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Dzīves cikla novērtējuma pētījums
Šī produkta vides deklarācija ir balstīta uz dzīves cikla
novērtējuma (angl. Life Cycle Assessment - LCA) vispārīgo
pētījumu saskaņā ar EN15804:2012, ko veica:
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http://www.pe-international.com

2013. gada aprīlis
Produkta vides deklarācijas (angl. Environmental Product
Declaration - EPD) var būt nesaderīgas, ja tās neatbilst
EN15804:2012 5.3. punktam.
Produkts
ROCKWOOL akmens vates izolācija ārsienu un slīpo jumtu
termoizolācijai.
Aprēķināts kā tipiski vidējie Eiropas ROCKWOOL produkti ar
lambda 0.035 W/m.K ± 0.001
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Produkts
Deklarētā vienība
1 kg vidējā Eiropas ROCKWOOL® akmens vates produkta bez
ārēja pārklājuma ārsienām un slīpajiem jumtiem.
Divējāda blīvuma produkti vai produkti ar īpašiem virsmas
pārklājumiem nav ietverti šajā EPD.
Produkta vides deklarācijas paredzētais pielietojums
Paredzētais pielietojums ir padarīt savu EPD pieejamu
ROCKWOOL grupas iekšienē tikai saviem nolūkiem.
EPD ir paredzēts izmantot kā pamatojumu uzņēmējdarbības
savstarpējās komunikācijās.
Deklarētā vienība izteikta kilogramos, kā noteikts ROCKWOOL
grupas aprēķinos un to jāekstrapolē R vērtības, lai iegūtu
noderīgu vienību komunikācijām.
Piemērs: Produktam ar blīvumu 39 kg/m3 un λ= 0.035 W/mK
(t.i. 0,035 m biezums priekš R=1 m2K/W):
0,035 x 39 = 1,365 kg uz R=1 uz 1 m2. Vides indikatora lielumi
EPD jāreizina a 1,365, lai iegūtu lielumus uz 1 m2 un R=1
Lineārā mērogošana jāizmanto nenoteiktās LCA robežās
ārsienu un slīpo jumtu produktu klāstam līdz pat apm.
50 kg/m3 blīvumam, kas nodrošina to, ka produkti ir viena
blīvuma.
Jebkādi virsmas pārklājumi, tādi kā stiklvate vai cits lamināts,
nav ietverti šajā EPD. Ja produktam tas ir svarīgi, jāpievieno
to vides parametru lielumus.
Produkta apraksts
Akmens vate ir plaši izmantots celtniecības materiāls, kas
lielākoties tiek izmantots siltumizolācijai. ROCKWOOL®
izolācijas produkti piedāvā energoefektivitāti un
ugunsdrošību, kā arī labu akustiku un komfortu iekštelpās.

Akmens vate pieejama ar dažādiem blīvumiem un siltuma
vadītspējām, tā izmantojama visās celtniecības jomās jumtos, bēniņos, sienās, grīdās, pamatos, ugunsdrošības
risinājumos, HVAC sistēmās un zemūdens cauruļvados. Šajā
EPD ietvertie produkti ir paneļi vai ruļļi, ko izmanto ārsienu
izolācijai, parasti sienu iedobēs, ventilētās fasādēs un koka
konstrukcijās, slīpos jumtos ar lambda λ=0,035 W/mK.
Produkta specifikācijas:
ROCKWOOL® akmens vate tradicionāli izgatavota no
vulkāniskā akmens, parastā bazalta vai dolomīta, pieaugošu
atkārtoti izmantojamu materiālu īpatsvaru, kā arī dažiem
procentiem sveķu saistvielas (parasti 2-3% w/w ārsienu un
slīpo jumtu produktiem).
Saistviela ir ūdens bāzes fenola-formaldehīda sveķi, kas
galīgā akmensvates produkta izgatavošanas laikā tiek
polimerizēti bakelītā.
Tipiskais Eiropas vidējais produkts pielietošanai ārsienās un
slīpos jumtos, šajos pielietojumos ROCKWOOL grupā ir
definēts ar lambda λ=0,035 ± 0.001 W/mK blīvumu.
Izgatavošanas dati iegūti no četrām tipiskām ROCKWOOL
ražotnēm Eiropā (Francijā, Vācijā, Holandē un Spānijā) un
izvērtēti saskaņā ar to ražošanas apjomu. Šīs ražotnes nosedz
to apjomu, kas tiek saražots ES rūpnīcās, kur pieejami dati
šim EPD. Izvēlētās ražotnes sedz >40% no ROCKWOOL
grupas kopīgās tirdzniecības (nosedz visu šajās ražotnēs
saražotos produktus), bet saražotā daudzuma atšķirības nav
būtiskas. Izvēlētās ražotnes pārstāv arī uzņēmuma vidējo
tehnoloģiju enerģijas, izmešu un vides tehnoloģiju jomā.
Šī EPD ir derīga patentētām ROCKWOOL® akmens vates
produkta specifikācijām.
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Atsauces kalpošanas laiks
Izolācijas materiālu kalpošanas laiks būvēs šajās EPD nav
svarīgs, jo pielietojums celtniecības fāzē nav ņemts vērā.
ROCKWOOL® produkti ir uzticami un parasti pilda savas
funkcijas tikpat ilgi, cik ēka eksistē.
Aprēķināšanas nolūkam atsauces kalpošanas laiks ir 50 gadi,
kas tika noteikts, pamatojoties ar EN13162, bet to var
pielāgot, ja ēkas sienām un jumtam, kur izmantoti
ROCKWOOL® izolācijas produkti, paredzēts ilgāks kalpošanas
laiks. Dažos aprēķinos var izmantot kalpošanas laiku, kas
atbilst ēkas daļas vai visas ēkas kalpošanas laikam.
Tehniskā informācija
Uz produktu attiecas standarts EN13162:2008 Celtniecības
termoizolācijas izstrādājumi. Rūpnieciski minerālvates (MW)
izstrādājumi. Tehniskās prasības.
Specifiskie raksturlielumi un papildu funkcijas jāņem vērā,
kad izmantojat EPD celtniecības kontekstā:
ROCKWOOL® akmens vates materiāls ir klasificēts, kā
nedegošs (Euroklase A1), labākā reakcija uz uguns
kategoriju saskaņā ar EN13501-1.
ROCKWOOL® akmens vates produkti bieži tiek izmantoti
to akustisko īpašību dēļ. Piemēram, labi uzbūvēta siena
ar minerālvates izolācijas pielietojumu var samazināt
troksni par 50dB (sk. EURIMA – http://www.eurima.org/
sustainable-construction/noise-reduction). Akustisko
īpašību specifikācijas var iegūt vietējās tirdzniecības
organizācijās.
ROCKWOOL® akmens vates produkti ir ilgi kalpojoši, un to
sniegums ar gadiem nesamazinās, tie ir ūdens un
mitruma izturīgi. Mitrums un barības vielas ir
nepieciešamie priekšnoteikumi pelējuma augšanai. Vairāk
nekā 95% minerālvates masas ir neorganiski, tādēļ tajā
tikpat kā nav uzturvielu, kas ļautu attīstīties sēnītēm /
pelējumam (sk. EURIMA - http://www.eurima.org/aboutmineral-wool/health-safety).

Detalizētāku informāciju var iegūt ROCKWOOL® tīmekļa
vietnē vai vietējās ROCKWOOL® tirdzniecības organizācijās.

Arī pamācības par drošu un efektīvu izolāciju var iegūt
vietējās organizācijās un šīs EPD beigās.
ROCKWOOL® akmensvati var utilizēt kā nebīstamus
atkritumus. EURIMA veiktās visaptverošās minerālvates
atkritumu pārbaudes parādīja, ka tie atbilst kritērijiem, kas
izvirzīti atkritumu noglabāšanas izgāztuvēs kopā ar citiem
nebīstsamiem atkritumiem, kā arī kritērijiem, kas izvirzīti
neorganiskiem atkritumiem izgāztuvēs ar zemu organisko
vielu saturu (sk. Hjelmer 2004, Polden 2004). Valstīs ar esošu
infrastruktūru (Beļģijā, Dānijā, Vācijā, Holandē, Apvienotajā
Karalistē) ROCKWOOL® akmens vates atkritumus no
celtniecības vietām un dažkārt no pārstrādes un nojaukšanas
vietām var nodot atpakaļ un pārstrādāt jaunos akmensvates
produktos. Informāciju par pārstrādes pakalpojumiem var
iegūt vietējās tirdzniecības organizācijās.

LCA: Aprēķina
noteikumi
EPD veids
Ražošanas cikls ar opcijām. Ietverta fāze:
Ražošanas fāze (moduļi A1-A3).
Uzstādīšanas fāze (moduļi A4 - transports uz vietu, un
A5 - uzstādīšana ēkā).
Kalpošanas laika fāzes (modulis C2 - transports, un
C4 - utilizācija).
Modulis D iepakojuma materiāliem.

ROCKWOOL® International

ROCKWOOL® International

Ražošanas procesa apraksts
Akmens vate tiek ražota šādi:
Izejmateriāli, parasti bazalta akmeņi, pārstrādes saturs
(briketes) un kokss tiek nosvērti un ievadīti kupola krāsnī, kur
tie izkūst. Izkausētā masa no kupola nonāk tīšanas mašīnā,
kur rodas šķiedras. Šajā fāzē tiek pievienota saistviela un
izveidojas šķiedras. Šī "zaļā" akmensvate (nevulkanizēta
saistviela) ar gaisa padevi nonāk vulkanizācijas krāsnī, kur
saistviela polimerizējas. Pēc izņemšanas no krāsns produkti
tiek atdzesēti un izvadīti cauri vairākām griešanas fāzēm, lai
pirms iepakošanas katram produktam piešķirtu vajadzīgos
gala izmērus.
Vairāki pēcdedzinātāji, iekārtas un filtri izgatavoti no
akmensvates tiek izmantoti kausēšanas procesā un
vulkanizācijas krāsnī izmantotā gaisa attīrīšanai. Atgriezumi
un akmensvates filtri pēc tam nonāk atpakaļ ražošanā.
Apkopotu datu tehnoloģiskais fons atspoguļo faktisko vidējo
akmens vati, kas tiek izgatavota dažādās ROCKWOOL®
ražotnēs, datu savākšanas metodēs nav nekādas atšķirības.
Visās savās rūpnīcās ROCKWOOL® akmens vate tiek ražota ar
vienādām pamata tehnoloģijām un dažādās ražotnēs notiek
vienādi ražošanas procesi.
Modelēšana un neprecizitātes
Moduļi A1-A3 - Ražošanas fāze
LCA ir modelēts kā "Eiropas" process (t.i., var izvietot jebkur
Eiropā). Nav nodoma noskaidrot vidējās aritmētiskās
ROCKWOOL® ražotnes vai nacionālo versiju, taču ir paredzēts
veikt Eiropas modelēšanu.
Akmens vates vidējā "kg" aprēķināšanai tiek izmantoti no
divām ražotnēm iegūtie dzīves cikla inventarizācijas (angl.
Life Cycle Inventory - LCI dati (balstoties uz bruto ievadēm un
neto atdevēm no visām ražošanas līnijām). No divām papildu
ražotnēm izmantotie LCI dati ir produkta specifikācija, un ir
atkarīgi no sienu un jumta produktu sveķu sastāva. Šeit sveķu
saturs gala produktā ir 2 - 3%. Aprēķinos tiek izmantots ar
ievadi saistītais saistvielas daudzums (kopīgā ievade). Dažas
izvēles tika veiktas, lai padarītu datus attiecībā uz saistvielas
ražošanu no četrām ražotnēm konsekventus un tie tika
balstīti uz "sliktākā gadījuma scenāriju” prognozēm.
Ražotnes nodrošina >40% no ROCKWOOL grupas kopīgā
pārdošanas apjoma. ROCKWOOL uzsver, ka izvēlētās ražotnes
atspoguļo vidējo tehnoloģiju uzņēmumā enerģijas
izmantošanas, izmešu un pielietoto vides tehnoloģiju jomās.1
1 Tas ir ROCKWOOL apgalvojums, ko trešās puses neatkarīgais pārbaudītājs nav pārskatījis.

Vidējie LCI dati katrā ražotnē ir saistīti ar Eiropas fona datiem
par izejmateriāliem un enerģijas ražošanu, kas atspoguļo
Eiropas skatpunktu. Tādējādi LCA rezultāti var atšķirties no
īpašiem nacionālajiem EPD datiem. Katras ražotnes rezultāti
tiek izvērtēti, balstoties uz ražošanas apjomiem.
Dati visās ražotnēs tika savākti, par pamatu ņemot 2008.
finanšu gadu.
Dažiem vides faktoriem novienādošanas radītā gala rezultātu
mainība var būt līdz pat 10-20%. Šīs izmaiņas var izraisīt
atšķirības vietējā ražošanā, atšķirības datu pieejamībā valstīs,
atšķirības mērīšanas un ziņošanas sistēmās ražotņu starpā
un neprecizitātes LCA izmantotajos fona datos. LCA dati no
ražotnēm tiek iegūti no vietējiem LCA projektiem un atšķiras
dažos punktos attiecībā uz savāktajiem datiem. Ir izdarīti
pieņēmumi, lai šajā EPD padarītu datus iespējami
konsekventus, piemēram, attiecībā uz saistvielas ražošanu un
izmešiem ražotnē. Šādi pieņēmumi balstīti uz sliktāko
gadījumu.
20% neprecizitāte ar saistvielas rezultātu saistīto datu starpā
par 10% mazākā nenoteiktībā LCA. Neprecizītātes izmešu
datos izraisa neprecizitāti GWP, AP, EP un POCP LCA
rezultātos, kas beigās var būt 10-20%.
Tādējādi šo EPD var izmantot tikai vispārējiem nolūkiem
neprecizitātes diapazona robežās. ROCKWOOL® apsver
īstenot darbības, kas sašaurina datu vākšanas neprecizitātes
nākotnes atjauninājumos.
Moduļi A4-A5 - Uzstādīšanas fāze
Transports uz būvobjektu (A4) ir aprēķināts kā 150 km kā
pamata scenārijā, kur tas jāekstrapolē īpašiem gadījumiem.
Piemēram: ja transporta attālums konkrētajā valstīt ir vidēji
600 km., A4 rādījumi EPD tiek reizināti ar faktoru 4.
Kopumā uzstādīšana (A5) notiek manuāli. Turklāt tas atkarīgs
no izmantotajām metodēm un rīkiem, kas var būt ļoti dažādi.
Tādējādi mašīnu vai enerģijas patēriņa izdevumi netiek ņemti
vērā.
ROCKWOOL aprēķinājis, ka uzstādīšanas laikā radītie
atkritumi var būt 2%. Šie zaudējumi ir modelēti šajā EPD kā
pildizgāztuve (sliktākā gadījuma scenārijs). Dažās valstīs tiek
piedāvāti būvgružu pārstrādes pakalpojumi. Šiem
atkritumiem nepieciešamie papildu produkcijas LCA rezultāti,
kas nepieciešami moduļos A1-A3 ir 2%, atspoguļoti modulī
A5.
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Moduļi C2-C4, kalpošanas laika beigas
Kaut arī ROCKWOOL minerālvates produktus var atkārtoti
pārstrādāt, viskonservatīvākajā veidā pēc izmantošanas fāzes
tie tiek uzskatīti par 100% piemērotiem atkritumu
izgāztuvēm.
ROCKWOOL® aprēķinājis, ka saistvielas saturs atkritumu
izgāztuvē noglabātajā produktā vidēji ir 2,5%. LCA ir modelēts
sliktākais gadījums, kad notiek pilnīga sadalīšanās vidējā
Eiropas atkritumu izgāztuvē, tomēr lielākoties praksē tā
nenotiek. ROCKWOOL® akmensvati var utilizēt kā nebīstamus
atkritumus.
Modulis D - Ieguvumi un slodzes ārpus sistēmas robežām
Pēc patēriņa pārstrādes scenāriji EPD netiek apskatīti.
Šajā modulī aprakstītas ziņas par atkritumiem pēc
iesaiņojuma (A5) sadedzināšanas. Eiropas kopienas
Elektrības un termiskās enerģijas nosacījumi ir ņemti vērā.
Izslēgšanas kritēriji
Saskaņā ar formulējumu iekļauti visi galvenie izmantotie
materiāli, izmantotā siltumenerģija, iekšējais degvielas
patēriņš un elektroenerģijas patēriņš, tiešie ražošanas
atkritumi, un visi pieejamie izmešu mērījumi. Ņemtas vērā
visas materiālu un enerģijas plūsmas, izņemot papīra etiķetes
uz iepakojuma ar proporciju mazāku par 1%. Vērā neņemtās
plūsmas nepārsniedz 1% no ietekmes kategorijām. Ražošanā
iesaistītās mašīnas un ēkas tiek uztvertas kā
kapitālieguldījumi un nav iekļautas LCA.
Izvietojums
Saskaņā ar EN15804 pakārtotie produkti, kas tiek ietverti
sistēmas robežās, ir bez jebkādiem apgrūtinājumiem
iepriekšējos procesos, izņemot to pārvadāšanu.
Līdz ar akmensvati izejmateriālu kausēšanas procesā tiek
iegūta arī dzels rūda, kas tiek pārdota. Dzelzs rūda tiek
uzskatīta par blakusproduktu. Dzelzs kā blakusprodukts tiek
izvietots pēc masas, jo kopējie ieņēmumi veido mazāk nekā
1%. Tas atbilst EN 15804.
Iepakojuma produkti modulī A5 tiek nosūtīti uz atkritumu
sadedzināšanas rūpnīcu. Izvietojums ir atkarīgs no masas
plūsmu vai siltuma lielumiem. Atkritumu enerģijas ražotnēs
sadedzināmie atkritumu materiāli tiek izmantoti kā enerģijas
avots (piem., plastmasa, koks). Sadedzināšana tiek uzskaitīta
izmantošanai /GABI 4 2010/ ar enerģijas noteikumiem un ir,
dota modulī D.

Kokam (piem., iepakojuma paletēm) tiek izmantota šāda
pieeja: augšanas laikā koks ar fotosintēzes palīdzību absorbē
CO2, tādēļ kokmateriālu ražošanas laikā veidojas sava veida
neto CO2 krātuve. Šis iekapsulētais CO2 attiecīgu koka
produktu vai produktu sistēmu kalpošanas laika beigās
sadedzināšanas laikā tiek atbrīvots.
Tika izveidots izgāztuves modelis minerālvatei, kas ir atkarīgs
no vidējā materiālu sastāva un specifiska izgāztuves modeļa
akmensvatei. Minerālvates sastāvā apmēram 97,5% ir inerts
materiāls. Atlikušos 2,5% veido organiskā saistviela. Tā kā
nav ticamu datu par no saistvielas atbrīvotā oglekļa
daudzumu, pētījums balstās uz sliktāko scenāriju ar 100%
oglekļa atbrīvošanu 100 gadu laikā. Poligona gāzes vidējais
procentuālais daudzums tiek notverts un izmantots enerģijas
ražošanā (noteikumi sagrupēti modulī D).
Fona datu un dzīves cikla ietekmes novērtēšanas (angl. Life
Cycle Impact Assessment (LCIA)) metode
Visas svarīgākās datu kopas ir ņemtas no GaBi 4 2010
programmatūras datu bāzes. Datu kopas no GaBi datubāzes
visas ir PE International datu kopas un ir dokumentētas
tiešsaistes dokumentos /GABI 4 2010B/. Lai nodrošinātu
rezultātu saderību LCA, GaBi, datubāzes pamata dati tika
izmantoti enerģijai, transportam un papildu materiāliem.
Datu bāzē ietverts Eiropas elektroenerģijas tīkls atsauces
gadam 2002, kas ir konservatīva izvēle.
ES datu kopas nebija pieejamas visiem palīgmateriāliem, tika
izmantotas Vācijas datu kopas, bet šeit attiecīgiem
robežnosacījumiem ir minimāla ietekme. Izmantojot Vācijas
datu kopas, rodas zināmas neprecizitātes aprēķinos, bet tie
ievērojami neietekmē rezultātus.
LCA pētījuma laikā (2012) visi izmantotie dati bija 10 gadu
veci.
Ņemiet vērā, ka Gabi 4 modeļa atjauninājums uz Gabi 5 var
nedaudz uzlabot vides sniegumu, jo mazāku ietekmi rada
izmantotie fona dati. Kopumā tas īpaši neiespaido rezultātus,
jo ražošanas procesi dominē pār rezultātiem.
LCIA ir balstīts uz CML metodoloģijas kā rekomendēts EN
15804:2012 pielikumā, kas publicēts 2012. gadā. Raksturojošo
faktoru beigu standartizētais uzskaitījums nav līdz šim vēl
publicēts kā pabeigts standarts. Atšķirības var rasties, ja
metodoloģijas un vadošie dokumenti tiks salīdzināti nākotnē,
kad standartu publicēs.
Datu kvalitāte
Datu kvalitāte tiek vērtēta kā pienācīga.
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LCA: SCENĀRIJI UN PAPILDU
TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Turpmāk sniegtā informācija par scenārijiem dažādos EPD
moduļos.
Modulis A4 - Transports uz būvobjektu
Izmantots kravas automobilis ar „Euro 3” motoru ar kopējo
celtspēju 34-40 t un lietderīgo masu 27 t. Noslogojuma
faktors ir 30%, tostarp pilnībā noslogoti atpakaļ braucieni.
Parametrs

Parametrs izteikts ar
funkcionālu vienību

Izmantotais transportlīdzeklis

Vidējais kravas
automobilis ar 27 t kopīgo
masu

Attālums

150 km

Utilizācijas kapacitāte (tostarp
pilnībā noslogoti atpakaļ
braucieni)

30%, kravas automobiļu
parks, ņemts vērā tikai
ārzemju

Modulis A5 - Uzstādīšana ēkā
Parametrs

Parametrs izteikts ar
funkcionālu vienību

Papildu materiāli uzstādīšanai

Nepiemēro

Citu resursu patēriņš

Nepiemēro

Uzstādīšanas laikā izmantotās
enerģijas veida un patēriņa
kvantitatīvs apraksts

Nepiemēro

Atkritumi būvobjektā, kas paliek
pēc produkta uzstādīšanas

2%

Materiālu atdeve kā atkritumu
pārvaldības procesa rezultāts
uzstādīšanas vietā, piem.,
savākšana pārstrādei, enerģijas
atguvei un gala utilizācijai.

Iepakojuma materiālu
atkritumu pārvaldības
process.

Izmeši gaisā, augsnē un ūdenī

Nepiemēro

Modulis C2 - Transports uz atkritumu apstrādi
Akmens minerālvate netiek transportēta uz izgāztuvi
atsevišķi, bet kopā ar citiem būvgružiem, tādējādi šajā
gadījuma tiek ņemts vērā slodzes faktors 50% Daži kravas
automobiļi tiek ņemti vērā kā modulī A4.

Modulis C4 - Utilizācija
Tiek ņemts vērā konservatīvais scenārijs ar 100% utilizāciju
izgāztuvē.

LCA: REZULTĀTI
Ierobežojumi
LCA ir izdarītas konservatīvas izvēles. Izmantotie fona dati arī
tika ņemti vērā sliktākajā scenārija gadījumā. Tādējādi
rezultātus var uzskatīt par konservatīviem un uz sliktāko
gadījumu orientēti.
Gala rezultātiem novienādošanas radītā gala rezultātu
mainība var būt līdz pat 10-20%, atkarībā no parametra. Šīs
variācijas notiek dēļ atšķirības vietējā ražošanā, atšķirībām
datu pieejamībā, atšķirības mērīšanas un ziņošanas sistēmās
ražotņu starpā un neprecizitātes LCA izmantotajos fona datos.
Neprecizitātes izmešu datos izraisa neprecizitāti GWP, AP, EP
un POCP LCA rezultātos, kas beigās var būt 10-20%.
Tādējādi šo EPD var izmantot tikai iekšējiem nolūkiem
neprecizitātes robežās.
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Sistēmas robežu apraksts (X=ietverts, MNA = Modulis nav novērtēts)

ROCKWOOL® ārsienu produkts
1 kg vidējā Eiropas ROCKWOOL® akmensvates produkta bez ārēja pārklājuma
ārsienām
Ietekme uz vidi

Parametrs

Mērvienība

A1–A3

A4

A5

C2

C4

D

Globālā sasilšana

kg CO2
ekvivalents

1,09

0,02

0,18

0,00

0,09

-0,07

Izdalītais ozons

kg CFC11
ekvivalents

4,39E-08

3,28E-11

9,97E-10

7,26E-12

2,20E-10

-4,68E-09

Paskābināšanās

kg SO2
ekvivalents

6,65E-03

7,34E-05

1,71E-04

1,61E-05

8,52E-05

-1,75E-04

Ūdens piesārņojums

kg PO43ekvivalents

7,96E-04

1,67E-05

2,56E-05

3,67E-06

4,80E-05

-1,27E-05

Fotoķīmiskā ozona izdalīšana

kg Etilēna
ekvivalents

3,72E-04

8,08E-06

1,18E-05

1,73E-06

3,04E-05

-1,28E-05

Abiotisko resursu - elementu izdalīšana

kg Sb
ekvivalents

2,54E-07

3,46E-10

1,10E-08

7,67E-11

2,69E-10

-4,31E-09

Abiotisko resursu izdalīšana - fosilais
kurināmais

MJ

13,85

0,23

0,36

0,05

0,17

-1,04
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Resursu izmantošana
Parametrs

Mērvienība

A1–A3

A4

A5

C2

C4

D

Primārās enerģijas izmantojums,
izņemot atjaunojamos primārās
enerģijas avotus, kas izmantoti kā
izejmateriāli

MJ

1,24

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Atjaunojamās primārās enerģijas
resursu izmantojums, kas izmantoti kā
izejmateriāli

MJ

0,00*

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Kopīgais atjaunojamo primārās
enerģijas resursu izmantojums

MJ

1,24

0,00

0,03

0,00

0,01

-0,03

Primārās neatjaunojamās enerģijas
izmantojums, izņemot neatjaunojamos
primārās enerģijas resursus, kas
izmantoti kā izejmateriāli

MJ

15,46

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Neatjaunojamās primārās enerģijas
resursu izmantojums, kas izmantoti kā
izejmateriāli

MJ

0,00*

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Kopīgais neatjaunojamo primārās
enerģijas resursu izmantojums

MJ

15,46

0,23

0,40

0,05

0,17

-1,21

Pakārtoto materiālu izmantojums

kg

0,207

0,000

0,004

0,000

0,000

0,000

Atjaunojamo pakārtoto kurināmo
izmantojums

MJ

0,013

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Neatjaunojamo pakārtoto kurināmo
izmantojums

MJ

0,066

0,000

0,001

0,000

0,000

0,000

Svaigā ūdens neto izmantojums

m3

4,063 E-03 0,002 E-03

0,297 E-03

-0,172 E-03

0,245 E-03 0,000

* Akmens vates uzkaršanas lielums ir "0". Šeit nav ietverti iepakojuma
materiāli. Primārā enerģija aprēķināta kā ar produktu saistīti indikatori. Bet
moduļos A1-A3 iepakojuma materiālu ražošana ir ietverta.

Atkritumu kategorijas
Parametrs

Mērvienība A1–A3

A4

A5

C2

C4

D

Bīstamie atkritumi

kg

7,91E-04

0,00E+00

3,14E-03

0,00E+00

5,13E-05

0,00E+00

Nebīstamie atkritumi

kg

3,31*

0,00

0,10

0,00

1,02

-0,07

Radioaktīvie atkritumi

kg

5,16E-04

4,09E-07

1,16E-05

9,07E-08

5,85E-07

-5,87E-05

* Šie atkritumi rodas kā pēc procesa modelī A1 saistībā ar koksa ogļu rakšanu
un akmeņu ieguvi. Dati iegūti no fona GaBi 4 programmatūras datu bāzes.
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Izejas plūsmas
Parametrs

Mērvienība A1-A3

A4

A5

C2

C4

D

Komponents atkārtotai
pārstrādei

kg

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Materiāli pārstrādei

kg

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Materiāli enerģijas atguvei

kg

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Eksportētā enerģija

MJ

n/p

0

0,077
(elektrība)

0,812 (siltums)

0

0,039
(elektrība)

n/p

ROCKWOOL® slīpo jumtu materiāls
1 kg vidējā Eiropas ROCKWOOL® akmensvates produkta bez ārēja pārklājuma
slīpajiem jumtiem
Ietekme uz vidi
Parametrs

Mērvienība

A1–A3

A4

A5

C2

C4

D

Globālā sasilšana

Kg CO2
ekvivalents

0,98

0,02

0,20

0,00

0,09

-0,08

Izdalītais ozons

kg CFC11
ekvivalents

3,80E-08

3,28E-11

9,15E-10

7,26E-12

2,20E-10

-5,19E-09

Paskābināšanās

kg SO2
ekvivalents

6,82E-03

7,34E-05

1,79E-04

1,61E-05

8,52E-05

-1,96E-04

Ūdens piesārņojums

kg PO43ekvivalents

9,09E-04

1,67E-05

2,87E-05

3,67E-06

4,80E-05

-1,44E-05

Fotoķīmiskā ozona izdalīšana

kg Ethene
ekvivalents

4,80E-04

8,08E-06

1,44E-05

1,73E-06

3,04E-05

-1,44E-05

Abiotisko resursu - elementu
izdalīšana

kg Sb
ekvivalents

2,64E-07

3,46E-10

1,32E-08

7,67E-11

2,69E-10

-4,89E-09

Abiotisko resursu izdalīšana fosilie kurināmie

MJ

13,05

0,23

0,36

0,05

0,17

-1,19
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Resursu izmantošana
Parametrs

Mērvienība A1–A3

A4

A5

C2

C4

D

Primārās enerģijas izmantojums, izņemot
atjaunojamos primnārās enerģijas avotus, kas
izmantoti kā izejmateriāli

MJ

1,52

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Atjaunojamās primārās enerģijas resursu
izmantojums, kas izmantoti kā izejmateriāli

MJ

0,00*

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Kopīgais atjaunojamo primārās enerģijas
resursu izmantojums

MJ

1,52

0,00

0,03

0,00

0,01

-0,03

Primārās neatjaunojamās enerģijas
MJ
izmantojums, izņemot neatjaunojamos primārās
enerģijas resursus, kas izmantoti kā izejmateriāli

14,47

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Neatjaunojamās primārās enerģijas resursu
izmantojums, kas izmantoti kā izejmateriāli

MJ

0,00*

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Kopīgais neatjaunojamo primārās enerģijas
resursu izmantojums

MJ

14,47

0,23

0,39

0,05

0,17

-1,37

Pakārtoto materiālu izmantojums

kg

0,286

0,000

0,006

0,000

0,000

0,000

Atjaunojamo pakārtoto kurināmo izmantojums

MJ

0,015

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Neatjaunojamo pakārtoto kurināmo izmantojums MJ

0,227

0,000

0,005

0,000

0,000

0,000

Svaigā ūdens neto izmantojums

4,176 E-03 0,002 E-03 0,272 E-03 0,000

m3

0,297 E-03 -0,190 E-03

* Akmensvates uzkaršanas lielums ir "0". Šeit nav ietverti iepakojuma
materiāli. Primārā enerģija aprēķināta kā ar produktu saistīti indikatori. Bet
moduļos A1-A3 iepakojuma materiālu ražošana ir ietverta.

Atkritumu kategorijas
Parametrs

Mērvienība

A1–A3

A4

A5

C2

C4

D

Bīstamie atkritumi

kg

7,00E-04

0,00E+00

4,31E-03

0,00E+00

5,13E-05

0,00E+00

Nebīstamie atkritumi

kg

2,99*

0,00

0,09

0,00

1,02

-0,08

Radioaktīvie atkritumi

kg

4,35E-04

4,09E-07

1,04E-05

9,07E-08

5,85E-07

-6,51E-05

* Šie atkritumi rodas kā pēc procesa modelī A1 saistībā ar koksa ogļu rakšanu
un akmeņu ieguvi. Dati iegūti no fona GaBi 4 programmatūras datu bāzes.

Izejas plūsmas
Parametrs

Mērvienība

A1–A3

A4

A5

C2

C4

D

Komponents atkārtotai
pārstrādei

kg

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Materiāli pārstrādei

kg

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

n/p

Materiāli enerģijas atguvei

kg

n/p

v

n/p

n/p

n/p

n/p

Eksportētā enerģija

MJ

n/p

0

0,089 (elektrība)
0,930 (siltums)

0

0,039
(elektrība)

n/p
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Cita informācija
Bīstamas vielas
ROCKWOOL® akmensvate nesatur vielas, kas ietvertas to
vielu sarakstā, kam jāpievērš īpaša uzmanība.
ROCKWOOL® ražotās minerālvates šķiedras REACH (Eiropas
Parlamenta un Padomes regula (EK) Nr. 1907/2006 par
ķimikāliju reģistrāciju, vērtēšanu, autorizāciju un aizliegšanu)
un Globālajā harmonizētajā sistēmā (GHS) klasificētas kā
nebīstamas. ROCKWOOL® šķiedras ir reģistrētas REACH ar
šādu definīciju: "Cilvēka izgatavotas mākslīgas stikla (silikāta)
šķiedras ar nejaušu orientāciju, ar sārma oksīda un
sārmzemju oksīda (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) saturu, ka
ir lielāks par 18 % no svara un atbilst Piezīmes Q
nosacījumiem".
ROCKWOOL® produkti tiek ražoti Eiropā un atbilst Piezīmes Q
prasībām (sk. Piezīme Q). To ir sertificējusi neatkarīga
sertifikācijas organizācija EUCEB. Plašāku informāciju par
EUCEB var atrast www.euceb.org
Starptautiskā Vēža Izpētes aģentūra (IRAC), Pasaules
Veselības organizācijas daļa, 2001. gada oktobrī pārskatīja
minerālvates šķiedru klasifikāciju, ietverot to 3. grupā kā "nav
klasificējams kā kancerogēns cilvēkiem"(angl. not classifiable
as its\=
carcinogenicity to humans].
Iekštelpu gaiss
ROCKWOOL® akmensvates produkti atbilst ES nacionālajām
prasībām attiecībā uz izmešiem telpās. ROCKWOOL® akmens
vates produktiem ir neliela ietekme uz izmešu līmeni ēkās.
[sk. Salthammer et al. 2010] atzīmē, ka "minerālvates
klātbūtne neiespaido formaldehīda līmeni mājā". Visi
ROCKWOOL produkti ārsienām un slīpajiem jumtiem atbilst
Somijas M1 klasifikācijas (www.rts.fi/M1) prasībām vai līdzīgai
Vācijas AgBB shēmai.
Drošas uzstādīšanas norādījumi
Raupjo šķiedru mehāniskais efekts ir labi pazīstams, tādēļ
minerālvates produkti var izraisīt īslaicīgu ādas kairinājumu.
Minerālvates šķiedras nevar izraisīt ķīmisku vai alerģisku
reakciju.
Lai samazinātu raupjo šķiedru mehānisko efektu un izvairītos
no nevajadzīgas saskares ar minerālvates putekļiem,
informācija par labas pieredzes metodēm atrodama uz
minerālvates produktu iepakojuma piktogrammu un/vai
rakstītu ieteikumu veidā (sk. tālāk). Drošas izmantošanas
norādījumi ir līdzīgi drošības datu lapām, kas arī pieejamas
pie katra ražotāja.

Izmantotā literatūra
EN 15804:2012 - Sustainability of construction works – Environmental product
declaration – Core rules for the product category of construction products
ISO 14025:2006 - Environmental labels and declarations – Type III
environmental declarations – Principles and procedures
EN 13162:2008 - Thermal insulation products for buildings – Factory made
mineral wool (MW) products – Specification
Eurima, http://www.eurima.org/sustainable-construction/noise-reduction
Eurima, http://www.eurima.org/about-mineral-wool/health-safety
Hjelmer, Ole, Results of column leaching tests performed on 4 mineral wool
products, DHI Water & Environment. 2004-03-22, Ref. 5256, Internal
ROCKWOOL report.
Note Q, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:EN:PDF, p. 335
PE International, Background report for Environmental product declarations for
stone wool products, Part of the project: Life Cycle assessment (LCA) of
ROCKWOOL® International A/S stone wool products, November 2012, finalized
after verification, 13 February 2013
Polden Insavalor, Mohamed Abdelghafour, Adaption of the up-flow percolation
test TS 14 405 for mineral wools, Preparation and analyses of eluates, Feb 2004
Tunga Salthammer, Sibel Mentese and Rainer Marutzky, Formaldehyde in the
indoor environment, Chemical Reviews, 2010, 110 (4), 2536–72, available at:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr800399g.

