Hoe groen is gras (3)

Grondstoffen
en
productie basisglas
Sinds Pilkington ruim een halve eeuw geleden het floatproces uitvond, gaan

klein en bijzonder stukje van Nederland,

vlakglasovens vijftig procent zuiniger met energie om. Glasfabrieken stoten

namelijk Zuid Limburg, wordt kalk ge-

minder schadelijke stoffen uit doordat filters en katalysatoren de rookgassen
schoonmaken. Op dit moment ziet de branche tal van mogelijkheden om vlakglas

wonnen. Voor Nederland zijn het landschap en de dieren die er leven uniek,
maar over de grens komt kalksteen zo

nòg zuiniger en schoner te produceren. Een praktijkvoorbeeld is de floatglasoven

algemeen voor dat de groeves niet als

van AGC in Boussois, die een kwart extra op het energieverbruik bespaart.

milieuprobleem ervaren worden. Nadat
de kalk- of zandwinning is gestaakt,
worden de groeves teruggeven aan de

De levenscyclus van vlakglas begint

hebben vergelijkbaar presterende pro-

natuur of als recreatiegebied ingericht.

met het delven van de belangrijkste

ductieprocessen.

Normaliter is dat vastgelegd in natio-

grondstoffen, kalk en zand, en daarna

nale of regionale wetgeving en vergun-

de productie van het glas in een floato-

Grondstoffen in overvloed

ningsregels.

ven. De glasproductie heeft op drie

De belangrijkste grondstoffen voor

manieren impact op het milieu: door het

glas zijn zand en kalk. Soda staat ook

Efficiënte technologie

energieverbruik en daarmee de uitstoot

bekend als belangrijke grondstof, maar

Sinds Sir Alastair Pilkington het float-

van CO2, door de uitstoot van scha-

die wordt geproduceerd uit kalk. Zand

proces uitvond is de energie-efficiency

delijke stoffen met de rookgassen en

en kalk zijn niet hernieuwbaar: op is

van de productie van vlakglas met

eventueel afvalwater en omdat de win-

op. Maar omdat ze in overvloed op

vijftig procent verbeterd. Om één kilo

ning van de grondstoffen het landschap

aarde aanwezig zijn, vormt dat geen

vlakglas te produceren, is 8,0 tot 9,5

kan aantasten. In dit artikel van ‘Hoe

probleem. Toch kan de winning ervan

megajoule aan primaire energie nodig.

groen is glas?’ kijken we hoe groot de

met belasting van milieu gepaard gaan.

Toch valt die energiebehoefte en de

impact van glasproductie op het milieu

De graverij tast het landschap aan, de

ermee gepaard gaande CO2-uitstoot,

is, en op welke manieren de glasprodu-

stand van het grondwater wijzigt en

mee in vergelijking met de energie die

centen hun productie milieuvriendelijker

diersoorten die in Nederland zeldzaam

glas bespaart. Isolatieglas bespaart

maken. Voor dit artikel kregen we de

zijn kunnen in de problemen komen.

negen keer meer CO2 dan er bij de

inhoudelijke medewerking van AGC,

Zonder die zaken te ontkennen is de

productie vrijkomt. Helemaal geen

zodat daar de meeste voorbeelden

vraag gerechtvaardigd of ze misschien

glas produceren is uiteraard het minst

vandaan komen. Andere fabrikanten

typisch Nederlands zijn? Slechts in een

milieubelastend, maar dit is geen optie.

De f|glass floatglasoven van Scheuten en Interpane in Osterweddingen.

Bronnen
Dit artikel is gebaseerd op een
interview met Guy van Marcke,
Corporate Environment & Standardisation Director bij AGC. Verder
zijn gebruikt: www.glassfiles.com
en het Rapport Voorstudie Glasindustrie 2030 ‘De Nederlandse
glasindustrie schoon, rendabel en
duurzaam’; in maart 2011 uitgebracht door de Vereniging Nederlandse Glasindustrie.
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PERSPECTIEF IR. RIK VOLLEBREGT

De floatglasoven
van AGC in
Boussois wordt
met zuivere
voorverwarmde
zuurstof
gestookt en dat
bespaart 25
procent energie.
Foto: AGC

We bouwen woningen en kantoren en

met twintig tot veertig procent omhoog

grondstoffen en recycleglas, intensie-

willen wind en water tegenhouden en

en de emissies van schadelijke stof-

ver gebruik van compactere ovens en

licht naar binnen brengen. De energie

fen kan omlaag. Als voorbeelden geeft

werken met gesegmenteerde ovens en

die een vlakglasfabriek verbruikt, is

de studie het optimaal beheersen

optimalere ovenwanden. Iedere maat-

voor 85 tot 90 procent nodig om het ge-

van het smeltproces met sensoren en

regel op zich zou al procenten kunnen

meng (het mengsel van grondstoffen en

regelsystemen, voorverwarmen van

besparen.

gerecycled glas dat de oven ingaat) te
smelten. De rest van de energie wordt
gebruikt voor glas-annealing/koeling,

Groene fabriek

nabehandeling en rookgasreiniging.

Een ander voorbeeld van modern en milieuvriendelijk glas produceren, komt uit
Duitsland. De f|glass floatglasoven in Osterweddingen is een joint venture van

AGC, de enige fabrikant die tot voor

Scheuten en Interpane. Hier wordt extra helder (ijzerarm) glas geproduceerd

kort in Nederland vlakglas produ-

voor isolatie- en solarglas. Met veel energiebesparende maatregelen is de

ceerde (de floatoven in Tiel is 1 juli

fabriek, die sinds augustus 2009 produceert, zo groen en duurzaam mogelijk

2012 stopgezet), deed vorig jaar

gebouwd. Het energieverbruik per gesmolten ton glas is minimaal en wordt

samen met producenten van verpak-

beschouwd als een wereldwijde benchmark. De restwarmte van de oven wordt

kingsglas en glasvezel een studie naar

bijna volledig omgezet in elektriciteit (1,8 Megawatt). De afvalgassen worden

schone, rendabele en duurzame glas-

gereinigd, en het watersysteem is vrijwel gesloten waardoor het waterverbruik

productie. Met betere productieproces-

zeer laag is. Tot slot staat er een solarinstallatie van 1 Megawatt op het dak van

sen en nieuwe technologie is nog veel

de fabriek.

>>

te winnen. De energie-efficiency kan
www.glasinbeeld.nl
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Het smelten van de grondstoffen vraagt tot 90 procent van het energieverbuik
van een vlakglasoven; hier zijn grote besparingen mogelijk.
Foto’s: Jean-Michel Byl / AGC

Zuivere zuurstof

geen stikstof opgewarmd hoeft te wor-

gaan. Om die techniek veilig en suc-

De verbeteringsmogelijkheden bij de

den. Het tweede voordeel is dat er veel

cesvol uit te werken en toe te passen,

floatglasproductie zijn met een voor-

minder stikstofoxiden ontstaan.

gebruikt AGC speciale ‘devices’. Want

beeld concreet te maken. AGC produ-

aardgas en zuurstof werken bij 400

ceert in het Franse Boussois sinds 2010

De techniek om zuivere zuurstof te ge-

tot 500 graden zeer corrosief in op

floatglas in een oven die zuivere zuurstof

bruiken is eerder toegepast bij produ-

metalen. Met de technologie om ver-

in plaats van lucht gebruikt. Lucht bevat

centen van containerglas. De floatoven

brandingsgassen voor te verwarmen,

voor 79 procent stikstof en 21 procent

in Boussois past een andere innovatie

bespaart de floatoven in Boussois 15

zuurstof. Het toevoeren van zuivere

toe die hem uniek in de wereld maakt.

procent extra energie. Na een jaar

zuurstof in plaats van lucht heeft twee

Het aardgas en de zuurstof worden

bedrijf is Boussois geëvalueerd en

voordelen. Ten eerste bespaart de oven

voorverwarmd door de rookgassen

blijkt er in totaal 25 procent energie

ongeveer 10 procent energie omdat er

voordat ze naar de verbrandingskamer

bespaard te zijn. Op dit moment probeert AGC een andere techniek uit bij
een floatlijn in Italië. Met een ‘Organic

De f|glass

Rankine Cycle’ wordt de warmte van

floatglasoven

rookgassen gebruikt om elektriciteit op

van Scheuten

te wekken.

en Interpane
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verbruikt per

Rookgassen

gesmolten ton

De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden

glas een minimum

en zwaveloxiden door de Nederlandse

aan energie en

glasindustrie daalde tussen 1992 en

zet de restwarmte

2009 met 65 tot 75 procent. Dat blijkt

van de oven

uit cijfers van TNO over de vlak- en

bijna volledig in

containerglasproductie. Stikstofoxide,

elektriciteit om.

zwaveloxide en fijnstof zijn de belang-

Foto: f|glass

rijkste verontreinigingen die bij de pro-

Glas in Beeld

46-49_Hoe groen is glas.indd 48

12-12-12 09:39

ductie van floatglas ontstaan. Maar er
zijn voldoende technieken beschikbaar

Hoe groen is glas?

om die verontreinigingen uit de rook-

Hoe groen is glas? Natuurlijk: het glas dat we maken iso-

gassen te halen. Fijnstof wordt met een

leert met coatings en gasvullingen ontzettend goed en dat

elektrofilter uit de rookgassen gezeefd.

spaart brandstof. Maar een floatglasoven die dag en nacht

Om de zwaveldioxide te verwijderen,

doordraait verbruikt veel energie. Wegen de voordelen wel

gebruiken glasfabrikanten soda of kalk.

op tegen de nadelen? Hoe zit het met de coatings en meta-

De soda reageert met zwaveldioxide en

len om het glas een kleur, zeefdruk of zonwerende laag te

daarbij wordt natriumsulfaat gevormd,

geven? Zijn dat zeldzame grondstoffen die uitgeput kunnen

dat door het filter uit de rookgassen

raken? Misschien is glas helemaal niet zo milieuvriendelijk.

wordt verwijderd. Vervolgens kan het

Maar voordat we gaan doemdenken: hetzelfde geldt ook

natriumsulfaat als grondstof voor de

voor andere bouwmaterialen. Denk aan de hoeveelheid

glasproductie worden hergebruikt; er is

energie om aluminiumerts te smelten of steen te bakken.

dus geen afval. Stikstofoxiden worden

En glas kan bogen op een pluspunt: het is goed herbruik-

uit de rookgassen verwijderd in een ka-

baar. Aan de vraag ‘Hoe groen is glas?’ zitten dus zoveel

talysator. Daarin worden, na een reactie

kanten, dat we er in verschillende artikelen op terugkomen.

met ammonia, de onschadelijke en
natuurlijk voorkomende stoffen water en

Tijdens alle fasen in de levenscyclus

In de eerste twee afleveringen (Glas in Beeld nummer

stikstof gevormd.

van glas wordt energie verbruikt. Bron:

3 – juli 2012 en nummer 4 – september 2012) hebben

De nieuwste technieken maken het

Rapport Voorstudie Glasindustrie.

we gekeken naar duurzaamheid en wat er achter zit. Van
energielabel tot ‘duurzaamheidsmaatlatten’ als GPR,

mogelijk om nòg schoner glas te produceren. De rookgassen van de oven van

koelcircuits allemaal gesloten, waardoor

Greencalc en Breeam. Allemaal beoordelen ze de mi-

AGC in Boussois bevatten 15 procent

het waterverbruik drastisch verminderd

lieuvriendelijkheid van gebouwen en het glas speelt daar

minder CO2, 83 procent minder stiksto-

is en afvalwater geen probleem vormt.

een rol in. Vervolgens kijken we naar de levenscyclus van

foxiden en 35 procent minder zwave-

Alleen bij het wassen van het glas komt

vlakglas, te beginnen in deze aflevering 3 met het winnen

loxiden. Vroeger gebruikten floatovens

wat afvalwater vrij, maar dat bevat geen

van de grondstoffen en de productie. Hierna onderzoekt

erg veel koelwater. Inmiddels zijn de

oplosmiddelen.

deze serie de volgende stappen: nabewerken, transporte-

<

ren, plaatsen, gebruiken, slopen en hergebruiken.
De uitstoot van fijnstof, stikstofoxiden en zwaveloxiden door Nederlandse
float- en flessenglasovens is tussen 1990 en 2010 fors afgenomen. Bron: TNO
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