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GREY MADE GREEN
Circulair aluminium heeft toekomst
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IN HET KORT

Het klimaat op aarde verandert onnatuurlijk snel. Gevolgen van 

klimaatverandering zijn overal merk- en voelbaar. De risico’s die dit 

met zich meebrengt zijn nauwelijks te overzien. Daarom zijn zowel 

in het Klimaatakkoord van Parijs, als in de Nederlandse Klimaatwet, 

als in de Green Deal van de Europese Commissie maatregelen 

vastgesteld om ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren. Ook de 

aluminiumindustrie zal daar haar steentje aan moeten bijdragen. 

De winning en productie van klassiek aluminium heeft, zoals elke industriële activiteit een 
nadelige invloed op ons milieu. Echter, aangezien aluminium zonder kwaliteitsverlies oneindig 
te recycleren is, biedt recycling van gebruikt aluminium een interessant alternatief: circulair 
aluminium. Circulair aluminium heeft dezelfde of zelfs betere eigenschappen dan klassiek 
aluminium. Het grootste voordeel is echter dat met recyclage tot wel 95% minder energie 
wordt verbruikt, dan tijdens de productie van klassiek aluminium. 

In deze whitepaper worden de termen circulair en klassiek aluminium gebruikt. Met klassiek 
aluminium wordt nieuw geproduceerd aluminium bedoeld, ook wel primair aluminium genoemd. 
Met circulair aluminium wordt aluminium bedoeld dat is geproduceerd door middel van recyclage 
van gebruikt aluminium met bij voorkeur biogas of synthetisch gas. Recyclage wordt ook wel 
aangeduid als de circulaire productiemethode. De productiemethode voor primair aluminium 
wordt de klassieke productiemethode genoemd (zie illustratie). 

PER TON ALU
4 - 5 TON  CO2

PER TON ALU
2 - 4 TON  CO2PER TON ALU˜1 TON  CO2

PER TON ALU
> 10 TON  CO2

CO2 EMISSIE BIJ CIRCULAIRE PRODUCTIEMETHODE CO2 EMISSIE BIJ KLASSIEKE PRODUCTIEMETHODE

Premium circulair 
aluminium 

Circulair aluminium Klassiek aluminium 
met hernieuwbare energie 
geproduceerd                                     

Klassiek aluminium 
met fossiele brandstoffen 
geproduceerd                                                                    
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INLEIDING

Aluminium heeft de toekomst. Dat besef is iets meer dan honderd 

jaar geleden tot de industrie doorgedrongen. Het materiaal heeft zeer 

positieve eigenschappen zoals een goede sterkte-/gewichtsverhouding, 

gemakkelijke vervormbaarheid, geleidbaarheid en recycleerbaarheid. 

Bovendien is aluminium het derde meest voorkomende element op 

aarde, waardoor de beschikbaarheid hoog is. Echter, het gebruik van 

aluminium heeft, net als het gebruik van andere grondstoffen en 

fossiele brandstoffen, gevolgen voor de uitputting van de aarde en 

de verhoging van de CO2-uitstoot. 

Het gebruik van aluminium is de afgelopen decennia fors toegenomen. In 2002 werd 
wereldwijd ca. 40 mio ton verbruikt. In 2020 zal het verbruik ongeveer 65 mio ton bedragen. 
De winning en productie van aluminium zijn echter energie-intensief. Gelukkig is er echter 
ook een alternatief; met het recycleren van aluminium wordt tot wel 95% energie bespaard 
t.o.v. de productie van klassiek aluminium.

Gerecycleerd, circulair aluminium maakt het mogelijk de uitzonderlijke eigenschappen van 
het metaal te blijven benutten en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage te leveren aan een 
milieuvriendelijkere wereld. Circulair aluminium zorgt ervoor dat aluminium de toekomst 
heeft. 

Circulair aluminium 
heeft de toekomst.
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1. ONS KLIMAAT: EEN TIKKENDE TIJDBOM

Het klimaat op aarde verandert onnatuurlijk snel. Sinds het begin 

van de industrialisatie in 1860 is de gemiddelde temperatuur met 

0,8°C gestegen met grote gevolgen voor flora en fauna, oogsten en 

waterstanden. 2017 en 2018 werden getekend door een toename van 

het aantal orkanen, overstromingen en ander extreem natuurgeweld. 

Verwacht wordt dat deze weersomstandigheden alleen maar  

toenemen. 

Het tegengaan van de opwarming van de aarde is dus hoogstnoodzakelijk. Daarom besloten 
een groot aantal landen in 2015 om internationale afspraken te maken en vast te leggen in 
het Akkoord van Parijs. Ook de Europese Unie, en daarmee België en Nederland, tekende 
dit Klimaatakkoord. Een belangrijk doel van het Akkoord van Parijs is de vermindering van 
uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen zijn immers de belangrijkste veroorzakers 
van klimaatverandering. De belangrijkste gassen die het broeikaseffect veroorzaken zijn 
methaan en koolstofdioxide (CO2). 

Akkoord van Parijs 
Het akkoord van Parijs is een onderdeel van het Klimaatverdrag. 
Met dit internationaal verdrag wordt getracht de opwarming van 
de aarde tegen te gaan. De bovengrens van 2 graden opwarming 
ten opzichte van het pre-industriële tijdperk is hiermee voor het 
eerst vastgelegd in een juridisch beleidsinstrument. Daarnaast 
is het streven vastgelegd dat de opwarming beperkt moet 
worden tot 1,5°C en dat er snel een einde moet komen aan het 
gebruik van fossiele brandstoffen. 
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Bovendien heeft de Europese Commissie eind 2019 de zgn. Green Deal gepresenteerd. 
Met de Green Deal committeert de Europese Commissie zich om van Europa het eerste 
klimaatneutrale continent ter wereld te maken.

Dit betekent dat er op gebieden als energiegebruik en productrecycling ambitieuze 
doelstellingen moeten worden gerealiseerd. Zo zal de uitstoot van kooldioxide fors moeten 
verminderen, terwijl hergebruik van producten stevig zal moeten groeien.
In deze whitepaper wordt gefocust op de mogelijkheden die recycling van aluminium biedt 
om bij te dragen aan de circulaire economie.

In mei 2019 is in Nederland de Klimaatwet 
aangenomen waarmee de overheid verplicht 
wordt maatregelen te nemen om de uitstoot van 
CO2 terug te dringen. De Klimaatwet schrijft 
voor dat Nederland in 2050 95% minder CO2 
mag uitstoten dan in 1990. In 2030 is dat, gelijk 
aan het Akkoord. 
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60%

40%

20%
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European Green Deal 
De European Green Deal is de politieke belofte van de 
Europese Commissie om de EU tegen 2050 klimaatneutraal 
te maken. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van 
Parijs waar te kunnen maken, zal bovendien de CO2-uitstoot 
in 2030 minimaal 50 %, liefst 55 % lager moeten zijn dan het 
uitstootniveau van 1990. De belangrijkste inspanningen zullen 
dus de volgende 10 jaar geleverd moeten worden. De Europese 
Klimaatwet is de eerste stap om deze belofte in Europese 
wetgeving vast te leggen. Enkele speerpunten in het beleid 
zijn het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, 
het verhogen van het aanbod van schone energie en het 
stimuleren van de circulaire economie. De Green Deal zal een 
grote impact op het Europese bedrijfsleven hebben. Het is de 
grootste uitdaging, maar ook de grootste kans van onze tijd. 
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OORZAKEN KLIMAATVERANDERING
Ruim 60% van de opwarming van de aarde is door de mens zelf veroorzaakt. Sinds de 
industriële revolutie is de concentratie CO2 in de atmosfeer met 40% gestegen. Ook de 
temperatuur is flink gestegen. Als de temperatuur ten opzichte van het pre-industriële 
tijdperk echter met meer dan 2°C stijgt, heeft dat wereldwijd gevaarlijke en zelfs  
rampzalige milieuveranderingen tot gevolg. 

Enkele oorzaken van klimaatverandering zijn:

Het gebruik van fossiele brandstoffen als kolen, aardolie en aardgas. Niet alleen 
zorgt het voor uitputting van deze brandstoffen, ook leidt de verbranding ervan tot 
uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Economische groei versterkt deze effecten. 

Bevolkingsgroei en de groei van consumptie. De productie van goederen verhoogt 
de CO2-uitstoot, maar ook transport en veeteelt zijn belangrijke veroorzakers. 
Met name koeien en schapen produceren tijdens de voedselvertering grote hoeveel-
heden methaan: een van de belangrijkste broeikasgassen. In de landbouw worden daarnaast 
vaak meststoffen met stikstof gebruikt.

Houtkap. Ook ontbossing heeft grote invloed op CO2-emissie. Bomen absorberen CO2 
uit de atmosfeer. Tijdens de kap komt de in die bomen opgeslagen CO2 vrij. Dit versterkt 
het broeikaseffect. 

GEVOLGEN VAN KLIMAATVERANDERING
Klimaatverandering heeft gevolgen voor de hele wereld. Een groot deel daarvan is 
op dit moment nog niet eens te overzien. 

Enkele voorbeelden van gevolgen die we wel met zekerheid kunnen vaststellen zijn: 

Door de opwarming van de aarde stijgt de temperatuur van water. Het neemt 
daardoor in volume toe. Daarnaast smelten ijskappen en gletsjers. De zeespiegel 
stijgt, hetgeen overstromingen en erosie veroorzaakt. 

Klimaatverandering leidt tot extreme weersomstandigheden zoals zware regenval, 
hittegolven en uitzonderlijke droogte. Gevolgen hiervan zijn onder andere overstromingen, 
erbarmelijke waterkwaliteit of juist een gebrek aan water.

Klimaatverandering leidt tot het uitsterven van soorten flora en fauna, hetgeen een 
kettingreactie in de biologische keten veroorzaakt. Hoewel de migratie van soorten 
naar een nieuwe habitat gaande is, verloopt dit onvoldoende snel gezien het tempo 
waarin het klimaat verandert.

De volksgezondheid wordt bedreigd. Ziektes en ziekteverwekkers worden makkelijker 
verspreid. In regio’s waar sprake is van toenemende hitte neemt het aantal sterfgevallen toe. 
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De gevolgschade van milieurampen neemt schrikbarend toe. ‘Tussen 1980 en 2011  
werden meer dan 5,5 miljoen mensen getroffen door overstromingen die samen meer  
dan € 90 miljard economische schade veroorzaakten’, aldus de Europese Commissie.  
Landbouw, bosbouw, energie en toerisme zijn sectoren die in grote mate afhankelijk zijn  
van temperatuur en neerslag. Deze sectoren lopen inmiddels aanzienlijke economische 
schade op.

Hierboven zijn slechts enkele gevolgen geschetst. Het ene land of werelddeel ondervindt 
meer van de gevolgen dan andere. Arme landen kunnen er bovendien minder goed op 
anticiperen. Laaggelegen ontwikkelingslanden die afhankelijk zijn van de natuur en weinig 
middelen hebben om zich aan te passen, worden het zwaarst getroffen.

Achteraf reageren op de gevolgen van 
milieuvervuiling is duurder dan van 
tevoren investeren in oplossingen.
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2. DE MILIEU-IMPACT VAN 
DE ALUMINIUMINDUSTRIE

Vanaf de 20e eeuw werd aluminium op industriële schaal toegepast. 

Vandaag de dag is aluminium, op staal na, het meest gebruikte metaal 

ter wereld. Het wordt onder andere gebruikt voor verpakkingen, 

constructies, transport en elektrotechniek. Aluminium heeft veel 

voordelen. Het belangrijkste en grootste nadeel is echter dat de winning 

en productie het milieu belasten.

DE MILIEUBELASTING VAN ALUMINIUM WORDT VEROORZAAKT DOOR 
EEN DRIETAL ASPECTEN.

1. Winning van bauxieterts en de productie van aluminium kosten veel energie  
(uit fossiele brandstoffen)
De grondstof voor aluminiumproductie is bauxieterts, dat uit het aardoppervlak 
gewonnen wordt. Om uit bauxieterts aluminium te winnen, moeten een aantal 
stappen worden genomen. Eerst wordt het bauxieterts in contact gebracht met 
warme (140°C tot 240°C) natronloog. Zo ontstaat natriumaluminium hydroxide 
(NaAl(OH)4). Deze wordt vervolgens afgekoeld, waardoor aluminiumhydroxide 
(Al(OH)3) ontstaat. Door het aluminiumhydroxide weer te verhitten wordt tenslotte 
aluminiumoxide (Al2O3) verkregen. Dit proces kost veel energie. Die energie wordt 
doorgaans verkregen uit fossiele brandstoffen. Zowel het proces als het gebruik 
van de brandstoffen resulteert in een hogere CO2-uitstoot. Als laatste stap moet 
het gewonnen aluminiumoxide (Al2O3) met grafiet gereduceerd worden:

2 Al2O3 + 3C --> 4 Al + 3CO2 

Deze reactie wordt uitgevoerd in een bad van vloeibaar kryoliet (natriumaluminium-
hexafluoride). Aan de kathode komt dan vloeibaar aluminium vrij, aan de anode koolstof-
dioxide. Het Hall-Héroult-proces maakt elektrolytisch reductie van aluminiumoxide 
mogelijk bij slechts 950 tot 970 °C, terwijl aluminiumoxide pas smelt bij 2050 °C. 
Het nadeel van dit proces is dat voor de reductie grote hoeveelheden elektrische 
energie nodig is. Theoretisch gezien is dit 6,2 kWh per kilogram, maar de praktijk 
wijst uit dat dit vaak twee keer zo hoog is. 



11

Bij dit reductieproces ontstaat ongeveer 5 ton CO2 per ton aluminium. Indien de 
stroomproductie voor dit proces via aardgas of steenkool gebeurt, moet hier nog 
respectievelijk 5 tot 12 ton CO2 bijgeteld worden. Gebeurt de stroomproductie met 
hernieuwbare energie of kernenergie, dan hoeft er niets meer bijgevoegd te worden. 
De grote behoefte aan stroom en de reductiereactie via een koolstofelectrode maakt 
dat bij het productieproces van aluminium vrij veel CO2 vrijkomt. Het beste is dan 
ook om zo veel mogelijk aluminium volgens de circulaire methode te produceren.

2. Aantasting landschap 
Bauxiet wordt gewonnen uit de aardoppervlakte, waardoor open groeves ontstaan. 
In tegenstelling tot gesloten mijnen is de aanslag op het landschap groot. 

3. Transport kost veel energie
Het meeste bauxiet is te vinden in een brede band rond de evenaar in landen zoals 
Australië, China, Brazilië, Guinea, Indië en Suriname. Transport van aluminium naar 
onder andere Noordwest-Europa komt dus vaak van ver en dat veroorzaakte een hoge 
CO2-emissie. 

Het besef dat de aluminiumindustrie een aanzienlijk aandeel in de klimaatgevolgen 
heeft, leidt tot de vraag welke maatregelen genomen moeten worden om de carbon 
footprint te verlagen. 

Het verbruik van aluminium blijft stijgen. 
Het is dus zaak maximaal te recycleren.
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3. HOE KAN DE ALUMINIUMINDUSTRIE 
HAAR IMPACT OP HET MILIEU VERLAGEN?

Zoals hiervoor beschreven wordt de hoge carbon footprint van 

aluminium voornamelijk veroorzaakt door hoog energieverbruik bij 

de winning van bauxieterts, de reductiereactie en het transport van 

aluminium. Daarnaast zijn uitputting van natuurlijke grondstoffen en 

aantasting van het landschap nadelig voor de ecologische voetafdruk. 

De aluminiumindustrie kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan 

verlaging van haar carbon footprint door recycling en het gebruik van 

niet-fossiele brandstoffen voor de productie van klassiek aluminium. 

Aluminium is het enige metaal dat zowel oneindig als volledig te recyclen is. Dat biedt 
interessante voordelen voor vermindering van bauxietwinning en het daarmee gepaard 
gaande energieverbruik. Door recycling wordt circulair aluminium verkregen dat voor het 
grootste deel bestaat uit gebruikt aluminium, aangevuld met een minimaal percentage 
klassiek aluminium. Voorheen werd gebruikt aluminium tijdens recycling aangevuld 

met ongeveer 20% klassiek 
aluminium. Voor de nieuwste 
generatie circulair aluminium is 
nog slechts 10% aanvulling met 
klassiek aluminium noodzakelijk. 
Wellicht kan dit percentage 
in de toekomst nog verder 
gereduceerd worden.

Voor de productie van circulair aluminium hoeft geen nieuw bauxiet te worden gewonnen. 
Hierdoor wordt tijdens de productie van circulair aluminium tot wel 95% minder energie 
gebruikt dan tijdens de productie van klassiek aluminium. Dat resulteert weer in een 
aanzienlijke verlaging van CO2-emissie. Circulair aluminium geproduceerd volgens de 
circulaire methode heeft een uitstoot van slechts 10% van de hoeveelheid CO2 die vrijkomt 
bij de klassieke productiemethode. 

De productie van circulair aluminium heeft 
maar liefst 95% minder energie nodig dan de 
productie van klassiek aluminium.



13

Minder verbruik van energie is niet de enige manier waarmee de CO2-uitstoot verlaagd kan 
worden. In plaats van fossiele brandstoffen kan immers ook gekozen worden voor niet-
fossiele (hernieuwbare) brandstoffen. Bij de productie van circulair aluminium kan in de 
toekomst gebruik worden gemaakt van biogas of synthetisch gas waardoor de CO2 impact 
quasi nul wordt.

KLASSIEKE PRODUCTIEMETHODE

De productie van 50.000 ton klassiek 
aluminium resulteert in 1.000.000 ton 
CO2-uitstoot. 
Dat staat gelijk aan de jaarlijkse 
uitstoot van 500.000 auto’s. 
China: 20 ton CO2 / ton Alu

CIRCULAIRE PRODUCTIEMETHODE

De productie van 50.000 ton circulair 
aluminium resulteert in 50.000 ton 
CO2-uitstoot. 
Dat staat gelijk aan de jaarlijkse 
uitstoot van 25.000 auto’s. 

De gemiddelde CO2-uitstoot van een 
auto bedraagt 2 ton CO2 per jaar. 

X-ECO: 1 ton CO2 / 1 ton Alu

PER TON ALU
4 - 5 TON  CO2

PER TON ALU
2 - 4 TON  CO2PER TON ALU˜1 TON  CO2

PER TON ALU
> 10 TON  CO2

CO2 EMISSIE BIJ CIRCULAIRE PRODUCTIEMETHODE CO2 EMISSIE BIJ KLASSIEKE PRODUCTIEMETHODE

Premium circulair
aluminium

Circulair aluminium Klassiek aluminium met 
hernieuwbare brandstoffen 
geproduceerd

Nastreven Stoppen
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Klassiek aluminium met 
fossiele brandstoffen 
geproduceerd
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4. ALUMINIUMRECYCLAGE: 
HOE WERKT HET? 

Aluminiumrecyclage is een proces dat zeer veel vakkennis en 

know how vergt. Het is de bedoeling om door recyclage een nieuw, 

circulair product te verkrijgen met minimaal dezelfde goede 

eigenschappen als het oorspronkelijke, nieuw of primair aluminium.

Bijdrage van dhr. D. Fotij, CEO bij E-MAX N.V.

Tegenwoordig is het mogelijk om aangeleverd materiaal quasi volledig te herbruiken (99%). 
Dit is een belangrijke ontwikkeling in het recyclageproces. Op die manier kunnen ook 
materialen gerecycleerd worden als het van tevoren niet mogelijk is om ze perfect te 
sorteren. Dit gebeurt in volautomatisch sorteerinstallaties, waar als eerste het materiaal 
gebroken wordt tot kleinere fracties door middel van een breker of shredderinstallatie. 
Hoe nauwkeuriger de sortering dient te gebeuren, hoe kleiner de fracties zullen zijn. 
Daarna kunnen kunstoffen - indien nodig door gebruik te maken van verschillende 
magnetische draaivelden of staal - door permanente magneten automatisch gescheiden 
worden. Verder is het ook mogelijk om per aluminiumlegering op legeringssoort vol-
automatisch te sorteren door gebruik te maken van laserinductie of röntgentoestellen. 
Voor scheiding met andere nonferro-metalen, zoals zink of koper, kunnen flotatietechnieken 
gebruikt worden. In bepaalde processen wordt een groot aandeel van de contaminaten, 
zoals kunststoffen en lak, niet volledig verwijderd van het aluminium. Die worden dan 
namelijk gebruikt als brandstof voor het pyrolyseproces of zelfs voor het smeltproces, 
waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen sterk gereduceerd wordt. Zo kan een oud 
gelakt en geïsoleerd raam als brandstof én als grondstof dienen voor het recyclageproces. 
Vervolgens dient het geïsoleerde aluminium gesmolten te worden, wat vrij eenvoudig 
kan door het aluminium te verhitten. Tot slot moet de juiste legeringssamenstelling 
bereikt worden. Dit wordt gedaan door het aluminium te verdunnen met zeer legerings-
arm nieuw aluminium of door het toevoegen van de benodigde elementen, zoals Mg, Si, Cu 
of Zn. Op die manier kan het circulair aluminium niet meer onderscheiden worden van nieuw 
aluminium. Het is volledig identiek. 

In de afgelopen jaren zijn er dus zeer gesofisticeerde technieken ontwikkeld om het 
aluminiumgehalte zoveel mogelijk uit de afvalstromen te isoleren, maar ook om de juiste 
legeringssamenstelling te bereiken. En daar is ook een goede reden voor. Aluminium heeft 
namelijk een hoge restwaarde. Het materiaal behoudt al zijn oorspronkelijke eigenschappen 
en is daarmee als het ware voorbestemd voor recyclage.
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5. DE HOGE KWALITEIT VAN 
CIRCULAIR ALUMINIUM

Al meer dan een decennium is recycling van aluminium een 

aantrek kelijke optie om de carbon footprint te verlagen. 

De oorspronkelijke scepsis ten aanzien van de vermeende lagere 

kwaliteit van circulair aluminium is anno 2019 vrijwel verdwenen. 

De bekende en gewaardeerde eigenschappen zoals kracht, 

vervormbaarheid, licht gewicht en corrosiebestendigheid van 

klassiek aluminium zijn ook van toepassing op circulair aluminium.

Bijdrage van Prof. Dr. Ir. I. de Graeve en Dr. Ir. A. Lutz van de Vrije Universiteit Brussel

Op het vlak van mechanische eigenschappen zoals sterkte en vervormbaarheid stelt 
men al lang vast dat gerecycleerd aluminium niet moet onderdoen aan primair aluminium. 
Maar op het vlak van oppervlakte-eigenschappen zoals uitzicht en kleur na etsen, 
anodisatie en gevoeligheid voor filiforme corrosie van gepoedercoate profielen zijn 
de meningen verdeeld. De laatste jaren is er echter heel veel onderzoek gebeurd gericht 
op het verbeteren van die oppervlakte-eigenschappen en er zijn wetenschappelijke 
bewijzen dat bepaalde pijnpunten geen pijnpunten meer hoeven te zijn. De bijhorende 
boodschap is echter wel dat elke speler in de waardeketen van het aluminium een 
verantwoordelijkheid hierin draagt, die in de toekomst kan betekenen dat bepaalde 
processen beter/anders gecontroleerd of aangepast dienen te worden. Dit start bij 
de producenten van gerecycleerde legeringen, gevolgd door diegene die de chemicaliën 
voor de voorbehandelingen maken en aanleveren, diegene die de voorbehandelingen 
en coatings aanbrengen, en uiteindelijk de ondernemingen die het aluminium inzetten 
in constructies als afgewerkte producten. Als je wilt meestappen in het recyclageverhaal, 
en het zal zelfs geen zaak van willen maar wel van marktvraag worden, dan is de boodschap 
duidelijk: nu moeten de spelers beginnen samen te werken!

Onderzoek aan de VUB, de Vrije Universiteit Brussel, heeft al verregaande – positieve – 
inzichten opgeleverd.
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UITZICHT NA BEITSEN
Het onderzoek van de Research Group Electrochemical and Surface Engineering van de 
Vrije Universiteit Brussel (SURF-VUB) aan SURF-VUB op deze topic startte met een zeer 
concrete, maar bijzonder moeilijke problematiek: in de toenmalige gerecycleerde 6060 
extrusielegeringen bleek dat als het gewichtspercentage aan zink door recyclage verhoogde 
van 0.01 (typisch voor primaire samenstelling) naar 0.03 wt% of meer, dan veranderde het 
uitzicht na alkalisch beitsen en zure desmutting: in plaats van een mat oppervlak, kreeg 
het aluminium een grofkorrelig uitzicht, ook wel ‘spangling’ genoemd. In fi guur 1 wordt dit 
getoond op optische beelden (boven) en scanning elektronenmicroscopie (SEM) beelden 
(onderaan). 

Hier is duidelijk zichtbaar dat het alkalische beitsmechanisme veranderde van ‘korrelgrens-
aantasting’ naar ‘preferentiële korrel-aantasting’. Bij het eerste mechanisme zijn de 
korrelgrenzen meer aangetast dan de bulk van de korrels, wat resulteert in een uniform 
mat optisch uitzicht. Dit mechanisme suggereert dat in dit geval het elektrochemische 
potentiaalverschil tussen de korrelgrenzen en de korrels dominant is, en zorgt voor de 
microgalvanische corrosie tussen korrelgrens en korrel. Bij preferentiële korrel-aantasting 
zijn bepaalde korrels meer geëtst dan naburige, met het optische effect van spangling tot 
gevolg. In dit mechanisme zijn de potentiaalverschillen tussen naburige korrels dominant 
en groter dan tussen korrels en korrelgrenzen, waardoor de galvanische koppeling tussen 
verschillend georiënteerde korrels [ref1] leidt tot preferentiële korrelaantasting van de 
minste nobele korrels eerst. 
“Haal zink uit de legering”, zou een logisch antwoord zijn op deze problematiek! Maar dit is 
echter niet haalbaar op een economische manier want zink kan in aluminium oplossen tot 
aan een gewichtspercentage van 2 wt% en mits we hier over gehaltes grootteorde 0.03 wt% 
spreken, vind je dat zink niet gemakkelijk terug en krijg je het er ook niet eenvoudig uit. 
Nu bleek dat in de type 6060 legeringen waarin ook wat koper was aangerijkt door recyclage 
of bewuste toevoeging als legeringselement, het probleem zich veel minder manifesteerde. 

Optical images:

SEM images:
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Zelfs zo dat we uiteindelijk zink samen met het koper in legeringsprecipitaten aan de 
korrelgrenzen konden terugvinden [ref2]. Dit bleek de sleutel te zijn om het probleem op 
te lossen: door aan de legering wat koper toe te voegen (tot een 1:1 ratio van zink:koper) 
verandert het beitsmechanisme terug naar het gewenste korrelgrens-etsgedrag en kan 
men dus legeringen maken met meer zink en koper door recyclage, die geen spangling 
vertonen, en tegelijk mechanisch interessant zijn door de verhoogde sterkte.

Ja, inderdaad, koper kwam als legeringselement in de kijker… En uiteraard is dit weeral  
niet zo vanzelfsprekend, want koper wordt gevreesd voor corrosie. 

WEERSTAND TEGEN FILIFORME CORROSIE - FFC
Vele jaren geleden, toen er van recyclage op het huidige niveau en met de huidige ambities 
nog lang geen sprake was, stelde men arbitrair een maximum op het kopergehalte van 0.03 
wt% in een type 6000 extrusielegering om FFC te voorkomen. Dit getal was arbitrair, want 
op dat moment ging het verhaal enkel over primaire legeringen en die zouden qua gehalte 
aan koper nooit boven dat arbitraire getal van 0.03 wt% komen. Op dat moment is het dan 
ook niet ten gronde onderzocht waarom nu net dat gehalte de bovengrens zou moeten zijn 
tot het einde der dagen van aluminium, want het geval zou zich niet stellen… Echter is nu 
vele jaren later de realiteit anders, namelijk als we willen het pad bewandelen van recyclage 
in de duurzame toekomst van aluminium, dan zullen alle elementen verhogen in gehalte, 
zeker als men tot 100% gerecycleerd metaal wilt evolueren of met andere woorden, geen 
primair zuiver aluminium meer toevoegen om bepaalde elementen te verdunnen. Dus dat 
gestelde ‘maximum’ moet aan de test onderworpen worden om te bepalen of de FFC-vrees 
gegrond is.

Nu, waarom is koper steeds gevreesd als het op corrosie aankomt? Koper is 
elektrochemisch meer nobel in de galvanische series dan aluminium, en vormt in aluminium 
legeringsprecipitaten die (meestal en initieel) meer nobel zijn dan het omliggende 
aluminium. Dit betekent dat koperhoudende precipitaten de rol van lokale microscopische 
kathodes opnemen en door microgalvanische koppeling met het aluminium corrosie 
initiëren. Maar ook andere legeringselementen kunnen dergelijk effect hebben, maar de 
reden dat koper hierin heel erg geviseerd wordt, is omdat de praktijk leert dat bijvoorbeeld 
de zeer gekende en veelgebruikte gewalste 2024 legering (gebruikt in de luchtvaart met 3.8-
4.9 wt% koper voor hoge mechanische sterkte, dus met 100x meer koper dan waar wij over 
praten in de gerecycleerde 6060 legeringen) zeer gevoelig is voor corrosie. Dus koper en 
corrosie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden volgens de algemene perceptie. 

Op welk moment zou de legeringssamenstelling van invloed kunnen zijn specifiek op FFC? 
Filiforme corrosie is een vorm van corrosie die kan optreden als een gecoat metaal met 
een kras of ander defect wordt blootgesteld aan een agressief milieu met chlorides. Dunne 
draadvormige filamenten, geïnitieerd ter hoogte van het defect, banen zich dan een weg 
onder de coating, langs de interface met het metaal. Dit leidt tot onthechting van de coating. 
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Het propagatiepad van de fi lamenten wordt bepaald door de lokale microgalvanische 
koppeling tussen legeringsprecipitaten en de aluminium matrix, dus het aantal en type 
legeringsprecipitaten zijn hierin van belang. Maar om corrosie tegen te gaan, gaat men het 
aluminium chemisch converteren of pre-anodiseren, om de hechting met de poedercoating 
te verbeteren. Bij deze voorbehandelingstap speelt de legeringssamenstelling ook een rol, 
meer bepaald tijdens een chemische conversie, wat een autonoom redoxmechanisme is, 
dat afhangt van de lokale verhouding van kathodes / anodes in de legering. 
Tijdens pre-anodisatie zal de invloed van kleine verschillen in samenstelling minder van 
belang zijn, daar de oxidevorming wordt aangedreven door de zelf opgelegde elektrische 
lading en niet afhangt van een autonoom ingesteld redoxmechanisme.

Hoog tijd om dus meer duidelijkheid te scheppen en de invloed van recyclage op FFC 
effectief te meten op basis van de huidige, gerecycleerde legeringen en kennis.

Een testcampagne werd opgezet waarbij drie legeringen werden getest op FFC, standaard 
QUALICOAT test, seaside norm. De 3 legeringen bevatten (1) 0.01 wt% Cu en 0.01 wt% Zn 
(zoals in een primaire legering), (2) 0.03 wt% Cu en 0.03 wt% Zn, en (3) 0.05 wt% Cu en 0.05 
wt% Zn. Let dat de laatste samenstelling boven de gestelde bovengrens aan koper ligt.
Deze legeringen werden in dezelfde profi elvorm uitgestuurd naar drie (anonieme) 
jobcoaters die gevraagd werden hun gebruikelijke procedures uit te voeren: deze bestonden 
uit beitsen >2g/m² (en desmutting), gevolgd door chemische conversie (titanium en/of 
zirconium gebasseerd, volgens gebruik van het bedrijf) of pre-anodisatie, en afgewerkt 
met een poedercoating (~100µm). Er werden telkens 3 identieke sample gecoat van de drie 
legeringen in de verschillende voorbehandelingsvarianten. 

De resultaten van 1 van de coatingbedrijven worden verzameld in fi guur 2, waarin de 
maximale gemeten fi lamentlengtes (als één van de QUALICOAT testcriteria) worden getoond 
voor de drie legeringen; een maximum van 4 mm wordt toegelaten in de QUALICOAT norm. 
De gekleurde balkjes stellen de verschillende herhalingssamples en de verschillende 
conversie/pre-anodisatie-varianten voor, zonder te specifi ëren. De resultaten van de andere 
bedrijven waren zeer vergelijkbaar. Samengevat: de drie legeringen slagen de test (zowel 
op maximale als gemiddelde fi lamentlengte) en vertonen vergelijkbare resultaten. Binnen 
eenzelfde legering, vertonen de pre-anodisatie-varianten een iets beter gedrag nog dan de 
chemisch geconverteerde samples, maar ook die laatste slagen allemaal op deze FFC test. 



19

De reden dat pre-anodisatie nog steeds beter is, is omdat een anodisatielaag wordt gevormd 
vanuit het metaal zelf en dus een bijzonder intieme aanhechting heeft op het aluminium, 
én daarenboven poreus is, wat zorgt voor een zeer goede verbinding met de bovenliggende 
poedercoating, die in de poriën kan binnendringen. Mits bij fi liforme corrosie de hechting 
tussen de coating en het substraat cruciaal is, komt dit tot uiting in de testresultaten. 

De data vertoont wel een spreiding, wat zeer typisch is voor corrosie-experimenten, maar 
deze spreiding evenals de verschillen tussen de legeringen en varianten in voorbehandeling, 
vallen eigenlijk binnen de verschillen tussen de drie gesolliciteerde coatingbedrijven. Dit 
duidt aan dat de procedures niet dezelfde zijn bij de verschillende bedrijven en daardoor 
ook de resultaten op identiek dezelfde legeringen soms beter of soms slechter zijn… en 
dit geldt evenzeer voor de primaire legeringsvariant! Dus er is een invloed van de manier 
van beitsen en/of chemische conversie en/of pre-anodisatie en/of poedercoating en/of 
gebruikte chemicaliën, op de resultaten die we niet mogen ontkennen, en die los staat van 
de onderliggende legering. Dit beklemtoont de boodschap dat alle spelers bij dergelijk 
onderzoek moeten betrokken worden om samen, over gans de waardeketen, van de 
toekomst van aluminiumrecyclage een circulair traject te maken.

Filament length (mm)

0,01 wt% Cu , Zn 0,03 wt% Cu , Zn 0,05 wt% Cu , Zn
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6. BESCHIKBAARHEID VAN RECYCLEBAAR 
MATERIAAL 

Ongeveer 75% van de volledige hoeveelheid aluminium die tot op heden 

geproduceerd is, is nog in gebruik. Een groot deel hiervan komt in de 

komende jaren in de end-of-life-fase. 

Welke hoeveelheden in welke periode vrijkomen kan voorspeld worden aan de hand van 
de gemiddelde levensduur van aluminiumproducten. Zo is de levensduur van een blikje 60 

dagen, van auto’s tussen de 
10 en 20 jaar en is aluminium 
dat in de bouw ingezet wordt 
gemiddeld iets meer dan 50 jaar 
in gebruik. De hoeveelheden die 
voor recyclage vrijkomen zijn 
ruim voldoende om in de vraag 
te voorzien. Ze hoeven enkel 
opgehaald te worden.

De hoeveelheid aluminium die voor 
recyclage vrijkomt is ruim voldoende  
om in de vraag te voorzien. 
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7. DE PRIJS VAN CIRCULAIR ALUMINIUM

Verondersteld wordt dat de prijs van circulair aluminium hoger 

is dan de prijs van klassiek aluminium. Dat is echter niet waar. 

Door nieuw, circulair geproduceerd, aluminium strategisch in te kopen én door gebruik 
te maken van de grote hoeveelheid gerecycleerd materiaal, zijn gespecialiseerde bedrijven 
in staat circulaire legeringen aan te bieden tegen de gelijke prijs als klassiek aluminium. 
Door een goede 
wisselwerking 
tussen klanten en 
aluminiumproducenten 
kan gebruik gemaakt 
worden van gunstige 
inkoopmomenten. 

Naast de absolute kosten van aluminium kan ook wat gezegd worden over de ware 
kosten van klassiek aluminium. Schade die de winning en productie van klassiek 
aluminium aan het milieu veroorzaakt, moet daarin ook meegenomen worden. 

Naar verwachting wordt klassiek aluminium bovendien duurder. Daarnaast geeft 
een groen product zoals circulair aluminium commerciële mogelijkheden op de 
huidige markt.

Wat is de prijs die je als organisatie 
daadwerkelijk betaalt? 
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8. TOEPASSINGEN VAN CIRCULAIR ALUMINIUM

De eigenschappen van circulair aluminium zijn, zoals eerder 

aangetoond, gelijkwaardig of zelfs beter dan die van klassiek 

aluminium. Dat betekent dat circulair aluminium voor dezelfde 

toepassingen als klassiek aluminium kan worden gebruikt. 

In de bouw kan circulair aluminium uitstekend worden ingezet voor ramen, deuren, 
gevelsystemen en decoratieve toepassingen. Daarnaast wordt circulair aluminium ook 
gebruikt in de automobielindustrie, de luchtvaart, tent-, kassen- en machinebouw en 

in de productie van klim-
materieel. Dan zijn er nog 
verpakkingen, speelgoed, 
lichtarmaturen en solar-
systemen. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of er zit wel 
aluminium in verwerkt.

Circulair aluminium wordt gebruikt  
in dezelfde toepassingen waarvoor ook 
klassiek aluminium gebruikt wordt.

Wereldwijd gemiddelde excl. China
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aluminium
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MATERIAALKEUZE BIJ KOZIJNEN 
De CO2 voetafdruk van bouwmateriaal en meer in het bijzonder van kozijnen van ramen en deuren 
is, kan – helemaal in het huidige tijdsbeeld – een belangrijke factor zijn bij het kiezen van het juiste 
materiaal. Aluminium is qua eigenschappen de beste keuze voor kozijnen: het is licht in gewicht, 
sterk en gaat lang mee. Het materiaal is daarnaast eenvoudig in onderhoud en in vrijwel alle kleuren 
te maken. Wanneer klassiek aluminium wat CO2-uitstoot betreft echter vergeleken wordt met andere 
conventionele bouwmaterialen voor kozijnen komt het metaal slecht uit de verf. Circulair aluminium 
is daarentegen een hele goede keuze. Met hernieuwbare stroom gemaakt aluminium van 75/80% 
gerecycled materiaal is er 1,8 ton CO2-uitstoot. Circulair aluminium van 90% gerecycled materiaal 
heeft een CO2-uitstoot van slechts 1 ton. 
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9. CONCLUSIE

De productie van klassiek aluminium met fossiele brandstoffen in 

het Midden-Oosten (gas) en China (steenkool) heeft een negatieve 

invloed op het milieu. Er is namelijk sprake van een hoge CO2-uitstoot. 

Recyclage kan de carbon footprint echter aanzienlijk verlagen met 

behoud van kwaliteit.  

Zo ontstaat een toekomstbestendig, circulair metaal. 
Circulair aluminium levert een significante bijdrage 
aan de vermindering van uitstoot en het is kwalitatief 
gelijkwaardig aan of zelfs beter dan klassiek aluminium.

De productie van circulair aluminium kost maar liefst 
95% minder energie dan de productie van klassiek 
aluminium. Bovendien is de CO2-uitstoot 90% lager. 
Dat maakt circulair aluminium een oplossing voor 
vandaag en morgen.

Circulair 
aluminium 
heeft de 
toekomst.
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