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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η σύγκριση του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης
πολυστερίνης, που θεωρούνται τα σηµαντικότερα θερµοµονωτικά υλικά. Αρχικά, συγκρίνονται τα
σηµαντικότερα βασικά χαρακτηριστικά τους, εξηγείται πως αυτά προκύπτουν ανάλογα µε τη φύση
και τη δοµή κάθε υλικού και εξετάζεται η καταλληλότητα τους σε διάφορες εφαρµογές. Στη
συνέχεια, δίνεται µια µικρή περιγραφή της αγοράς των θερµοµονωτικών υλικών σε Ελλάδα και
Ευρώπη και αναφέρονται οι λόγοι που τη διαµόρφωσαν έτσι. Τέλος, εφαρµόζοντας την τεχνική της
Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού υπολογίζονται η περιεχόµενη
ενέργεια και οι εκποµπές κατά την παραγωγή των δύο υλικών.
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ABSTRACT
The research’s objective is to compare the stone wool with the extruded polystyrene, two of the
most important insulating materials. The comparison focus on basic characteristics according to
their chemical composition and structure. Also, the compatibility of the two materials in various
applications was considered and the results of market survey, both in Europe and Greece, was
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presented in detail. Finally, the Life Cycle Analysis methodology was conducted using specialized
software, in order to evaluate the environmental impacts of the materials studied.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα θερµοµονωτικά υλικά αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των κτιριακών εφαρµογών, γεγονός που
επιβάλλεται και από τη νοµοθεσία θερµοµόνωσης. Η γενικότερη ανάγκη για εξοικονόµηση
ενέργειας και ο περιορισµός της εξάρτησης από το πετρέλαιο έχει οδηγήσει στη χρήση
θερµοµονωτικών υλικών και σε βιοµηχανικές εφαρµογές αλλά και σε εφαρµογές µε ιδιαίτερες
απαιτήσεις, όπως δεξαµενές υγρού οξυγόνου, διαστηµικές εφαρµογές κ.ά.
Σήµερα, ο µελετητής µηχανικός έχει στη διάθεσή του πληθώρα υλικών γεγονός που του δίνει τη
δυνατότητα να επιλέξει το καταλληλότερο για την υπό µελέτη εφαρµογή – είτε κτιριακή, είτε
βιοµηχανική – λαµβάνοντας υπ’ όψη του µια σειρά παραµέτρων όπως: θερµοµονωτικές απαιτήσεις,
θερµοκρασίες λειτουργίας, επίπεδα υγρασίας, κόστος και αισθητική. Εποµένως, για να
χαρακτηριστεί κάποιο υλικό κρίνεται απαραίτητη η πολύπλευρη εξέταση του και όχι η
επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε ένα µόνο χαρακτηριστικό του. ∆ηλαδή, είναι εσφαλµένη η
αντίληψη, πως ένα θερµοµονωτικό υλικό είναι «καλό» επειδή έχει χαµηλό συντελεστή θερµικής
αγωγιµότητας.
Αρχικά, δινόταν βάση στις φυσικές ιδιότητες καθώς και στις δυνατότητες εφαρµογής. Στη συνέχεια
προστέθηκε µία νέα οµάδα χαρακτηριστικών, που σχετίζονται µε την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζοµένων (τόσο κατά την παραγωγή, όσο και κατά την τοποθέτηση) και των χρηστών της,
καθώς και µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υλικού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο
αµίαντος, ο οποίος ενώ είχε άριστες θερµοµονωτικές ιδιότητες και µεγάλο εύρος εφαρµογών,
απαγορεύτηκε όταν αποδείχτηκε πως η χρήση του σχετίζεται µε καρκινογένεση.
Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές ιδιότητες αρχικά το ενδιαφέρον εστιαζόταν στη διαχείριση του
υλικού µετά το πέρας της διάρκειας ζωής του και «οικολογικό» χαρακτηριζόταν ένα υλικό που
ήταν βιο-διασπώµενο ή ανακυκλώσιµο.
Η εκτόξευση της τιµής του πετρελαίου οδήγησε τη σύγχρονη αγορά στην εκµετάλλευση κάθε
δυνατού τρόπου εξοικονόµησης ενέργειας µε αποτέλεσµα να προωθηθεί η έρευνα των
θερµοµονωτικών υλικών σε µεγάλο βάθος. Πλέον, δεν λαµβάνεται υπ’ όψη µόνο η ενέργεια που
εξοικονοµείται µε τη χρήση του υλικού, αλλά και η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή, τη
µεταφορά και την τοποθέτηση του, γνωστή και ως περιεχόµενη ενέργεια. Σε µερικές περιπτώσεις,
όπου η διάρκεια ζωής είναι περιορισµένη (όπως στις βιοµηχανικές εφαρµογές), εκτιµάται και η
ενέργεια για τη διαχείριση του ως απόβλητο ή οι δυνατότητες ανάκτησης ενέργειας από αυτό. Για
την εκτίµηση και την περιβαλλοντική αξιολόγηση των υλικών χρησιµοποιείται η µεθοδολογία της
Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (Α.Κ.Ζ.). Η Α.Κ.Ζ. αποτελεί εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και
λήψης αποφάσεων που σκοπό έχει να αποτιµήσει τις επιπτώσεις από τη χρήση ενέργειας και την
επεξεργασία υλικών, συµπεριλαµβανοµένης της απόρριψης αποβλήτων στο περιβάλλον, και να
εκτιµήσει τις δυνατότητες επίτευξης περιβαλλοντικών βελτιώσεων σε συνδυασµό µε την
ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός
προϊόντος ή µία διεργασίας.
Στην παρούσα εργασία, αναλύονται διάφορα χαρακτηριστικά (τεχνικά και περιβαλλοντικά) για τα
δύο σηµαντικότερα θερµοµονωτικά υλικά, τον πετροβάµβακα και την εξηλασµένη πολυστερίνη,
αφού πρώτα σχολιαστεί η συµµετοχή τους στην αγορά και οι λόγοι που τη διαµόρφωσαν. Τέλος,
ακολουθεί περιβαλλοντική αξιολόγηση των υλικών µε τη µέθοδο Α.Κ.Ζ. και χρήση του
εξειδικευµένου λογισµικού G.E.M.I.S.
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Στο σχήµα 1 απεικονίζεται η κατάσταση στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά. Γίνονται δύο
βασικές διαπιστώσεις: στην Ευρώπη προτιµούνται τα ινώδη θερµοµονωτικά υλικά, ενώ στην
Ελλάδα τα οργανικά αφρώδη. Επιπλέον, η διογκωµένη πολυστερίνη υπερτερεί σε πωλήσεις έναντι
της εξηλασµένης.
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Σχήµα 1: Μερίδια αγοράς θερµοµονωτικών υλικών σε Ευρώπη και Ελλάδα (2003)
Οι λόγοι που οδήγησαν στην τάση αυτή είναι:
Οι µεγαλύτεροι καταναλωτές θερµοµονωτικών υλικών είναι οι χώρες της βόρειας και κεντρικής
Ευρώπης. Οι τοπικοί κανονισµοί στις χώρες αυτές απαιτούν µεγαλύτερο πάχος θερµοµόνωσης
και έτσι προτιµάται ο πετροβάµβακας που έχει χαµηλότερο κόστος.
Στους µεγαλύτερους καταναλωτές – χώρες επιβάλλονται αυστηροί κανονισµοί πυροπροστασίας
στον κτιριακό τοµέα. Αξιοσηµείωτες είναι οι περιπτώσεις της Μεγάλης Βρετανίας και της
Γερµανίας. Στην πρώτη, οι περισσότερες κατασκευές είναι ξύλινες, πράγµα που επιβάλλει
αυστηρότερα µέτρα πυρασφάλειας. Στη δεύτερη, οι σχετικοί κανονισµοί έγιναν αυστηρότεροι
µετά από σειρά ατυχηµάτων από πυρκαγιές, µε αποκορύφωµα την µεγάλη πυρκαγιά στο
αεροδρόµιο του Ντύσεντολφ, που στοίχισε πολλές ανθρώπινες ζωές. Σε θέµατα πυραντοχής, ο
πετροβάµβακας υπερτερεί σαφώς έναντι της πολυστερίνης
Τα οργανικά αφρώδη υλικά έχουν τη µορφή πλάκας και είναι ευκολότερα στην τοποθέτηση.
Επιπλέον, δεν απαιτούνται µέτρα προστασίας κατά την εφαρµογή τους, γεγονός που τα έκανε
προτιµότερα για τον ανειδίκευτο και ανεπαρκώς ενηµερωµένο σε θέµατα ασφάλειας Έλληνα
εργάτη οικοδοµής.
Η διογκωµένη πολυστερίνη προτιµάται έναντι της εξηλασµένης, λόγω του χαµηλού κόστους της.
Επιπλέον, για την Ελλάδα, το κόστος αυτό είναι ακόµα πιο χαµηλό γεγονός που την κατέστησε
ανταγωνιστική δίνοντάς της υψηλό µερίδιο αγοράς.
Παρόλα αυτά, η θέσπιση αυστηρότερων κανονισµών θερµοµόνωσης, πυρασφάλειας και
οικολογικής δόµησης, οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων του πετροβάµβακα. Επιπλέον, η
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εξηλασµένη πολυστερίνη αρχίζει και προτιµάται λόγω της εξαιρετικής της αντοχής σε θλίψη και
υγρασία, πράγµα που την καθιστά αναντικατάστατο υλικό σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως, για
παράδειγµα στη θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος. Εκτιµάται, ότι µελλοντικά το µερίδιο του
πετροβάµβακα στην ελληνική αγορά θα συγκλίνει µε αυτό της ευρωπαϊκής και τα ποσοστά
πωλήσεων της εξηλασµένης πολυστερίνης θα αυξηθούν και στις δύο αγορές.
2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οι βασικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν ένα υλικό και λαµβάνονται υπ’ όψη πριν την εφαρµογή
του είναι:
i. Η θερµοµονωτική του ικανότητα
ii. Το εύρος των θερµοκρασιών στο οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
iii. Η αντοχή του στην υγρασία
iv. Η αντοχή του στη φωτιά
v. Η ηχοµονωτική του ικανότητα
Κάθε ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά εκφράζεται µε τα αντίστοιχα µεγέθη, που µετρώνται
σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανονισµούς προτύπων και έχουν καθιερωθεί από σχετικούς
οργανισµούς, όπως A.S.T.M. και D.I.N. Τα µεγέθη που εκφράζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά
είναι, σε αντιστοιχία:
i. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας εκφράζει το πόσο εύκολα διαπερνά η θερµότητα το
υλικό. Όσο χαµηλότερος είναι ο συντελεστής, τόσο µεγαλύτερη η θερµοµονωτική ικανότητα
του υλικού. Εκφράζεται σε µονάδες W/(mK) και δείχνει τι ποσό θερµικής ενέργειας (σε Watt)
διαπερνά ένα µέτρο πάχους του υλικού όταν η θερµοκρασιακή διαφορά είναι 1Κ.
ii. Η µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία λειτουργίας εκφράζουν τα θερµοκρασιακά όρια µέσα στα
οποία ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας µεταβάλλεται ανεπαίσθητα, το υλικό δηλαδή
διατηρεί τη θερµοµονωτική του ικανότητα. Τα όρια δίνονται σε βαθµούς oC ή Κ. Άλλη ιδιότητα
σχετική µε τις θερµοκρασίες εφαρµογής είναι και η θερµοκρασία τήξης (προφανώς σε oC ή Κ).
Βέβαια, η θερµοκρασία τήξης είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας (το
υλικό έχει ήδη αχρηστευτεί εφόσον έχει ξεπεραστεί η µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του),
αλλά αναφέρεται γιατί η τήξη του υλικού δηµιουργεί πλέον ζητήµατα κινδύνου για τους
ανθρώπους και το περιβάλλοντα χώρο, στον οποίο εφαρµόζεται.
iii. Ο συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατµών εκφράζει τη δυσκολία µε την οποία διαχέονται
υδρατµοί δια µέσου της µάζας του υλικού. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του, τόσο
δυσκολότερα οι υδρατµοί διέρχονται µέσω της µάζας του υλικού. Πρόκειται για αδιάστατο
µέγεθος. Άλλο σχετικό µέγεθος είναι η ποσότητα υγρασίας εξοµοίωσης, η οποία εκφράζει το
ποσό της υγρασίας που απορροφήθηκε στο υλικό υπό ορισµένες συνθήκες θερµοκρασίας
περιβάλλοντος και σχετικής υγρασίας.
iv. Η πυραντοχή του υλικού προσδιορίζεται κατά το DIN 4102, σύµφωνα µε το οποίο τα υλικά
κατατάσσονται σε κλάσεις πυραντοχής, Οι κλάσεις της πυραντοχής από την καλύτερη (µεγάλη
διάρκεια αντοχής κατά την πυρκαγιά) είναι Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, C1, C2 και C3. Συνοπτικά,
τα υλικά των κατηγοριών Α1 και Α2 δεν παρουσιάζουν καµία ανάφλεξη, τα υλικά των
κατηγοριών Α3 και Β1 αντιστέκονται στη φωτιά και τέλος, τα υλικά των κατηγοριών Β2 και
κάτω δεν αντιστέκονται στη φωτιά ή ακόµη είναι εύφλεκτα.
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v. Ο βαθµός απορρόφησης ήχου περιγράφει την ηχοαπορροφητικότητα του υλικού για διάφορες
συχνότητες ήχου. Όσο µεγαλύτερος είναι ο συντελεστής, τόσο καλύτερη είναι η
ηχοαπορροφητικότητα του υλικού.
Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται οι τιµές των βασικών χαρακτηριστικών του πετροβάµβακα και της
εξηλασµένης πολυστερίνης. Πρέπει, να σηµειωθεί πως οι τιµές ποικίλουν ανάλογα µε τον τρόπο
παραγωγής, τον τύπο και την πυκνότητα του κάθε προϊόντος. Γι αυτό δίνεται η µέγιστη και η
ελάχιστη τιµή σε κάθε ιδιότητα. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί, πως τιµές βαθµού απορρόφησης ήχου
δεν έχουν καταχωρηθεί, αφού η εξηλασµένη πολυστερίνη δεν παρουσιάζει ηχοαπορροφητικότητα
και δεν χρησιµοποιείται σε εφαρµογές ηχοµόνωσης.
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Σχήµα 2: Συγκριτική αξιολόγηση των φυσικών ιδιοτήτων πετροβάµβακα και εξηλασµένης
πολυστερίνης
Η θερµοµονωτική ικανότητα των υλικών οφείλεται στον αέρα που περιέχεται στη µάζα τους. Και
τα δύο υλικά περιέχουν αέρα µέσα στη µάζα τους και εποµένως η θερµοµονωτική τους ικανότητα
είναι το ίδιο καλή. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας είναι ίδιας τάξης µεγέθους και
εξαιρετικά χαµηλός. Η εξηλασµένη πολυστερίνη µπορεί να υπερέχει ελαφρά, αλλά σε πρακτική
εφαρµογή και τα δύο υλικά παρέχουν την ίδια θερµική προστασία στην κατασκευή.
Οι διαφορές οφείλονται στον τρόπο µε τον οποίο έχει εγκλωβιστεί ο αέρας µέσα στη µάζα τους και
γενικότερα στη φύση των δύο υλικών: Ο πετροβάµβακας ανήκει στα ανόργανα ινώδη υλικά.
Αποτελείται από ίνες µέσης διαµέτρου 15µm, που συνδέονται µε τη χρήση ειδικών συνδετικών
ρητινών. Η εξηλασµένη πολυστερίνη ανήκει στα οργανικά αφρώδη υλικά και έχει τη µορφή
ελαφράς πλάκας. Στην πρώτη περίπτωση ο αέρας είναι εγκλωβισµένος ανάµεσα στις ίνες και έχει
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άµεση επαφή µε το περιβάλλον. Στη δεύτερη, βρίσκεται µε τη µορφή µικρών φυσαλίδων µέσα στη
µάζα του υλικού και έχουν ελάχιστη επαφή µε τον εξωτερικό αέρα. Είναι χαρακτηριστικό, πως
αυτή η αντίθετη φύση τους σε συνδυασµό µε τον τρόπο µε τον οποίο περιέχεται ο αέρας µέσα στη
µάζα τους διαφοροποιεί τις ιδιότητες των δύο υλικών.
Τα οργανικά πλαστικά υλικά καίγονται και τήκονται εύκολα, για το λόγο αυτό η εξηλασµένη
πολυστερίνη έχει περιορισµένο εύρος θερµοκρασιών χρήσης. Αντίθετα, οι ανόργανες ίνες του
πετροβάµβακα έχουν προέλευση ηφαιστειακών πετρωµάτων, µε µεγάλη αντοχή στη θερµοκρασία.
Έτσι, η πολυστερίνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σε κτιριακές ή σε «ελαφρές» βιοµηχανικές
εφαρµογές (π.χ. δίκτυα θερµού νερού), αφού αντέχει µέχρι τους 75οC. Αντίθετα, ο πετροβάµβακας
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανικές εφαρµογές εξαιρετικά υψηλών θερµοκρασιών, όπως,
δίκτυα υπέρθερµου ατµού και χυτήρια, ή ακόµα και σε διαστηµικές εφαρµογές. Επιπλέον, η
εύκαµπτη µορφή του πετροβάµβακα τον καθιστά ικανό να καλύπτει κυρτές και κυλινδρικές
επιφάνειες. Η εξηλασµένη πολυστερίνη µπορεί να καλύψει τέτοιου είδους επιφάνειες µόνο εφόσον
έχει παραχθεί σε µορφή κοχυλιών, γεγονός που συνεπάγεται υψηλό κόστος.
Η ανόργανη φύση του πετροβάµβακα τον καθιστά ως υλικό µε µεγάλη αντίσταση στην πυρκαγιά,
γι’ αυτό και ορισµένοι τύποι του ταξινοµούνται στην κλάση Α1 της πυραντοχής. Αντίθετα, η
εξηλασµένη πολυστερίνη τήκεται πολύ εύκολα, µε αποτέλεσµα να γίνεται επικίνδυνη σε
περιπτώσεις πυρκαγιάς, αφ’ ενός µεν γιατί ορισµένοι τύποι της είναι εύφλεκτοι και αφ’ ετέρου δε,
γιατί κατά την καύση της παράγονται τοξικά αέρια.
Οι ανοιχτές κυψέλες αέρα στον πετροβάµβακα, τον καθιστούν ευάλωτο στη διάχυση υδρατµών,
αφού οι τελευταίοι διαπερνούν σχετικά εύκολα τη µάζα του. Όσον αφορά την τοιχοποιία, το
παραπάνω δεν αποτελεί πρόβληµα, αφού ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας των υδρατµών
είναι ίσος µε αυτόν του αέρα (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, λυδρατµών = 0,026W/m2K). Σε
συνδυασµό µε το γεγονός ότι η υγρασία διαπερνά την τοιχοποιία, η θερµική αγωγιµότητα
παραµένει σταθερή, αφού οι υδρατµοί δεν συµπυκνώνονται. Αντίθετα, στα στοιχεία σκυροδέµατος,
η υγρασία διαπερνά µόνο τον πετροβάµβακα µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται συµπύκνωση
υδρατµών ανάµεσα στο µονωτικό και το δοµικό υλικό. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας του
νερού είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν του αέρα (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, λνερου = 0,6
W/m2K), µε αποτέλεσµα να χάνεται η θερµοµονωτική του ικανότητα και να παρατηρούνται φθορές
στο στοιχείο σκυροδέµατος. Γι’ αυτό το λόγο προτιµάται η εξηλασµένη πολυστερίνη στη µόνωση
στοιχείων σκυροδέµατος, καθώς παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση στη διάχυση υδρατµών. Στις
βιοµηχανικές εφαρµογές, όπου η χρήση της εξηλασµένης πολυστερίνης είναι αδύνατη,
χρησιµοποιείται πετροβάµβακας ο οποίος έχει καλυφθεί εξωτερικά µε στεγανωτική µεµβράνη.
Τέλος, µόνο ο πετροβάµβακας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ηχοµόνωση, αφού η εξηλασµένη
πολυστερίνη δεν παρουσιάζει ηχοαπορροφητικότητα.
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ
3.1 Βασικές περιβαλλοντικές ιδιότητες θερµοµονωτικών υλικών
Παρόλο που τα θερµοµονωτικά υλικά αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την
εξοικονόµηση ενέργειας και συνεπώς, για τη µείωση των εκποµπών των επικίνδυνων ρύπων,
υπάρχουν ενεργειακοί και περιβαλλοντικοί περιορισµοί κατά την παραγωγή τους. Η πολιτική αυτή
υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία υποχρεώνει τους κατασκευαστές να φέρουν
περιβαλλοντική πιστοποίηση στα προϊόντα τους.
Στα θερµοµονωτικά υλικά, τα κρισιµότερα µεγέθη που πιστοποιούν την περιβαλλοντική φύση του
υλικού είναι:
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i. Η περιεχόµενη ενέργεια: Είναι η χρησιµοποιούµενη ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή
µονάδας µάζας του υλικού. Περιλαµβάνει την ενέργεια για κάθε µια από τις διεργασίες˙ από
την εξόρυξη των πρώτων υλών µέχρι και την τελική τοποθέτηση του υλικού στο κτίριο.
Εκφράζεται σε kWh/kg υλικού. Εναλλακτικά, πολλές φορές υπολογίζεται η ανηγµένη στο
εµβαδόν περιεχόµενη ενέργεια: Είναι η ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή και την
τοποθέτηση ποσότητας θερµοµονωτικού υλικού, ικανής να µονώσει µια µονάδα επιφάνειας,
έτσι ώστε να επιτευχθεί ο κατάλληλος συντελεστής θερµοπερατότητας. Για να βρίσκεται ο
συνολικός συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου µέσα στα όρια που ορίζει ο
Ελληνικός Κανονισµός Θερµοµόνωσης Κτιρίων, πρέπει ο συντελεστής θερµοπερατότητας του
µονωτικού υλικού να είναι περίπου 0,8W/(m2K). Εποµένως, στους υπολογισµούς που γίνονται
στη συνέχεια της εργασίας, θα λαµβάνεται η παραπάνω τιµή.
ii. Οι εκποµπές ρύπων στη διάρκεια ζωής του θερµοµονωτικού υλικού. Πρόκειται για τους
επικίνδυνους ρύπους που εκπέµπονται, κυρίως, κατά την παραγωγή του υλικού. Κυριότεροι
θεωρούνται το CO, που είναι τοξικό και το CO2, που αποτελεί το βασικότερο θερµοκηπικό
αέριο.
Στη φάση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά η περιγραφή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης
πολυστερίνης. Η περιβαλλοντική αξιολόγηση θα γίνει µε εφαρµογή της µεθοδολογίας Ανάλυσης
Κύκλου Ζωής µε τη χρήση του υπολογιστικού λογισµικού GEMIS. Αναλυτικότερα, στη συνέχεια
ακολουθούν σύντοµη περιγραφή της µεθοδολογίας Α.Κ.Ζ. που αναπτύχθηκε στα υπό µελέτη
συστήµατα παραγωγής µε χρήση του µοντέλου GEMIS.
3.2 Εισαγωγή στη µεθοδολογία Α.Κ.Ζ.
Η Α.Κ.Ζ. είναι µια «τεχνική εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται µε
κάποιο προϊόν, διεργασία ή δραστηριότητα προσδιορίζοντας και ποσοτικοποιώντας την ενέργεια
και τα υλικά που χρησιµοποιούνται, καθώς και τα απόβλητα που απελευθερώνονται στο
περιβάλλον, εκτιµώντας τις επιπτώσεις από την χρήση της ενέργειας και των υλικών καθώς και των
αποβλήτων και αναγνωρίζοντας και εκτιµώντας τις δυνατότητες περιβαλλοντικών βελτιώσεων».
(SETAC -Society for Environmental Toxicology and Chemistry, 1991).
Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής αποτελεί ένα εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης
αποφάσεων που σκοπό έχει να αποτιµήσει τις επιδράσεις από τη χρήση ενέργειας και την
επεξεργασία υλικών, συµπεριλαµβανοµένης της απόρριψης αποβλήτων στο περιβάλλον, και να
εκτιµήσει τις δυνατότητες επίτευξης περιβαλλοντικών βελτιώσεων σε συνδυασµό µε την
ορθολογική χρήση πρώτων υλών και ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός
προϊόντος ή µιας διεργασίας.
Το πλαίσιο µεθοδολογίας της ΑΚΖ που προτείνεται από τον SETAC και εφαρµόζεται στη
συγκεκριµένη περίπτωση περιλαµβάνει τέσσερα βασικά στάδια:
• Προσδιορισµό του σκοπού και του αντικειµένου της µελέτης
• Απογραφή δεδοµένων
• Εκτίµηση των επιπτώσεων
• Εκτίµηση των βελτιώσεων
3.3 Εφαρµογή της ΑΚΖ στα δύο υπό µελέτη θερµοµονωτικά
Αρχικά, ορίζονται τα υπό µελέτη συστήµατα για τα οποία θα υπολογιστούν µε λεπτοµέρεια οι
εισροές πρώτων υλών και ενέργειας καθώς και οι εκροές που αφορούν στις αέριες εκποµπές, στα
υγρά και στερεά απόβλητα. Η µελέτη εστιάζεται κυρίως στην παραγωγική διαδικασία των δύο
υλικών καθώς έχει διαπιστωθεί από ποιοτική περιβαλλοντική αξιολόγηση πως οι σηµαντικότερες
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επιπτώσεις προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία των υλικών. ∆ηλαδή, η παραγωγή των
δύο υλικών συνεισφέρει πρακτικά σε όλη την περιεχόµενη ενέργεια. Η παραγωγική διαδικασία του
πετροβάµβακα και της εξηλασµένης πολυστερίνης αναλύεται στις διεργασίες που απεικονίζονται
στο σχήµα 3.
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ
Λιώσιµο του αρχικού µίγµατος (85%
αµφιβολίτης, 6%ασβεστόλιος και 9% οξείδια
του ασβεστίου) σε δυο ηλεκτρικούς φούρνους

Παραγωγή πρωτογενούς ρητίνης

ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
Τροφοδοσία γραµµής παραγωγής, η οποία
αποτελείται από δύο εξηλαστήρες σε σειρά,
µε µίγµα πολυστυρενίου και προσθέτων
(βοηθητικά διεργασίας & πρόσθετα τελικών
ιδιοτήτων προϊόντος) στην είσοδο του
πρώτου εξηλαστήρα

Ανάµειξη & παχυρρευστοποίηση του
µίγµατος

Έγχυση, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης, του
διογκωτικού µέσου στα 2/3 του µήκους του
πρώτου εξηλαστήρα όπου η θερµοκρασία
υπερβαίνει τους 200 οC
Παραγωγή ρητίνης

∆ ιασπορά του µίγµατος

Προσθήκη ρητίνης µε ψεκασµό στο αρχικό
µίγµα

Προσθήκη σιλικόνης, νερού και λαδιού στο
νέο µίγµα

Σκλήρυνση του νέου µίγµατος σε φούρνο
πολυµερισµού

Κοπή του υλικού στα µηχανήµατα κοπής

Συσκευασία προϊόντος

Προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος

Πλήρης διάχυση / διάλυση των διογκωτικών
στη µάζα του πολυµερούς και ελεγχόµενη
σταδιακή ψύξη κατά µήκος του δεύτερου
εξηλαστήρα
Αλλαγή στη ροή του υλικού από κυλινδρική /
σωληνοειδή σε επίπεδη / φυλλοειδή στην
κεφαλή εξέλασης
Έξοδος του υλικού σε ατµοσφαιρική πίεση,
αφροποίηση και διόγκωση του καθώς και
διαµόρφωση του στο επιθυµητό πάχος σε
πλάκες διαµόρφωσης
Έλξη από τα ράουλα & προώθηση της
διαµορφωµένης λωρίδας XPS προς τα
κοπτικά µηχανήµατα που βρίσκονται σε
απόσταση ικανή για την επίτευξη φυσικής
ψύξης ως τη θερµοκρασία περιβάλλοντος

Κοπή της εξηλασµένης πολυστερίνης σε
πλάκες µε τις επιθυµητές διαστάσεις,
κατεργασία επιφάνειας για ορισµένους
τύπους προϊόντων & διαµόρφωση ακµών των
πλακών στα κοπτικά µηχανήµατα

Συσκευασία προϊόντος
Προσωρινή αποθήκευση του προϊόντος

Μεταφορά προϊόντος

Μεταφορά προϊόντος

Σχήµα 3: Παραγωγική διαδικασία πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης
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Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα δεδοµένα εισροών ενέργειας και πρώτων υλών για τα υπό µελέτη
συστήµατα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Στοιχεία για τις πρώτες ύλες και τις ενεργειακές καταναλώσεις των επιµέρους διεργασιών
κατά την παραγωγή πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ(kWh/kg προϊόντος)
Ηλεκτρική
Ηλεκτρική ενέργεια
ενέργεια (kWh/kg
0,3 (kWh/kg προϊόντος)
0,9
προϊόντος)
Θέρµανση [lt/tn
προϊόντος]
33,3
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ( tn/tn προϊόντος)
Πολυστυρένιο
0,62
Μίγµα ορυκτών
Aµφιβολίτης
0,03
∆ιογκωτικά µέσα
0,06
Aσβεστόλιθος
0,01
Πρόσθετα
0,015
Bωξίτης
0,004
Παραγωγή ρητίνης ( tn/tn προϊόντος)
Φορµαλδεύδη
0,04
Φαινόλη
0,01
Ουρία
0,02
Σιλάνιο
3,64
Θειική αµµωνία
0,0004
Αµµωνία
0,001
Καυστική σόδα
0,002
Θειικό οξύ
0,0007
Βοηθητικά υλικά ( tn/tn προϊόντος)
Σιλικόνη
0,001
Ορυκτέλαιο
0,002
Yλικό επικάλυψης ( tn/tn προϊόντος)
Αλουµίνιο
0,4
Αλουµινόχαρτο
0,4
Χαρτί
0,003
Υαλούφασµα
0,002
Yλικό συσκευασίας ( tn/tn προϊόντος)
LDPE
0,0125 LDPE

0,018

Επιπλέον, υπολογίζεται η απαιτούµενη ενέργεια για την παραγωγή µονάδας βάρους από το κάθε
υλικό. Η τιµή που υπολογίζεται είναι ουσιαστικά η περιεχόµενη ενέργεια του υλικού. Επίσης,
υπολογίστηκε η ανηγµένη στο εµβαδόν περιεχόµενη ενέργεια. Επιλέχθηκε η ποσότητα υλικού που
απαιτείται για τη θερµοµόνωση ενός τετραγωνικού µέτρου επιφάνειας και ο συντελεστής θερµικής
θερµοπερατότητας για το µονωτικό υλικό που επιτυγχάνεται να είναι k = 0,8W(m2K). Οι ποσότητες
πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης που απαιτούνται για αυτή τη δεδοµένη τιµή του
συντελεστή θερµοπερατότητας είναι 2 και 1,55kg αντίστοιχα. Αναµενόµενο, αφού η εξηλασµένη
πολυστερίνη έχει ελαφρά µικρότερο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας και επιπλέον µικρότερη
πυκνότητα. Στο σχήµα 4, δίνεται η περιεχόµενη και η ανηγµένη στο εµβαδόν περιεχόµενη ενέργεια.
Στον πίνακα 2, δίνονται οι εκποµπές κατά την παραγωγή του κάθε υλικού.
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Είναι σαφές πως ο πετροβάµβακας πλεονεκτεί έναντι της εξηλασµένης πολυστερίνης, ως προς την
ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή του, καθώς και για τις µικρότερες εκποµπές CO και
CO2, που συνεισφέρουν σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2:
Εκποµπές κατά την παραγωγή πετροβάµβακα και

Πετροβάµβακας

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

εξηλασµένης πολυστερίνης

Εξηλασµένη
πολυστερίνη
1,33
0,86

0,6
0,3
Ανά µονάδα
µάζας υλικού
[kWh/kg]

Ανηγµένη στο
εµβαδόν
[Wh/m2]

Σχήµα 4:Περιεχόµενη και ανηγµένη
περιεχόµενη ενέργεια πετροβάµβακα
και εξηλασµένης πολυστερίνης
Ρύποι
(kg ρύπου/kg
υλικού)
CO2
CO
SO2
Υγρά
απόβλητα
Τέφρα
Λοιπά στερεά
απόβλητα

Πετροβάµβακας

Εξηλασµένη
πολυστερίνη

0,700
0,070
0,010

0,900
0,080
0,002

0,100

0,001

0,040

0,040

0,050

0,040

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας, αναφέρονται επιγραµµατικά κάποια ουσιώδη σηµεία της εργασίας και ορισµένα
κρίσιµα συµπεράσµατα που εξάγονται από αυτή. Ο πετροβάµβακας και η εξηλασµένη
πολυστερίνη αποτελούν τα σηµαντικότερα µονωτικά υλικά, αφού έχουν καλή θερµοµονωτική
ικανότητα. Το πρώτο έχει θερµοκρασιακές αντοχές, πυραντοχή, χαµηλό κόστος και
ηχοαπορροφητικότητα. Συνεπώς, αναµένεται µεγάλη άνοδος στη ζήτησή του, καθώς εφαρµόζονται
ολοένα αυστηρότεροι κανονισµοί πυροπροστασία και θερµοµόνωσης, Επιπλέον, είναι από τα λίγα
υλικά που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε βιοµηχανικές εφαρµογές. ∆εδοµένου ότι έχει αναπτυχθεί
νοµικό πλαίσιο για τη βιοµηχανική θερµοµόνωση, καθίσταται σαφές ότι θα παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο και στις βιοµηχανικές εφαρµογές. Από την άλλη πλευρά, η εξηλασµένη πολυστερίνη
καθίσταται αναντικατάστατη, λόγω της εξαιρετικής της αντίστασης στην υγρασία. Η χρήση της για
θερµοµόνωση φερόντων στοιχείων σκυροδέµατος είναι αποκλειστική. Επιπλέον, λόγω της υψηλής
µηχανικής αντοχής της, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε έτοιµα προϊόντα συνδυασµένων υλικών
(sandwich panels), τα οποία αποτελούν το µέλλον των κατασκευών. Βέβαια, το κόστος της
παραµένει υψηλό και κάποιοι νέοι τύποι πετροβάµβακα υψηλής µηχανικής αντοχής
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(πετροβάµβακας πλεκτής ίνας) απειλούν την κυριαρχία της στο συγκεκριµένο µερίδιο αγοράς.
Τέλος, η υποχρέωση οικολογικής σήµανσης στα µονωτικά υλικά, δίνει προβάδισµα στον
πετροβάµβακα που έχει περισσότερο οικολογικό χαρακτήρα από την εξηλασµένη πολυστερίνη
εµφανίζοντας χαµηλότερη ενέργεια παραγωγής και µικρότερες εκποµπές CO και CO2, ρύποι που
συµβάλλουν σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.
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