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Samenvatting
I .1 .

D O E L VAN D E S T U D I E

Het doel van deze studie bestaat erin een antwoord op de volgende vragen te formuleren: “Hoe
groot is de uitstoot van broeikasgassen en hoeveel bedraagt de consumptie van niet-hernieuwbare energiebronnen bij het gebruik van huishoudelijke verbrandingsketels (zowel gas als
stookolie) 1 aangekocht in 2005 en met een levensduur van 20 jaar? ”. De meer algemene vraag
luidt: “Moet men de gasverwarmingsketels bevoordelen om de risico’s van klimaatwijzigingen als
gevolg van het broeikaseffect en het verbruik van niet-hernieuwbare bronnen te beperken? ”
Dit rapport wil deze vragen beantwoorden aan de hand van een energiebalans en een balans van
de uitstoot van broeikasgassen tijdens de volledige levensduur van de belangrijkste twee energiebronnen voor huishoudelijke verwarming, namelijk stookolie en aardgas.
Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid te garanderen werden de studie en de besluitvorming
voorgelegd aan een Peer review-comité bestaande uit 5 professoren. Zij namen het werk door,
voorzagen het van commentaar en suggereerden verbeteringen die bij de opstelling van de
finale versie van het in juni 2004 gepubliceerde rapport in aanmerking werden genomen.
Opmerking van de auteur: de in deze versie van de studie aangebrachte wijzigingen werden niet
onderworpen aan een peer review.
De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op het volgende:
– De rendementen van de gas- en stookolieketels.
– De hypotheses inzake de marginale mix voor aardgas.
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In dit rapport worden de uitdrukkingen “gasketel” en “gas” gebruikt ter aanduiding van “aardgasketel” en “aardgas”.
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I.2.

B E RE I K VAN D E S T U D I E

In deze studie beschouwen wij:
• Twee types brandstof voor huishoudelijke verwarming:
– Stookolie (met een zwavelgehalte < 50 ppm)
– Aardgas (met inbegrip van het gas geïmporteerd in vloeibare vorm)
• Drie types huishoudelijke gasverwarmingsketels (nominaal calorisch vermogen ≤ 70 kW):
– Traditionele ketel (HR+): nuttig rendement tussen 81,9 % en 88,6 %
– Lagetemperatuurketel (HR+): nuttig rendement tussen 86,7 % en 88,9 %
– Condensatieketel (HR TOP): nuttig rendement tussen 94,5 % en 106,9 %
• Twee types huishoudelijke stookolieketels (nominaal calorisch vermogen ≤ 70 kW):
– Traditionele ketel: nuttig rendement tussen 81,9 % en 91,9 %
– OPTIMAZ-ketel: nuttig rendement tussen 86,7 % en 93,2 %
De milieu-impacts veroorzaakt door de exploratie van nieuwe reserves, de productie en het verwijderen van productie- of transportuitrustingen, gelden als verwaarloosbaar en werden bijgevolg niet in aanmerking genomen.

I.3.

METHODE

I .3 . 1 .

A l g e m e ne m e t h o d e

De gebruikte methode laat toe een schatting te maken van de emissies over de volledige levensduur van de brandstof: vanaf de ontginning tot de verbranding in de ketel. Deze methode wordt
“levenscyclusanalyse” (LCA) genoemd en wordt gereglementeerd door internationale normen:
ISO 14040-14043 die de verschillende stappen van de realisatie van een LCA beschrijven:
–
–
–
–

Doelstelling en reikwijdte van de studie (ISO 14040)
Berekening en analyse van de inventaris (ISO 14041)
Evaluatie van de impacts (ISO 14042)
Interpretatie van de resultaten (ISO 14043)

In de strikte betekenis die hieraan in de ‘ISO 14040’-norm gegeven wordt, betreft het geen LCA
aangezien niet alle impactcategorieën in aanmerking worden genomen. Niettemin werden het
begrip levenscyclus en de methodologische beginselen van een LCA toegepast.
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I.3.2.

G e d e t a i l l e e rd e p re s e n ta ti e va n d e re s u l t a t e n
b e tre f fe n d e h e t b ro e i ka s e f fe c t

Het IPCC2 geeft een equivalentiefactor met een CO2-uitstoot (Global Warming Potential of Potentiële Bijdrage tot het Broeikaseffect") voor de verschillende broeikasgassen. Het gebruik van
deze factoren laat toe om de bijdrage van deze gassen tot het broeikaseffect te berekenen,
uitgedrukt in g-equivalent CO2 over een periode van 20 jaar, 100 jaar of 500 jaar. Het Kyoto-protocol hield bij het definiëren van zijn doelstellingen rekening met de gevolgen van de gemiddelde
emissies van broeikasgassen over een periode van 100 jaar.
Deze samengevoegde gegevens over 100 jaar geven een gemiddelde impact over de volledige
periode, zonder rekening te houden met het verschil van de effecten op korte, middellange en
lange termijn.
Gezien het grote belang van de methaanemissies in deze studie leek het ons interessant om de
resultaten voor te stellen over de volgende 100 jaar, en niet aan de hand van een gemiddelde,
maar veeleer per jaar. Dit geeft resultaten met een dieper inzicht.

I.3.3.

D e m a rg i n a l e e n e rg e t i s c h e m i x i n a a n m e r k i n g
genomen

Indien aardgas bevoordeeld wordt, zal volgens talrijke waarnemers, waaronder de Europese
Commissie, de meervraag naar aardgas op Europees niveau gecompenseerd worden door een
stijging van de import van aardgas uit Rusland en de regio van de Kaspische Zee, en van LNG3.
De toekomstige bevoorradingsbronnen voor stookolie situeren zich in het Midden-Oosten en in
Rusland4. De daling in het verbruik zal zich op die bronnen toespitsen en zal tevens leiden tot
gewijzigde verhoudingen tussen de verschillende fracties die tijdens de raffinage worden geproduceerd. De gevolgen van deze wijziging van het raffinageproces werden in kaart gebracht.
De hypothese in de energetische mix neemt het volgende in aanmerking:
• De meerconsumptie van gas zal naar rato van 75 % door aardgas en naar rato van 25 % door
LNG verzekerd worden aan de hand van de volgende voorraadbronnen:
– Aardgas (AG): 75 % uit Rusland en 25 % uit de regio van de Kaspische Zee
– Vloeibaar aardgas (LNG): 50 % uit Algerije en 50 % uit het Midden-Oosten
• Voor stookolie: 50 % uit het Midden-Oosten en 50 % uit Rusland.

2
3
4

"Climate Change 2001: The Scientific basis"
LNG vloeibaar gas behoudt een strategisch belang om het hoofd te kunnen bieden aan piekmomenten en om de
bevoorradingszekerheid te kunnen garanderen.
T.o.v. aardgas is de variatie van de impacts in functie van de bevoorradingsbronnen zeer beperkt aangezien de
stappen "extractie + transport" slechts 4 % van het totaal van de impacts voorstellen.
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I .3 . 4 .

A l lo c a t i e m e t h od e vo or d e ra ff i n a g e

We hebben de uitstoot van de “marginale productie” van stookolie voor verwarming in aanmerking genomen. We zijn m.a.w. uitgegaan van de evolutie (de delta) van de uitstoot van een raffinaderij bij een dalend verbruik van stookolie voor verwarming en bij de stopzetting van meer
energieverslindende productiesystemen die werden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de
sterke vraag naar stookolie en diesel.

I .3 . 5 .

I de n t i f i c a ti e va n d e s le u t e l pro c e s s e n

Uitgaande van de gegevens die we in de literatuur en in de databanken GEMIS 4.1, ETH en
BUWAL aantroffen, konden we de processen afbakenen die voor beide onderzochte systemen de
grootste impact hebben op de resultaten. Onderstaande grafieken illustreren de bijdrage van de
respectievelijke systeemprocessen tot de toename van het broeikaseffect op 100 jaar.
Vervolgens hebben we de gevoeligste gegevens van de sleutelprocessen onmiddellijk bij de
petroleummaatschappijen (TOTAL, BP, ESSO, ...) of de auteurs van de meest pertinente publicaties verfijnd.

I.4.

VOO R N A A M S T E G E G EVE N S E N
HY P O T H E S E S

De berekeningsfunctionaliteiten van de RangeLCA-software maakten het mogelijk om de sleutelparameters af te bakenen die de sterkste impact hebben op de resultaten:
• Belangrijke parameters met kleine onzekerheid:
– Autoconsumptie tijdens het transport van Russisch gas (over 7 000 km): 21 %.
– Autoconsumptie bij het vloeibaar maken en transport van LNG: 17 %.
– Emissies voor de marginale productie van stookolie voor verwarming: nagenoeg tweemaal
zo groot als de uitstoot van de raffinaderij van Antwerpen, uitgaande van de actuele productie van stookolie.
– Verschil in CO2-uitstoot bij de verbranding van 1 kWh aardgas en stookolie: gas stoot 21 %
minder CO2 uit dan stookolie.
• Belangrijke parameters met een grote onzekerheid:
– Gasverliezen (methaan) bij de extractie en op het Russische transportnet.
In deze studie hebben we met deze onzekerheid rekening gehouden: we zijn voor de
waarde van de methaanemissie tijdens het transport van Russisch gas uitgegaan van een
variabele van 1 tot 3,6 % van de geleverde hoeveelheid. Deze variabele neemt de vorm
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–
–
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aan van een normale log, met een gemiddelde waarde van 2 %5. Deze gemiddelde waarde
van 2 % stemt overeen met de meest waarschijnlijke raming op basis van directe metingen
van het methaan in de atmosfeer. Gezien het gebrek aan gegevens om een massabalans
op te stellen, leek deze methode ons de meest betrouwbare.
Gasverliezen (methaan) bij de extractie van Algerijns gas.
Voor de methaanverliezen bij de extractie van Algerijns gas bestaan er geen betrouwbare
schattingen gebaseerd op metingen in situ. Gezien het verbeteringspotentieel voor de
komende jaren, zijn we vertrokken van een lage hypothese (0,8 % van het geëxtraheerde
gas), hoewel andere bronnen gewag maken van verliezen tot 6 % van het geëxtraheerde
gas.
Rendement van de ketels.
Wat het rendement van de ketels betreft, hebben we een correctiefactor toegepast op de
theoretische nuttige rendementen, om rekening te houden met het fenomeen van overdimensionering van de ketels in de huishoudens (deze correctiefactor heeft hetzelfde effect
voor gas en stookolie). Uitgaande van de marktaandelen en van de variatie van de nuttige
theoretische rendementen (in functie van de gebruiksvoorwaarden en van de correctiefactor door overdimensionering) komen we tot de volgende nuttige rendementen:
• Gasketels: 76,83 %
• Stookolieketels: 76,70 %

Voor een transportafstand van 7 000 km.

5

I.5 .

RE SU L T AT EN

I .5 . 1 .

Bi j d ra g e n van d e fas e n va n d e l eve n s cyc lu s t o t
het b roeika s ef fect

Onderstaande figuren illustreren de bijdrage van de fasen van de levenscyclus van aardgas en
stookolie tot het broeikaseffect op 100 jaar. We kunnen vaststellen dat over de gehele levenscyclus van de twee brandstoffen, de uitstoot van broeikasgassen stroomopwaarts van de ketel,
relatief groter is voor de filière gas (32,1 %) dan voor de filière stookolie (14,3 %).
Figuur 1: bijdragen van de processen van het systeem "aardgas" tot het broeikaseffect

Figuur 2: bijdragen van de processen van het systeem "Stookolie voor verwarming" tot het broeikaseffect
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I.5.2.

E n e rg i eve r b r ui k

Onderstaande grafiek toont het vereiste energieverbruik (rechtstreekse verliezen + autoconsumptie) om 1 kWh warmte in een woning via een gasketel en een stookolieketel te leveren.
Figuur 3: verbruik van energetische grondstoffen van de systemen gas en stookolie

Over de gehele levenscyclus genomen, verbruikt de productie van 1 kWh nuttige warmte via een
gasketel gemiddeld 7,0 % meer energetische grondstoffen dan een stookolieketel.
Zoals blijkt uit Figuur 3 is deze overconsumptie van energetische grondstoffen in het geval van
gas overwegend toe te schrijven aan de stappen stroomopwaarts van de verbranding in de
ketel.
Figuur 4: verbruik van energetische grondstoffen van de systemen gas en stookolie
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I .5 . 3 .

E m i s s i e van b ro e i ka s g a s s e n

De resultaten van de uitstoot van broeikasgassen werden per jaar voor de volgende 100 jaar
vanaf 2005, dus tot 2105, berekend.
Figuur 5 stelt jaar per jaar de hoeveelheid gas voor die bijdraagt tot het broeikaseffect (uitgedrukt in g-eq. CO2) aanwezig in de atmosfeer ten gevolge van het gebruik van een gasketel en
een stookolieketel gedurende 20 jaar (van 2005 tot 2025). We observeren bijgevolg dat, per
nuttige kWh geproduceerd per jaar vanaf 2005, een aardgasketel verantwoordelijk is voor
9 829 g-eq. CO2 in 2025 tegen 8 285 voor een stookolieketel, of dus 16 % meer. Dit verschil
zwakt nadien gradueel af (naarmate methaan oxideert tot CO2) maar gedurende 45 jaar is de
hoeveelheid broeikasgassen aanwezig in de atmosfeer groter voor een gasketel. Pas vanaf
2050 keert de situatie om.
Figuur 5: broeikasgasemissies van gas- en stookolieketels werkend gedurende 20 jaar

Figuur 5 toont het gemiddelde van het verschil in hoeveelheid broeikasgassen over de loop van
de volgende 100 jaar zoals gewoonlijk gedefinieerd aan de hand van de factoren van het IPCC
("23" voor methaan op 100 jaar).
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Figuur 6: bijdrage tot het broeikaseffect van gasketels en stookolieketels werkend gedurende 20 jaar

Voor een goed begrip van Figuur 6 worden in LCA-studies meestal de punten m.b.t. 100 jaar en
eventueel 20 jaar voorgesteld. Het gemiddelde over de volgende 100 jaar van de hoeveelheid
broeikasgassen (aanwezig in de atmosfeer door het gebruik van een ketel gedurende 20 jaar)
zal 0,1 % hoger zijn voor een gasketel.

I .6 .

CONCLUSIES

Conclusie 1:
de overgang van een stookolieketel naar een gasketel in 2005 in België leidt niet tot een
daling van de uitstoot van broeikasgassen 6 (over 100 jaar)
Rekening houdend met de volledige levenscyclus van beide brandstoffen, vanaf de extractie tot
aan de verbranding in een ketel voor huishoudelijke verwarming, gekocht in 2005 en werkend
gedurende 20 jaar, is de gemiddelde hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer over de volgende 100 jaar groter (+0,1 %) voor een gasketel dan voor een stookolieketel.
Het is dus vandaag niet pertinent om politieke maatregelen te hanteren voor het bevoordelen
van gasketels omwille van milieuredenen.
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Uitgedrukt in g-eq. CO2.
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Conclusie 2:
de uitstoot als gevolg van productieprocessen stroomopwaarts van de verbranding draagt,
wat gas betreft, aanzienlijk bij tot de balans van de broeikasgassen
In het geval van gas gebeurt ongeveer 2/3 van de uitstoot van broeikasgassen (69,2 %) tijdens
de verbranding in de ketel. Het overige gedeelte (30,8 %) is overwegend afkomstig van de
extractie, het transport (verbruik van de gaspijpleidingen en methaantankers) en het vloeibaar
maken/verdampen van LNG.
In het geval van stookolie vindt een groter gedeelte van de uitstoot van broeikasgassen plaats
tijdens de verbranding in de ketel (85,8 %). Het overige deel (14,2 %) is overwegend afkomstig
van de raffinage (8,4 %) en van de extractie (4,2 %).
De hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen stroomopwaarts van de ketel is relatief groter voor
de filière gas (30,8 %) dan voor de filière stookolie (14,2 %).
Conclusie 3:
de verdeling in de tijd van de impacts van broeikasgassen is voor stookolie stabiel, en voor
aardgas sterker geconcentreerd tijdens de eerste 50 jaar
Op korte termijn heeft aardgas een veel belangrijkere impact op het broeikaseffect (+30 %) dan
stookolie; het blijft hoog gedurende 50 jaar en wordt dan minder (-11 % in 2105). In tegenstelling tot de gebruikelijke presentatie van de resultaten van de gassen die bijdragen tot het broeikaseffect, die enkel gemiddelde waarden over 20 jaar, 100 jaar of 500 jaar voorstelt, laat een
voorstelling op jaarbasis toe om de effecten van elke brandstof op het broeikaseffect op korte,
middellange en lange termijn beter in te schatten. (zie figuur 5).
Conclusie 4:
het gebruik van hoogrendementsketels vertoont een aanzienlijk lagere uitstoot van
broeikasgassen, in tegenstelling tot gelijk welke verandering van brandstof
Dit werd aangetoond tijdens de gevoeligheidsanalyse van de uitstoot ten aanzien van het rendement dat in het eindrapport voorgesteld wordt. Enkele kerncijfers vullen de basis van deze analyse aan:
– Het marktaandeel van de traditionele ketels blijft hoog, terwijl het rendementsverschil met
HR+-ketels, condensatieketels of Optimaz-ketels 5 tot 20 % 7.bedraagt.
– De juiste dimensionering, de installatie van tweetrapsbranders of modulerende branders,
of de installatie van ketels in cascadeschakeling, opdat zij aan een hoog vermogen zouden
kunnen werken (en het reële rendement zo dicht mogelijk houden bij het theoretische),
zouden het rendement kunnen verbeteren met 10 tot 30 %.
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Naargelang de installatie- en onderhoudsomstandigheden.
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– De overgang van een stookolieketel naar een gasketel leidt niet tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen.
Deze beschouwingen tonen aan dat een verbetering van het rendement van ketels een oplossing
is met een veel groter potentieel dan de omschakeling op een andere brandstof. Hieraan dient
dus prioriteit te worden verleend.

11

