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MATERIAL OCH ENERGIFLÖDEN I SVENSK ALUMINIUMINDUSTRI

GeniAl II

(Gemensamma energinätverk inom aluminiumbranschen)
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MED STÖD AV:

BRANSCHRÅDET FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING

FÖRORD

SUMMARY

Under de senaste två åren har svensk aluminiumindustri
gjort betydande effektiviseringar avseende energi och
resursförbrukning. Samtliga aluminiumproducerande
företag har deltagit i projektet GeniAl II, som är en
fortsättning på GeniAl, som slutfördes under 2013. I det
första projektet genomfördes en detaljerad kartläggning
av material och energiflödena genom branschens processer, se GeniAl I rapport.
Målet med GeniAl II har varit att i största möjliga mån
reducera de energiförluster som identifierades under inventeringen.

Since aluminium production is an energy intensive
process, energy efficiency has traditionally received much
attention amongst individual companies. But by sharing
experiences significant additional energy savings could
be identified and realised. Companies have already saved
200 GWh during the past two years, with the possibility
to save another 260 GWh in the next years. That corresponds to 5 resp. 14 % of the total 3000 GWh used in
the Swedish aluminium industry. The results depend on:
The companies own hard work, their common engagement in the periodic meetings with open discussions, a
structural step by step approach from identification of
simple measures towards more integrated complex strategic management issues.

GeniAl II - Projektet
Branschrådet för energieffektivisering
Branschrådet som styr projektet GeniAl II består av representanter från samtliga aluminiumproducenter i Sverige samt
några universitet. Under projekttiden vi haft 8 möten, det senaste 2016-03-15 hos Kimab i Kista.
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GENIAL II
Sammanfattning
Svensk aluminiumindustri arbetar
under hård konkurrens från lågkostnadsländer och måste upprätthålla
effektiv och högkvalitativ standard
för att kunna stärka sin marknadsposition. Vid primärproduktion
är energin ungefär en tredjedel av
produktionskostnaden, vilket medför
att energieffektivisering är ett högt
prioriterat område.
Förutom energikostnader är minskad miljöpåverkan en viktig drivkraft,
där branschen siktar mot klimatneutral produktion i framtiden.
Aluminiumbranschen har sedan
2013 sparat ca 200 GWh/år, vilket
ungefär motsvarar den totala elförbrukningen i en mindre stad, typ
Härnösand.
Branschen
Svensk aluminiumindustri täcker
hela kedjan från primärproduktion
till färdig slutprodukt, och samtliga
aluminiumproducenter deltar i
projektet.
Råvaran bauxit bryts och förädlas
inte till aluminiumoxid i Sverige.
Tyngdpunkten ligger närmare
slutkonsument med svensk tillverkningsindustri som använder mer än
dubbelt så mycket aluminium som
vi producerar. Branschen består
fram till halvfabrikat av fem företag.
Kubal producerar primäraluminium,
Profilgruppen och Sapa pressar och
vidareförädlar aluminiumprofiler,
Gränges valsar pläterade aluminiumband till lödda värmeväxlare och
Stena Aluminium återvinner aluminium.
För mer detaljerad beskrivning: se
GeniAl I rapport som kan hämtas
från svensktaluminium.se.

Om effektiviseringen
Huvuddelen av de sparade 200 GWtimmar som diagrammen visar är
redan genomförda. En mindre del är
genomförda på enstaka anläggningar
och väntar på investeringsbeslut för
resterande produktion inom en snar
framtid. Den effektiviseringen har vi
räknat med i diagrammen. Mer långsiktiga effektiviseringar, påbörjade,
och i vissa fall långt gångna som t.ex.
saltåtervinning hos Stena Aluminium
eller värmeåtervinning från katodlådorna hos Kubal, finns inte med i
diagrammen.
Om rapporten
Huvuddelen av rapporten visar
material- och energiflödena genom
aluminiumtillverkningens huvudproduktioner. Diagrammen är en
uppdatering av GeniAl 1 rapporten.
Förutom att valsning kommit med,
redovisar vi mer noggrant hur mycket
aluminium som faller ur processerna,
mest i form av avfall. Rapporten skall
hädanefter uppdateras regelbundet
– och fungera som statistikunderlag - till dess att branschen blivit
klimatneutral, de röda pilarna* blivit
minimala och avfallet upphört. Att
det skall ske, är aluminiumindustrin
överens om, dock inte vilket år, men
någonstans mellan 2030 och 2050. I
GeniAl I rapporten finns detaljerad
beskrivning av processerna, det upprepar vi inte nu.
De följande sidorna visar processflödena från primärproduktion till
återvinning.

* Energiförlusterna markeras i bilderna med röda pilar. Förlusterna har - där det går - beräknats från den teoretiskt minsta energiinsats
som krävs för att genomföra processen. Det ger naturligtvis stora förluster, men indikerar - så länge de finns - att förbättringar går att
göra. Siffror inom parentes visar 2012 års indata och har ersatts med nya, mestadels förbättrade.
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PRIMÄRPRODUKTION - ELEKTROLYS
PRIMÄRPRODUKTION - ELEKTROLYS
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Kubal som producerar primäraluminium och levererar pressgöt till profilindustrin och valsgöt till i
huvudsak värmeväxlarband (t.ex. till bilkylare),
använder sex gånger så mycket energi som resten
av aluminiumindustrin. Kubal har den senaste
tioårsperioden investerat ca två miljarder sek i
ombyggnad och modernisering av sin produktionsanläggning. Det har medfört avsevärda förbättringar både miljö och energimässigt. Se GeniAlrapport 1. Under de senaste tvåårsperioden har
Kubal gjort betydande energieffektiviseringar.
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Hallventilation
Byte av det gamla ventilationssystemet i hallarna från
Söderbergtiden.
Före: 3,5 MVA installerad kapacitet med 1,5 MSEK
underhållskostnader/år och otillräcklig värmetransport
för PreBaked ugnar.
Efter: Självdragsventilation i hallarna och utsug på
varje cell vilket medförde att gamla fläktar stängdes vilket
ger 26,7 GWh/år besparing. Payoff 2,1 år.
Kompressorvärme
Kubal har en oljepanna för att värma bland annat
kontorslokalerna. I februari 2015 installerades ett återvinningssystem för överskottsvärmen från kompressorrummet vilket sparar 25 m3 olja i månaden och klarar av
att värma lokalerna ned till -5°C utetemperatur. I augusti
2015 fördubblades kapaciteten vilket klarar temperaturer
ned till -15°C och ger en besparing på 50 m3 olja/mån.
Payofftid – tre vintermånader. Besparing: 500 MWh/vintermånad motsvarande 4 GWh/år.
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Ecocontact
Ecocontact® är ett multimaterialskum som reducerar förlusterna i övergångarna mellan strömledarna i elektrolysen.
Kubal har testat och utvärdetat under 2015. Det minskade
spänningsfallet ger en besparing på nära 3 GWh/år.
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Slitsade anoder
Genom att göra slitsar i kolanoden minskar spänningsfallet genom den gas (mestadels CO2) som bildas under
anoden, vilket minskar energiåtgången och även mängden växthusgaser. Detta är nu genomfört i hela fabriken.
De slitsade anoderna är dyrare då de kräver efterbearbetning och de konsumeras snabbare än de gamla. Besparing: nära 25 GWh/år.
Elskenor
Genom att göra ”fetare” strömskenor är målet att minska
spänningsfallet från 370 till 270 mV. Under sommaren
2015 installerades försök på 3 testceller (ugnar). Strömskenorna tillåter också en höjning från 162 till 180 kA,
vilket ger en produktivitetshöjning på 11 procent.
Besparing vid 100 mV reducerat spänningsfall: 42
GWh/år
Investeringsbeslut om resterande ugnar ej fattat (feb
2016).
Minskat spänningsfall i Katodlådor
Genom att byta anslutning till gjutjärn i katodlådan
minskar spänningsfallet med 110 mV, vilket helt implementerat ger en besparing på 46 GWh/år. Hittills testas
tekniken på tre ugnar och investeringsbeslut om resten är
inte taget än (feb 2016).
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GJUTERI PRIMÄRPRODUKTION - VALSGÖT

GJUTERI PRIMÄRPRODUKTION - VALSGÖT
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EMS
I februari 2016 har Kubal att installerat elektromagnetisk
omröring (EMS) på en gjuteriugn. Det ger kallare metallyta som medför minskad gaskonsumtion (8 procent) och
minskad slagg (dross) bildning. Besparing 53 ton naturgas
≈ 770 MWh/år
4 andra ugnar förbereds för installation. 5x 0,77
GWh/år ≈ 4GWh/år.
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Drosspress
Under hösten 2015 har Kubal installerat en drosspress.
Den pressar elementärt aluminium ur den slagg som
”skummas” av i hållugnarna. Slaggbildningen (skimmings) motsvarar 24 kg/ton aluminium. Pressen återvinner 3 kg till processen, av resterande 22 kg återvinns
ytterligare 2 kg hos återvinningsföretag. Merparten av
resten går till deponi idag. I vårt uppföljningsprojekt
”Aluminiumkretsloppet undersöker vi möjligheten ett
återföra mer av det som idag deponeras. 5 kilo mer utbyte
per ton sänker energiförbrukningen/ton i elektrolys
processen motsvarande grad, det vill säga cirka 100 kWh/
ton eller 10 GWh/år.
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GJUTERI PRIMÄRPRODUKTION - PRESSGÖT
GJUTERI PRIMÄRPRODUKTION - PRESSGÖT
GASOL (kWh)
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Drosspress
Under hösten 2015 har Kubal installerat en drosspress.
Den pressar elementärt aluminium ur den slagg som
”skummas” av i hållugnarna. Slaggbildningen (skimmings) motsvarar 24 kg/ton aluminium. Pressen återvinner 3 kg till processen, av resterande 22 kg återvinns
ytterligare 2 kg hos återvinningsföretag. Merparten av
resten går till deponi idag. I vårt uppföljningsprojekt
”Aluminiumkretsloppet undersöker vi möjligheten ett
återföra mer av det som idag deponeras. 5 kilo mer utbyte
per ton sänker energiförbrukningen/ton i elektrolys
processen motsvarande grad, det vill säga cirka 100 kWh/
ton eller 10 GWh/år.
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Texten här är delvis samma som på föregående
uppslag, då drosspressen ingår i både vals- och
pressgötsprocessen.
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PROFILPRESSNING
PROFILPRESSNING

1,5

GASOL (kWh)
EL (kWh)
ALUMINIUM (KG)
VÄRMEFÖRLUST (kWh)
VATTEN (L)
TRYCKLUFT (kWh)
KVÄVGAS (KG)
DIESEL (L/TON)
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Sapa och Profilgruppen
Sapa och Profilgruppen som pressar aluminiumprofiler,
har under 2014 och 2015 undersökt möjligheterna till
effektivisering i sina pressverk. Projekthydraulik har
bistått Profilgruppen med upplägg och mätmetoder. Sapa
har fokuserat mer på hydrauliken. Besparingen är 20
procent eller 3 GWh/år.
Sapa Profiler AB har fattat ett ledningsbeslut att
energieffektivisera 5 procent per år. Det betyder cirka
2 GWh/år.
Profilgruppen certifierade sig för ISO 50001 under
vintern 2014/2015.
Profilgruppen har bytt belysning och räknar med att
spara 90 000 kWh/år i presshallen och 30 000 kWh/år i
anodiseringshallarna.
Profilgruppen har analyserat och tätat sitt tryckluftssystem med hjälp av bl.a. infraljud och sparar där 250 000
kWh/år.
Profilgruppen kommer att öka sina fjärrvärmeleveranser.
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VALSNING AV VÄRMEVÄXLARBAND
VALSNING AV VÄRMEVÄXLARBAND
GASOL (kWh)
EL (kWh)
ALUMINIUM (KG)
VÄRMEFÖRLUST (kWh)
LEGERINGSÄMNEN ( si +Mn)
DIESEL (L/TON)
VATTEN (m3)

3,8 l/ton
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VARMVALSNING
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Gränges Sweden AB
Idag finns det bara ett företag som valsar aluminium
i Sverige. Gränges med produktion i Finspång och
Shanghai tillverkar pläterade aluminiumband för lödda
värmeväxlare. Gränges som bland annat är certifierade
enligt ISO 50001 satsar intensivt på energieffektivisering,
då de efter Kubal är det aluminiumföretag som har högst
energiförbrukning. De pågående effektiviseringsprojekten
kommer att spara cirka 15 GWh/år.
Frekvensstyrning av valsverkets
oljepumpar.
Effektivare belysning i
produktionshallar.
Bättre isolering av
homogeniseringsugn
Delvis stängd gropugn
Ny utformning av valsgöten
Läckreduktion tryckluft
Värmeåtervinning från rökgaser

ca 500 MWh/år
ca 400 MWh/år
ca 760 MWh/år
ca 900 MWh/år
ca 1 000 MWh/år
ca 361 MWh/år
ca 5 600 MWh/år

Tillsammans med ABB kartläggs och undersöks möjligheten att spara i följande processavsnitt:
Förbättring av
förvärmingsugnar valsgöt
Värmebehandling coils.
Effektivisering av varmvalsverk
Effektivisering av omsmältning

ca 3 000 MWh/år
ca 1 000 MWh/år
ca 1 000 MWh/år

830
SMÄLTNING

Vid valsning av aluminium är energibehovet
beroende på legering, dimensioner, reduktionsgrad m.m. Det teoretiska minimivärdet för ett
enskilt driftsfall kan approximeras via avancerade
FEM-beräkningar, vilket vi inte gjort, utan nöjer
oss med amerikanska beräkningar som ger 50
resp. 52 procents verkningsgrad för varm- resp.
kallvalsning. Ref: U.S. Energy Requirements for
Aluminium Production. US Department of Energy.
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ÅTERVINNING ALUMINIUM
ÅTERVINNING ALUMINIUM
GASOL (kWh)
EL (kWh)
ALUMINIUM (KG)
VÄRMEFÖRLUST (kWh)
ELDNINGSOLJA (L)
SALT (KG)
SYRGAS (m3 ntg)
KVÄVGAS
KISEL (KG)
DIESEL (L/TON)
FJÄRRVÄRME
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Stena Aluminium Älmhult

Rökgasrening/Fjärrvärme
Sedan förra rapporten har Stena Aluminium i driftsatt
rökgasrening med värmeåtervinning till fjärrvärmenätet.
Anläggningen har en kapacitet på cirka 25 GWh fjärrvärme per år och levererar idag cirka 15 GWh/år.
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Kylning av dross
Genom att kyla slaggen (drossen) som bildas i smältprocessen kan Stena Aluminium tillvara metalliskt
aluminium som annars omvandlas till aluminiumoxid.
Anläggningen i Älmhult invigdes 5 juni. Stena Aluminium kommer därigenom att öka utbytet med 2 000 ton
aluminium per år. Förutom det ökade utbytet undviker
man deponi och transporter till Tyskland. Anläggningen
som är världsunik är under inkörning.
1 500 ton aluminium som försvinner ur kretsloppet och
ersätts med primärmetall motsvarar mer än 30 GWh,
ersätts den med återvunnet motsvarar det 2 GWh.
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ANODISERING
824

ANODISERING
GASOL (kWh)
EL eller ca 50/50% EL & FJÄRRVÄRME
VÄRMEFÖRLUST (kWh)
VATTEN (m2)
ALUMINIUM (KG)
VÄTGAS (kWh)
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VENTILATION
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FÖRBEHANDLING
(ALKALISK)

11

300

ANODISERING
(NATUR STANDARD)
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EFTERTÄTNING
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20

STÖDPROCESSER 90 kWh

2

Inom ytbehandlingsområdet har vi
inga siffror på de förbättringar som
genomförts, men profilgruppen har
ökat sina fjärrvärmeleveranser från
värmeförlusterna och Sapa har minskat avdunstning och värmeförluster
genom bättre täckning, främst när
anläggningen står stilla.
Vi återkommer med siffror i nästa
rapport.
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Inom projektet ”aluminiumkretsloppet” kommer vi att studera det aluminiumhaltiga slam som försvinner
från processen. Idag processas delar
av slammet och används för rening
av vatten. Målet är att undersöka om
slammet kan återföras till kretsloppet.

ALUMINIUMKRETSLOPPET (ALUKRETS)
ALUMINIUM KRETSLOPP

FÖRPACKNINGAR
SOPFÖRBRÄNNING

LANDFILL

KORROSION

OMSMÄLTNING

DROSS
YTBEHANDLINGSSLAM
20-30 kg/ton

SPENT POT LINING
(SPL)
15-20 kg/ton
KOL OCH TEGEL

DROSS
SLAGG
SKIMMINGS
10-20 kg/ton

Framtida cirkulär aluminiumproduktion.

Kubal, Profilgruppen, Sapa,
Gränges, Stena Aluminium,
Linder Båt m.fl.
Globalt faller årligen 10 miljoner
ton aluminium ur kretsloppet. Det
medför att det ur energi- och resurshänseende är det största och viktigaste området att bearbeta härnäst,
att öka återvinningen och omhänderta det avfall som faller ur aluminiumprocesserna.
Samtliga företag som deltagit i
GeniAl samt några till kommer att
delta i fortsättningsprojektet AluKrets
som syftar till ökad återvinning metall och effektivare hantering av det
avfall som aluminiumprocesserna ger.
Huvudmålet med projektet är en
betydande minskning av metall och
material som faller ur aluminiumkretsloppet, vilket leder till energi,
miljö, och kostnadseffektivisering.
Fokus ligger på lösningar som:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ökar återvinningen av metall.
Minimerar avfallet från processerna.
Processar, återvinner och återför
materialet.
Processar och integrerar till
annan process t.ex. stålkretsloppet.
Processar avfall till inert restprodukt.
Proaktivt undviker framtida
avfallsproblem.
Överträffar EUs Waste Targets
Ökar samarbetet i branschen.

Projektledare: Torbjörn Carlberg
Mittuniversitetet
Deltagande organisationer:
KTH, Chalmers, Swerea Mefos.
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ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET I ALUMINIUMINDUSTRINS VÄRDEKEDJOR

- EN KLIMATNEUTRAL BRANSCH 2050
Linköpings universitet har under
2015 startat ett FoU-projekt med syfte
att:
• Undersöka energieffektiviseringsmöjligheterna i aluminiumindustrins värdekedjor
och möjligheterna att realisera
potentialerna i svensk aluminiumindustri
• Ge en totalbild över effektiviseringsmöjligheter i företagen och i
branschen
• Visa på framgångsfaktorer för företagens effektiviseringsarbete

Projektet som skall pågå till maj 2018
består av fyra arbetspaket:
1. Ledning och koordinering
(Mats Söderström, LiU, Svenskt
Aluminium)
2. Enskilda aktörer
(Maria Johansson, LiU)
3. Värdekedjan
(Maria Johansson, LiU)
4. Framgångsfaktorer
(Patrik Thollander, LiU)

ALUMINIUMAGENDA
Målnummer

Agenda

Benämning

1

Säkerhetsställa
branschkompetens

2016 – Öppen Tävling med minst 100 deltagare ifrån
5 universitet/högskolor

2

2020 – 50 % fler praktikanter från gymnasier,
folkhögskolor och högskolor

3

2020 – 50 % Exjobb och uppsatser

4

2020 – 50 % fler rekryterade medarbetare under
30 år

5

Öka lönsamheten genom
samarbeten

6
7

5 nya produkter genom samarbetsprojekten
Agera för en sundare marknad

2016 - 300% fler presentationer för/skrivelser till
Svenska EU kommissionärer

8

2016 - 300% fler presentationer för/skrivelser till
Svenskt näringsliv

9

2016 - 300% fler presentationer för/skrivelser till
Riksdagsmän

10

2016 - Minst 1 skrivelse/motion per månad

11
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10 nya samarbetsprojekt

Bidra till ett hållbart och
energieffektivt samhälle

Återvinning 75 %

12

Primärframställning – 10 kWh

13

Öka aluminiummängden i fordon med 10 %

14

Inrätta en bättre
marknadsföring &
kommunikation

Minst 1 publik insats/månad i form av artiklar/
annonser/hemsidan eller liknande

15

Etablera en säkrare arbetsplats
och miljö

10 exempel på benchmarking mellan
branschföretagen initierade av företagen

16

Fler produktionstekniska forskningsprojekt

17

Införande av Industri 4,0 (Digitaliseringen)

Under 2015 har Svenskt Aluminium
tillsammans med aluminiumindustrin utarbetat en aluminiumagenda
d.v.s. en ”roadmap” för aluminiumindustrins framtid”.
McLin Consulting (Marcus
Gunnarsson Skoog och Linus
Johannesson) har genomfört arbetet
under ledning av 20 medlemsföretag.
Till vänster visas en kort sammanfattning. Läs hela agendan på Svenskt
Aluminiums webbplats, www.svensktaluminium.se.

SVÅRA FRÅGOR
Som komplement till Agendan
och GeniAl har vi undersökt litet
svårare frågor kring aluminium och
aluminiumföretagen. I Agendan och
GeniAl samarbetar vi med branschen
”inifrån”. Vi undersöker även synen
på aluminiumindustrin ”utifrån” för
att se om det ger värdefull input. T.ex.
• Varför gör vi överhuvudtaget
aluminium? Var ligger samhällsnyttan?
• Vad tycker NGOs och andra om
aluminium.
• Om man bakspårar till bauxiten,
förekommer några missförhål-

1. Känn, kontrollera och
behärska din egen värdekedja –
till fullo!
Det första steget är att skapa en
intern och extern kommunikationsplan. Att äga viktiga miljö- och energifrågor och att vara transparent är
inte bara önskvärt, det är förväntat
och nödvändigt.
2. Certifiera dig!
Byggingenjörer, industridesigner
och arkitekter hänvisar rutinmässigt till olika typer av certifiering,
t.ex. svanen eller BREEAM vid
val av material. Vi kan visserligen
utveckla någon egen typ av miljö/
energimärkning, men med tanke på
den mångfald som redan finns, är
det förmodligen bättre att använda
de befintliga.
3. Co-brand
Varumärkessamarbeta!
Precis som certifiering är ett effektivt sätt att utåt visa på aluminiums
fördelar, ger varumärkessamarbete

•
•
•
•

landen t.ex. konflikter, sociala
svårigheter etc.
Vad kan vi lära från andra branscher?
Vilka är framtidens aluminiumprodukter.
Kan vi miljömärka aluminium?
Aluminiumfönster?
Hur kan Sverige ta en större
ledande roll internationellt? M.m..

I samhället råder olika åsikter om
aluminium som material. Sant är
att det vid produktion konsumerar
förhållandevis mycket energi, mindre

dynamiska fördelar. Det kan t.ex.
vara konsumentföretag med hög
miljöprofil eller samarbete på
mässor som Ekobyggmässan eller
medlemskap i organisationer som
Ellen MacArtur Foundation och
Business for Sustainable Responsibility (BSR).

4. Använd sociala medier!
Sprid alla framsteg och aktiviteter
som görs. Hela världen, inklusive
journalister och framtida anställda
informerar sig uppenbarligen via
sociala medier.
5. Samarbeta med
olika intressenter!
Ett sätt att framtidssäkra sitt företag
är att utbyta erfarenheter med
andra företag med starkt hållbarhetsarbete. Bjud in till diskussioner
med miljö/energiprofilerade NGOs
och lösningsorienterade kritiker.

sant är rykten om de sjukdomar som
metalliskt aluminium sägs kunna ge
upphov till. För att undersöka och
få underlag hur branschen skall göra
och kommunicera för att uppnå en
saklig bild av materialet, har vi låtit
Annika Shelly Wickedcommunications, som bl.a. jobbar för H&M,
Unicef undersöka aluminiums
varumärke.
Hela rapporten ”Art Deco, Zippers
and Laptops: How to Clean up
Aluminiums Messy Reputation” finns
att ladda ned på Svenskt Aluminiums
webplats.

6. Undersök om branschens
bi-produkter kan bli nya
produktionslinjer!
Undersök noga stället för att
blunda vilka avfall (”red mud” t.ex.
kan inte lagras i all evighet) som
kan minskas och istället utveckla
nya framtidssäkra möjligheter för
branschen
7. Samarbeta med mode och
designvärlden.
Aluminium har en lång design
och modehistoria. Designvärlden
har haft ett kärleksförhållande till
aluminium ända från art deco till
Apple datorer, vilket ger aluminium
en stark fördel. Design är visuellt, extremt tilltalande (om man
bedömer utifrån alla magasin och
tidningar i ämnet) och kan utnyttjas
effektivt i marknadsföringsmaterial
och på sociala medier.
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