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Inleiding

De verplichtingen die België tijdens de derde
Conferentie van Kyoto in 1997 genomen heeft,
namelijk een vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen met 7,5 % tussen 1990 en 2010,
zullen niet alleen moeilijk na te leven zijn (de
emissies zijn sinds 1990 met 10 % verhoogd i.p.v.
verminderd) maar zullen eveneens belangrijke
economische gevolgen hebben. De kosten van de
inspanningen die ons land zal moeten leveren
wordt immers op enkele tientallen miljarden BEF
per jaar geschat.

In deze moeilijke context, heeft het Verbond van
de Glasindustrie (VGI) besloten intern te gaan
nadenken in welke mate het aan deze
gemeenschappelijke inspanning kan bijdragen.

Dit document is het resultaat van deze
overweging. Het stelt een aantal relatief gekende
maatregelen voor zoals de verbetering van de
thermische isolatie van woningen, en andere
minder gekende zoals de impact van het
wegwerken van SF6 in akoestische dubbele
beglazingen op de totale uitstoot van
broeikasgassen in België.
De nogal technische inhoud zal op het eerste
gezicht misschien verrassen, maar wij hebben dit
met opzet gedaan opdat de experts de vermelde
cijfers zo goed mogelijk zouden kunnen
analyseren en gebruiken.
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In 1999,

x stelde de Belgische glasindustrie
± 11.000 personen tewerk;

x smolt 1,5 miljoen ton glas, waarvan om en bij de
80% bestemd zijn voor de uitvoer;

x en realiseerde een omzet van 90 miljard BEF voor
een toegevoegde waarde van 30 miljard BEF;

In dertig jaar tijd is de export vertienvoudigd en
vertoont elk jaar een belangrijk batig saldo : ongeveer
25 miljard in 1999. Het is overigens veelbetekenend
wanneer men vaststelt dat België aan het hoofd staat
van de EU-lidstaten door de omvang van zijn
glasexport.

In alle andere Europese landen, komt de productie van
glas nagenoeg overeen met het verbruik.

In België, gaat het er anders aan toe :

x de productie bedraagt het dubbele van het
verbruik;

x de plaats die de sector in de buitenlandse handel
bekleedt (± 1 %) is drie keer belangrijker dan zijn
plaats in het binnenlands product of de actieve
bevolking (± 0,33 %);

x de markt is opener i.v.m. onze rechstreekse
concurrenten : men importeert een volume dat
overeenkomt met 75 % van de Belgische
productie.

De sector heeft dus met een sterke internationale
concurrentie af te rekenen. U moet ook weten dat de
prijs van vlakglas met meer dan 50 % is gedaald tussen
1980 en 1999 (sindsdien, hebben een aantal recente
prijsverhogingen de situatie enigszins verbeterd). Wat
de isolatievezels betreft, hun prijs is sinds 1994 met
20 % gedaald.
De Belgische glasindustrie is ook speciaal in dat opzicht
dat 70 % van haar productie uit vlakglas bestaat, in
tegenstelling tot de rest van Europa, waar holglas
domineert. De vraag naar glasproducten stijgt jaarlijks
ongeveer met 2 %, en in Europa werden of zullen
nieuwe ovens worden gebouwd :

x Spanje (Joint-Venture GlaPilk A.I.E. tussen
Glaverbel en Pilkington) : nieuwe float van
150.000 ton per jaar in Sagunto, opgestart in
februari 2000;

x Engeland (Saint-Gobain) : nieuwe float van
600 ton/dag in Eggborough, opgestart in maart
2000;

x België (Glaverbel) : nieuwe bijkomende lijn van
700 ton/dag voor de bestaande float in Moustier-
sur-Sambre : voorzien voor september 2001;

x Frankrijk (Joint-Venture tussen Pilkington en
Interpane) : nieuwe float van 720 ton per dag,
gecombineerd met een fabricagelijn van gelaagd
glas (1 miljoen m2 per jaar) en een coatinglijn
(8 miljoen m2 per jaar). Het opstarten van de float
is gepland  in december 2001, de andere lijnen
respectievelijk in 2002 en 2003.
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Laat ons beginnen met een eenvoudige maar
fundamentele vaststelling : de verbetering van de
energie-efficiëntie is altijd één van de prioriteiten van de
glasindustrie geweest en dit omwille van evidente
competitiviteitsredenen aangezien energie tot 30 % in de
kostprijs van het product kan vertegenwoordigen !
Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen waarom onze
industrie zo veel belang hecht aan de vermindering van
haar energiefactuur, vooral wanneer men de
petroleumprijzen in België vergelijkt met bijvoorbeeld
deze in de Verenigde Staten !

Enkele reeds bestaande technieken om het
energieverbruik te verminderen, zijn o.a. :

x thermische isolatie van de ovens : de glasovens zijn
in het algemeen optimaal geïsoleerd, zodat het
energieverbruik tijdens de laatste decennia
spectaculair verminderd werd. Men moet echter
weten dat deze techniek haar grenzen heeft : een te
goed geïsoleerde oven overhit enorm, waardoor de
vuurvaste stenen snel afslijten. Bovendien, zijn de
vuurvaste stenen van de kuip van een glasoven niet
vastgemetseld (hiertegen zou geen enkele mastiek
bestand zijn) ; bij het afkoelen, stolt het glas tussen
de stenen en vervult zo de voegrol. Indien de
vuurvaste stenen te warm zijn, zou het glas niet
stollen en tussen de vuurvaste stenen lopen !

x de warmterecuperatie van de verbrandingsgassen,
die gebeurt ofwel in klassieke ketels (voor ovens van
middelmatige grootte), ofwel in regeneratieve
kamers (regeneratoren) voor grote ovens; deze
laatste zeer performante techniek extraheert de
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De glassector karakteriseert zich ook door de grote
verscheidenheid van gefabriceerde producten :

x vlakglas en zijn verwerkte producten : gehard
glas, gelaagd glas, isolerende beglazingen,
glas met coating, ....;

x verpakkingsglas;

x tafelglas;

x isolatievezels;

x versterkingsvezels;

x multicellulair glas;

x glascomponenten voor de lichtindustrie;

x speciaal glas (laboratoriumglas,
optiekglas, …).

De industriële procédés die gebruikt worden voor
de fabricage van deze producten vertonen enorme
verschillen qua :

x hoeveelheden gesmolten glas;

x gebruikte grondstoffen : glasvormende
oxiden, smeltmiddelen, stabilisatoren,
louteringsmiddelen, kleurmiddelen,
opaakmakende middelen, …;

x technieken die gebruikt worden voor de
verschillende stappen in de fabricage :
goederenopslag, mengsel, blanksmelt,
loutering, koeling, conditioneren, snijden,
verpakking, … ;

x kwaliteit van glas die moet gehaald worden :
duurzaamheid, transparantie, thermische en
mechanische schokbestendigheid, … ;

x nodig energieverbruik ;

x atmosferische uitstoot ;

x ...
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warmte van de verbrandingsgassen door ze
afwisselend in twee opeenstapelingen van
vuurvaste materialen op te slaan, de zogenaamde
regeneratieve kamers. Met regelmatige tussenpozen
gaat de verbrandingslucht langs deze kamers,
waardoor ze voorverwarmd wordt alvorens in de
ovens te gaan. De vuurvaste stenen, die aan deze
cyclische temperatuurschommelingen  van 1000°C
onderworpen worden, zijn onderhevig aan een
uitgesproken slijtage.

x het voorverwarmen van de verbrandingslucht (zie
punt hierboven);

x het plaatsen van hoogrendementsbranders;

x de overschakeling op oxy-fuel voor de ovens waar
deze keuze technisch en economisch gezien
verantwoord is (4 ovens in het Waalse Gewest). Deze
techniek bestaat erin de verbrandingslucht te
vervangen door pure zuurstof. De weglating van de
stikstof van de lucht die niet bij de verbranding
gebruikt wordt, vermindert het volume van de
rookgassen met over het algemeen een verbetering
van het thermische rendement van de oven. Men
moet echter rekening houden met de thermische
balans van de energie die nodig is om zuurstof aan
te maken. Aangezien er meer dan 99 % zuiverheid
nodig is om een verhoging van de stikstofoxides te
vermijden, verbruikt het verrijkingsprocédé een
belangrijke hoeveelheid elektriciteit (ongeveer
0,4 kWh per m3 geproduceerde zuurstof). De
potentiële energiewinst varieert sterk en hangt veel
af van de oorspronkelijke prestaties van de oven en
zijn grootte; de ovens van middelmatige grootte
(~50 ton/dag) zijn het best aangepast om op oxy-

fuel over te schakelen. Dit verklaart waarom de
ovens van glasvezels in België op oxy-verbranding
overgeschakeld zijn. Voor de grote ovens, waarvan
het thermische rendement in de buurt komt van
50 %, is deze overschakeling niet voordelig;

x toevoeging van glasscherven (gerecycleerd glas) aan
de grondstoffen : toevoeging van gerecycleerd glas
aan de grondstoffen heeft een heilzaam effect op
het energieverbruik. Het is inderdaad niet meer
nodig om de grondstoffen voor de glasfabricage te
smelten (zand, natrium- en calciumcarbonaat). Er
moet echter een onderscheid worden gemaakt
tussen eigen glasscherven (glas afkomstig uit het
bedrijf : snijafval, toevallige braak van producten, …)
en externe glasscherven (glas afkomstig van buiten
het bedrijf). In het eerste geval, kent de
glasfabrikant precies de samenstelling van zijn
eigen glasscherven en aarzelt dus niet om ze terug
in de oven te stoppen. In het tweede geval, is de
samenstelling onbekend en kan de aanwezigheid
van onzuiverheden een dramatisch effect hebben
op de kwaliteit van  het glas (in het glas ingesloten
keramische producten of stenen, ontkleuring door
organische stoffen, ijzer of aluminium, zelfs in
minimieme hoeveelheden) of op de vuurvaste
stenen van de oven (lood of andere metalen). Terwijl
de eigen glasscherven in het algemeen volledig
terug in de ovens worden gestopt, ligt de situatie
voor externe glasscherven ingewikkelder. Deze
oplossing is op grote schaal slechts denkbaar voor
holglas en voor isolatieproducten (isolatievezels en
cellulair glas). De kwaliteitseisen van het lastenboek
voor vlakglas, flesjesfabricage of drinkglazen zijn zo



veeleisend dat de toevoeging van externe
glasscherven in dit type procédés slechts
uitzonderlijk gebeurd;

x de optimalisatie van de geometrie in de
verbrandingskamers;

x de toevoeging van hoogovenslakken aan de
grondstoffen;

x de gewichtsvermindering van een aantal
producten, …

Door deze investeringen kon het specifieke
energieverbruik (m.a.w. het totale energieverbruik
gedeeld door de hoeveelheid gefabriceerde producten)
met meer dan 60 % verminderd worden sinds de jaren
60 (zie grafiek).

De laatste jaren, stelt men een stabilisatie van het
energieverbruik in de glassector vast die te begrijpen is
door de volgende effecten :

x men kan onmogelijk het energieverbruik van een
oven onder een bepaalde mimimumwaarde
verlagen. M.a.w., er zal altijd een zekere
hoeveelheid energie nodig zijn om de
grondstoffen voor de glasfabricage te smelten. En
hoe korter een oven bij deze minimumwaarde ligt,
hoe moeilijker en duurder de inspanningen.
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x De glasindustrie heeft de laatste jaren een
aanzienlijk aantal producten ontwikkeld met hoge
toegevoegde waarde waarvoor de verbruiker een
onberispelijke kwaliteit eist : autobeglazingen,
spiegels, parfumflesjes, luxe drinkglazen, … Maar
kwaliteitseisen gaan gepaard met een hoger
energieverbruik. Inderdaad, de louteringsfase, die
erin bestaat de glasbellen en -onzuiverheden in
de oven weg te werken, duurt langer voor een
product van hoge kwaliteit, wat een verhoogd
energieverbruik vereist. Meer en meer nieuwe
producten eisen dus nasmeltbehandelingen die
eveneens neiging hebben het energieverbruik te
doen verhogen : decoratie, aanbrengen van
coatings, ..

x Door sommige wisselwerkingseffecten tussen de
verschillende vervuilende stoffen gaat het
energieverbruik naar omhoog : de injectie van fuel
om reducerende zones te creëren aan de uitgang
van de verbrandingskamer om een deel van de
stikstofoxides  weg te werken zal onvermijdelijk
een verhoging van het fuelverbruik met zich
brengen, zoals de plaatsing van een elektrofilter
om de stofemissies te verminderen een verhoging
van het elektriciteitsverbruik met zich zal brengen.

De inspanningen om het energieverbruik van de ovens
te verminderen die de laatste jaren geleverd werden
hebben het specifiek energieverbruik van 21 gigajoules
per ton glas op ongeveer 8 gigajoules per ton glas per
dag gebracht, hetzij een vermindering van 62 %. Deze
inspanningen worden constant voortgezet maar de
verbeteringsmarges worden kleiner al naar gelang men
de thermodynamische grens bereikt.

Sommige inspanningen zouden op de randapparatuur
kunnen worden voortgezet (motoren, compressoren,
ventilatoren,....). Hun aandeel in de totale energiebalans
is echter relatief klein en vertegenwoordigt voor een
vlakglasoven bijvoorbeeld een tiental percenten. Een
verbetering van de randapparatuur met 30 %, wat reeds
een mooi objectief zou zijn, zou uiteindelijk het verbruik
van de fabriek slechts met 3 % doen dalen.

Blz. 5
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De glas industr ie

en de prob lemat iek

van broe ikasgassen

3
3.1 Context
De glasindustrie is vooral getroffen door twee
broeikasgassen :

1. koolstofdioxide (CO2) afkomstig van de
verbranding van fossiele brandstoffen tijdens de
glasfabricage;

2. en in duidelijk mindere mate, zwavelhexafluoride
(SF6), gebruikt als gas om sommige dubbele
beglazingen te vullen om de akoestische isolatie
ervan te verbeteren.

Ter vergelijking, de uitstoot van broeikasgassen door
België bereikt jaarlijks ongeveer 150.000.000 ton
equivalent CO2. De glasindustrie vertegenwoordigt dus
ongeveer 0,75 % van het totaal van de Belgische
uitstoot.

Blz. 6

Volgende tabel geeft een idee van de
tonnage die de glasindustrie voor deze
twee gassen uitstoot evenals van hun
tonnage in equivalent CO2 :

(*) Men schat inderdaad dat de productie van een ton glas, ongeveer 600 kg CO2 genereert. Aangezien de Belgische
glasproductie ongeveer 1,5 miljoen ton bedraagt, mag men rekenen dat de glasindustrie jaarlijks ongeveer 0,9 miljoen
ton CO2 vrijlaat.

Uitgestote Opwarmingsvermogen equivalent
aantal ton (ton CO2/ton) ton CO2

CO2 ~ 900.000 (*) 1 ~ 900.000

SF6 ~ 10 23.900 ~ 239.000

TOTAAL (ton CO2 equivalent uitgestoten door de glasindustrie) ~ 1.139.000
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3.2 Verbetering van de energie-efficiëntie van
industriële procédés

De verbetering van de energie-efficiëntie van de
industriële procédés is meestal de eerste maatregel die
men neemt om de uitstoot van broeikasgassen van een
land of een regio te verminderen. Er kan niet worden
ontkend dat deze maatregel zowel voordelen heeft voor
het milieu als voor de economie, aangezien een
vermindering van energieverbruik gepaard gaat met
een vermindering van de CO2-uitstoot en van kosten.
Deze bewering dient echter wel te worden
genuanceerd :

x In het hoofdstuk dat gewijd is aan het
energieverbruik in de glasindustrie worden reeds
de inspanningen vermeld die in het verleden
geleverd werden om het energieverbruik te doen
dalen. Onze industrie (die wereldwijd 80 % van
zijn productie exporteert) heeft zich deze
inspanningen getroost om competitief en
rendabel te blijven. Hierdoor kon een specifiek
energieverbruik worden bereikt dat kort bij de
thermodynamische grens ligt.

x Zelfs al worden er belangrijke inspanningen
geleverd om het specifiek energieverbruik van de
glasindustrie te verminderen, toch zal de
structurele groeiende vraag naar glas zeer
waarschijnlijk gepaard gaan met een verhoging
van  de totale CO2-uitstoot van onze industrie. De
uitstoot van broeikasgassen van de glasindustrie

vertegenwoordigt nochtans slechts om en bij
0,75 % van de totale emissies in België. De
verhoging van de emissies zal dus slechts een
beperkte impact hebben op de gasbel met
broeikaseffect die in België wordt uitgestoten.

Het ligt voor de hand dat het fabricageprocédé van glas
voortdurend zal worden bijgeschaafd, maar de winsten
die hieruit kunnen voortvloeien zullen nooit meer zijn
dan een klein percentage van de gemeenschappelijke
verplichting die in Kyoto werd aangegaan.
In de volgende hoofdstukken, zullen wij trachten aan te
tonen dat er ook andere maatregelen kunnen genomen
worden waarvan de verhouding kosten/efficiëntie veel
voordeliger is.
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3.3 Het gebruik van glaproducten voor de isolatie van
gebouwen

Inleiding
De fabricage van isolatieglasproducten (dubbele
beglazingen, cellulair glas, glaswol) vergt energie, fuel of
aardgas en elektriciteit in het algemeen. Het is echter
interessant aan te tonen dat de plaatsing van thermische
isolatieproducten een energiebesparing oplevert (en dus
vermindering van CO2-uitstoot) die een stuk hoger ligt
dan het verbruik bij de fabricage ervan.

Bijvoorbeeld, de fabricage van een dubbel
hoogrendementsglas bestaande uit twee glasbladen van
5 mm dikte brengt een emissie van 25 kg CO2 per m2

beglazing voort. Indien deze dubbele beglazing een
enkele beglazing vervangt, zal dit een jaarlijkse besparing
opleveren van 60 kg CO2 (zie hierboven). M.a.w., eens
geplaatst, wordt een dubbele beglazing in 5 maanden tijd
(in CO2-bewoordingen) afgeschreven. Na deze 5
maanden, is de fabricagegebonden CO2 reeds
gecompenseerd door de energiewinst, en de besparing
begint te lopen …
Wij zullen hierna aantonen dat dezelfde conclusies
gelden voor de isolatievezels en het multicellulair glas.

De energiebalans van de glasproducten is dus globaal
genomen zeer positief !

In de volgende hoofstukken zullen wij deze bewering
staven op basis van bestaande studies, en dit voor de drie
isolatieglasproducten die in België geproduceerd worden,
namelijk dubbel hoogrendementsglas, cellulair glas en
glaswol.
Alvorens echter tot de kern van de zaak te komen, lijkt het
ons aangewezen eerst een balans op te maken van de
isolatie van gebouwen in België.
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Situatie in België in 1999 - 2000

De meest recente referentie inzake energiebesparing als
gevolg van een betere isolatie van de gebouwen is een
nota opgesteld door de CIR (Conseil d'Isolation /
Isolatieraad) op vraag van de VIREG (Vlaamse Instelling
voor het Rationeel Energieverbruik) : Na-isolatie van het
Vlaamse woningpark – Beperking CO2-uitstoot ten
gevolge van verwarming – Juni 2000.
Deze studie zelf is gebaseerd op de werkzaamheden van
het WTCB (Wetenschappelijk Technisch Centrum voor
het Bouwbedrijf) en werd in november 2000 op het
Kabinet van de Vlaamse Minister voor Energie Steve
Stevaert ter goedkeuring en ondertekening afgegeven
De CIR-nota begint met de evaluatie van de K-waarde
van een gemiddelde woning in België. Wij memoreren
dat deze waarde het globale isolatieniveau uitdrukt van
een woning in functie van de thermische
transmissiecoëfficiënten van de gebruikte materialen
(kleine k-waarde) en van de compactheid van het
gebouw. Hoe lager de K-waarde , hoe beter de isolatie.
De berekening van deze K-waarde gebeurt volgens de
Belgische norm B 62-301 en is het voorwerp van
specifieke reglementen in de drie gewesten (om een
idee te geven, een K-waarde <55 is verplicht voor nieuwe
woningen, zowel in Wallonië als in Brussel of in
Vlaanderen).

De gemiddelde K-waarde die door het WTCB werd
vastgelegd en gebruikt wordt in de CIR-studie is :

Kgemiddelde = 139.

Deze zeer hoge K-waarde wijst duidelijk op het slechte
isolatiepeil van bestaande woningen in België.

De auteurs halen er een eenvoudig en gemakkelijk
verband uit tussen het isolatieniveau en het verbruik
van een woning :

Totaal verbruik van een woning (kWh/jaar)
= Kgemiddelde x 180

De auteurs, die zeer realistische
objectieven vooropstellen (de K-
waarde terugbrengen van 139 tot
107) besluiten dat een besparing
van 84 miljoen GJ per jaar
mogelijk is, wat neerkomt op een
jaarlijkse vermindering van CO2-
emissies van ongeveer 6 miljoen
ton CO2 (hetzij ongeveer 3 % van
de totale uitstoot van
broeikasgassen in België).
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Het isolerend vermogen van een
dubbele HR-beglazing kan meer
dan het dubbele bedragen van
het isolerend vermogen van een
klassieke dubbele beglazing en
vier maal dat van een enkele
beglazing.

Bijdrage van het dubbel isolerend hoogrendementsglas
tot de isolatie van gebouwen

Wat is een dubbel hoogrendementsglas ?

De dubbele isolerende beglazingen met hoog rendement
(eveneens "lage emissiviteit" of low-E genaamd) zijn,
zoals de gewone dubbele beglazingen, samengesteld uit
twee glasbladen die door een luchtruimte van elkaar
gescheiden zijn maar waar op één van de twee
glaswanden een fijne, praktisch onzichtbare laag wordt
aangebracht die het isolerend vermogen verhoogd.
Wanneer deze luchtruimte met een edelgas wordt gevuld
ligt dit vermogen nog hoger.

De thermische verliesfactor van een beglazing wordt
gemeten door een k-coëfficiënt die, volgens een
gestandaardiseerde methode, zijn thermische
transmissiegraad weergeeft. Hoe kleiner de k-waarde, hoe
degelijker het product isoleert.

De k-waarde van de verschillende venstertypes varieert
op de volgende manier :

x enkele beglazingen

4,7 W/m2 K

x klassieke dubbele beglazingen

tussen 3,0 en 2,8 W/m2 K

x dubbele beglazingen met hoog rendement

tussen 2,0 en 1,1 W/m2 K



Studie van de Europese Commissie

In 1995, hebben het Comité Permanent des Industries
du Verre de la C.E.E. (C.P.I.V.) en het
Fachinformationszentrum Karlsruhe (F.I.Z.), op vraag
van de DG XVII van de Europese Commissie, een studie
gepubliceerd : Major energy savings, environmental and
employment benefits by double-glazing and advanced
double-glazing technologies – December 1995 – Market
study – Thermie programme action B 154.
Deze studie (bijgewerkt in 1998) toont aan dat de
plaatsing van dubbel hoogrendementsglas positieve
gevolgen heeft op het energieverbruik en, bijgevolg, op
de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer terecht komt.

Uit de studie gepubliceerd door de Commissie blijkt dat
de meeste Europese woningen slecht geïsoleerd zijn,
zodat 75 % van de door een Europese woning verbruikte
energie, opgaat aan de verwarming.

Dit is vooral in België het geval waar 32 % van de
privéwoningen dateren van vóór 1945 en gebreken
vertonen qua comfort en/of hygiëne.

In 1998, telde België ongeveer 3,9 miljoen woningen,
voor een totale glazen oppervlakte van circa 90 mil-
joen m2, waarvan meer dan 45 % enkele beglazingen.

Men constateert dat wat de beglazingen betreft, de renovatie
van het woningpark zeer langzaam verloopt : het percentage
beglazingen met hoog rendement verhoogt maar zwak :
slechts 5 % van de glazen oppervlakten in 1998.
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Bestaand woningpark

Enkele Dubbele Dubbele beglazingen TOTAAL
beglazingen beglazingen met hoog rendement

1992 49 milj m2 57,0 % 35,3 milj m2 41,0 % 1,7 milj m2 2,0 % 86,0 milj m2 100 %

1993 48 milj m2 55,0 % 37,3 milj m2 42,6 % 2,1 milj m2 2,4 % 87,4 milj m2 100 %

1994 47 milj m2 53,0 % 39,2 milj m2 44,0 % 2,6 milj m2 3,0 % 88,8 milj m2 100 %

1995 46 milj m2 51,1 % 41,0 milj m2 45,5 % 3,1 milj m2 3,4 % 90,1 milj m2 100 %

1996 45 milj m2 49,4 % 42,5 milj m2 46,7 % 3,6 milj m2 3,9 % 91,1 milj m2 100 %

1997 44 milj m2 47,8 % 44,0 milj m2 47,8 % 4,1 milj m2 4,4 % 92,1 milj m2 100 %

1998 43 milj m2 46,2 % 45,5 milj m2 48,8 % 4,7 milj m2 5,0 % 93,2 milj m2 100 %

(Bron : C.P.I.V. en V.G.I.)



Terwijl de energiebesparing die kan gerealiseerd worden
door op een andere type beglazing over te schakelen niet
te versmaden is:

Door een dubbele
beglazing met hoog
rendement te plaatsen
i.p.v. een enkele
beglazing

Door een dubbele
beglazing met hoog
rendement te plaatsen
i.p.v. een klassieke
dubbele beglazing

Door deze cijfers in verband te brengen met de glazen
oppervlakten van het woningpark, bekomt men de
mogelijke energiebesparing die de plaatsing van dubbele
beglazingen met hoog rendement in alle woningen van
het land zou kunnen opbrengen :

Blz. 12
D
e
 
g
la
s
in
d
u
s
tr
ie
 
e
n
 
d
e
 
p
ro
b
le
m
a
ti
e
k
 
v
a
n
 
b
ro
e
ik
a
s
g
a
s
s
e
n

3

spaart men 0,87 GJ/(m2 begl. x jaar)

spaart men 0,19 GJ/(m2 begl. x jaar)

Maatregel Energiebesparing  (Milj GJ/jaar)

Jaarlijkse bespaarde energie : 46,06 miljoen GJ/jaar

Besparingen (hypothese: 360 BEF/GJ) 17 miljard BEF/jaar

bespaarde CO2 (hypothese:70 kg CO2/GJ) 3,2 miljoen ton  CO2

37,41
(= 0,87 GJ/m2 x 43 milj m2)

8,65
(=0,19 GJ/m2 x 45,5 milj m2)

Vervanging van alle
enkele beglazingen

Vervanging van alle
klassieke dubbele beglazingen

In totaal, kunnen deze twee maatregelen volgende besparingen opleveren



Ter vergelijking, deze 46 miljoen GJ/jaar
komen overeen met de helft van het
jaarlijkse verbruik van de totale energie
van een stad als Brussel, en de 3,2 ton
bespaarde CO2 komen overeen met 3 %
van de totale uitstoot van België. Er
dient wel te worden vermeld dat het hier
over een "maximumpercentage" gaat dat
onmogelijk tegen 2010 kan gehaald
worden. De grootteorde die zo berekend
wordt is nochtans zeer aanmoedigend
en nodigt uit om ernstig over
maatregelen te gaan nadenken die de
vervanging van glazen oppervlakten door
dubbele beglazingen met hoog
rendement stimuleren. Wij komen hierop
terug in het hoofdstuk "Rol van de
overheden".
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Bij wijze van voorbeeld, ziehier de R-waarden
van een aantal bouwmaterialen voor
éénzelfde dikte van 10 cm :

x Normaal niet gewapend beton
R = 0,07 m2.K/W

x Metselwerken met volle stenen
R = 0,12 m2.K/W

x Hard hout
R = 0.50 m2.K/W

x Cellulair glas
R = 2.4 m2.K/W

Deze waarden vestigen de aandacht op het
prestatievermogen van het cellulaire glas
i.v.m. andere klassieke bouwmaterialen.



Bijdrage van cellulair glas en glaswol tot de isolatie
van gebouwen

Cellulair glas

Cellulair glas neemt de vorm aan van harde platen die
bestaan uit miljoenen hermetisch gesloten cellen die
een isolerend gas bevatten. De dichtheid is 20 keer
geringer dan de dichtheid van glas zodat 95 % van het
volume door het isolerend gas ingenomen wordt,
waardoor het een opmerkelijk lage thermische
geleidbaarheid heeft.

De platen zijn hard, licht, gemakkelijk te bewerken,
absoluut onbrandbaar, vormen een doeltreffende
barrière tegen water, zijn volledig waterdamp- en
gasdicht, zijn bestand tegen insecten en knaagdieren,
tegen zuren en praktisch alle chemische stoffen.

Het materiaal heeft een hoge drukvastheid, zonder
gevaar voor indrukking, en een lage thermische
geleidbaarheid die levenslang duurt;
Bovendien dient erop gewezen dat het basisglas
momenteel 57 % gerecycleerd glas bevat.

Dankzij zijn eigenschappen, is het cellulaire glas het
materiaal bij uitstek voor de thermische isolatie van
gebouwen (daken, wanden, vloeren) en van industriële
uitrustingen zoals buizen, koepels, reservoirs,
schouwen, ....

De thermische geleidbaarheid meet het isolerend
vermogen en wordt in het algemeen uitgedrukt door
λ-factor en W/m.K op 10°C. Hoe kleiner de λ-factor, hoe
meer het product isoleert. De λ-factor hangt niet af
van de dikte maar toch dient er rekening mee te
worden gehouden voor de juiste berekening van het
isolerend vermogen van een muur of een dak. Om
rekening te houden met de dikte moet men de
thermische weerstand gebruiken (R en m2.K/W) die de
weerstand tegen het warmteverlies via een materiaal
weergeeft. Hoe hoger dit cijfer, hoe minder warmte er
verloren gaat.

Glaswol

Glaswol wordt zeer veel gebruikt voor de thermische
isolatie van residentiële en industriële gebouwen. Dit
materiaal omsluit tussen de vezels van de mat een
onveranderlijke hoeveelheid lucht die de
warmteoverdacht via wanden en daken sterk
vermindert.

De productie van dit isolatiemateriaal wordt
gerealiseerd vanaf natuurlijke minerale producten en
gerecycleerd glas.
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Blz. 16

Glaswol is voornamelijk beschikbaar in de vorm van
rollen of platen.
Beide vormen vertonen verschillende karakteristieken :

x breedte;

x dikte;

x dichtheid;

x lengte;

x bekleding: oppervlaktemat, dampscherm
(kraftpapier – polyethyleen,
aluminium-kraft of aluminium-kraft-
polyethyleen).

In functie van de verschillende hierboven genoemde
parameters, vertonen de producten variabele
isolatieprestaties. Hun speciale toepassingsgebieden zijn
dus verschillend : sommige producten worden gebruikt
voor de isolatie van daken, andere voor de isolatie van
muren, …

Zo kan de isolatiecoëfficiënt R (m2.K/W)  variëren van
1,5 tot 6,5. Deze coëfficiënt karakteriseert de geschiktheid
van het product om de overdracht van warmte tegen te
gaan; hoe hoger de waarde van deze coëfficiënt, hoe
hoger de isolatieprestatie.

Bij wijze van voorbeeld, producten uit het
standaardproductiegamma bieden zeer interessante
isolerende eigenschappen : een dikte van 12 cm glaswol

heeft hetzelfde isolerende vermogen dan 34 cm hout of
180 cm stenen muur.
Glaswol speelt ook een grote rol in de akoestische
isolatie.

Een voorbeeld: een dak isoleren met glasproducten.

Wij nemen een dak zonder isolatie en dit zelfde dak
geïsoleerd met cellulair glas of glaswol. In het geval van
het geïsoleerde dak moet men natuurlijk rekening
houden met het energieverbruik bij de fabricage van de
isolatieproducten.
Bij deze berekening, werd een deel van het
elektriciteitsverbruik bij de fabricage omgerekend in
primaire energie om rekening te houden met het
rendement van de elektriciteitscentrales met fossiele
brandstoffen.

De grafiek A geeft een overzicht van de fabricage-energie
evenals van de thermische verliezen van 1 m2 van een
niet-geïsoleerd dak en van een geïsoleerd dak, het
gecumuleerde energieverbruik dus na 1, 2, 5, 10, 20, 30 en
50 jaar. De balans is duidelijk positief. Vanaf het eerste
jaar, compenseert het verlaagde energieverbruik door de
dakisolatie bijna 5 keer het energieverbruik bij de
fabricage, en deze winst verhoogt nog met de jaren.
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De CO2-uitstoot houdt rechtstreeks verband met
het fossiele energieverbruik. Men kan dus
gemakkelijk de energiegegevens in CO2-uitstoot
omrekenen. De grafiek B toont duidelijk aan dat de
CO2-uitstoot bij een geïsoleerd dak opmerkelijk
lager ligt en dat de winst die hiermee gepaard
gaat ruimschoots de emissies die bij de fabricage
vrijkomen compenseert, en dit reeds vanaf het
eerste jaar.

Blz. 17

�CO2-uitstoot voor een geïsoleerd en niet-geïsoleerd dak

�Thermische verliezen van een geïsoleerd en niet-geïsoleerd dak
A

B
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% HR-glas in het totaal van de leveringen
van isolerende beglazingen

1993 1995 1996 1997 1998

Duitsland 16% 62% 80% > 90 % 90%

Nederland 15% 20% 40% 45% 50%

België 5% 17% 25% 27% 30%

Rol van de overheden

De vorige hoofdstukken hebben aangetoond dat het
gebruik van glasproducten fors kan helpen om de CO2-
uitstoot, verbonden aan de verwarming van gebouwen,
die in haar eentje verantwoordelijk is voor 20 % van de
CO2-uitstoot in België, terug te dringen.
Het zou vanzelfsprekend utopisch zijn alle glazen
oppervlakten (enkele en dubbele klassieke beglazingen)
te vervangen door HR-glas of alle daken en muren van
alle gebouwen in België tegen 2010 te isoleren
Door een steunbeleid te voeren voor renovatieprojecten
en minimale k-waarden voor bouwmaterialen op te
leggen zouden de overheden nochtans fors het
energieverbruik van de huishoudelijke en tertiaire sector
kunnen beïnvloeden.
Om zich hiervan te overtuigen, volstaat het het beleid
inzake reglementeringen voor isolerende beglazingen
van drie landen met vergelijkbare klimaten met elkaar te
vergelijken.

1. België;

2. Nederland, waar de autoriteiten grote
informatiecampagnes hebben gelanceerd ten
gunste van HR-glas en de plaatsing ervan
subsidiëren. De NOVEM (Nederlandse
onderneming voor Energie en Milieu B.V.) werd
opgericht om het rationeel energieverbruik in al
zijn vormen te promoten en in alle sectoren,
waaronder de huisvesting, die de plaatsing van HR-
glas subsidiëren;

3. Duitsland, waar de wetgeving de plaatsing van HR-
glas voor nieuwe woningen en renovaties
verplicht.

Het beleid dat door deze twee landen wordt gevoerd
heeft dus zijn doeltreffendheid bewezen.

Volgende tabel toont de
evolutie van de leveringen van
HR-glas in deze drie landen.
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Dit voorbeeld, betreffende isolerende beglazingen, kan
natuurlijk geëxtrapoleerd worden tot de isolatie van
daken of muren, en dit zowel voor de nieuwbouw-
(44.000 afgeleverde bouwvergunningen in België in
2000) als voor de renovatiemarkt (28.000 afgeleverde
renovatievergunningen in België in 2000).

Er moet worden onderlijnd dat er momenteel
performante technische oplossingen bestaan om hoge
thermische isolatieniveaus te halen bij renovatiewerken
(plaatsing van cellulaire glasplaten op platte daken,
injectie van glaswolvlokken in holle muren, …).

Deze isolatiewerken, die door particulieren zelf kunnen
uitgevoerd worden, moeten ofwel door de overheden
aangemoedigd worden onder de vorm van financiële
stimuli, of verplicht worden door de goedkeuring van
grootse thermische reglementeringen.

Het Verbond van de Glasindustrie verheugt zich over de
recente beslissing van de Belgische overheid om fiscale
verminderingen toe te kennen voor een totaal bedrag
van 1,5 miljard BEF voor sommige energiebesparende
werken. De plaatsing van dubbele beglazingen en de
isolatie van daken vallen onder deze werken. Er kan
40 % van  het totaalbedrag van de factuur worden
terugbetaald.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen de goede
weg inslaan, zelfs al kunnen er nog grootsere acties op
het getouw worden gezet zoals de promotie van HR-
glas of de isolatie van buitenmuren.

3.4 Vermindering van SF6 in dubbele akoestische
beglazingen

De enige toepassing van SF6-gas (zwavelhexafluoride)
in de glasindustrie is verbonden aan de akoestische
isolatie van dubbele beglazingen. Door de toevoeging
van SF6 tussen de twee glasbladen die samen de
dubbele beglazing vormen, wordt de transmissie van
geluidsgolven gevoelig verminderd en hierdoor het
ongemak dat gepaard gaat met geluiden van buitenaf.
SF6-gas heeft echter een grote invloed op het
broeikaseffect ; elke ton SF6 die in de atmosfeer terecht
komt produceert hetzelfde broeikaseffect als 23.900 ton
CO2 ! En, jammer genoeg, aan het einde van de
levensduur van de beglazing, wordt alle SF6

onherstelbaar in de atmosfeer uitgestoten.
Daarom zoeken de glasfabrikanten naar alternatieve
oplossingen zoals de fabricage van dubbele beglazingen
samengesteld uit glasbladen van verschillende diktes
met tussenbladen in kunststof.

In 1999, werden er 10.2 ton SF6-gas gebruikt in België in
dubbele beglazingen. In de veronderstelling dat de
glasfabrikanten tegen 2010  programma's ontwikkelen
om dit gas volledig weg te werken ten voordele van
andere technologieën, zouden 240.000 ton CO2-eq
kunnen bespaard worden.

10,2 x 23.900 =  240.000 ton CO2-eq.

D
e
 
g
la
s
in
d
u
s
tr
ie
 
e
n
 
d
e
 
p
ro
b
le
m
a
ti
e
k
 
v
a
n
 
b
ro
e
ik
a
s
g
a
s
s
e
n

3



Bes lu i ten
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In deze nota heeft het Verbond van de Glasindustrie een
aantal concrete acties willen voorstellen die ons land
kunnen helpen om zijn uitstoot van broeikasgassen
terug te dringen.

Onder deze maatregelen, lijkt de verbetering van de
isolatie van gebouwen (zowel nieuwbouw als renovatie)
de meest beloftevolle.

De politieke beslissers hebben dit blijkbaar goed
begrepen aangezien twee recente initiatieven deze weg
opgaan :

x De Federale Overheid en het Vlaamse Gewest
hebben onlangs belastingverlagingen
aangekondigd om het gebruik van performante
bouwmaterialen aan te moedigen tijdens
sommige renovatiewerken of nieuwbouw;

x De Europese Commissie werkt momenteel aan een
ontwerp van richtlijn "Draft Directive on Energy
Performance of Buildings" genaamd met als doel
de CO2-uitstoot verbonden aan gebouwen in
Europa met 100 miljoen ton/jaar terug te dringen.

Blz. 20
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Glasproducten spelen een fundamentele rol in de
vermindering van CO2-uitstoot van sectoren die de
naam hebben "grote vervuilers" te zijn (de huishoudens
nemen 20 % van de CO2-uitstoot voor hun rekening
terwijl de glasindustrie verantwoordelijk is voor slechts
0,75 %). Daarom zijn wij van oordeel dat het veel
voordeliger zou zijn actie te voeren daar waar de
winstmogelijkheden het hoogste zijn. Aangezien de
verbetering van de energie-efficiëntie van de sector
bijzonder laag ligt door de inspanningen die de voorbije
jaren reeds werden geleverd, zou de beperking van de
CO2-uitstoot praktisch neerkomen op een
productiebeperking, en dus van de hoeveelheid
beschikbare glasproducten op de markt die bijdragen tot
een vermindering van de uitstoot van andere sectoren
waar het verantwoord is (en moeizaam) actie te voeren
zoals de huishoudens of de tertiaire sector !

Wij hopen door deze nota ons steentje te hebben
bijgedragen tot de discussies omtrent de
klimaatveranderingen.
Wij blijven bereid actief mee te werken met alle actoren
van onze maatschappij opdat wij samen geschikte
oplossingen zouden kunnen vinden om onszelf en ons
nageslacht een duurzame ontwikkeling te garanderen.
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