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Levenscydusanalysevan
membraanfiltratie

het permeaat heeft een dikte van 500 m en is
gemaakt van polyethyleen. De porositeit
bedraagt 70procent. De karakteristieken en
eigenschappen van het membraan zijn weergegeven in het kader karakteristieken.

Inventarisatie

Functionele eenheid
In de doelbepaling wordt het te bestuderen onderwerp uitgedtukt in een zogenaamde
functionele eenheid. In een LCAbeschouwt
men altijd functies engeen materialen/proces-

Tijdens de inventarisatie worden alle processen in kaart gebracht, die nodig zijn voor
het vervullen van de functionele eenheid.Aan
de hand van de verkregen informatie is het
mogelijk een procesboom op te stellen: een
schematische weergave van alle relevante processen. Vervolgens zijn per proces uit de procesboom, alle in- en uitstromen van en naar
het milieu in beeld gebracht. Instromen uit
het milieu zijn energie- en grondstofgebruik
en ruimtebeslag. Uitstromen naar het milieu
zijn emissies naar water, bodem en lucht. Inen uitstromen worden samen ook wel aangeduid alsmilieu-ingrepen. Het resultaat van de
inventarisatie iseen opsomming van alle
milieu-ingrepen, de ïngreeptabel.

sen op zich.In de uitgevoerde LCAisde functionele eenheid alsvolgt geformuleerd: de productie van 50m 3 drinkwater (dit is ongeveer
hetjaarverbruik van één persoon).

In afbeelding 2isdeglobale procesboom
weergegeven. Devolgende processen zijn in
dezeLCAvan belang:
productie membraan;
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Bij het toepassen van nieuwe zuiveringstechnieken besteden waterleidingbedrijven behalve aan
economische aspecten steeds meeraandacht aan
milieuaspecten. Een van de zuiveringstechnieken die in Nederland de laatstejaren vaker
wordt toegepast bij de bereiding van drinkwater
uit oppervlaktewater ismembraanfiltratie (in
dit artikel meerspecifiek hyperjïltraricj.
Een methodiek die vanwege zijn integrale
karakter geschikt isom kwantitatief alle
potentiële milieu-effecten, dieontstaan tijdens
degehele levenscyclus van een product of
dienst, tebestuderen isde milieugerichte
Levens CyclusAnalyse (LCA)(zie kader).Met de
resultaten van een LCAkrijgt men een integraal beeld van de knelpunten en kunnen vervolgens verbeteropties worden getoetst.
In afbeelding 1 isschematisch weergegeven hoe een LCAisopgebouwd. De indeling
van dit artikel sluit aan bij het raamwerk van
deLCA-methodiek. Achtereenvolgens komen
aan de orde:
de doelbepaling;
de karakterisatie;
de evaluatie;
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energie-consumptie;
dosering chemicaliën;
reiniging membraan;
lozing concentraat;
afdanking membraan.
Onderstaand volgt een nadere uitleg per
processtap.
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Voordezuivering van het water wordt in
dit geval gebruik gemaakt van hyperfiltratie;
een eventuele voor- en nazuivering en andere
zuiveringstechnieken zijn buiten beschouwing gelaten, evenals de kapitaalgoederen
(vanwege de over het algemeen lange levensduur is het in een LCAgebruikelijk de invloed
van kapitaalgoederen op de totale milieubelasting alsverwaarloosbaar te beschouwen2').

0,2urn en is niet-poreus;
depolysulfon dragerlaag heeft een dikte
van 60|amen een porositeit van 40 procent;
de polyester steunlaag heeft een dikte van
150urn en een porositeit van 60 procent.
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Doelbepaling

Productspecificaties
Dehyperfiltratie-membranen in dezeLCA
zijn spiraalgewonden polyamide Thin Film
Composite(TFC)-membranen. Aan de hand
van bestaande literatuur isvoordeze LCAeen
'gemiddeld' membraan geconstrueerd. De
opbouw van het TFC-membraan is als volgt:

de verbeteranalyse.
In de uitgevoerde studie is gebruik
gemaakt van het LCA-programma Simapro
3.07'.Dit programma bevat onder meer een

A/b.1.

variant vande LCA,de Eco-indicatormethode
(zie kader).Deze methode heeft boven andere
LCA-varianten als voordeel dat als eindresultaat één getal wordt verkregen.

Despacer (scheidingsconstructie tussen de
membranen) voor zowel het voedingswater als

Afb. 2.

Procesboomvoordeinstallatie
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In dit artikel zijn de bevindingen van een studie weergegeven waarin een Levens CyclusAnalyse(LCA)isuitgevoerd voordezuiveringstechniek membraanfiltratie. DeLCAisuitgevoerd om
meer inzicht te krijgen in de milieubelasting van membraanfiltratie (in concreto hyperfiltratie)en in de ontwerpparameters die hierbij van belang zijn. Op basis van de resultaten van de
LCAworden aanbevelingen gedaan voor een minst milieubelastend scenario.
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Energie-consumptie
Een andere relevante ontwerpparametcr
betreft deenergie-consumptie. Met behulp
van de onderstaande formule isberekend hoeveelenergie bij een pomprendemenr van70
procent noodzakelijk is.

Afdanking membranen
Alsafvalscenario isgekozen voor het verbranden van de membranen als thermoplasten (zowel polysulfon, polyesrer als polyethyleen zijn thermoplastics).

energie-input (Wh/m')=40(Wh/m3/bar) • ÔH (bar)

chain growth

at 155 - 160 °C

7
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Lozing concentraat
De lozing van het concentraat isin deze
LCAbuiten beschouwing gelaten. Dit kan
worden verklaard doordat er netto geen extra
emissies aan het milieu worden toegevoegd.

temp, reaches 160 "C

résolves
1

Voorde functionele eenheid (productie van
50m 3 drinkwater) en aan de hand van de
karakteristieken van het 'standaard' membraan
isberekend dat bij een levensduur van 5jaar
0,012kilogram membraan wordr 'verbruikr'.

•*-

*-

NaCl

J
fluff is dried
at 135 "C

't

Mer:
40=theoretisch benodigde energie-input
om 1m 3 water 10 meter op repompen bij
een pomprendement van 70 procent;
ÔH= opvoerhoogre in bar.
Devoedingsdruk isvastgesteld op 15bar
en het volume voedingswater bedraagt - uitgaande van de producrie van 50m3 permeaat 62,5m3. Gebruik makend van formule 1 komt
devereiste energie-input op 37,5kWh.

polysulfone
1.000 kg

Afb.3.

Procesboomvoorpolysuljoiiproducne[6]

Productie membraan
Het meest tijdrovende aspect tijdens de
inventarisatie betrofde analyse van het productieproces van de thermoplasr polysulfon.
Omdat producenten over het algemeen terughoudend zijn met het verstrekken van informatie, isgebruik gemaakt van secundaire
bronnen als wetenschappelijke tijdschriften
en encyclopedieën. Op basis hiervan is een
procesboom voor deproductie van polysulfon
samengesteld (afb.3).
Voorde productie van polysulfon is een
aantal aannamen gedaan. De meest belangrijke betreft de emissies van de voor het productieproces noodzakelijke chemicaliën. Om te
kunnen vaststellen ofin deze LCAhet productieproces significant bijdraagt aan de totale
milieu-impact isgekozen voor het meest
milieubelastende producrieproces; met andere
woorden, alle verbruikte chemicaliën worden
voor tooprocent geëmitteerd naar het milieu.
De producriecapaciteit van de installatie is
vastgesteld op 100m 3 /h. Bij een recovery van
80procent is derhalve een voedingsstroom van
125m 3 /h vereist.Alsvoedingswater isgekozen
voor Lckwater.De samenstelling van het Lekwater isgebaseerd opVEWIN-gegevens1'.Alle
tijdens deze LCAgemaakte berekeningen zijn
gebaseerd op deze waterkwaliteit. Dit impliceert dat de resultaten van deze LCA-studie
niet zonder meer vertaald mogen worden naar
andere waterkwaliteiten.
34
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Karakterisatie
Detijdens de inventarisatie opgestelde
ingreeptabel biedt door zijn omvang beperkt
inzicht in de milieubelasting. In de karakterisatie worden milieu-ingrepen daarom omgerekend (gekarakteriseerd) naar milieu-effecten, zoals uitputting van schaarse grondstoffen, broeikaseffect, aantasting van de ozonlaag,
smogvorming, verzuring en vermesting. Elke
milieu-ingreepdraag in meer ofmindere mate
bij aan één ofmeer milieu-effecten. S0 2 bijvoorbeeld draagt zowel bij aan humane toxiciteit als aan verzuring. De mate waarin een
milieu-ingreep bijdraagt aan een milieu-effect
wordt bepaald door karakterisatiefactoren.

Dosering chemicaliën
Om de kans opoverschrijding van het
oplosbaarheidsproduct van CaCO te voorkómen, moet in het voedingswater zuur worden
gedoseerd. De hoeveelheid te doseren zuur is
bepaald met het programma Kalkkoo5' en
bedraagt 55mg zoutzuur per lirer voedingswater. In totaal isvoor de productie van 50m 3
permeaat circa 3,5kgHCl nodig.

De milieu-effecten zijn niet zonder meer
onderling vergelijkbaar. Hiertoe moeten de
effectscores eerst worden genormaliseerd, dat
wil zeggen gerelareerd aan de milieubelasting
in een bepaald gebied ofeen bepaalde eenheid,
bijvoorbeeld Nederland, Europa ofeen gemiddelde Europese burger. Na deze stap zijn de
milieu-effecten vergelijkbaar voor wat betreft
de relatieve omvang.

Reiniging membranen
Voorde reiniging van membranen wordt
uitgegaan van de instellingen van de proefinstallatie van Gemeentewaterleidingen Amsterdam in 1995.Eens per halfjaar reinigt de
gemeente de membranen met 1000liter aangemaakt reinigingsmiddel. Dit reinigingsmiddel
bevat:

Het geheel aan milieu-effecten tezamen
wordt het milieuprofiel genoemd (afb. 4).De
bijdrage per effect wordt tijdens de karakterisatie steeds op 100procent gesteld. Uit de
afbeelding kan het volgende geconcludeerd
worden. Ten eerste leveren het energieverbruik en dezuurdosering degroorste bijdrage
aan de totale milieubelasting. De milieubelasting van dezoutzuurdosering komt voor een
groot gedeelte voor rekening van de productie
van het halffabrikaat chloor. De overige twee
fasen (productie membraan en verbranding
membraan) dragen slechts marginaal bij aan
de totale milieubelasting. De minimale bijdragevan de productiefase impliceert dat een
nadere detaillering van het productieproces
van polysulfon (er is immers gekozen voor het

20liter UltraSilcii (waarschijnlijk bestaand
uit detergenren);
7 liter 37 procent-zwavelzuur.
Het spoelverlies per reinigingsbeurr
betreft de 1000liter reinigingsmiddel.
De productiecapaciteit van de proefinstallatie bedraagt Sm ! per uur (per straat).Op
jaarbasis komt de permeaatproducrie op circa
70.000m3, waarvoor in totaal 2000liter reinigingsmiddel wordt verbruikt. Toegespitst op
deze LCA-studie isongeveer 1,43 litet reinigmgsmiddel noodzakelijk, waarin aanwezig:
28,6ml UltraSiljii;
10,0ml 37procent-H,SO .
Door hergeringe spoelverlies en chemicaliënverbruik ishet reinigingsprocédé in het vervolgvande LCAbuiten beschouwing gelaten.

meest milieubelastende productieproces) niet
noodzakelijk is.Opgemerkt moet worden dat
de bijdrage van het productieproces nog aanzienlijk daalt als niet wordt uitgegaan van dit
'worst case'-scenario;door destillatie een
gedeelte terug te winnen en her te gebruiken
kan een reducrie in de milieubelasting van de
productiefase van een factor 25worden

behaald.

P L A T F O R M

totale milieubelasting is.Dit iswel mogelijk

membraan). Een reductie van de Eco-indicator

door de afzonderlijke milieu- effectscores te

met 26procent is haalbaar.

wegen (in dezestudie wordt gewogen volgens
het 'distance to target'-principe, zoals uitge-

Zuurdosering

werkt in de Eco-indicatormethode4'). In afbeelding 5isde Eco-indicator voor de 'standaard'

Een tweetal alternatieven voor de zuurdosering is uitgewerkt:

membraanfiltratie- installatie weergegeven.

- zwavelzuurdosering (H2SO);

De Eco-indicatormethode maakt milieubelas-

- koolzuurdosering (CO).

ting door het elektriciteitsgebruik en de zuurdosering nog beter zichtbaar. Bovendien heeft

Zwavelzuurdoserin^

toepassing vande Eco-indicator het voordeel
Aft). 4.

In plaats van zoutzuut kan ook gebruik

dat aangebrachte verbeteringen tijdens de ver-

worden gemaakt van zwavelzuur. De benodig-

Miliaiprofid:genormaliseerdemilieu-

beteranalyse eenvoudig met de uitgangssitu-

de dosering bedraagt circa 76mg per liter voe-

effecten6'.

atie te vergelijken zijn.

dingswater.

Verbeteranalyse

zuur isdeverhoging van deSO 2 -concentratie

Een nadeel aan het gebruik van zwavelIn de 'standaard' situatie komt het meien-

in het concentraat. Hierdoor kan CaSO en/of

deel van de totale milieubelasting ten koste

BaSO -neerslag ontstaan, waartegen antisca-

van deopetationele fase (energieverbruik en

lant moet worden gedoseerd. Vooralsnog is

zuurdoscring). Door variatie van de betrokken

niet uitgegaan van het ontstaan van sulfaat-

ontwerpparameters ishet mogelijk te onder-

neerslag;er wordt dethalve geen antiscalant

zoeken ofer een reductie in de totale milieube-

gedoseerd.

lasting te bewetkstelligen is.In afbeelding 6is

• MemDrasn productie- anafvalfaae
• Enargkvarbnjlk
GZuurOoiarlng

met eengrijze arcering aangegeven welke
parameters zijn gevarieerd.

Uit afbeelding 7(derde kolom) isafte leiden dat toepassing van zwavelzuur tot een
lagere milieubelasting (van 16procent) leidt.
Een combinatie van lagedtuk-membranen en

Energieverbruik
Aft.5.

Eco-indicatorstandaard membraanfiltratieinstallarie

Uit de afbeelding 5blijkt dat het grootste

dosering van zwavelzuur lijkt vanuit milieuoogpunt een goed alternatiefom een reductie

gedeelte van de totale milieubelasting tijdens

van de totale milieubelasting te bewerkstelli-

de operationele fase wordr veroorzaakt door

gen.

het energieverbruik. Daarbij is uitgegaan van
een voedingsdruk van 15bar. Door nieuwe
7 bar
voedingsdruk
IS bar

reiniging

x

—

y
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recovery

H
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voorbehande-1
ling
H2S04
CO,

ontwikkelingen zijn tegenwoordig hyperfil-

In plaats van zout- ofzwavelzuur zou men

ttatiemembranen beschikbaar, die functioneel

theoretisch ook koolzuur kunnen doseren om

zijn bij een werkdruk van 7bar, zonder dat

de kans op overschrijding van het oplosbaar-

aan recovery of flux wordt ingeboet.
Over het algemeen hebben deze lagcdruk-

heidsproduct van CaCO tevoorkómen. De
dosering van zwavel- ofzoutzuur is erop

membranen dezelfde opbouw alsde geconst-

gericht het bicarbonaat om tezetten in CO,

rueerde hogedruk-membraan. Het gtootste

totdat een evenwicht in het concentraat is

verschil ten opzichte van de hogedtuk-mem-

bereikt. Verschil bij de dosering van CO ten

braan zit in de structuur (poriëngrootte en -

opzichte van HCl ofH SO is,dat bicarbonaat

verdeling) en samenstelling van de polyamide
toplaag. Omdat de polyamide toplaag door de

Ajb.6.

Koolzuurdosering

geringe gewichtsbijdrage praktisch niets bijdraagt aan de totale milieubelasting, blijft
deze laagechter buiten beschouwing; de
opbouw van het eerder geconstrueerde
'gemiddelde' membraan isderhalve ook uitgangspunt voor de lagedruk-membranen.
Naast de opbouw en samenstelling zijn
ook de karakteristieken van de lagedruk-mem-

2

4

niet rechtstreeks in CO, wordt omgezet, maar
netto C0 2 wordt toegevoegd. Het effect dat
doseting van CO op de totale milieubelasting
heeft, is vergelijkbaar met dedosering van
zwavelzuur (reductie in de milieubelasting
van circa 151 procent).In afbeelding 7is in de
vierde kolom demilieubelasting bij dosering
van CO weergegeven. Hieruit blijkt een
reductie van de Eco-indicator van 19procent
mogelijk.

branen gelijk aan de in deze studie toegepaste
membranen. Bovendien veranderen de reco-

I

I

!

1

veryen zuurdosering bij de toepassing van

VergelijkingmembraaHJiltrane-in5ta(lat!es.

Evaluatie
Een beperking van het opgestelde milieu-

Tot slot isgekeken naar de invloed van een

lagedruk-membranen niet ten opzichte van de

verandering van de recovery op de milieube-

hogedtuk-membranen.

lasting. Omdat bij een hogere recovery minder

Een eventuele reductie in de milieubelasAft.7.

Recovery

voedingswater nodig is,hoeft ook minder

ting kan derhalve geheel worden toegekend

water te worden opgepompt. Dit resulteert in

aan de verlaging van de voedingsdruk. In

een lager energieverbruik en hieraan gerela-

afbeelding 7isin de tweede kolom de milieu-

teerd een lagere milieubelasting.

belasting van een installatie diegebruik maakt

Aande andere kant heeft een hogere reco-

profiel isdat degebruiker niet goed ziet wat

van lagedruk-membranen weergegeven ten

very tot gevolg dat er meer geconcentreerd

het aandeel van deverschillende thema's op de

opzichte van de standaardsituatie (hogedruk-

wordt, waardoor er meer zuur moet wotden
H^O ii 21-1998
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gedoseerd om de kans op overschrijding van
het oplosbaarheidsproduct van CaCO te
voorkómen. Eengedeelte van de reductie in de
milieubelasting wordt hierdoor tenietgedaan
(afname van de Eco-indicator bedraagt slechts
twee procent).In afbeelding 7is in de vijfde
kolom een installatie waarin de recovery90
procent bedraagt weergegeven. Daarbij is
vooralsnog alleen van een zuurdosering uitgegaan (in feite moet door de toegenomen concentraties ook een grotere hoeveelheid antiscalant tegen CaSO -en BaSO -neerslag worden
gedoseerd).
In tabel 1 zijn de reducties in milieubelasting ten opzichte van de standaardsituatie
samengevat.

Conclusies
Knelpunt

parameter

reductiein milieubelasting

Energie

Zuurdosering

Tabel 1.

druk 7bar

36%

recovery70%

-7%

recovery90%
H,SO -dosering

16%

COz-dosering

19%

veelheid benodigd membraan, zelfs in het
'worst case'-scenario bij hyperfiltratie niet
relevant qua milieubelasting;
deoperationele fase isvanwege het energieverbruik en de zuurdosering verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van
de totale milieubelasting;
De totale milieubelasting is aanzienlijk te
verlagen door:

Eco-indicatoren effectscores
In 1995isde Eco-indicatormethode ontwikkeld4'. Door toepassing van dezeLCAvariant worden scores verkregen die onderling vergelijkbaar zijn. De Eco-indicatormethodiek onderscheidt de volgende
effectscores:
broeikaseffect
aantasting van de ozonlaag
verzuring
vermesting
zware metalen
carcinogeniteit
wintersmog (vooral stofdeeltjes)
- zomersmog (vooral koolwaterstoffen)

- beperking van het energieverbruik;
- dosering van zwavel- of koolzuur;
Verhoging van derecovery levert nauwelijks
een reductie van de milieubelasting op omdat
de winst die wordt behaald door de daling van
het energieverbruik teniet wordt gedaan door
een hogere zuurdosering;
Dereiniging van de membranen levert naar
verwachting geen significante milieubelasting
op vanwege het zeer geringe chcmicaliènverbruik;

pesticiden
energieverbruik
vast afval-productie
Het isbelangrijk terealiseren dat de indicator alleen in deuitgevoerde studie geldt
voor milieu-effecten dieop Europese schaal
ecosystemen ofmenselijke gezondheid aantasten. Een uitzondering hierop ishet energieverbruik: dit iseengemiddelde van alle
inNederland aanwezige elektriciteitscentrales.DeEco-indicator werkt volgens het
Distance-to-Target principe.Dit principe
impliceert dat deernst van een effect wordt
bepaald door de afstand tussen het huidige
niveau van het effect en het streefniveau.

Alsminst milieubelastend ('best case') komt
uiteindelijk een installatie naar voren, waarin
gebruik wordt gemaakt van lagedruk-membranen, C0 2 tegen scaling wordt gedoseerd en
de recovery 80procent bedraagt. Afbeelding 7
geeft in de laatste kolom de 'best case' ten
opzichte van deeerder beschreven situaties. *"

1%

Reductiesinmilieubelasting bijvariatievan
ééncmtwerpparameter
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Uit de resultaten van deze studie naar de
levenscyclusanalyse van membraanfiltratie,
kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
met de LCA-methodiek kan op inzichtelijkewijze de milieubelasting (op verschillende milieucompartimenten) in beeld
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de productiefase is,door degeringe hoe-
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Summary
The article describes the results ofastudy in which aLife CycleAnalysis (LCA)has been used
on the purification technique membranefiltration. The LCAhas been used to receive more
information about the environmental pollution ofusing membranefiltration (hyperfiltration)
and the parameters responsible for it. With the results ofthe LCAseveral improvements for
using membranes are given.

Levens Cyclus Analyse
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Voorde vergelijking van de milieu effecten van deverschillende productiesystemen is gebruik
gemaakt van de levenscyclusanalyse (LCA). DeLCAisoorspronkelijk ontworpen voor het bepalen van de milieu-impact van een product tijdens zijn gehele levenscyclus3'. Een levenscyclus
bestaat derhalve ook uit alleprocessen die verband houden met het functioneren van een product: van grondstofwinning viadeproductie en het gebruik van het product tot aan het hergebruik en het ontstaan van finaal afval (inclusiefhet afgedankte product zelf) en het finale
afval van de productie.De milieu-ingrepen tijdens degehele levenscyclus bestaan uit alle onttrekkingen uit het milieu en alleemissies naar het milieu. Het uitvoeren van een LCAvindt
plaats vanuit een doelstelling. Dit doel kan zijn tekomen tot een milieugerichte productverbetering ofhet inzichtelijk maken van demilieu-belasting van een product.

