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weten50kubiekemeterdrinkwater ('functioneleeenheid').Verderiserbijhetuitvoeren
vandescenario-studiesrekeningmeegehoudendaternaastverschillenopproductieniveau
ookverschillentijdens dedistributieen
gebruiksfase kunnenoptredendievanbelang
zijnvoordem-LCAstudie,metanderewoordende'systeemgrenzen'zijn bewustniet
alleengelegdomhetproductieproces.Details
hierovervindtuintekstkader1.
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DoorPWNiseendefinitiestudie afgerond eneenbegingemaaktmeteenMilien Effect Rapport
(MER)voordetoekomstigezuiveringteAndijk. InhetMERdienenondermeeraileinaanmerking
komendezuiveringsalternatieven ophuneffecten ophetmilieutewordenbeoordeeld.Hetgaat hierbijomverschillendeonthardingsvananten,waarinzowelmembraan-alsconventioneletechnieken
zijn opgenomen.OmdatgeblekenisdatmetbehulpvandemilieugerichteIcvenscyclusanalyse
(m-LCA)demilieubelastingvandedrinkwaterproductie kwantitatiefkanwordenbeoordeeld, heeft
PWNbeslotenvoordebetreffendezuiveringsalternatieven eenm-LCA-studieuittevoerenenvoorde
evaluatiegebruiktemakenvandeEco-Indicatorweegprocedure.Naderhand wordtbezienof enzo
ja hoe,deuitkomstenvandezestudiealsinputkunnendienenvoor(toekomstige)MER's.
Inhet kadervandem-LCAiseenonderscheidgemaakt tusseneenvijftal alternatieven(zieafbeelding 1), teweten:
- dehuidigesituatie,d.w.z.geencentrale
ontharding(nulvariant);
- pelletonthardmg tot i,ommol/1;
- pelletonthatdingtot 1,5 mmol/1;
- deelstroom-membtaanonthatdingtot

1,0mmol/1;
deelstroom-membraanonthardingtot
1,5mmol/1.
Tenbehoevevaneenduidigheid indem-LCAuitkomstenzijnalle(mogelijk) vanbelang
zijndegegevensvandeverschillendeprocesonderdelensamengevoegdengerelateerdaanhet
gemiddeldejaarverbruikvanéénpersoon,te

Gevoeligheidsanalyses
Debelangrijkste milieuvoordelendie
centraleontharding indegebruiksfase
oplevertenomdietedenindem-LCAzijn
meegenomenzijn deverminderdekoperemissievanuit binneninstallaties endeverminderingvanhet energie-enwasmiddelenverbruikdoordeconsument.Daarnaastwordt
voorkomendatdehuishoudenszelfgaanontharden.Ditzogenaamde 'thuisontharden'
heeft natuurlijk ook(nadelige)consequenties
voorhetmilieu.Omdatdezeverschillenmoeilijkexactzijn tekwantificeten iseenaantal
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd,gebaseerd
opredelijkeschattingen,danwelbestenworst
casesituaties.Eenanderbelangrijk gegevenis
dathet(in)directeenergieverbruik altijdeen
significant aandeelheeft indetotalemilieubelastingvaneenproduct.Etisindegevoeligheidsanalysesdanookverdereenonderscheid
gemaakt tussen hetgebruikvanconventionele
energieenwindenergievoordeproductiefase.
Tenslotteisereengevoeligheidsanalyseuitgevoerdm.b.t.hetaldannietrecyclenvan
ethanolenchlootbenzeen,tweemilieuonvriendelijke stoffen diewordengebruiktvoor
demembraanproductie.Ditmetalsdoel
inzicht tekrijgen inhetaandeelvanhet
membraanverbruikinhettotale milieuprofiel
vandebetteffende scenario's.Afbeeldingen2
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Alternatief1:huidigesituatie.
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huidige
situatie

referentieprofiel0)
50%windenergie1)
100%windenergie2)
40%koperemissie naar
aquatisch milieu^)
100%recycling van
ethanol en
chloorbenzeen*)
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Uitkomsten en conclusies
Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de diverse uitgevoerde
studies.
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°):d.w.z.:40%thuisontharding (huidige situatie), 100%conventionele energie (allevarianten),
50%recycling chloorbenzeen en ethanol (MF),20%van de koperemissie (verschilt per variant)
naar aquatisch milieu
*):50%van dedirect bij de producrie betrokken energie is windenergie
2
): 100%van dedirect bij de productie betrokken energie is windenergie
3):40%vande koperemissie naar het aquatisch milieu
4):bij deproductie van degebruikte membranen
5): 10%thuisontharding
vindt ioo%recycling plaats van ethanol en chloorbenzeen
*): 100%thuisontharding
Tabel1.

Milieuscoresvoordedriealternatievenendeuitgevoerdegevoeligheidsanalyses (mEco-puntcnper50 kubieke
mctcrgeproduccerddrinkwater,Era-Indicator^).
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Re/erentieprojïelen:40%thuisontharding(huidigesituatie),ioo^gebruik
vanconventioneleenergie(alkvarianten),50%recyclingchloorbenzeenen
ethanol(MFvarianten),zo%vandekoperemissieuitleidingen(verschiltper
variant)komtinaquatischmilieu
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a-d geven voor de verschillende onderzochte
situaties de milieubelasting in Eco-punten
(Eco-Indicator95),gerelateerd aan de
productie van 50kubieke meter drinkwarer.
Hoe hoger de score,des te zwaarder isde veroorzaakte milieubelasting.

Uit de m-LCAuitkomsten mogen we afleiden, dat centraal ontharden door PWN een
milieuvoordeel kan opleveren, wanneer:
bij afwezigheid van centraal ontharden
eenzeer substantieel gedeelte van de huishoudens maatregelen 'aan de kraan' treft.
Hierbij moet gedacht worden aan een
dekkingsgraad van thuisontharding >50
procent.Zonder extra maatregelen (zie
hieronder) ispelletonharding hier in het
voordeel t.o.v. membraanfiltratie,
gekozen wordt voor een onthardingsdiepte van 1,5mmol/1i.p.v. 1,0 mmol/1.
Uitgaande van een 'conventioneel energiepakket' heeft pellerontharding tot een
onthardingsdiepte van 1,5 mmol/1de
voorkeur. Dieper ontharden vergt een
meer dan evenredige toename van het
chemicaliënverbruik en levert slechts een
beperkte milieuwinsr op door vermindering van de koperafgifte. De'Eco-score'

40%vande koperemissie(verschiltpervariant)komtinaquatischmilieu.
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Systeemafbakening

ad.7 Alleendeeffecten vanonthardingwordenhiermeegenomen, bijvoorbeelddeverminderingvanlood-enkoperemissies(ziead.4).

Bijdezem-LCAgaathetomhetzoconsequentenvolledigmogelijk inkaart
brengenvandeessentiëleverschillentussendebetreffende onthardingsscenario's.Metnameomdaterbijdeverschillendeonthardingsvarianten significante verschillenontstaan inwaterkwaliteit, kunnen inpotentiemeerdere
'levensfasen' vande(geproduceerde)waterdruppel vanbelangzijnvoorde
uiteindelijke resultatenvanstudie.Delevenscyclusvandrinkwater isderhalveonderverdeeld indevolgendefasen:
r winning;
2 productie;
3 distributie;
4 gebruik;
ad.ï

Vooralleprocessengeldt,datdemilieueffecten vankapitaalgoederen(gebouwen,filters,etc.)nietzijn meegenomen.Uitvoorgaandestudiesblijktdat bij
deproductievandrinkwater ingezette kapitaalgoederen nietofnauwelijks
vaninvloedzijnopdemilieubalans(ditalsgevolgvanderelatieflangetechnischelevensduur).Alleenvoordeenergiemoduleszijndezewelmeegenomen.Datazonderdezeingrepenzijn nierbeschikbaar.

5 inzamelen;
6 behandelingRWZI;
7 lozeneffluentRWZI.

Membraanconcentraat
Tenaanzienvandemilieugevolgenvanlozingvanmembraanconcentraatis
devolgendegedachteganggehanteerd:detijdelijk aanhetoppervlaktewater
onttrokkenzoutenenmetalenwordenweeraanditzelfde milieucompartiment 'teruggegeven'.Dewijzewaaropditgebeurt(geconcentreerdelozing,
puntlozing)isdaarbijbepalendvoordematewaarinhetlocaleecosysteem
wordt verstoord,dochvoorwatbetreft dezout-enzwaremetalenbalansen
bestaatergeenverschiltussenconventionele-enmembraantechnologie.
Uiteindelijk komennagenoegallezoutenenzwaremetalen,zijhetlangs
verschillendewegen,weerinhetoppervlaktewater terecht.Voordem-LCA
methodiekdienenslechtsdetoegevoegdeemissiesinbeschouwingtewordengenomen,waaronder emissiesdieeengevolgzijnvanhetgebruikvan
fossielebrandstoffen voordeopwekkingvanenergieenhetgebruikvanchemicaliën.Zieterverduidelijking onderstaande afbeelding.

Voordewinningvanruwwaterisalleenhetenergieverbruikmeegenomen,aangezienditvoordeverschillendevarianten significant verschilt.

ad.2 Tijdensdeproductiefasezijn meegenomenhetenergieverbruik,chemicaliénverbruik,emissiesnaarwater,bodemenluchtenhetverwerken/stortenvanreststoffen. Degemiddeldelevensduurvande
membranen isgesteldop vijfjaar.
ad.3 Dehoeveelheidtedistribueren reinwater isinallegevallengelijk.De
hierbij benodigdeenergieenkapitaalgoederen zijn derhalveniet
onderscheidend.Welonderscheidendisdeverminderdekoperemissie
vanuitdebinneninstallatie tengevolgevanontharding. Hierbij
speeltookdeonthardingsdiepte eenrolvanbetekenis.
ad.4 Hoeweluitgangspunt isdatdereinwaterkwaliteit teallen
Conventionelezuivering
tijdevoldoetaanhetWaterleidingbesluit, isdezenietin
allegevallendezelfde:deeffecten vanonthardingworden
XnrVjaar^ winning
ookzichtbaar inhetgebruiksstadium.Tegendezeachter\y/
|produktie—
grond isrekeninggehouden metverminderdenergieverra
0
t
bruikdoordeconsumentbijgebruikvanonthardwater
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ra
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ad.5 Dehoeveelheidenbestemmingvanhetdrinkwaterisvoor
devijfalternatievengelijk,het inzamelenisdusookgelijk
enwordtindezeanalysebuitenbeschouwinggelaten.
ad.6 Alleendeeffecten vanonthardingwordenhiermeegenomen,bijvoorbeeldverminderingvanhetstortenvanzeoliet
(ziead.4).

(zieook afbeelding 2)wordt hierdoor in
ongunstige zin beïnvloed,
de mogelijkheid bestaat om voor het
directe energieverbruik tijdens de productiefase gebruik temaken van 'groene'
srroom. Uitgaande van een verbruik door
PWN van meer dan 50procent 'groene'
energie geldt dat ontharding met behulp
van membraanfiltratie de voorkeur heeft.
Ook hier iseen onthardingsdiepte van
1,5 mmol/1te prefereren. Dieper ontharden leidt tot een meer dan evenredige
verhoging van het energieverbruik, met
als consequentie een ongunstiger milieuprofiel.
Uit degevoeligheidsanalyses isvoorts
gebleken dat 100procent recycling van chloorbenzeen en ethanol bij deproductie van de
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membranen geen merkbaar milieuvoordeel
opleverr.Hiervoor isher aandeel dat het
gebruik van membranen heeft in de totale
Eco-score tegering gebleken.
Bovenstaande uitkomsten hebben ertoe
geleid dat men bij PWN een genuanceerdere
kijk op het nut en denoodzaak van ontharding heeft gekregen.Zonder de hulp van de
m-LCAwas dit een stuk moeilijker geweest, f
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