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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De keten analyse (LCA) van digitaal printen versus zeefdrukken, uitgevoerd door HR Groep is
beoordeeld op de volgende punten:
1.
2.
3.
4.

Het in hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen;
het bepalen van de relevante scope 3-emissiebronnen;
het identificeren van de partners in het kader van de waardeketen;
het kwantificeren van de data, vallende binnen de grenzen van scope 3.

Beoordeling:
1. De waarde keten is inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 5 van de Life cycle analysis. In de
volgende keten inzichtelijk gemaakt:
Energie - gebruik – vloeistoffen – afval – reiniging.
Deze keten is voor beide producten inzichtelijk gemaakt. De productie van het reflectiefolie is
niet meegenomen, aangezien de toeleverancier deze informatie niet wilde delen en voor beide
methoden wordt het zelfde product gebruikt.
2. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de verschillende emissie bronnen. De zijn:
Productie inkten – print processen – aanbrengen folie - Afvalverwerking folie.
Er is geen rekening gehouden met het transport van de materialen en de productie van de
installaties. In de scope 3 analyse van de HR-Groep is te zien dat het transport van de
materialen slecht een kleine CO2 veroorzaakt. De productie van de installaties zal veel hoger
zijn, alleen deze installaties hebben een lange levensduur, hierdoor zal de uitstoot van over
vele jaren verspreid zijn.
3. De partners zijn weergeven op het voorblad van de LCA. Deze LCA is opgezet door firma 3M,
waarbij de HR Groep alle data heeft aangeleverd.
4. Het kwantificeren van de totale CO2 uitstoot wordt weergegeven in hoofdstuk 6. De methoden
die toegepast zijn worden toegelicht is hoofdstuk 3 de projectomschrijving.

HR Groep geeft een duidelijk beeld weer van de keten van de twee producten. Hierdoor heeft het
bedrijf goed inzicht gekregen welk product een lagere milieubelasting t.o.v. de andere.
In het onderzoek is gekeken naar 5 verschillende stoffen, deze zijn:
AP: Acidification Potential
Verzurende stoffen hebben een lange reeks effecten op bodem, grondwater, oppervlaktewateren,
biologische organismen, ecosystemen en voorwerpen zoals gebouwen. Voorbeelden van gevolgen
van verzuring zijn onder meer de vissterfte in Scandinavische meren, afname van bossen en het
vergaan van bouwmaterialen. De voornaamste vervuilers zijn SO 2, NOx en NHx.
EP: Eutrophication Potential
Eutroficatie of vermesting beslaat alle potentiële effecten van overmatig hoge niveaus van
macronutriënten met als meest belangrijke daarvan stikstof (N) en fosfor (P). Nutriëntverrijking kan
ongewenste verschuivingen in de soortensamenstelling en verhoogde biomassaproductie
teweegbrengen in zowel aquatische als terrestrische ecosystemen. Hoge concentraties nutriënten
kunnen bovendien oppervlaktewater ongeschikt maken als drinkwater. In aquatische ecosystemen
kan de verhoogde biomassa leiden to verlaagde zuurstofniveaus, vanwege het extra zuurstofverbruik
door biomassa afbraak.
GWP: Global Warming Potential
Klimaatsverandering of de opwarming van de aarde is gedefinieerd als het effect van menselijke
emissies op het warmtestraling-absorberend vermogen van de aarde. Dit kan op zijn beurt negatieve
effecten hebben op de gezondheid van het ecosysteem, volksgezondheid en materiële welvaart. De
meeste van de emissies (met CO2 als bekendste) vergroten het warmtestraling-absorberend
vermogen, waardoor de temperatuur van het aardoppervlak stijgt. Ook wel het broeikaseffect
genoemd.
ODP: Ozone Depletion Potential.
Uitputting van stratosferisch ozon verwijst naar het verdunnen van de stratosferische ozonlaag door
antropogene emissies. Dit zorgt ervoor dat een groter gedeelte van de UV-B straling van de zon het
aardoppervlak bereikt, met mogelijke schadelijke effecten op de mens, dier en ecosystemen.
POCP: Photochemical Ozone Creation Potential.
Fotochemische oxidant- of ozonvorming is vorming van reactieve chemische verbindingen, zoals
ozon, door de werking van zonlicht op bepaalde primaire luchtvervuilende stoffen. Deze reactieve
verbindingen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid als voor gewassen. Het zijn vooral vluchtige
organische stoffen (VOS) en koolmonoxide (CO) in aanwezigheid van stikstofoxiden (NO x). Andere
benamingen voor deze impact zijn zomersmog of secundaire luchtvervuiling. Dit verschilt dus met
wintersmog, dat gekenmerkt wordt door hoge percentages anorganische verbindingen en kleine
deeltjes en valt in de CML methodologie onder humane toxiciteit.
Reductiepontentieel
Om tot een reductie te komen zal de HR Groep het digitaal printen uitbreiden t.o.v. het zeefdrukken.
Hiermee is een reductie te behalen op CO2 van 64,89% (als gekeken wordt naar de processen die
rechtstreek verband hebben met het printen) t.o.v. het zeefdrukken.
Jaarlijks zal beoordeeld worden wat de verhouding zeefdrukken en printen is, deze beoordeling is
opgenomen in het energie actieplan.

