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Sammanfattning 

Att aluminium går att återvinna oändligt antal gånger är en myt. Skrot som 
omsmälts till en ny produkt medför alltid förluster, men trots det är miljövinsten 
stor vid återvinning. Det finns dock stora besparingar att göras jämfört med hur 
metallåtervinning utförs idag. Med ny ugnsteknik i kombination med dagens 
utvecklade sorteringsteknik kan mycket energi sparas. Projektet har visat att 
metallutbytesökning från 0,5% till mer än 20%, beroende på råvara, är möjliga att 
spara med induktionsteknik jämfört med konventionella gaseldade ugnar. Ett lågt 
antagande är att en total minskad avbränna på 5% är möjlig vilket skulle spara ca 
575 kWh per smält ton. Beakta att endast i Sverige så återvinns ca 100.000ton. 
Att öka andelen återvunnet material i en produkt minskar dock inte det totala 
miljöavtrycket eftersom mängden tillgängligt skrot är begränsad. Att inte skrotet 
degraderas eller att bränns upp vid omsmältning är det avgörande för en mer 
hållbar aluminiumproduktion. Vad som också är viktigt är att aluminiumskrotet 
inte transporterar kors och tvärs och om möjligt att det omsmälts lokalt med 
modern smältteknik och energikällor med låg CO2 utsläpp. 
 
Vid profiltillverkning beror tillverkningshastigheten på legeringstyp och 
föroreningshalt. För att beräkna produktivitetsminskningen med ökat innehåll av 
återvunnen råvara krävs ett känt samband mellan produktivitet och kemisk 
sammansättning. Vad vi har visat i detta projekt är att kombinationen av 
processmätningar och kemisk analys går att användas för att bestämma 
möjligheten att hålla en hög produktivitet vid profiltillverkning. 

Summary 

Aluminium recycling is energetically favorable but the say that aluminum can be 
recycled infinity number of times is a myth. Aluminium scrap is always related to 
melt losses and the favorable recycling process has a great potential to be even 
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better if the losses can be reduced. New furnace technique using electrical 
techniques as induction is gaining the material yield at remelting. Development of 
scrap sorting technique in combination with an increasing yield gives possibilities 
to use recycled material also for high end products. Dependent on the type of 
scrap, this project has shown that remelting yield increases from 5 to 20% is 
reasonable to achieve with new furnace technique compared to conventional gas 
fired melting furnaces. A not to optimistic estimate is to an overall yield increase 
of 5% is achievable which should save 575 kWh/ton produced recycled material. 
Today the total scrap volume is the limit, and it is important that the available 
scrap is used efficient. It is important that the scrap is remelted locally, with low 
losses, without degradation and unnecessary transports. 
 
The forming of profiles has a production speed that depends on the raw material 
quality. A harder raw material is known to delay the process. To calculate the 
production speed for recycled materials it is possible to calculate a relation 
between productivity and material chemistry. What we have shown in this project 
is that the combination of process control tools and conventional chemical 
analysis can be used to predict the forming speed during profile production. 

Inledning/Bakgrund 

All tillverkning av aluminiumprodukter utgår från gjutning, där råvaran smälts 
ned för att därefter antingen gjutas ut som färdig produkt (komponentgjutning) 
eller göt för fortsatt formning till profil, plåt eller folie. Smidda produkter som 
profiler och valsade material har högt satta krav på metallkvalitet. Relativt små 
halter av föroreningar i metallen kan orsaka sprickbildning vid smidning vilket 
ger defekta produkter. Idag använder smältverk till smidda produkter en 
blandning av primäraluminium (jungfrulig råvara) och processkrot (så kallad 
”pre-consumer scrap”) i varierande blandningsförhållande. Andelen skrot baserat 
på använda produkter (så kallad ”post-consumer scrap”) är låg och oftast ingen 
alls. Anledningen är helt enkelt att renheten på skrotråvaran historiskt har varit 
varierande och därmed ett hinder för en garanterat stabil tillverkningsprocess. 
Gjutna produkter har oftast lägre krav på metallens renhet, vilket tillåter 
användningen av mer förorenat skrot. Idag återvinns många folieprodukter ej, på 
grund av att smältprocessen inte är optimerad för denna typ av råvara. Det är ur 
kostnadssynpunkt billigare att använda en renare skrotråvara än att utvinna 
aluminium ur lågkvalitativa skotkällor och framför allt från ”post-consumer 
scrap”. Genom att utveckla tekniker för att utvinna aluminium av skrot som idag 
inte återvinns kan stora mängder energi sparas. De renare skrotråvaror som idag 
används till gjutlegeringar kan i stället användas för smidda produkter, vilket 
resulterar i en mycket stor energivinst.  

Aluminium som oxideras kan inte ombildas till användbar metall igen, så ett lågt 
metallutbyte ger stor effekt på återvinningsmöjligheten på aluminium. Varje gång 
aluminiumråvara smälts om med en gasoleldad ugn så förbrukas en del av 
metallråvaran, där en avbränna på 1 - 5% är normala värden för gasoleldade 
smältugnar. Med resistiva- och induktionsugnar är energikällan el och där kan 
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aluminium smältas utan att en gaslåga skapar höga yttemperaturer. Detta minskar 
väsentligt det annars stora svinnet i metallutbyte. Metallutbytet för eldrivna ugnar 
är betydligt högre vid smältning av finare råvaror, vilket möjliggör användandet 
av spån, folie och andra tunna råvaror som då kan smältas direkt i ugnen. 
Moderna smältugnar av gastyp har en avbränna på 1-4%, induktionsugnar 0,5-1% 
och resistiva ugnar ca 1-2%1. En användning av en modern smältteknik kan 
globalt spara mycket stora mängder energi. 

Vid smältning av metall är produktkvaliteten starkt kopplad till metallkvalitet. En 
kemisk analys med spektroskopi (OES) är en standardteknik för att mäta halten av 
de vanligast förekommande metallföroreningarna. Mätbara föroreningar som kan 
mätas i processen utgör endast en del av de kontamineringsrisker som föreligger 
vid aluminiumgjutning. För aluminium utgör syreföreningar (oxider), liksom 
spårämneskoncentrationer, en risk, vilka är svåra att mäta i processen och styra 
tillverkningen utifrån. För detta behövs mätmetoder som baseras på andra 
analystekniker som termisk, gashalt, partikelhalt och flytbarhet. Tidigare arbete på 
gjutlegeringar har visat att föroreningshalten påverkar gjutbarheten2. Det kommer 
därför vara av största vikt att en metod för tillverkning kan upprättas där 
metallkvaliteten kan verifieras med valda analystekniker inför varje gjutning. 
Denna metodik kan garantera tillverkningen av den plastiska produkten så att 
tillverkningsprocessen inte riskerar att minska i produktivitet eller att 
produktkvaliteten minskar. För att kontrollera produktens egenskaper är statisk 
och dynamisk hållfasthets vedertagna tekniker där dynamiska laster eller så kallad 
utmattningstestning ger en god möjlighet att förutspå framtida komplikationer. 
Tidigare undersökningar har visat att föroreningshalten har en stor påverka på 
utmattningsegenskaperna3. Utmattningshållfasthet på göt kan användas för att 
förutspå produktivitets- och produktkvalitetsproblem.  

En ökad användning av återvunnen aluminium i högkvalitativa produkter 
möjliggör stora ekonomi- och energibesparingar där miljön troligen är den allra 
största vinnaren i slutändan. Rätt hanterat revolutionerar detta förutsättningarna 
för all aluminiumproduktion med ekonomiska och miljömässiga vinster som följd. 
Sverige kan inta en tätposition för att initialt ge dess aluminiumindustri ett stort 
konkurrensmässigt försprång.  

Sammanfattningsvis kan en energibesparing göras genom, dels ökad användning 
av återvunnet material i högkvalitativa produkter som aluminiumprofiler, dels 
använda ny smältteknik för att öka materialutbytet. Att kunna utvinna mer 
aluminium från skrot, även post-konsumentskrot, kan åstadkommas med dagens 

 
1 Melting and Holding Furnaces for Die Casting, W.A. Butler, Die Casting Engineer, 

March 2006, 28-40 
2 Riestra, M., Bjurenstedt, A., Bogdanoff, T., Ghassemali, E. (2018). Complexities in the 

assessment of melt quality International Journal of metalcasting, 12(3), 441-448 
3 Bjurenstedt, A., Casari, D., Seifeddine, S., Mathiesen, R., Dahle, A. (2017). In-situ study 

of morphology and growth of primary α-Al(FeMnCr)Si intermetallics in an Al-Si alloy Acta 

Materialia, 130, 1-9 
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väl specificerade skrotklasser, satsvis analys vid smältning och kontroll av 
metallkvalitet inför gjutning. 

Genomförande  

Inom projektet har aktiviteter varit uppdelade i arbetspaket. Genomförandet har 
varit problematiskt i och med att projekttiden har överlappat Covid19. Samtliga 
arbetspaket är genomförda, även om spridningsaktiviteter från arbetspaket 3 först 
slutförs efter projekttiden med egna resurser. 

 

Arbetspaket 1 

Arbetspaketet innehöll projektstartsmöte, litteraturstudie, kartläggning av 
materialflöde, skrotleverantörer och materialklasser. Denna del av studien har 
främst gjorts genom intervjuer med skrotfirmor. Även statistik från branschinstitut 
och publiceringar har använts. Resultat från litteraturstudien och kartläggningen 
av materialflöde visas nedan under resultat. Av praktiska skäl har inga fysiska 
möten hållits utan möten har varit TEAMS-baserade. Projektledningen har 
mestadels skötts per telefon och aktiviteter i arbetspaketen har genomförts i 
mindre grupper. 

Arbetspaket 2 

Laboratorietester för att undersöka påverkan av olika skrottyper 

Metallutbytet av olika skrotråvaror har undersökts med olika smälttekniker både 
på laboratorienivå och industriell skala. I laboratoriemiljö har spåntester utförts 
liksom tester på ytbehandlat skrot. I arbetet med att analysera smältkvalitet har vi 
visat att det är möjligt att sätta gränsvärde för utbyte och metallkvalitet. 
Laboratorietesterna har främst genomförts i Brynes lokaler där laboratorieugnar 
och mindre degelugnar har använts. De industriella testerna har utförts på 
Lundbergs Pressgjuteri i deras degelugnar och nyinstallerade induktionsugnar. 

Smälttester i stor skala för att undersöka smältanalys 

Att sätta gränsvärde med avseende på skrotmängd och klass, metallutbyte och 
metallkvalitet, för användas industriellt har genomförts. Att endast utgå från 
laboratoriemätningar har visat sig svårt varför flertalet tester genomförts i större 
skala, främst för att få tillräcklig statistik på utbytesmätningar. Dessa har gjorts i 
induktionsugnar på Lundbergs Pressgjuteri. 
 

Smälttester för att undersöka analysmetoder som kan trygga kvalitet  

De analysmetoder som använts för att industriellt processtyra gjutprocessen har 
praktiserats vid både laboratorium liksom industriella mätningar. Paketet har 
också omfattat processtandard innefattande recept, smältförfarande, 
analysmetoder och gjutmetoder för att tillverka plastiska aluminiumprodukter 
baserad på återvunnen aluminium. 
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Tillverka testlegeringar för göt-tillverkning för smidda produkter 

Efter de många laboratorie- och industritester med skrot tillverkades två 
provcharger utifrån erfarenheterna i projektet. Provstavar har tagits ut två 
gjutningarna för att jämföra statisk och dynamisk hållfasthet mot primärtillverkat 
material. De tillverkade chargerna har skickats till externt företag för att omsmälta 
och tillverkning av profiler. Resultaten från hållfasthetsprovningen kommer att 
publiceras under 2022. 

Arbetspaket 3 

I detta arbetspaket ska skillnaden i hållfasthetsdata mellan primär- och 
skrotbaserad råvara utvärderas. Statisk och dynamisk hållfasthet mäts i testbänk 
och utmattningstest på mikronivå i mikroskoprigg på de tillverkade produkterna. 
En metod för att koppla hållfasthet till produktivitets- och produktkvalitet av 
plastiska aluminiumprodukter visas i resultat nedan. Resultaten från 
hållfasthetsprovningen kommer att publiceras under 2022. 

Arbetspaket 4 

Spridning av resultat, fortsatt arbete och projektavslut 

Sprida resultat under en pandemi har sina begränsningar. Erfarenheterna från 
projektet har publicerats i en artikelserie i branschtidningen Aluminium 
Scandinavia. Ett fördrag om legeringsutveckling var planerad till våren 2020 har 
skjutits upp flera gånger men kommer förhoppningsvis genomföras våren 2022. 
Vetenskapliga publikationer är planerade till andra halvan 2022. Erfarenheterna 
sprids kontinuerligt med uppdaterat undervisningsunderlag i kurserna 
”Grundläggande Metallurgi”, ”Aluminium för nybörjare”, ”Grundkurs gjutning” 
genom Bryne Academy samt mer avancerade kurser inom tekniska högskolans 
försorg. 

Resultat 

Litteraturstudie – skrotmarknaden 

Skrot är en sampling av materialsorter där aluminium utgör en sort. 
Aluminiumskrot kan delas upp i många underkategorier beroende på kemisk 
sammansättning och form.  

Skrotmarknaden internationellt 

Återvunnet aluminium består till största del av processkrot som blir över när 
produkter av primärt aluminium tillverkas. Endast 20-25% av det skrot som 
insamlas är postkonsumetnskrot (post-consumer scrap) [4].  

Skrotmarknaden i Europa 

Av	den	totala	mängden	producerat	aluminium	inom	EU	så	samlas	3	miljoner	

ton	aluminiumskrot	in	inom	EU	idag	[5].	EuRIC	AISBL	

[5]	bedömer	att	efterfrågan	på	aluminium	kommer	att	öka	med	50%	t	o	m	
2050.	Detta	betyder	en	efterfrågad	volym	om	ca	9	miljoner	ton.	Tyskland	är	

idag	största	aluminiumskrotexportören	till	ett	värde	av	1610	miljoner	dollar,	
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följt	av	Storbritannien,	Holland	och	Frankrike	som	varje	år	exporterar	till	ett	

värde	av	ca	558	–	685	miljoner	dollar	[6].	Pre-consumer-skrot	utgör	i	EU	ca	

70%	av	den	totala	sekundära	materialinmatningen	i	Europa	och	den	totala	
mängden	post-konsumentskrot	är	4338	kt	(tusental	ton).	Eftersom	den	totala	

mängden	återvunna	post-konsumentskrot	är	2986	kt,	innebär	det	en	
återvinningsgrad	på	69%.	Enligt	denna	källa	så	försvinner	mer	än	30%	av	det	

post-konsumentskrot	som	skapas	inom	EU,	genom	förbränning,	felsortering,	

och	deponi.	En	betydande	del	av	det	återvunna	post-konsumentskrot	som	
samlas	upp	exporteras	från	EU-28.	Cirka	20%	av	den	totala	mängden	

konsumentskrot	(ca	900kt)	exporteras	från	EU.	Totalt	återvinns	strax	över	

50%	av	post-konsumentskrotet	inom	EU.	Exporten	globalt	kan	ses	i	figur	1.	
	

  
Figur 1-2. Bilderna visar till vilka länder det exporterade skrotet skickas (vänster) 

och vilka volymer som exporteras per år (höger). 

	
Det finns i Europa mer än 600 anläggningar arbetar med råmaterial, 
primärmetallproduktion, halvfabrikation och återvinning. Smältverk och valsverk 
är ofta del av multinationella företag, medan extrudering och återvinning utförs 
vanligtvis av små till medelstora företag.  
Stora aktörer inom återvinning i Europa är: 

• EMR Group (European Metal Recycling)   
• Stena Metall AB 
• Nord Holding AD 
• SJF Trading Co, 
• Oryx Stainless B.V. 
• Remondis-TSR Recycling GmbH 
• Stockach Aluminium GmbH 
• WMR Recycling 
• Inter Metals GmbH 
• ATC Metals 

 
Två tyska aktörer som agerar i Norden är NordSchrott och Siegfried Jacobs och 
anses vara bättre än de svenska aktörerna när det gäller sortering och leveranser 
med en önskad skrotkvalitet. Finska Kuusakoski är en ytterligare aktör som 
opererar i Sverige och Danmark har ett par aktörer. Norge har inga nationella 
aktörer, utöver ett sekundärsmältverk genom Metallco i Toten. 
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Skrotmarknaden i Sverige 

Skrothandlare 

En skrothandlare som säljer till en annan skrothandlare kallas ibland för B-
handlare. Alltså man kan kallas B-handlare om man inte säljer sitt skrot till ett 
smältverk som omvandlar skrotråvara till tackor/flytande för den tillverkande 
industrin, utan säljer den till en annan skrothandlare. En B-handlare kan då sägas 
ge bort till en annan aktör en del av det totala förädlingsvärdet som är möjligt att 
utvinna ur skrotet.  
 
Skrotmarknaden består av en riktigt stor aktör, tre mindre och ett flertal små 
aktörer. Utöver dessa så opererar finska och tyska företag i Sverige (se ovan). 
Tabell 1 nedan visar en uppskattning av fördelningen av skrotmarknaden bland de 
svenska aktörerna. 
 
Tabell 1. Svenska aktörer inom aluminiumskrotbranschen och deras respektive 

andel av skrotmarknaden. 

Företag Andel 

Stena Recycling (90 ställen) 60% 

Veolia (19 st ställen) 10% 

Skrotfrag (20 ställen) 10% 

Lantz (11 ställen) 10% 

Ca tio mindre aktörer 10% 
 

Lantz och Veolia är aktörer på frammarsch, speciellt de sistnämnde som tar steg 
för varje år. Ägarna till Veolia är franska. Gissningsvis kommer de att bli en större 
och stabil aktör på den svenska marknaden inom ett par år.  
 
Den största aktören har kanske inte följt med i utvecklingen vad det gäller att 
förädla skrotråvaran. Istället har de med sin överlägsna storlek skapat sig 
konkurrensfördelar genom att ha alla certifieringar på plats. De kan till exempel ta 
allt skrot som finns på storindustrier då de har olika ”hållbarhetsexperter” och alla 
de olika certifikat som kan behövas och som större företag vill att deras 
samarbetspartners ska ha. De aktörerna med mindre marknadsandel är ofta mer 
flexibla och erbjuder också en bättre affär för dem de samlar skrot hos då de inte 
har samma overheadkostnader som de största. Mindre industrier har således gärna 
ett samarbete med andra än de största skrothandlarna och tvärtom.  
 
Aluminumskrot är inte en homogen metall utan det finns många olika kvaliteter 
av aluminium. Det finns alltså stora möjligheter att förädla aluminiumskrot genom 
att helt enkelt sortera skrotet i olika kvaliteter. Med rätt kunskap, modern 
sorteringsutrustning och förmågan att ta rätt beslut så kan värdet på 
aluminiumråvaran öka. Rätt beslut är att förädla i den utsträckning man får betalt 
för det. I princip kan man sortera fram vilka aluminiumlegeringar som helst med 
rätt förutsättningar. 
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De största aktörerna har stora flöden från stora företag. Detta ger dem stora 
fördelar med kontrakterade stora industrier. Det är allmänt känt i branschen att det 
branschledande företaget är förhållandevis dåliga på aluminium. Detta beror 
troligen på att detta bara är en liten del av affärsverksamheten. Även om man inte 
arbetar optimalt med denna metall så spelar det inte så stor roll för koncernen som 
helhet.  

Hur sorteras inköpt skrot? 

Sorteringsutrustning mellan aktörerna skiljer sig åt. Har man ett tillräckligt stort 
flöde kan man göra de stora investeringar som krävs för att sortera aluminium 
automatiskt. Bra flöde är således en grundförutsättning för att ekonomiskt kunna 
motivera t ex en röntgenmaskin, då en sådan investering kan kosta ca 20 Mkr. En 
Float & sink kostar troligen ännu mer och då behövs det också en relativt stor yta 
med bassänger och annat.  
 
Lantz har ingen Float & sink, och ingen röntgen. Stena Recycling i Halmstad har 
Float & sink. NordSchrott, Siegfried Jacobs och ScanMetal har röntgen. Det är 
främst fragmenterat aluminumskrot som används vid röntgenanalys för att detta 
ska fungera, så det krävs att aktören åtminstone har en liten fragmenteringskvarn 
för detta ändamål.  
 
Röntgen har bättre verkan än Float & Sink. En tidigare medarbetare slutade på ett 
stort återvinningsföretag för att hen inte fick investera i Röntgen-anläggning. Hen 
köpte sedermera in sig i ScanMetal och har med dessa utvecklat Röntgen och 
tjänar riktigt bra med pengar på detta. Det är troligt att stora aktörer är lite 
övermodiga på grund av sin storlek och att de vill göra saker på ”sitt” vis, vilket 
troligen inte var rätt i detta fall.  

Sorteringsprocessen 

Stora bitar sorteras normalt för hand. Detta kan göras med en sorteringskran. Då 
sorterar man plåt, gjutgods och profiler i olika högar. Resten av materialet sorteras 
på band.  
Först tar man bort allt järn med en magnetavskiljare. De flesta rostfria material är 
omagnetiska, liksom koppar och övriga icke järmmetaller. Icke magnetiska 
metaller och grus bort med hjälp av ”eddie current” eller linjärmotorer. Kvar är 
vad man kallar för non-ferrous. Oftast består detta av ca 60% aluminium, ibland 
mer och ända upp till 80%. Förutom aluminium finns där zink, koppar, silver, 
guld mm.  

Fragmentering 

Allt material går att fragmentera (Fragga). En fragmenteringsanläggning är en stor 
roterande hammare som krossar materialet som läggs in. Stora mängder energi går 
åt att slå sönder det som ska krossas och stora mängder energi bildas. Det kan vara 
allt från kompletta bilar till kylskåp och andra sammansatta produkter. I 
anslutning till krossningen så storleksfördelas det som kommer ut. I och med att 
materialet deformeras vid krossning så lossnar ofta olika materialsporter från 
varandra, så även färg kan avlägsnas. Metallutbytet sjunker något vid 
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fragmentering då de många sprickorna ger större ytarea och den högre 
temperaturen påverkar ytoxideringen. 

Flotteringstekniker 

Fraggat material kan sorteras med flotteringtekniker som ”Float & sink” där 
skrotet placeras i ett vätskeflöde i ett bad. Även annat skrot som är storlekssorterat 
kan flotteras. Tyngre bitar sjunker snabbt och lättare bitar flyter med flödet längre. 
Med detta sätt kan man sortera bitar utefter densitet. För att få rätt flytförmåga hos 
vätskan så används ofta industrirester som magnetit i suspension med vatten. Med 
val av suspensionshalt och vätskans flödeshastighet kan olika känslighet fås. 
Magnetitsuspension finns kvar på de sorterade bitarna, vilket anses påverka 
metallutbytet negativt, antagligen mest för att det ger en viktökning av skrotet 
som faller ur vid omsmältning. 

Röntgengenomlysning 

Röntgen (X-ray) används precis som på sjukhuset att genomlysa och undersöka 
skillnader i densitet. Ett mörkare område i röntgenbilden är tyngre eller tjockare. 
På så sätt kan ben urskiljas från kroppen och olika materialtyper urskiljas vid 
skrotsortering. Röntgenanalys klarar inte att sortera olika, men liknande, sorters 
legeringar av profilaluminium men kan urskilja material med högre densitet av 
legeringsämne som zink, tenn och järn. För att tekniken ska vara snabb krävs att 
de analyserade bitarna inte är för tjocka och att de har samma dimension. I princip 
kan vilka legeringar som helst i EU:s 1000-klasser sorteras fram. Analysen utförs 
i den utsträckning man kan få högre betalt för materialet efter sortering. 

XRF (X-ray flourescens) 

Handhållna analyspistoler av typen XRF är idag en vanlig utrustning vid 
grovsortering av skrot. Men ett litet röntgenrör i pistolen så belyses delen som ska 
analyseras med röntgenstrålar och utgående strålar detekteras. Analysen är snabb 
för tyngre element men långsammare för lättmetaller. För aluminium är XRF en 
bra metod för att göra en grovsortering då den klarar att sortera skrot efter 1000-
klass. Nackdelen med tekniken är dels att ytan måste slipas innan analys, men 
också att ämnen i låga koncentrationer eller lättare legeringsämne (Li, Mg, Na…) 
är svårare att detektera. 

LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) 

En metod under utveckling är LIBS där strålkällan är högintensivt ljus (laser) som 
smälter en liten punkt på skrotet som ska detekteras. När materialet smälter 
emitteras ljus som detekteras. LIBS-analysen är snabb och går att montera med en 
scanner och självlärande bildteknik så att skrotflöde på transportband kan 
detekteras. Tydligen ska precisionen vara lika hög för aluminium som optisk 
emissions spektroskopi (OES) som idag är standardtekniken vid tillverkning av 
aluminium. LIBS är en teknik på frammarsch. 

Vad görs för preparering för olika skrotklasser? 

Man kan klippa och pressa vissa material. Vad man kan pressa beror på hur stor 
press man kan ha. Allt från spån till lite större profiler går att pressa. Gjutgods 
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pressar man inte, men kan man eventuellt fragmentera detta och därefter sortera 
finare fraktioner i Float & sink eller röntgen. Röntgen kan ställas in för att sortera 
på EU:s 1000-standarder. Sortering är ekonomiskt försvarbart så länge man får 
betalt för den utförda extra insatsen.  

Klipps profiler och sedan sorteras? 

Vissa aktörer och primäraluminiumverk vill inte ha målad skrot med i sina 
aluminiumbad, utan vill bara ha blanka material. Färg kan man ibland bli av med i 
tillräcklig och önskvärd utsträckning genom att fragmentera materialet. Profiler 
med gummi och plast måste fragmenteras om man ska kunna sälja det till 
primärverk. En tysk aktör har kunnat förädla material som tidigare fanns på 
marknaden och sälja det till primärverk till ett bättre pris än vad man skulle få hos 
exempelvis svenska omsmältverk.  

Vad exporteras och importeras? 

Vilken skrotsort som helst kan exporteras. Det finns idag en hel del som 
omsmältverk inte kan göra en god affär på. Förr köpte smältverken mer eller 
mindre all aluminium som föll i Skandinavien. Numera är marknaden mer 
genomlyst och med fler aktörer som förädlar skrotet på ett annat vis. Exempelvis 
är en tysk aktör duktiga på att förädla vissa kvaliteter och kan då få ut ett högre 
pris än förut av skrotkonsumenter. Av denna anledning så går också stora flöden 
utomlands. Det var, och är kanske fortfarande till viss del, är så att smältverken 
inte vill förstöra prisbilden i Sverige. Detta har historiskt fått till följd att man 
exempelvis inte köpte ett material för 7,5 kr i Sverige. Detta kanske såldes till en 
tysk aktör istället för 7,7 kr. Dessa förädlade detta skrot och kunde därefter kanske 
sälja det till den svenska smältverket för 8,0 kr. På det viset hade man utifrån 
denna taktik möjligen inte förstört den svenska marknaden till priset av att man 
istället betalade mer för samma, förvisso, förädlade skrot. Priserna ovan är bara 
för att exemplifiera konsekvenserna av denna taktik. En del av detta 
affärsmannaskap finns fortfarande kvar på den svenska marknaden, som trots allt 
hela tiden blir mer och mer global med fler aktörer som idag vet skrotets pris 
varför förfaringssättet naturligt minskar över tid och skrotet i allt större 
utsträckning har en marknadsmässig prissättning i ett globalt perspektiv. 
Sedan många år tillbaka finns endast ett omsmältverk för gjutlegeringar i Sverige. 
Stena Aluminium är en del av Stena-koncernenen och deras systerbolag Stena 
Recycling är ledande aktör inom återvinningsbranschen. Det gör att övriga 
återvinningsföretag ogärna säljer skrot till Stena Aluminium utan helst ser att de 
göra affärer utanför Stena-koncernen. Detta är en av huvudanledningarna till att så 
mycket skrot exporteras utanför Sverige. Om en skrotaktör erbjuds samma eller 
till och med något lägre pris från en utländsk aktör än vad de får av Stena, så tar 
de oftast detta lägre pris. 
Renare legeringar som profilskrot och sorterat prekonsumentskrot finns flera 
mottagare i Sverige. Detta skrot är eftertraktat och prisnivån jämförbar med övriga 
Europa. Här finns det inte samma problem mellan aktörer med en ovilja att sälja 
inom Sverige. Vad vi har kunnat få fram så är det främst blandade kvaliteter och 
kvaliteter med bearbetningsbehov som exporteras eftersom denna fraktion anses 



  12 (16)  
  

  
  

 

 

olönsam eftersom investeringar inte har gjorts för att kunna ta hand om denna, 
mer krävande, kvalitet.  

Vilka skrotklasser bränns? 

Hushållssopor bränns och askan från detta innehåller ca 5% metall. Tunnare 
aluminiumprodukter som folie och förpackningar kommer brinna upp i processen 
och skapa energi och återvinns därmed inte. Den metall som samplas i askan går 
till Float & sink eller röntgen för sortering. I denna rest finns 
högtemperatursmältande metaller som järn men också tjockare produkter av 
aluminium som inte brinner upp i processen. Det senare ger förutsättning för ett 
mycket bättre utbyte och företag som ScanMetal är duktiga på denna teknik. Sink 
and Float kan också göra detta, men har i dagsläget troligen sämre utbyte.  

Vilken typ av aluminiumskrot används inte idag? 

Att allt återvinns är en illusion. Produkter som till exempel kaffekapslar slängs 
med hushållssoporna och brinner upp istället för att återvinnas. Energin som är 
kemiskt bundet till aluminiumet återvinns men inte metallen. En kaffekapsel 
består av tunna lager av aluminium, som är laminerat med plast och det innehåller 
dessutom kaffesump. Av det ursprungliga aluminiumet blir det endast aska och 
energi. Förpackningsaluminium återvinns i liten utsträckning idag. Generellt 
innebär osorterat skrot, speciellt postkonsumentskrot ett hinder för att återvinna. 
Trenden är att mer och mer av postkonsumentskrotet fragmenteras och därmed 
sorteras och omsmälts. Mindre flöden och flöden från mindre aktörer 
framgementas inte utan exporteras.  

Postkonsumentskrot 

Den största källan till post-consumer scrap är återvinningsgårdar. Dessa drivs 
oftast, kanske alltid, av kommunerna. Det kallas också ofta för kommunskrot. 
Olika aktörer konkurrerar om detta skrot. Denna del av marknaden, processandet 
av kommunskrot, har Stena Recycling kommit längst inom.  
Järn sorteras ut med hjälp av magnet. Det som blir över kallas non-ferrous och 
består bl a av rostfritt, mässing, koppar och aluminium. Utsorterad koppar och 
aluminium kallas för zorba. Detta är en skrotmetallblandning som bl a kommer 
från fraggade bilar från skrotgårdar. 

Materialklasser 

Aluminium och dess legeringar definieras av kemiskt innehåll. Denna 
klassificering kvarhålls vid återvinnig och följer produkternas klassificering med 
tillägck också för form. I tabell 1 ses de olika klasserna i SS-EN 13920. Denna 
standard är mycket bred så varje aktör har sina egna subklasser. Sveriges enda 
omsmältverk har en egen inköpsstandard och lustigt nor har deras 
huvudleverantör en annan standard. Utöver kemi så spelar och form och fukthalt 
en roll vid klassificeringen. Det gäller vid återvinning att ta vara på så mycket av 
legeringsämnena som möjligt utan att ta några onödiga risker som när 
föroreningshalten blir för hög. 
 
Tabell 1. Tabellen visar den europeiska normen för aluminiumskrotklasser.  
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Skrotklass 

Si 

max 

Fe 

max 

Cu 

max 

Mn 

max 

Mg 

max 

Ni 

max 

Zn 

max 

Cr 

max 

Ti 

max 

Pb 

max 

Sn 

max 

Zr 

max 

Others 

each 

max 

Others 

total 

SS-EN 13920-2 0,25 0,4 0,05 0,05 0,05   0,07   0,05       0,05   

SS-EN 13920-3 (olegerat) 0,25 0,4 0,05 0,05 0,05   0,07   0,05       0,03   

SS-EN 13920-3 (serie 6xxx) 0,6 0,3 0,05 0,05 0,6   0,07   0,1       0,05 0,15 

SS-EN 13920-4                             

SS-EN 13920-5 (multi-purpose) 0,7 0,7 0,4 0,5 0,6   0,4     0,1 0,1   0,1   

SS-EN 13920-5 (serie 2xxx) 0,5 0,5 3,5 0,7 2   0,25           0,05   

SS-EN 13920-5 (serie 3xxx) 0,6 0,6 0,2 1,3 1,3   0,2 0,1 0,1       0,05   

SS-EN 13920-5 (serie 5xxx låg mg) 0,3 0,5 0,1 0,6 2,5   0,25 0,2 0,1       0,05   

SS-EN 13920-5 (serie 5xxx hög mg) 0,3 0,5 0,1 0,6 

2,5-

6   0,25 0,2 0,1       0,05   

SS-EN 13920-5 (serie 6xxx) 0,6 0,5 0,2 0,15 0,5   0,25 0,2 0,1       0,05   

SS-EN 13920-5 (serie 7xxx med Cr) 0,4 0,5 1 0,2 2,5   6,5 0,2 0,1       0,05   

SS-EN 13920-5 (serie 7xxx med Zr) 0,5 0,5 1 0,2 2,5   6,5   0,1     0,2 0,05   

SS-EN 13920-6 Grad A 1 0,8 0,8 0,5 0,6   0,5   0,2       0,1   

SS-EN 13920-6 Grad B 1,5 1,2 1 1 2   0,7   0,2       0,15   

SS-EN 13920-7 13,5 1,1 3,5 0,5 0,3 0,3 1,2   0,15 0,2 0,1   0,15   

SS-EN 13920-8 9 1,1 3,5 0,5 0,5 0,3 1,2   0,15 0,2 0,1   0,15   

SS-EN 13920-9 9 1,1 3,5 0,5 0,5 0,3 1,2   0,15 0,2 0,1   0,15   

SS-EN 13920-10 0,3 0,5 0,2 1,1 1,3 0,01 0,05   0,05 0,01 0,05   0,05 0,15 

SS-EN 13920-11   0,7 40                     0,2 

SS-EN 13920-12                             

SS-EN 13920-13 9 1 3,5 0,5 0,3 0,3 1,5   0,15 0,2 0,1   0,15 0,45 

SS-EN 13920-14 1 1 2,5 0,4 0,2   0,8     

tillsammans 

0,2   0,1   

SS-EN 13920-15 1 1 2,5 0,4 0,2   0,8     

tillsammans 

0,2   0,1   

SS-EN 13920-16                             

 

Laboratorietester för att undersöka påverkan av olika skrottyper  

Att undersöka metallutbytet av olika skrotråvaror med olika smälttekniker på 
laboratorienivå var lättare sagt än gjort. Utbyte mäts genom att väga upp tillsatt 
material och producerat material och därefter räkna fram ett utbyte som: 
 
(Massa tillsatt material – massa smält material) / massa tillsatt material 
 
Istället användes: massa avlägsnat slagg / massa tillsatt material 
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När utbytet mellan olika råvaror skiljer någon procent behöver ugnsinnehållet 
vara mer än 20 kg för att vara tillförlitligt. 
 
Följande resultat har erhållits vid smälttest: 
 
Materialtyp Behandling  Utbyte %  Kommentar 

Spån obehandlat  80 Ryker! 
Spån Torkat i ugn  80 Ingen rök, mer slagg 
Spån Pressat  70 Ryker och mycket slagg 
Spån Centrifugerat  82 Ryker men mindre 
Spån Tvättat och torkat 84 Minst slagg och rök! 
 
Testen indikerade att de allmänna beredningsteknikerna pressade spån och 
centrifugering inte var de bästa. Pressning förstör råvaran och minskar utbytet 
med mer än 10%. Enda fördelen med pressning blir en volymminskning vid 
transport, men det straffar sig vid smältning. Som bäst lyckades vi i projektet 
uppnå nästan 85% utbyte. Det ska jämföras med ca 65% utbyte som är standard 
för spån i återvinningsbranschen. En femtedel mer av aluminiumråvaran brinner 
upp i dagens återvinningsprocess! Industriellt med högeffektiva induktionsugnar 
bör metallutbytet vid spånsmältning gå att nå 85-90%. Den observerade röken 
analyseras vidare i industriell skala nedan. 
 

 

Diskussion 

Båda projektmålen har uppfyllts. Projektet har visat att utbyteshöjningar från 
0,5% till mer än 20% är möjlig i induktionsugnar jämfört med konventionella 
gaseldade ugnar. Varje ton som smälts med induktionsteknik sparar från 5kg till 
200kg aluminium. Ett kilo jungfrulig aluminium som måste ersätta den förlorade 
metallen kostar i energiförbrukning vid framställning 13-20 kWh, beroende på 
metallens ursprung. Att värma upp den del av metallen som sedan brinner upp 
kostar med gårdagens teknik (det som oftast används industriellt idag) 10 kWh per 
kilo. Vinsten med att inte behöva bränna upp metall med gårdagens teknik och att 
slippa ersätta den förlorade metallen med jungfrulig råvara blir 23-30 kWh per 
kilo. De uppmätta utbytesböjningarna blir med andra ord från minst 115 kWh per 
ökad procent i utbyte. Ett lågt antagande är att en besparing på 5% är möjlig vilket 
skulle spara ca 575 kWh per smält ton. 
Att öka råvaran till 100% i plastiska legeringar har vi visat är möjligt. Problemet 
är att den återvunna råvaran inte kommer att räcka till att täcka detta behov. 
Energibesparingspotentialen är stor, men priset på rena fraktioner av 
aluminiumsskrot är idag på samma nivå som jungfruligt material. Idag är det 
endast lönsamt att tillverka profiler med 100% återvunnen legering om kunden är 
villig att betala för ett lägre miljöavtryck. Problemet är att det totala 
miljöavtrycket inte blir lägre av att använda mer återvunnen metall i vissa 
produkter utan begränsas istället av mängden tillgängligt skrot. Vad som är 
avgörande är att aluminiumskrotet inte transporterar kors och tvärs och att det 
omsmälts lokalt med modern smältteknik och energikällor med låg CO2 utsläpp. 
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Skrotmarknaden är under ständig förändring. Den ser olika ut i olika länder och 
regleras av lagar och förordningar men också trender. Fokus på CO2-utsläppen har 
gjort så att en ökad andel återvunnet material också i produkter där 
huvudanledningen för att använda återvunnen råvara tidigare endast var priset. 
Idag finns det ett stort behov av att öka mängden återvunnet material efter att 
efterfrågan på legeringar som är återvunna ökat. Idag vill marknaden till och med 
betala mer för en produkt med återvunnet innehåll. Föroreningar förknippat med 
återvinning påverkar dock möjligheterna att tillverka profiler och andra plastiska 
produkter eftersom produktiviteten vid formningsprocessen är känd att minska 
med ökande föroreningshalt. Att återvinna effektivt är idag förknippat med 
skrotsortering så att risken från skrotrelaterade föroreningar minskar. 
Produktiviteten vid profilformning är rapporterad att minska med ca 2% per 0.01 
wt% ökning av Mg och Si [7]. Samma källa anger också att av de övriga ämnena 
så kan små̊ variationer av järn, zink och koppar påverka utseendet på̊ material som 
anodiseras. Detta stämmer bra med de uppgifter vi fått samlat i detta projekt. Det 
finns idag ingen mjukvara för att beräkna produktivitetsminskningen utan 
sambandet mellan produktivitet och kemisk sammansättning bedöms utifrån 
materialets hållfasthet. Ett hårdare material går långsammare att forma. Vid 
återvinning så är oxider och andra fasta föreningar en vanlig förekomst. Dessa 
påverkar hållfastheten men inte den kemiska analysen eftersom det inte går på ett 
enkelt sätt bestämma halten av oxider med de idag vanliga industriella metoderna 
för kemisk analys. Vad vi har visat i detta projekt är att kombinationen av 
processmätningar och kemisk analys går att användas för att förutbestämma 
möjligheten att hålla en hög produktivitet vid profiltillverkning. Tillverkning av 
dragprovstavar vid utgjutningen kan vara ett mer noggrant sätt för att med 
säkerhet förutspå vilken produktivitet som maximalt uppnås vid plastisk 
tillverkning. Dessa resultat kommer att publiceras 2022. 
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