isocyanaat met een po]yol. Voor deze
exotherme reactie plaatsvindt wordt een blaasmiddel aan het polyol toegevoegd. Het blaasmiddel veroorzaakt de schuimvorming en vormt de gasvulling van de cellen.De warmtegeleiding
van het PUR-schuim is onder andere afhankelijk van het geb~uikte blaasmiddel. PUR-schuim is
veelal aan één of twee zijden bekleed met een cacheermateriaal. Dit cacheermateriaal kan onder andere bestaan uit gebitumineerd glasvlies, bitumenpapier, polyethyleen gecoat kraftpapier
aluminium, blik of aluminiumplaten. PUR-isolatieschuim wordt vooral gebruikt voor isolatie van
daken en muren. Daarnaast bestaat er een PUR-schuim dat ter plaatse kan worden geschuimd
en veel wordt gebruikt voor kíerdichting. Dit PUR-schuim is in deze studie niet beschouwd.
In overleg met enkele leden van de werkgroep kunststofschuimen van het CFK-aktieprogramma
is een aantal blaasmiddelen voor PUR-schuimen geselecteerd. Hieronder vallen de blaasmiddelen: CFK-11 (conventioneel gehalte en 50% gereduceerd), pentaan, H20/CO~, isopropylchloride
of LBL2, HCFK-141b en een mengsel van HCFK-22 en HCFK-142b.
De totale warmtegeleiding van PUR-isolatieschuim is de optelsom van straling, de geleiding door
het vaste schuim en geleiding door het gas in de cellen (blaasmiddel). De geleiding door het
schuim is afhankelijk van de schuimkwaliteit. De geleìding door het gas in de cellen is de belangrijkste post in de totale warmtegeleiding. In deze studie zijn berekeningen gebaseerd op
praktijkgegevens voor de warmtegeleiding van PUR-schuimen. Hierom heeft geen disaggregatie
plaatsgevonden van de warmtegeleiding in de afzonderlijke posten. Ter illustratie is de warrntegeleiding van de afzonderlijke blaasmiddelen in gasvorm gerapporteerd.
Na de produktie van PUR-schuim dii~í~ndeert het blaasmiddel langzaam uit de cellen. Hierdoor
vermindert de isolerende werking. De diffuusie van blaasmiddel vindt met name plaats in het
eerste jaar na produktie; daarna neemt dit af. Veroodering van PUR-schuim kan in laboratoria
op verschillende manieren gesimuleerd worden (bijvoorbeeld door het schuim bloot te stellen
aan hoge temperaturen (70°C)). In deze studie is gewerkt met gemiddelde warmtegeleidingscoéfiíciênten voor isolatiematerialen na (kunstmatige) veroudering. De literatuur geeft meestal
niet aan op welke wijze schuim is verouderd of op welke wijze de veroudering is bepaald. De
onzekerheden in de warmtege]eiding die hierdoor ontstaan zijn naar verwachting gering (0,001
W/(m.K). De geringe ervaring met altematieve PUR-schuimblaasmiddelen is waarschijnlijk een
grotere bron van onzekerheid voor het geven van warmtegeleidingcoêfficiënten. Een aantal cacheringmaterialen heeft een sterke diffusieremmende werking (bijvoorbeeld aluminium of blik)
waardoor de uìttreding van het blaasmìddel wordt afgeremd en daardoor de toename van de
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warmtegeleiding geredueeerd worden. Hier wordt uitgegaan van PUR-schuim zonder een sterk
diffusieremmende cachering.
Blaasmiddelen voor PUR-isolatieschuimen moeten aan verschillende eisen voldoen. Enkele
technische eisen zijn de lage warmtegeleiding, het bijdragen aan een drukvast schuim (dichtheid), geringe diffusie uit schuimcellen en een kookpunt bij produktie dat ongeveer 20°C bedraagt. De benodigde drukvastheid van een schuim wordt bepaald door de toepassing waarin
het schuim wordt gebruikt. In deze studie wordt voor alle PUR-schuimen gerekend met een
dichtheid van 32 kg/ma. Naast bovengenoemde eisen kunnen eisen worden gesteld aan de mate
van brandbaarheid en de mate van toxiciteit. Het gebruik van HCFK-123 als blaasmiddel lijkt
bijvoorbeeld weinig kans te maken vanwege de mogelijk carcinogene werking [30].

3.1.1. Conventioneel CFK-11 geblazen PUR-schuim
Het gebruik van het blaasmiddel CFK-11 heeft een PUR-schuim opgeleverd met zeer goede
isolerende eigenschappen. Vanwege de vernietigende werking op ozon in de stratosfeer wordt
het gebruik van CFK-11 binnenkort beêindigd. In tabel 3.1 worden de volgens verschillende
bronnen geldende technische eigenschappen van CFK-11 geblazen PUR-schuim aangegeven,
De onderste rij geeft de technische eigenschappen aan die voor deze studie zijn gebruikt.
Tabel3.1. Enkele technische eigenschappen van conventioneel CFK-11 geblazen PUR-schuim
volgens diverse bronnen
Bron

[5]

Warmtegeleiding [W/(m.K)]
CFK-11

PUR (nieuw)"

PUR (oud)b

0,0078

0,019-0,020

0,022

[6]

0,023

Dichtheid
[kg/m~l

CFK-11
7-15%

33-34

[7]

12,5%

[8]

0,016

0,026

34

[9]

0,0214

0,023

40

0,020

41

[10]
[111
Deze studie

Gehalte

±16%
n.r.~

n.r.

0,023

32

12%

Nieuw isolatiemateriaal: net uit de fabriek
Oud isolatiemateriaal: na (kunstmatige) veroudering
Niet relevant

3.1.2. PUR-schuim met een gereduceerd gehalte CFK-11
Voor toepassingen in isolatie van koelapparatuur kan het gehalte CFK-11 in het PUR-schuirn
met 50% worden teruggebracht. De warmtegeleiding van dit schuim is iets hoger dan van het
’oude’ CFK-11 geblazen P(-IR-schuim. Ook voor toepassing als isolatie in de bouwsector kan het
CFK-gehalte worden gereduceerd. Daar is ook een reductie van 40-50% haalbaar. De warmtegeleiding van het PUR-schuim wordt hierdoor 5-10% hoger dan voor PUR-schuim met een conventioneel CFK-11-gehalte (zie tabel 3.2). Vanzelfsprekend is het reduceren van het gehalte
CFK-11 in het PUR-schuim geen lange termijn oplossing voor de blaasmiddelvervanging.
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Tabel 3.2. Enkele technische eigenschappen van met een gereduceerd gehalte aan CFK-I1 geblazen PUR-schuim volgens diverse bronnen
Bron

Warmtegeteìding [W/(m.K)]
CFK- 11

[5]

PUR (nieuw)

PUR (oud)

Dichtheid
[kg/m3]

0,020-0,022

0,023

46

10% hoger

[7]
[12]
Deze studie

20-30% red
mogelijk

4,2-6,6%

CFK- 11

12,5%

5-10% hoger

30-35

7-12%

0,025

32

7%

n.r.

n.r.

Gehalte

3.1.3. Pentaan
Vanwege de brandbaarheid is de toepassing van pentaan als blaasmiddel enige tijd controversieel geweest. Voor de brandbaarheid van pentaan in PUR-schuim zijn inmiddels oplossingen
gevonden en pentaan is daarmee in principe een goed toepasbaar alternatief voor CFK-11. Een
aantal belangrijke technische eigenschappen van pentaan geblazen PUR-isolatieschuim (drukvastheid, vochtopname, ontvlambaarheid en soortelijk gewicht) komen voldoende overeen met
die van CFK-geblazen PUR-schuim.
Van pentaan bestaat een drietal isomeren (n-pentaan, iso-pentaan en neo-pentaan). N-pentaan
en iso-pentaan kunnen worden gebruikt als blaasmiddel van PUR-schuim. De technische eigenschappen van PUR-schuim geblazen met iso-pentaan en met n-pentaan ontlopen elkaar weinig.
Hierom worden ze als één alternatief beschouwd. De technische informatie uit een aantal bronhen heeft geleid tot de onderste tij van tabel 3.3 aangegeven invoergegevens.
Pentaan wordt al langere tijd gebruikt voor de produktie van geêxpandeerd polystyreenschuim
(EPS) (zie paragraaf 3.3). Het pentaan blijft bij die toepassing tijdens het gebruik niet in de cellen van het schuim opgesloten.
Tabel 3.3. Enkele technische eigeaschappen van pentaan geblazen PUR-schuim
Bron

WarmtegeIeiding [W/(m.K)]
Pentaan

PGR (nieuw)

PUR (oud}

Dichtheíd
[kg/m~]

[13]

0,015 n/
0,014 i/
0,010 neo

0,020-0,021

0,023-0,027

38

[14]

0,013

0,0216-0,02211

0,026-0,027

30,2-33,8

[11]

0,0135

[5]
[15]

0,0138

pentaan

7-12%
5-6%

0,020-0,023

[16I

0,0251-0,0271

31
8%

[17]
Deze studie

Gehalte

n.r.

n.r.

0,026

32

Gemeten 6 weken na produktie onder afscherming door diffusiedichte laag.
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6%

3. 1.4. Water/kooldioxyde
CO2 kan ook als blaasmiddel gebruikt worden. CO~ ontstaat uit de reactie van isocyanaat met
water. Verschillende technische eigenschappen van COl-geblazen PClR-schuim zijn gelijk aan
die van CFK-geblazen PUR-schuLm. Nadelen zijn de geringere isolerende werking (warmtegeleiding van het gas CO~ bedraagt 0,0166 W/(m.K) [5] en de hoge diffusiesnelheid van CO~ uit de
PU]~-cellen. Volgens [27] zijn er vooreerst nog problemen met de commerciêle produktie van
COl-geblazen PUR-schuim; verschillende problemen in het produktieproces geven een schuim
dat niet voldoet aan eisen met betrekking tot de stijf~eid van het materiaal.
Tabel 3.4. Enkele technische eigenschappen van C02-geblazen PUR-schuim
Bron

Warmtegleiding [W/(m.K)]
H20/CO~

[16]
[5]

0,0166

PUR (nieuw)

PUR (oud)

Dichtheid
[kg/m3]

0,026-0,029

0,033-0,034

38-44

0,023-0,024

0,034

[6]

[]8]
Deze studie

0,028

33-34

0,031

32

Gehalte
H~O/CO~

0,016
n.r.

n.r.

3%

3.1.5. LBL-2 of Isopropylchloride
LBL-2 is de door Recticel gebruikte handelsnaam voor isopropylchloride. Ook isopropylchloride
wordt onderzocht op de toepasbaarheid als blaasmiddel voor PUR-schuim. Voorlopig is slechts
een beperkte hoeveelheid gegevens over dit schuim voorhanden. Op dit moment zijn nog geen
toxicologische effecten van LBL-2 bekend. Een aantal aspecten moet nog worden uitgezocht.
Tabel 3.5. Enkele technische eigenschappen van met LBL-2 geblazen PUR-schuim
Bron

Warmtegeleiding [W/(m.K)]
LBL2

[19]
Deze studie

PUR (nieuw)

PUR (oud)

Dichtheid
[kg/m~]

0,0122
n.r.

Gehalte
LBL2
7,5%

n.r.

0,026

32

7,5%

3.1.6. HCFK-141b

Van de HCFK’s lijkt HCFK-141b één van de kansrijkere altematieven om CFK-11 als blaasmiddel te vervangen.
Tabel 3.6. Enkele technische eigenschappen van met HCFK-141b geblazen PUR-schuim
Bron

Warmtegeleiding [W/(m.K)]

HCFK-141~
[ 12]

0,094

[20]

0,010

Deze studie

n.r.

PUR (nieuw)

Dichtheid

Gehalte

PUR (oud)

[kgim~]

HCFK-141~

0,025

34

10%

0,025

32

10%

n.r.
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3.1.7. Mengsel van HCFK-22 en HCFK-142b

In [4] zijn de PUR-blaasmiddelen HCFK-22 en HCFK-142b afzonderlijk beschouwd. HCFK-22 en
HCFK-142~ diffunderen sneller uit het PUR-schuim dan CFK-11 [351~ daardoor bereikt de warmtegeleiding van dit PUR-schuim eerder zijn eindwaarde.
Het toepassen van het mengsel van HCFK-22 en HCFK-142b voor het blazen van PUR-schuim
wordt nog overwogen. Praktijkgegevens zijn nog niet bekend; voor deze studie zijn deze ingeschat op basis van praktijkgegevens met PUR-schuim geblazen met HCFK-141~ en HCFK-22.
Hier is uitgegaan van een mengsel bestaande uit 40% HCFK-22 en 60% HCFK-142~.
HCFK-22 en HCFK-142~ hebben een ozonaantastend vermogen dat ongeveer 5% bedraagt van
het ozonaantastend vermogen van CFK’s. De stoffen zijn commercieel beschikbaar, hoewel de
hoeveelheden 142~ nog beperkt zijn. Een technisch probleem is het inmengen in het polyol, dat
alleen in continue installaties goed functioneert.
Tabel 3.7. Enkele technische eigenschappen van met een mengsel van HCFK-22 en HCFK-I42~
geblazen PUR-schuim
Bron

Warmte~e|eiding [W/(m.K)]
HCFK-22/HCFK-142~ PUR (nieuw)
PUR (oud)

Deze studie

Dichtheid
[kg/m~]

Gehalte

32

10%

0,026

3.2. Geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS of EPS)
Styreen is de grondstof voor een tweetal polystyreenschuimen (geêxtrudeerd en geêxpandeerd
polystyreenschuim). Bij geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) wordt het polystyreen onder
toevoeging van een blaasmiddel in de extruder geleid, waar het uitzet en het iso]atiemateriaal
vormt. Bij XPS is net als bij PUR het blaasmíddel in de schuimcellen opgesloten.

3.2.1. CFK-12
Van oudsher werd XPS-schuim geblazen met CFK-12. Volgens [7] komt bij de produktie van
XPS-schuim slechts tweederde deel van het blaasmiddel in het schuim terecht. De rest van het
blaasmiddel wordt niet teruggewonnen. Met deze produktieverliezen is in de berekening geen
rekening gehouden.
Tabel 3.8. Enkele technische eigenschappen van CFK-12 geblazen XPS-schuim
Bron

Warmtegeleiding [W/(m.K)]
CFK-12

XPS (nieuw)

XPS (oud)

Dichtheid
[kg/m~]

Gehalte

[5]

0,029

32

[17]

0,028

32

6%

Deze studie

0,028

32

6%

3.2.2. HCFK-142~
HCFK-142~ wordt op het moment op commercièle schaal gebruikt voor het XPS-schuim [28].
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Tabel 3.9. Enkele technische eigenschappen van met HCFK-I42b geblazen XPS-schuim
Bron

Warmtegeleiding [W/(m.K)]
HCFK-142b XPS (nieuw)
XPS (oud)

Dichtheid
[kg/m3]

Gehalte HCFK-142b

[17]

0,024

0,030

32

5%

[28]

0,028

0,028

30

10%

0,029

32

5%

Deze studie

3.2.3. Mengsel van HCFK-22 en HCFK-142b
XPS-schuim wordt ook geblazen met een blaasmiddel dat bestaat uit een mengsel van HCFK-22
en HCFK-142~. Het percentage HCFK-22 in het blaasmiddel bedraagt 10% tot 40% [28]. Hier zal
worden gerekend met 30% HCFK-22. De gegevens voor met HCFK-142b geblazen XPS (zie
3.2.2) zijn verder overgenomen.
Tabel 3.10. Enkele technische eigenschappen van met een mengsel van HCFK-22 en HCFK-I42b
geblazen XPS-schuim
Bron

Warmtegeleiding W/(m.K)
30% HCFK-22
XPS (nieuw)~
XPS (oud)2
v
70% HCFK-142

Deze studie

0,029

Dichtheid
Ikg/m~]
32

Gehalte

5%

3.3. Geëxpandeerd polystryreenschuim (EPS)
Expansie is de tweede manier waarop een isolatiemateriaal uit de grondstof polystyreen kan
worden vervaardigd. EPS wordt veel gebruikt voor vloerisolatie, maar ook voor spouwmuren,
buitengevels en daken. De densiteit van EPS-hardschuim is afhankelijk van de persing 15 tot
35 kg/m~. De warmtegeleiding is 0,035 W/(m.K) [8]. Hier is gerekend met een EPS-schuim met
een densiteit van 25 kg/m~. Direct na de produktie zijn de cellen van EPS gevuld met pentaan.
Het pentaan diffundeert snel uit het schuim; bij aflevering van EPS-schuim bevat het doorgaans
geen pentaan meer en is het schuim gevuld met lucht. De pentaan (6 gewicht-% [23]) wordt op
dit moment niet teruggewonnen [28] en verdwijnt dus naar de atmosfeer. Het huidige beleid
(KWS 2000) is gericht op het terugdringen van deze emissie vanaf 1995.

3.4. Minerale wol
Onder de verzamelterm minerale wol vallen de isolatiematerialen glaswol en steenwol. Steenwol
wordt vervaardigd van diabaas, een vulkanisch uitvloeiingsgesteente. Uit deze grondstof worden
vezels gevormd die met een bindmiddel worden samengevoegd tot platen, dekens en schalen.
Steenwol kan worden gebruikt voor isolatie van daken, gevels en vloeren. De warmtegeleiding
bevindt zich tussen 0,032 en 0,040 W/(m.K) [8].
Glaswol bestaat uit uiterst dunne glasvezels, meestal gebonden door een kunsthars. Glaswo]isolatie is er in verschillende uitvoeringen; de isolerende eigenschappen zijn afhankelijk van de
uitvoering. De harde glaswolplaat heeft een densiteit van 50 kg/m~ en een warmtegeleiding van
0,030 W/(m.K). De glaswol spouwrol heeft een densiteit van circa 16 kg/m~ en een warmtegeleiding van 0,035 W/(m.K). Met spouwwolvlokken (40 kg/m~) bereikt men een warmtegeleiding
van 0,044 W/(m.K) [8]. Glaswol kan worden gebruikt voor de meeste isolatietoepassingen. Voor
deze studie wordt uitgegaan van glaswol met een densiteit van 18 kg/m~ en een warmtegeleiding van 0,035 W/(m.K) [23].
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Hoewel deze studie niet alle milieu-e~~ecten van isolatiemateria|en eval~ee~t wordt kort stil gestaan bij enkele gezondheidseffecten van minerale wol. Het belangrijkste gezondheidseffect dat
optreedt bU het aanbrengen van minerale wol is de irritatie van de huid na aanraking, l=ffecten
als gevolg van de inademing van kleine deeltjes minerale wol vergelijkbaar met die van asbest,
zijn nog niet aangetoond en lijken zeer beperkt. Zowel de deeltjesgrootte als de persistentie in
het menselijk lichaam zijn bij minerale wo] vee] gunstiger dan voor asbest. Alleen in het geval
van specialties is er sprake van enige {espirabele .fl-acties [31 I-

3.5. Energie-inzet voor de produktie van isolatiematerialen
Voor de produktie van isolatiematerialen is energie vereist. Bij dit energiegebruik vinden
C02-emissies plaats die aan het gebruik van het isolatiemateriaal kunnen worden toegerekend.
Vermenigvuldiging van de energie-inzet met de specifieke C02-emissiecoêfficiênt (zie tabel) van
de gebmikte energiedrager geeft de COz-emissie die met produktie van isolatiemateriaal gemoeid gaat.
Tabel3.11. C02-emissiecoëfficienten van energiedragers [37]
Energiedrager

Emissiecoêfficiênt
[gr COz / MJ]

Aardgas

56,1

Olie

73

Kolen

94

Elektriciteitz

167

Daarnaast vertegenwoordigt het grondstofverbruik een energie-input die na de nuttige gebmikfase van het isolatiemateriaal tot COa-emissies kan verworden. Dit is afhankelijk van het lot van
het schuim na de nuttige gebruikfase. Aangenomen wordt dat het schuim na storten langzaam
maar zeker zal afhreken waarbij de koolstof in CO~ zal worden omgezet. Indien het PUR-schuim
na de nuttige gebruikfase wordt verbrand wordt ook CO2 gevormd. Als daarbij energie (elektriciteit, warmte) wordt opgewekt dan hoeft een deel van de COl-emissie niet aan het PUR-schuim
gebruik toegerekend te worden. Hier wordt vanuit gegaan dat 80% van het isolatiemateriaal
gestort zal worden en 20% zal worden verbrand in een afvalverbrandingsoven (AVI) onder opwekking van elektriciteit met een rendement van 25% [211. De mogelijkheid van hergebruik is in
eerste instantie niet meegenomen. De opwekking van elektriciteit in een avi voorkomt de emissie van CO~ bij een elektriciteitscentrale. Als geoorrigeerd wordt voor het verschil in rendement
en energiedrager voor de wijze van elektriciteitopwekking (tabel 2.) resteert een COz-emissiefactor voor het verbrande deel van de grondstof van 31,45 gr CO~/MJ. De gemiddelde CO2-emissiefactor voor grondstofverbruik komt hiermee op 0,8 x 73 + 0,2 x 31,45 = 64,7 gr COz/MJ.
De energie-inzet voor de produktie van PUR-schuim bedraagt 17,8 MJ/kg PUR-schuim aan
brandstoffen en 1,78 Kwh/kg PUR-schuim aan elektriciteit [22]. [38] geeft aan dat dit te laag is;
de brandstofinzet bedraagt 47 MJ/kg. Aangenomen wordt dat 70% van de brandstofinzet uit
aardgas bestaat en 30% uit olieprodukten. Het grondstofverbru{k bedraagt 43,3 MJ/kg
PUR-schuim [22]. Met behulp van de COz-emissiefactoren in tabel 3.11 kan de COl-emissie
voor de produktie van een kilogram PUR-schuim produktie berekend worden:
47 x (0,7 x 56,1 + 0,3 x 73) + 1,78 x 3,6 x 167 + 43,3 × 64,7 = 6,75 kg COa

COz.emissiefactor voor elektriciteit die wordt opgewekt via centraal opgesteld vermogen in
Nederland. Correctie voor de gelijktijdige produktie van warmte heeft plaatsgevonden.
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Het type blaasmiddel dat gebruikt wordt heeft gevolgen op het energiegebruik voor produktie
van PUR-schuim omdat processen veranderen. Omdat hier weinig of geen gegevens over beschikbaar zijn is hier niet voor gecorrigeerd. Verwacht wordt dat de veranderingen in energiegebruik beperkt zijn°
lngeschat wordt dat de emissies van blaasmiddel tijdens produktie van blaasmiddel en PURschuim in moderne installaties 2% bedragen van de hoevee]heid die uiteindelijk in het
PLIR-schuim terechtkomt.
Voor het betekenen van de CO~-emissies voor de produktie van geêxpandeerd polystyreen (PS)
en minerale wol is gebruik gemaakt van gegevens uit [231. In deze studie is in detail de energieinzet van de verschillende stappen voor de produktie van isolatiematerialen in kaart gebracht.
De energie-inzet voor de vervaardiging van grondstoffen voor polystyreen bedraagt 22,74 MJ/kg
PS [23]; volgens [38] is dit 26°30 MJ/kg PS. De energie-inzet voor de produktie van het schuim
is afhankelijk van het type produktieproces. In het geval van een continu proces is de energieinzet 9,6 MJ/kg PS; bij een discontinu proces 2,9 MJ/kg PS [23]. Aangenomen wordt dat de
helft van deze energie-inzet gelijk is verdeeld over elektriciteit en aardgas. Hier zal worden gerekend met het continu proces. Na de produktie van het polystyreen zal een gedeelte van het
schuim (de feedstock energie-inhoud bedraagt 43 MJ/kg PS) gestort en een gedeelte verbrand
worden. De COl-emissie voor produktie van I kg polystyreen bedraagt:
28 x (0,7 x 56,1 + 0,3 x 73) + 9,6 x (0,5 x 56 + 0,5 x 167) + 43 x 64,7 = 5,75 kg CO2
De energie-inzet voor de produktie van minerale wol bedraagt 16,6 MJ aardgas en 1,225 Kwh
elektriciteit per kg minerale wol [23]. Vanwege de toevoeging van kunsthars (7 gewicht-%) kan
hier een energie-input van 4,71 MJ/kg minerale wol aan worden toegevoegd; er is vanuít gegaan dat hier olieprodukten voor zijn gebruikt. Er wordt vanuit gegaan dat de koolstol: in het
kunsthars na de gebruiksfase van het isolatiemateriaal als COz in de atmosfeer terecht komt. De
COl-emissie per kilogram minerale wol komt hiermee op:
16,6 x 56,1 + 1,225 x 3,6 x 167 + 4,71 x 73 + 5 x 73 = 2,38 kg CO~

3.6. Verblijftijd van blaasmiddelen in isolatiemateria]en
3.6.1. PLlR-schuim
In de eerdere vergelijkingsstudie van isolatiematerialen met betrekking tot CO~-equivalente
emissies [4] is gerekend met een blaasmiddel emissie (diffusiecoêfficiènt) ter grootte van I%
van de inhoud per jaar. Dit komt overeen met een halfwaardetijd van het b]aasmiddel In het
schuim van 69 jaar.
[26] rapporteert na laboratoriumstudies ha]fwaardetijden voor CFK-11 in PUR-schuim. De levensduur blijkt afhankelijk te zijn van het type schuim, de kwaliteit van het schuim (percentage
open cellen), de omgevingstemperatuur en de wijze waarop het schuim in de toepassing is bevestigd. Bij een omgevingstemperatuur van 21~C is de halfwaardetijd van het b|aasmìddel 140
tot 200 jaar.
In [351 is het gehalte CFK-1~ in PLIR-schuim bepaald dat gedurende een aantal jaren in verschillende toepassingen is gebruikt. Het blijkt dat 20% tot 80% van het originele blaasmiddel nog
aanwezig is. Ondanks de grote onzekerheidsrange kan hier uit worden opgemaakt dat dit minder is dan men verwacht op grond van [4] en [35].
De hierboven gegeven nieuwe informatie over de diffusiesnelheid van blaasmiddel uit
PUR-schuim is niet eensluidend. Hierom wordt er niet afgeweken van de diffusiesnelheid die in
[4] werd gerapporteerd. Voor CFK-11 is wederom gerekend met een ha|f~aardetijd van 69 jaar.
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Dit komt overeen met een diffusiecoèfííeiënt van 1,0%/jaar. Dit betekent dat na 75 jaar
(levensduur woning) 52,7% van het CFK-11 uit het PUR-schuim is verdwenen.
De diffusiesnelheid van HCFK’s en LBL-2 is iets hoger dan voor CFK-11 [34].

3.6.2. XPS-schuim
Bij gebrek aan informatie over de díffusiesnelheid van XPS-schuim, wordt hiervoor met dezelfde
diffusiesnelheid gerekend als bij PUR-schuim.

3.7. Speciale toepassingen van isolatiematerialen
Specifieke toepassingen van isolatiematerialen stellen verschillende eisen aan isolatiematerialen.
In bepaalde toepassingen worden extra eisen gesteld aan de drukvastheid en/of de vochtwerende eigenschappen van isolatiematerialen. Door vochtopname gaat de warmtegeleidende werking
van isolatiematerialen zeer sterk omhoog. Bij een omgekeerd dak bijvoorbeeld wordt het isolatiemateriaal aan vocht blootgesteld en behoudt het zijn isolerende eigenschappen alleen als het
weinig of geen vocht opneemt; XPS-schuimen zijn in deze toepassing geschikt. Bij vloerisolatie
bovenop de vloer is een hoge drukvastheid een vereiste. Verschillende isolatiematerialen kunnen
hiervoor worden gebruikt; de dichtheid is dan veelal hoger dan bij gebruik van hetzelfde isolatiemateriaal voor isolatie van dak of muur.
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4. GWP-WAARDEN
De GWP-index is in deze studie gebruikt om de emissies van de blaasmidde]en (o.a. pentaan,
HCFK’s, CFK’s) om te rekenen in CO2-equivalente emissies.
De GWP van de emissie van een broeikasgas is de over tijd geïntegreerde bijdrage aan verandering van de atmosferische warmtebalans door de aanwezigheid in de atmosfeer van één kilogram broeikasgas ten opzichte van één kilogram CO» Veelal wordt onderscheid gemaakt tussen
de directe GWP en de indirecte GWP van een gas. De directe GWP is de relatieve bijdrage van
een gas aan opwarming tengevolge van de warmte absorptie van het gas zelf. De indirecte GWP
is de re]atieve bijdrage aan opwarming door de effecten van het gas op de concentraties van
andere gassen; het gaat hier dus om de gevolgen via atmosferisch chemische reacties op de
aanwezigheid van andere broeikasgassen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het ontstaan van CO2
bij de atmosferisch chemische afbraak van pentaan
In [4] is benadrukt dat de getalwaarden voor de GWP van een broeikasgas met aanzienlijke
onzekerheden gepaard gaan. Deze onzekerheden zijn van tweeêrlei aard: wetenschappelijke
onzekerheden en onzekerheden ten gevolge van de keuze van een tijdshorizon. De wetenschappelijke onzekerheden zijn vooral groot met betrekking tot de indirecte effecten. Een groot deel
van de onzekerheden wordt veroorzaakt door het referentiegas CO2; deze onzekerheden komen
voort uit de beperkte kennis van de koolstofkringloop. De onderlinge onzekerheden in de GWP
tussen de blaasmiddelen, met name CFK’s en HCFK’s, zijn kleiner.

Voor deze berekeningen is wederom gebruik gemaakt van de GWP-waarden uit [24] en [25].
Tabel 4.1 geeft de directe GWP-waarden voor een tijdshorizon van 100 jaar.
Tabel 4.1. Directe GWP’s van enkele broeikasgassen [24,25]
Directe Global Warming Potential
Laag
CO2

Medium

Hoog

IPCC [24]

1

1

1

1

CFK- 11

1473

2488

3971

3500

CFK-12

3385

5301

7881

7300

HCFK-22

669

1279

2253

1500

HCFK-141b

157

308

559

440

HCFK-142b

651
15~

1225
25~

2~30
40~

1600
35~

0

0

0

0

LBL-2
Pentaan

Voor de mengsels van HCFK-22 en HCFK-142~ is gerekend met gewogen gemiddelde GWP’s
van deze twee gassen.
De GWP-waarden van de 1PCC [24] zijn onlangs opnieuw geêvalueerd [26]. De getalwaarden zijn
is geringe mate aangepast.

Berekend op basis van informatie uit [19], GWP van isopropylchloride is 0,0099 relatief ten
opzichte van CFK-11; ten opzichte van CO~ dus 0,0099 x 2488 = 25. Onzekerheden van
CFK-11 zijn meegenomen voor het aangeven van een marge in wetenschappelijke onzekerheden.
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De directe GWP van pentaan is nul. Pentaan heeft wel een indirecte GWP. In de atmosfeer vormt
één molecule pentaan na afl~raak 5 moleculen CO2. Daarnaast wordt tijdens de aft)raak in de
troposfeer ozon gevormd. Troposferisch ozon is een broeikasgas. De hoeveelheid ozon die per
molecule pentaan wordt gevormd is niet constant, maar afhankelijk van onder meer de concentraties van andere gassen in de atmosfeer (NOg), de hoeveelheid zonnestraling, de temperatuur
en de relatieve vochtigheid. Hier zal gebruik worden gemaakt van de indirecte GWP’s die berekend zijn voor VOC’s (vluchtige koolwaterstoffen) in [24] en [25].
De aanwezigheid van ozonafbrekende gassen, zoals ehloorbevattende gassen, heeft ook een
indirecte broeikaswerking. Tot voor kort was dit nog niet onderkend. Zeer recent [29] is het
verband gelegd tussen de stijgende concentraties van CFK’s en een mogelijke afname van
ozoneoncentraties in hogere lagen van de troposfeer (voor de stratosfeer was de afhraak al langer bekend). Ook voor dit effect geldt dat één en ander sterk afhankelijk is van plaatselijke
omstandigheden als zonnestraling, aanwezigheid van wolken, relatieve vochtigheid etc., en daardoor nog zeer onzeker is. Netto geeft de ozonafbraak op hogere breedtegraden een koelend
effect; de grootte hiervan is bijna zo groot als het warmend effect van de CFK’s. Op lagere
breedtegraden geeft het indirecte effect netto echter een kleine opwarming. Omdat het indirecte
effect via de af~oraak van troposferisch ozon werkt, is de grootte van het effect afhankelijk van
de ozonafhrekende werking (de Ozone Depleting Potential of ODP). Het indirecte effect voor de
HCFK’s is hlerom veel geringer dan voor de CFK’s.
In de standaard berekeningen wordt het indirecte effect niet meegenomen. Op deze wijze wordt
er aangesloten bij de manier waarop het IPCC [26] tegen de nieuwe en zeer onzeker informatie
aankijkt. In gevoeligheidsanalyses zal het effect wel mee worden genomen. De lage GWP van
CFK-11 en CFK-12 zal met 50% gehalveerd worden.
Tabel 4.2. lndirecte GWP’s van enkele broeikasgassen [24,25,26]
Indirecte Global Warming Potential

CO2

Laag

Medium

Hoog

IPCC [24]

0

0

0

0

HCFK’s/CFK’s

negatief

Pentaan (COl)

3,1

3,1

3,1

3

Pentaan (03)

0,6

4,9

19,3

8
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5. RESULTATEN STANDAARDBEREKENINGEN
Figuur 5.1 geeft de ’broeikaseffectwaarde’ (Bl~-waarde) voor de nieuwbou~oning en de bestaande woning. De balken zijn opgedeeld in verschillende componenten die in de BE-waarde
bijdragen. De post ’bijstook’ is opgedee]d in een deel ’bijstook vanwege verliezen dichte delen’
en een deel ’bljstook vanwege overige warmtevefliezen’. De warmteverliezen die door isolatie
worden beïnvloed (transmissie dak, gevels en vloer) vormen de post ’bijstook vanwege overige
warmteverliezen’4. Voor de meeste iso]atiemateria]en is het aandeel van de totale post bijstook
het grootst; het deel ’overige warmteverliezen’ maakt hier 50 à 60% van uit. Bij een aantal PURen XPS-schuimen die met CFK’s of HCFK’s zijn geblazen, geeft het isolatiemateriaal ook een
belangrijke bijdrage in de BE-waarde. Deze bijdrage is het grootst bij nieuwbouwwoningen, omdat daar meer isolatiemateriaal wordt gebruikt. De bijdrage van CO2-emissies tijdens produktie
van het isolatiemateriaal is in alle gevallen zeer gering.

Ni~uwbouwwoning

Blaasmiddel Bestaande woning
CFK-11
50% CFK-11
HCFK-141b
HCFK-22/142b
LBL-2
pentaan
CO2
CFK-12
HCFK-142b
HCFK-22/142b

>~

EPS pentaan
glaswol
0

20(]0

4000

geen isolatie
CO2-equivalente emissie [kg CO2/jaar]

emissies bjstook
[] overige de en

~ emissies bijstook
Iì~ dichte delen

,~, emissies door
m preduktie

2000

4000

emissies door
[] isolatiemateriaal

FiguurS.]. Broeikaseffectwaarden (BE-waarden) van verschiltende isolatiematerialen voor
nieuwbouwwoningen en bestaande woningen naar oorôprong
In figuur 5.1 springen de BE-waarden van de CFK-geb|azen altematieven (PUR- en
XPS-schuim) er op een negatieve manier uit; dit geldt vooral voor XPS-schuim geblazen met
CFK-12. De isolatiematerialen die geblazen zijn met HCFK-22 en/of HCFK-142b behoren ook
tot de materia|en met een hoge BE-waarde. Het valt uit de figuur niet direct op te maken welke
altematieven de laagste BE-waarde hebben. De verschi]len in BE-waarden voor deze groep zijn
dus klein. Dit kan ook worden opgemaakt uit de tabellen 5.1 en 5.2.

Voor de opsp]itsing zijn de warmtewinstposten zonnestraling en interne warmteproduktie verrekend met de post ’bijstook vanwege overige warmteverliezen’.
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Tabel 5.1. C02-equivalente emissies (BE-waarden) bij het gebruik van verschillende isolatiematerialen in nieuwbouwwoningen bij constante dikte isolatiemateriaal
lsolatiematedaal Blaasmiddel

BE-waarde of CO2-equivalente emissie [kg/jaarI
Isolatie

Produktie

Bijstook
Bijstook Totaal
om overig dichte de|en

1380

30

790

495

2695

805

30

790

533

2158

PUR

50% CFK-11
HCFK-141b

141

30

790

533

1494

PUR

HCFK22/142~

576

30

790

533

1929

PUR

LBL-2

9

30

790

552

1381

PUR

Pentaan

2

30

790

552

1374

PUR

CO2

0

30

790

643

1463

XPS

CFK-12

1471

26

790

589

2876

XPS

HCFK-142b

283

26

790

607

1706

XPS

HCFK22/142~

287

26

790

607

1710

EPS

Pentaan

1

22

790

713

1526

Minerale wol

n.r.

0

790

730

1526

PUR

CFK-11

PUR

6

PUR-schuimen die geblazen zijn met pentaan of LBL-2 beschikken over de laagste BE-waarde;
hun onderlinge verschil is zeer gering. De CO=-emissie via bijstook vanwege warmtevediezen
door dichte delen is iets hoger dan bij het met CFK-11 geblazen PUR-schuim met originele
CFK-11 concentratie.
Met HCFK-141~ of met CO~ geblazen PUR-schuimen hebben een BE-waarde die 6-9% hoger is
dan de beste alternatieven.

De BE-waarde van minerale wal of van EPS is ongeveer 11% hoger dan de beste altematieven
(PUR-schuim geblazen met pentaan of LBL-2).
De XPS-schuimen die met HCFK’s worden geblazen hebben een BE-waarde die bijna 25% hoger
is dan de waarde van de beste alternatieven.
Als alleen de BE-waarde voor de dichte delen wordt beschouwd (de netto BE-waarde, dat wil
zeggen de BE-waarde exclusief de bijdrage van bijstook vanwege overig warmteverlies, die immers toch niet door isolatie wordt beinvloed), zijn de relatieve verschillen tussen isolatiematerialen groter. De netto BE-waarde van HCFK-141~ geblazen PUR is 20% hoger dan voor pentaan of
LBL-2 PUR-schuim. Voor EPS en minerale wol is deze netto BE-waarde 25% hoger en voor
HCFK-geblazen XPS-schuim meer dan 50% hoger.
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Tabel 5.2. C02-equivalente emissies bij" het gebruik van verschillende isolatiematerialen in be-

staande woningen bij constante dikte isolatiemateriaal

Isolatiemateriaal Blaasmiddel

CO2-equivalente emissie [kg/jaar]
Isolatie

Produktie

1184

26

1473

683

3366

Bijstook
om overig

Bijstook
dichte delen

Totaal

PUR

CFK- 11

PUR

50% CFK-11

690

26

1473

727

2916

PUR

HCFK- 141b

122

26

1473

727

2348

PUR

HCFK22/142b

494

26

1473

727

2782

PUR

LBL-2

7

26

1473

748

2254

PUR

Pentaan

2

26

1473

748

2249

PUR

CO2

0

26

1473

867

2347

XPS

CFK-12

1261

22

1473

789

3565

XPS

HCFK-142~

243

22

1473

809

2547

XPS

HCFK22/142~

246

22

1473

809

2550

EPS

Pentaan

2

18

1473

921

2414

n.r.

0

5

1473

939

2417

n.r.

0

0

1473

2886

4359

Minerale wol
Geen

De resultaten voor bestaande woningen komen in grote lijnen overeen met de resultaten voor de
nieuwbouwwoningen (tabel 5.2). De belangrijkste verschillen zijn de hogere CO~oequivalente
emissie uit bijstook en de lagere CO~-equivalente emissie uit het isolatiemateriaal. Hierdoor zijn
de relatieve verschillen tussen de BE-waarden van isolatiematerialen kleiner. De BE-waarde is
over het algemeen hoger voor bestaande woningen.

Opvallend is de optie ’geen isolatie’ bij bestaande woningen. De BE-waarde is bijna 100% hoger
dan van de beste alternatieven (pentaan of LBL-2 geblazen PUl~-schuim) en 25% hoger dan
voor de met CFK-11 en CFK-12 geblazen PUR- en XPS-schuim.
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6. GEVOELIG H EIDSANALYSES
6.1. Constant houden van R-waarde versus isolatiedikte
In de standaard berekeningen is de dikte van het gebruikte isolatiemateriaal constant gehouden;
hierdoor kon de isolatiewaarde (R-waarde) via de keuze van isolatiematerialen variêren. Een
alternatieve benadering is mogelijk waarbij de isolatiewaarde constant wordt gehouden en de
dikte van het isolatiemateriaal gevarieerd wordt.
Deze gevoeligheidsanalyse is alleen uitgevoerd voor de nieuwbouw eengezinswoning. De met
minerale wol geïsoleerde versie is als referentie gebruikt; de R-waarde voor dak en gevel van
deze woning is ongeveer 2,5 m2/(K.W).

Nieuwbouwwoning
CFK-11
50% CFK-11
HCFK-141b
HCFK-22/142b
LBL-2
pentaan

bijstook
[~emissies
overige delen
door
[] emissies
isolatiemateriaal
bijstook
[] emissies
dichte delen
door
, emissies
produktie

co~
x

CFK-12
HCFK’142b
HCFK-22/142b

EPS pentaan
glaswol
2000
4000
0
CO2 -equivalente emissie [kg CO~/jaar]
Figuur ô.I. Broeikaseffectwaarden (BE-waarden) van verschillende isolatiematerialen voor bestaande en nieuwbouwwoningen b~j constante isolatiewaarde
De resultaten vertonen enkele verschillen met de resultaten volgens de standaardberekeningen
(zie figuur 5.1 en tabel 5.1 ). Vanzelfsprekend geven de posten voor bijstook in alle gevallen een
gelijke bijdrage aan de BE-waarde voor alle isolatiematerialen 1520 kg CO2). De bijdragen van
isolatie en produktie in de BE-waarde varièren wel met de keuze van het isolatiemateriaal. De
BE-waarde van met CFK-geblazen isolatiematerialen is wederom het hoogst; ook de BE-waarde
van met HCFK-22 of met HCFK-142b geblazen PUR- en XPS-schuimen zijn relatief hoog. De
isolatiematerialen zonder blaasmiddel of met een blaasmidde[ met een zeer lage GWP-waarde
hebben een lage BE-waarde. Het grootste verschi~ is dat onder de groep van materialen met
minimale BE-waarde nu ook glaswol en EPS (naast PUR-schuim geblazen met pentaan, CO2 of
LBL-2) val|en; hun BIZ-waarden onflopen elkaar zeer weinig. Dit is het gevolg van het feit dat
EPS en minerale wol niet meer ’gestraft’ worden om hun minder goede isolerende eigenschappen. De BE-waarde van met HCFK-141~ geblazen PUR-schuim is 7% hoger dan de BIE-waarde
van de hiervoor genoemde groep.
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Tabel 6.1. BE-waarden b~" het gebruik van verschillende ~solatiematerialen in nieuwbouwwoningen bij constante isolatiewaarde
lsolatiemateriaal

Blaasmiddel

CO2-equivaiente emissie [kg/jaar]
Isolatie

Produktie

Bijstook
Bijstook Totaal
om overig dichte delen

PUR

CFK-11

882

19

790

730

2421

PUR

559

21

790

730

2100

PUR

50% CFK-11
HCFK-141b

98

21

790

730

1639

PUR

HCFK22/142b

400

21

790

730

1941

PUR

LBL-2

6

22

790

730

1548

PUR

Pentaan

1

22

790

730

1543

PUR

CO2

0

26

790

730

1546

XPS

CFK- 12

1144

20

790

730

2684

XPS

HCFK- 142~

228

21

790

730

1769

XPS

HCFK22/142~

231

21

790

730

1772

EPS

Pentaan

0

21

790

730

1541

Minerale wol

n.r.

0

6

790

730

1526

6.2. Wetenschappelijke onzekerheden in GWP’s
In hoofdstuk 4 is ingegaan op de onzekerheden met betrekking tot de waarden voor de GWP’s.
Deze onzekerheden zijn dusdanig groot dat een onzekerheidsanalyse waarbij de GWP-waarden
gevarieerd worden wenselijk is. Berekeningen zijn uitgevoerd met de hoge en lage GWP-waarden uit tabel 4.1 en 4.2; voor CFK-11 en CFK-12 heeft een extra vedaging plaats gevonden van
de lage GWP-waarde in verband met de indirecte effecten van CFK’s op atmosferisch ozon (zie
hoofdstuk 4).
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Figuur ó.2. BE-waarden van verschillende isolatiematerialen voor bestaande en nieuwbouwwoningen. Gevoeligheidsanalyse met lage en hoge GWP-waarde (in verband met wetenschappelijke onzekerheden)
Uit figuur 6.2 kan geconcludeerd worden dat de keuze van een hoge of een ]age GWP gevolgen
heeft voor de relatieve verschillen tussen isolatiematerialen. De volgorde van de isolatiemateria|en veranderd niet als gevolg van de keuze voor hoge of lage GWP.

6.3. Terugwinning van blaasmiddel na sloop van gebouw
Een deel van het blaasmiddel zal in de afvalfase nog aanwezig zijn. Dit kan eventueel worden
opgevangen door het isolatiemateriaal te scheiden van het overige sloopafval en vervolgens het
blaasmiddel terug te winnen of gecontroleerd te vernietigen. Onder de huidige omstandigheden
wordt isolatiemateriaal niet speciaal van het overig sloopafval van gebouwen gescheiden. De
eenvoudigste manier om dit eventueel te doen is door windziften en wassen nadat het slopen
heeft plaats gevonden [36]. Het is evenwel de vraag hoeveel blaasmiddel het isolatiemateriaal
bevat na de sloopgebeurtenis. Die delen isolatiemateriaal die vast blijven zitten aan het bouwpuin kunnen slecht gescheiden worden. Wanneer het isolatiemateriaal eenmaal gescheiden is
van het steenafval kan vrij eenvoudig het overgrote deel (95% of meer) van het resterende
blaasmlddel worden temggewonnen [35].
Scheiding van isolatiemateriaal onder behoud van de nog aanwezige blaasmiddel kan het best
plaats vinden vóór de sloop. Verwacht wordt dat alleen dan netto een groot deel van het blaasmiddel kan worden teruggewonnen.
In de onzekerheidsanalyse voor b|aaswinning wordt er van uitgegaan dat maximaal 90% van het
nog aanwezige blaasmiddel kan worden teruggewonnen. Bij CFK-11 geblazen PUR-schuim in
nieuwbouwwoningen is dan nog 47,3% van het originele blaasmiddel aanwezig. De hoeveelheid
HCFK-blaasmiddel, LBL-2 of pentaan blaasmiddel die na de levensduur resteert is nog onzeker
(zie 3.6); hier zal worden uitgegaan van een diffusiecoëfficiënt van 1,5%/jaar (32,2% van het
blaasmiddel resteert).
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Figuur 6.3. BE-waarden van verschillende isolatiematerialen voor nieuwbouwwoningen, gevoeligheidsanalyse waarbij de emissies in de afvalfase op nul zijn gesteld vanwege
veronderstelde recyclìng

Ook voor deze gevoeligheidsanalyse geldt dat de relatieve verschillen tussen isolatiematerialen
verminderen. De volgorde van de opties blijft onder deze analyse ongewijzigd.
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7. D|SCUSS|E EN CONCLUSIES
In deze studie zijn de broeikaseffectwaarden (BE-waarden) voor isolatiematerialen berekend. De
BE-waarde is de gemiddelde jaarlijkse som van CO2-equivalente emissies die voo~tkomt uit
isolatie en verwarming van een gebouw. De BE-waarde kan opgedeeld worden in de posten
bijstook vanwege transmissie-dichte delen, bijstook vanwege overige warmteverliezen, energieinzet voor produktie van isolatiemateriaal, en blaasmiddelemissies uit isolatiemateriaal. Berekeningen zijn uitgevoerd voor een situatie met een constante dikte voor isolatiemateriaal en voor
een constante isolatiewaarde (R-waarde).
De belangrijkste conclusies voor woningen luiden:
¯ De BE-waarde van een isolatiemateriaal wordt in sterke mate bepaald door de keuze van het
blaasmiddel. De verschillen in warmtegeleiding geven slechts geringe relatieve verschillen in
de BE-waarden. De bijdrage van de CO~-emissies tijdens de produktie van de isolatiematerialen is verwaarloosbaar;
¯ Bij constant houden van de dikte van het isolatiemateriaal kan de volgende rangorde van de
isolatiematerialen van de laagste tot de hoogste BF-waarde opgesteld worden:
Met pentaan of met LBL-2 geblazen PUR-schuimen hebben de laagste BE-waarden van de
in de vergelijking meegenomen isolatiematerialen. Dit is het gevolg van enerzijds de geringe warmtegeleiding en anderzijds de kleine broeikaswerking van het blaasmiddel;
De BE-waarde van met COz ot: met HCFK-14~.b geblazen PUR-schuím is voor nieuwbouwwoningen 6-8% hoger dan de BE-waarde van de beste altematieven (pentaan en LBL-2);
Minerale wol en geëxpandeerd polystyreen (EPS) hebben een BE-waarde die voor nieuwbouwwoningen ongeveer ] l% hoger is dan de Bl=-waarde van de beste altematieven;
Geêxtrudeerd polystyreen (XPS) heeft bij het gebruik van alle hier beschouwde blaasmiddelen (CFK-12, HCFK-]42b en HCFK-22) een grote bijdrage aan broeikasgasemissies. In
specifieke toepassingen (vochtig) heeft XPS mogelijk wèl een relatief lage BE-waarde;
Het reduceren van het CFK-gehalte met 50% in PUR-schuimen of het substitueren van
CFK-11 door zogenaamde HCFK’s (HCFK-22, HCFK-142~) geeft een isolatiemateriaal met
een hoge en dus ongunst~ge BE-waarde;
De BE-waarde van ’ouderwets’ CFK-I1 geblazen PUR of CFK-12 geblazen XPS is tweemaal zo groot dan voor de beste alternatieven;
¯ Bij constant houden van de Lsolatiewaarde van het isolatiemateriaal verande~ de rangorde
enigszins:
De laagste BE-waarde hebben: minerale wok EPS en PUR-schuim geblazen met pentaan,
LBL-2 of CO=;
De BE-waarden van HCFK-14I~ geblazen PUR-schuim, HCFK-geblazen XPS en HCFK-22/142~ geblazen PUR-schuim zijn respectievelijk 7%, 15% en 25% hoger dan de groep isoiatiematerialen met de laagste BE-waarde.
Door het gebruik van de blaasmiddelen pentaan of LBL-2 kan een PUR-schuim worden vervaardigd voor toepassingen in woningen dat een geringe bijdrage geeft aan het broeikasgasemissies.
De met HCFK-141b of met CO2 geblazen PUR-schuimen, EPS en minerale wol ontlopen deze
beste alternatieven maar weinig met betrekking tot hun BE-waarde. Bovengenoemde conclusies
blijven gehandhaa~d bij gevoeligheidsanalyses met betrekking tot GWP’s en recycling. Bij specifieke toepassingen van isolatiemateriaal (met name indien blootstelling aan vocht plaatsvindt)
gelden de conclusies niet.
Bezien vanuit de optiek van klimaatverandering wordt aanbevolen PUR-schuim en XPS-schuim
dat is geproduceerd met CFK’s, HCFK-22, HCFK-142b te substitueren door de hierboven genoemde altematieven. Hierbij is geen rekening gehouden met specifieke eisen die vanuit toepassingen worden gesteld.
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