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Slutrapport och ekonomisk redovisning för projektet

”Modellering och ekonomisk kvantifiering av down-cycling i aluminiumets
kretslopp”

Sammanfattning av projektet

Bakgrund, syfte och inriktning

I dagens aluminiumanvändning, liksom för andra metaller, legeras i stor utsträckning metallen
för att åstadkomma hög materialkvalitet för olika tillämpningar. Därmed ökas värdet på
metallen. Detta kommer dock ofta i motsättning till en hög flexibilitet i återanvändningen av
metallen, då de olika legeringarna bara kan återvinnas till ett begränsat antal legeringar utan
spädning eller dyrbar uppgradering. Detta tillsammans med effekter av föroreningar eller
svårigheter att i skrothanteringen separera i rena, enheltliga och väl identifierade legeringar
leder till ett enkelriktad flöde i återvinningen; en down-cycling.

Det ursprungliga syftet med det här föreslagna projektet var att anpassa och tillämpa en
tidigare framtagen modell kvantitativt på det nuvarande svenska aluminiumsystemet och
identifiera och kvantifiera de ekonomiska effekterna av dagens down-cycling.

I projektet har modellen vidareutvecklats. Som underlag för den fortsatta kvantitativa
tillämpningen av modellen har sedan en fokusering skett på en inledande identifiering av
svenska flöden och kvantifiering i fysiska termer av down-cycling, vilket lett till nya resultat.

Resultat

I projektet har det nuvarande flödet i det svenska aluminiumsystemet kartlagts och analyserats
kvantitativt och kvalitativt med hjälp av data från statistik, industri och branschorgan. I
projektet konstateras:

Statistik och flöden för aluminium i Sverige

Statistiken som ges visar på en nedåtgående trend för aluminiumanvändningen under senare
år (- 7% för 2000-2004). Detta givet i form av en den sk ”apparent consumption” av
halvfabrikat, vilken beräknas indirekt genom summan av primär produktion och omsmält
skrot (exkl processkrot) samt nettoimport av göt och halvfabrikat. Denna beräkning stämmer
dock inte med en direkt uppskattning. Detta beror huvudsakligen på dels troliga fel i den
svenska import/export-statistiken för aluminium, dels på att numera även en del processkrot
exporteras från Sverige, vilket förmodligen inte förutsågs när beräkningssättet introducerades.
Här kommer troligen beräkningarna för den redovisade konsumtionen att förändras. Med
korrigeringar blir det istället en mindre ökning (+1%) i konsumtionen 2000-2004.

Utgående från konsumtionen av halvfabrikat och dessas användning i olika sektorer samt data
för livslängden på produkter i de olika sektorerna kan framtida generering av skrot uppskattas.
En sådan beräkning på historisk användning ger en mängd gammalt skrot som är nära dagens
konsumtion (ca 88 % av 2004 års tillförsel), men den är avsevärt större än den idag faktiska
tillgängliga mängden (endast ca 23 %). Skillnaden kan inte enbart förklaras av en viss mängd
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tillverkningsskrot (nytt skrot exkl processkrot), somju inte blir till produkter, utan en avsevärd
mängd aluminium måste därför netto lämna landet genom flödet i olika varor. Det kan vara
både nya varor som ger ett nettoexportbidrag, men också gamla begagnade/uttjänta produkter
som säljs vidare till utlandet för ytterligare användning eller skrotning där. Detta indirekta
flöde har emellertid inte studerats för Sverige vad gäller aluminium. För framtida beräkning
av möjliga skrotflöden, vilket är av stort intresse för branschen , borde en sådan kartläggning
genomföras. Det i det här projektet uppskattade svenska flödet av aluminium 2004 visas i
figur 1.

Figur 1. Det svenska aluminiumflödet 2004 (kton). Användningen (”apparent consumption”) är 254
kton, medan gammalt skrot uppskattas till 54 kton, varav endast en mindre del återvinns i Sverige.

Down-cycling i det svenska aluminiumsystemet

I projektet har även den down-cycling som sker i det svenska aluminiumsystemet uppskattats.
I figur 2 presenteras flöden uppdelade på 5 olika, för återvinningen viktiga,
kvaliteter/legeringsgrupper: olegerat/primärt; låglegerat och valsat; profiler; band och plåt för
värmeväxling; låglegerat (i Cu) gjutgods, samt höglegerat (övrigt) gjutgods. Av tillförseln till
dessa grupper för den svenska produktionen framgår att en viss down-cycling sker. Som en
indikator på denna down-cycling kan skillnaden i ett viktat värde för nivån i tillförseln
respektive produktionen beräknas och uppgår då till 1,(02). Dvs, i genomsnitt sker en down-
cycling med ett steg mellan de identifierade 5 grupperna, vid varje omsättning i produktionen.
Normeras indikatorn med viktad maximal möjlig down-cycling (allt tas från primärt/översta
nivån) fås den till 0,57, dvs den down-cycling som sker är 57 % av maximalt möjliga som
motsvarar att allt tillförs från primärt aluminium.
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Figur 2. Uppskattad kvantitet och kvalitet i det svenska produktionen av halvfabrikat i aluminium 2004
(kton). I figuren delas produktionen och användningen i fem grupper (olika både färg färg och nivå).
Tillförseln har samma färg (dock tillförda ej legeringselement och förluster) som den produktion den
används i medan nivån anger kvaliteten på insatt material. I genomsnitt tas insatt material från en (1)
nivå (grupp) högre än produktionen den används i, vilket kan tas som en indikator på pågående down-
cycling.

Tre förhållanden har identifierats som bedöms kunna vara viktiga för möjligheten att öka
andelen gammalt skrot som tas om hand inom det svenska systemet:
- En stor del av den specialiserade produktionen av valsat värmeväxlarmaterial i

alumiminium som sker i Sverige kräver för återvinning av detta till samma form från
både nytt och gammalt skrot en spädning med låglegerat material.

- Den omsmältning som sker vid profiltillverkningen har inte kapacitet/utrustning att ta
hand om nytt eller gammalt orent material, vilket begränsar möjligheten att ta hand om
olika typer av gammalt skrot och nytt tillverkningsskrot.
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- Den otillräckliga sorteringen av gammalt skrot och i viss mån nytt tillverkningsskrot
leder till att mängden tillgängligt skrot för låglegerat gjutgods blir begränsad till
huvudsakligen låglegerat material.

Ekonomisk modellering av down-cycling

Den tidigare framtagna GAMS-baserade olinjära modellen för att analysera ekonomiska
effekter av down-cycling har i projektet vidareutvecklats, se figur 3. för att kunna simulera ett
dynamiskt system med
- produktion till en viss kostnad per mängd av olika legeringar/legeringsgrupper från

primärt material, nytt och gammalt skrot, som
- efterfrågas (kvantitet som funktion av pris) i olika sektorer, med
- generering av nytt och gammalt skrot i olika processer och sektorer med återvinning

möjlig till viss kostnad beroende på kvantitet
- och med fysiska begränsningar på flöden dels i form av down-cycling i återvinning

dels i möjligheterna att utnyttja skrot i produktionen av olika legeringar.
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Figur 3. Framtagen modell för uppskattnig av ekonomiska effekter av down-cycling i omsättningen av
aluminium. Modellen optimerar över tiden aluminiumsektorns producent- och konsumentöverskott
givet kostnadstrukturen och efterfrågan av legeringar i olika sektorer och fysiska begränsningar i
utnyttjandet av skrot och produktion av olika legeringar.

Modellen optimerar nettointäkterna i ett aluminiumsystem under olika scenarier för
efterfrågan på aluminium och för det fysiska systemet för produktionen av aluminium.
Nettointäkterna beräknas som nytta (ur efterfrågan på aluminiumlegeringar olika sektorer)
minus kostnaderna för produktion och återvinning av aluminium, vilket alltså innebär att
summan av producent- och konsumentöverskottet maximeras. Efterfrågan modelleras med en
priselasticitet. Specifika kostnaden för produktionen antas vara konstant obereonde av volym,
medan återvinningskostnaden ökar med andelen återvunnet aluminium i sektorn.
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Fysiska begränsningar består av förluster i olika steg, andel nytt skrot, maximal inblandning
av sekundärt material, liksom down-cyling som begränsningar andelen sann återvinning, dvs
återvinning till samma legering.

Down-cycling över en viss nivå leder i modellen till att återvunnet aluminium inte kan
utnyttjas optimalt till bäst betalande legeringar utan intäkterna sjunker. Detta medför minskad
lönsamhet för återvinning och därför också minskad återvinning. Nettointäkten per insatt
mängd primärt aluminium, som kan ses som en indikator på systemets effektivitet ur
kretsloppssynpunkt, minskar.

Slutsatser

Den tillgängliga mängden skrot i Sverige är betydligt lägre än vad som kan räknas fram ur
historisk konsumtion (och utan hänsyn tagen till varuflöden över gränserna).

Den svenska aluminiumstatistiken kan förbättras. En bättre uppskattning och uppföljning av
flödet av aluminum via nya och begagnade varor liksom skrot skulle förbättra möjligheten att
bedöma framtida inhemsk tillgång på aluminiumskrot.

En relativt omfattande down-cycling sker i den svenska omsättningen av aluminium.
Kvantitativa indikatorer för detta kan beräknas.

En fortsatt fysisk/ekonomisk modellering av systemet kan bidra till en bättre förståelse av
nuvarande och möjliga framtida effekter av down-cycling.

Presentation

Arbetet har hittills presenterats vid  den internationella konferensen ” Industrial Ecology for a
Sustainable Future” anordnad av International Society for Industrial Ecology (ISIE) i
Stockholm 12-15 juni 2005. Resulatet har även diskuterats med personer i branschen.
Arbetet planeras även redovisas genom en artikel i internationell tidskrift. Detta kan komma
att inkludera de eventuella fortsättningar av arbetet som redovisas nedan.

Fortsatt arbete

Det är som tidigare nämnts intressant att, i samarbete med Svenskt Aluminium och andra
intressenter, försöka närmare identifiera skillnaden mellan uppskattad och faktiskt återvinning
t ex genom att göra en kartlägging av aluminium i export /import av nya och gamla varor som
underlag för en bättre bedömning av framtida potentiella skrotflöden, vilket också är av
intresse för branschen.

Belysning av effekter av fortsatt down-cycling genom simuleringar med den framtagna
modellen av några intressanta, tänkbara eller principella scenarier, vilka ännu inte har hunnit
slutföras, är också av intresse.

Tack

Jag vill tacka de inom aluminium- och återvinningsindustrin som bidragit med kunskap om
och data för det svenska aluminiumsystemet. Tack också till finansärer av detta projekt:
Stiftelsen Svenskt Kretslopp samt Adlerbertska forskningsfonden, Chalmers.
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Ekonomisk redovisning

Intäkter
Svenskt Kretslopp 150 000
    efter slutredovisning 50 000
Adlerbertska forskningsfonden 196 500

Totalt 396 500

Utgifter
Högskoleavgift 8 % på 200 000 16 000
Lön Sten Karlsson under 2004-2005 248 800

Overheadkostnader Chalmers centralt:  48 % på lönesumma   119 424
Resor 10 420
Litteratur/data/dator   1 832

Totalt      396 476


