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Verantwoording

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek aansluitend bij het SAVE
project (veranderingen in het energie- en grondstoffengebruik). Het onder
zoek betreft een afstudeeropdracht van de faculteit Elektrotechniek van de
Technische Universiteit te Eindhoven, uitgevoerd bij ECN-beleidsstudies.

Abstract

The steelindustry is one of the largest consumers of raw materials and energy,
on a worldly scale, and on a European scale as well. This study is about the
steelindustry of the members of the European Union.

There are two processes in use to make steel in de European Union: the basic
oxygen furnace (BOF) and the electric arc furnace (EAF).

The main inputs of the BOF are iron-ore, cokes and coal, and the main inputs
of the EAF are scrap and electricity. There are many differences between the
BOF and the EAF, technically as well as environmentally. The EAF is regar
ded as the better proces, because it does not make use of ore and fossil fuels.

The increasing use of the EAF, to about 40 % of the rawsteelproduction in
the year 2010 in the European Union is limited by the amount of scrap.
Therefore, it is very important to give an estimate of the amount of scrap that
will be available in the nearby future. The EAF used to have an input of
nearly a 100 % scrap. In the year 2010 the input of the EAF will be 70 %
scrap and 30 % direct reduced iron (DRI).

In this paper an investigate is presented about the demand- and the
supplymarket of scrap. Starting point are a number of scenarios about the
rawsteelproduction, the amount of EAF's and the use of scrap in the steel
industry in the European Union upto the year 2010. An outlook for the
scrapmarket in the nearby future is presented by means of a model. The main
conclusion about the scrapmarket in the nearby future is that it is closely
related to the rawsteelproduction (and the different processes that are used).
Therefore, a scrapexcess or a scrapshortage can be possible.

Also investigated are the steelmaking processes in the nearby future. The
amount of EAF's will increase, but the BOF's will not disappear. It is likely
that an upgraded BOF will be in use in the European Union in the nearby fu
ture. A comparison is made for a modem EAF and a modem BOF.

A growing number of EAF's in the Netherlands is not likely, because
Hoogovens (IJmuiden), that produces 95 % of the Dutch rawsteel, will
continue to produce rawsteel with an (upgraded) BOF. It is possible that this
(upgraded) BOF, as well as the EAF, will be accepted politically as well as
socially as a proper proces to make rawsteel in the nearby future.

2



INHOUD

SAMENVAlTING 5

1. INLEIDmG 7

2. DE STAALINDUSlRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9
2.1 InIeiding 9
2.2 Kort historisch overzicht 9

2.2.1 De Nederlandse ruwijzetproductie . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10
2.2.2 De ruwstaalproductie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10

2.3 Grondstoffen in de ijzerindustrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11
2.3.1 IJzererts..................................... 11
2.3.2 Toeslagstoffen 12

2.4 Grondstoffen in de staalinductrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12
2.4.1 De eindigheid van de grondstoffenvoorraad 15

2.5 Processen in de staalindustrie 15
2.5.1 Inleiding 16
2.5.2 Siemens-Martinproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16
2.5.3 Oxystaalproces. 16
2.5.4 Elektrostaalproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17
2.5.5 Andere processen 19
2.5.6 De rol van de processen in de wereldruwstaalproductie . . .. 19

2.6 De wereldruwstaalproductie 21
2.7 De ruwstaalproductie in de EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22
2.8 De ruwstaalproductie van Oost-Europa 23

2.8.1 De handel tussen de EU en Oost-Europa . . . . . . . . . . . . .. 25
2.9 De ruwstaalproductie in ontwikkelingslanden 26
2.10 De ruwstaalproductie in de toekomst 27
2.11 Productieprocessen in de toekomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29

2.11.1 Ontwikkelingen in de oxystaalindustrie 30
2.11.2 Het Corexproces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30
2.11.3 Het CCF-proces ,..................... 31
2.11.4 Ontwikkelingen in de elektrostaalindustrie .. . . . . . . . . .. 32
2.11.5 Het Midrexproces 33
2.11.5 Het oxy- en het elektrostaalproces van de nabije toekomst. 33

3. HET HERGEBRUIK VAN FERRO-METALEN m DE
STAALINDUSlRIE 35
3.1 InIeiding 35

3.1.1 Soorten schroot als grondstof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35
3.1.2 Schrootkwaliteit 36
3.1.3 Toekomstige mondiale ontwikkelingen 36

3.2 Energie-aspecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36
3.3 De wereldschroothandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37
3.4 De schroothandel in de EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39
3.5 De Nederlandse schroothandel 40
3.6 Trends in het schrootaanbod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 44
3.7 De prijsproblematiek van schroot 44

3.7.1 Inleiding 44
3.7.2 De prijsproblematiek mondiaal en binnen de EU 45

3



Elektrische ovens en de inzet van gebruikte metalen

3.8 Milieu-aspecten........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47
3.8.1 COz-problematiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49

3.9 De vraag naar schroot in de toekomst (tot 2010) " 50

4. ELEKTRISCHE OVENS IN DE STAALPRODUCTIE .. 51
4.1 InIeiding 51

4.1.1 Technische innovatie en kostenbeheersing 52
4.1.2 Afzetmogelijkheden 53
4.1.3 Milieu-aspecten 53

4.2 De plaats van elektrische ovens in de ED . . . . . . . . . . . . . . . .. 53
4.2.1 De plaats van elektrische ovens in Nederland . . . . . . . . . .. 54

4.3 Vergelijking met het oxystaalproces 55
4.4 Het gebruik van elektrische ovens in de toekomst (tot 2010) 58

5. MODEL VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE HOE-
VEELHEID SCHROOT IN DE EU TOT 2010 61
5.1 InIeiding 61
5.2 Algemene benadering 61
5.3 De eigenschrootontwikkeling 65
5.4 De verwerldngsschrootontwikkeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66
5.5 De consumptieschrootontwikkeling 70
5.6 De totale hoeveelheid schroot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72

6. BEPALING VAN DE GEMIDDELDE LEVENSDUUR
VAN STAALHOUDENDE PRODUClEN . . . . . . . . . . . .. 73
6.1 InIeiding 73
6.2 Methode ter bepaling van de gemiddelde levensduur . . . . . . . .. 74
6.3 Resultaten 79

7. HET AANBOD VAN SCHROOT IN DE EU TOT 2010. 83

8. DE VRAAG NAAR SCHROOT IN DE EU TOT 2010 . .. 85
8.1 Schrootoverschotten en schroottekorten 87

9. CONCLUSIES 89

REFERENTIES 91

BULAGE 1 97

BULAGE 2 99

BULAGE 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101

4



SAMENVATTING

De staalindustrie is een van de grootste gebruikers van grondstoffen en ener
gie, zowel op mondiaal als op Europees niveau. Oit onderzoek beperkt zich
tot de landen van de EU. Binnen deze landen wordt volgens twee processen
staal gemaakt: het oxystaalproces en het elektrostaalproces. De verhoudig van
deze processen is in de EU op dit moment ongeveer 70-30 in het voordeel
van het oxystaalproces.

Het oxystaalproces werkt met kooks, kolen, zuurstof en ijzererts, het elektro
staalproces met schroot en elektriciteit als grondstoffen. Er zijn dan ook grote
verschillen tussen de -beide processen op het gebied van de grondstoffen-,
energie-, en milieuproblematiek, waarbij het elektrostaalproces als het betere
proces kan worden betiteld.

Bij een keuze tussen het elektrostaalproces en het oxystaalproces is de grond
stoffenproblematiek zeer belangrijk. Indien we in Europa en, eventueel in de
toekomst, ook in Nederland, in toenemende mate gebruik willen maken van
het elektrostaalproces, dan is het belangrijk te weten hoe het schrootaanbod
zich de komende tijd zal ontwikkelen. Deze hoeveelheid schroot is ten eerste
afhankelijk van de ruwstaalproductie. De ruwstaalproductie in de EU tot 2010
is in kaart gebracht met behulp van een tweetal scenario's.

Ten tweede is belangrijk de groei die er optreedt in het aantal elektro-ovens
in de EU. Ook hier wordt uitgegaan van een tweetal scenario's tot 2010. De
meest waarschijnlijke situatie voor het jaar 2010 is een verhouding oxy-elek
trostaal van 40-60.

Een elektro-oven is flexibel voor wat betreft de grondstoffeninput: naast
schroot als grondstof wordt er ook gebruik gemaakt van direct gereduceerd
ijzer (DRI). De verhouding tussen de inzet van schroot en de inzet van DR!
in de elektrostaalindustrie zal in 2010 naar verwachting 70-30 bedragen.

Het totale schrootaanbod zal de komende jaren op basis van de scenariovari
anten constant blijven. Er treedt echter een verschuiving op van het eigen- en
het verwerkingsschroot van de staalindustrie naar het consumptieschroot
Onder invloed van hoofdzakelijk het continugieten is de hoeveelheid eigen
schroot van de staalindustrie sterk afgenomen in de landen van de EU. Aan
gezien het continugieten meer dan 90 % beslaat van de ruwstaalproductie in
de EU, hebben de grootste dalingen van de hoeveelheid eigenschroot al
plaatsgevonden. Verwacht wordt dat voor het eigenschroot een benedengrens
voor de nabije toekomst bestaat van 8 % van de ruwstaalproductie. Het
verwerkingsschroot, dat onder invloed van efficientieverbeteringen ook een
dalende trend laat zien, heeft voor de nabije toekomst een benedengrens van
10 % van de ruwstaalconsumptie. Het consumptieschroot vertoont een stij
gende trend. Van de werkelijke staalconsumptie in het verleden (met een
gemiddelde levensduur van staalhoudende producten van ongeveer 16 jaar)
komt ongeveer 33 % als schroot terug. De totale verliezen die optreden tussen
de ruwstaalproductie en de totale hoeveelheid schroot bedragen ruim 40 %.

Uit vergelijking van het aanbod van en de vraag naar schroot op basis van
acht scenariovarianten tot 2010 blijkt dat er in de nabije toekomst schroot-
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tekorten kunnen ontstaan bij een hoge schrootinzet en een stijgend aantal
elektro-ovens. De elektrostaalindustrie zal hier echter op inspelen en zal
gebruik gaan maken van DR!. Indien het DRI prijstechnisch gunstiger wordt
kunnen er schrootoverschotten ontstaan indien het aantal elektro-ovens minder
snel stijgt dan verwacht en de inzet van schroot terugloopl

Yoor de staalindustrie in de nabije toekomst kunnen we stellen dat het huidi
ge oxystaalproces voor wat betreft de grondstoffen-, energie-, en milieupro
blematiek het aflegt tegen het elektrostaalproces. Het is echter mogelijk om
bij het oxystaalproces enkele verbeteringen door te voeren, waar nu uitgebreid
onderzoek naar gedaan wordt, waardoor zowel maatschappelijk als politiek
het oxystaalproces naast het elektrostaalproces wordt getolereerd als een
proces om staal te maken dat past binnen de doelstellingen van een duuname
samenleving. De verbeteringen bij het oxystaalproces bestaan uit het gebruik
maken van gereduceerde ertsen, waardoor de milieubelastende stappen
ertsvoorbereiding (sinteren en pellettiseren) en kooksproductie overbodig
worden.

Yoor Nederland wordt geen grote stijging verwacht van het aantal elektro
ovens de komende jaren. De oonaak hiervan is dat Hoogovens in IJmuiden,
goed voor 95 % van de ruwstaalproductie in Nederland, gebruik zal gaan
maken van een gemodemiseerde versie van het bestaande oxystaalproces,
waarbij de meest milieubelastende stappen van het huidige oxystaalproces niet
meer worden toegepast.

Yoor de langere termijn wordt een (gedeeltelijke) overstap op elektro-ovens
bij Hoogovens echter niet uitgesloten.
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I.INLEIDING

In de huidige maatschappij groeit het besef dat de grondstoffen- en energie
voorraden niet oneindig groot zijn. Om te zorgen dat ook in de toekomst nog
gebruik kan worden gemaakt van energie en grondstoffen is een eerste ver
eiste dat er nu zorgvuldig mee omgesprongen wordt Oit gaat samen met een
verantwoorde omgang met het milieu. De problematiek van grondstoffen,
energie en milieu is niet aan grenzen gebonden, maar speelt op mondiale
schaal. Oit onderzoek zal zich echter beperlcen tot de landen van de ED.

Er zijn vele verschillende gebruikers van energie en grondstoffen. De indus
trie is er ~n van, enwel ~~n van formaat. Binnen de industrie neemt de
basismetaalindustrie, en speciaal de ruwstaal- en aluminiumindustrie, een
belangrijke plaats in. Oit onderzoek beperlct zich tot de ruwstaalindustrie
binnen de ED.

Er wordt binnen de ED volgens twee processen ruwstaal gemaakt: volgens
het oxystaalproces, dat gebruik maakt van ijzererts, kooks, kolen en zuurstof
als grondstof, en volgens het elektrostaalproces, dat gebruik maakt van
schroot en elektriciteit. Voor wat betreft de grondstoffen- en energie-input
zijn er grote verschillen tussen beide processen, al duidt een groeiend aantal
elektro-ovens (zowel mondiaal als binnen de ED) op voordelen van het elek
trostaalproces. Nederland heeft echter ~n van de laagste percentages elek
trostaal ter wereld (5 %).

In een duurzame samenleving, waarbij we in onze behoefte van grondstoffen
en energie voorzien zonder de mogelijkheden in de toekomst te beperlcen,
past het elektrostaalproces beter dan het oxystaalproces, omdat het elektro
staalproces geen gebruikt maakt van erts en in mindere mate gebruik maakt
van fossiele brandstoffen. Het is nu belangrijk om een inventarisatie te maken
van de hoeveelheid schroot die de komende jaren aangeboden wordt, en hoe
zich dit verhoudt met de vraag naar schroot vanuit de (elektro-) staalindustrie.
We maken hierbij onderscheidt tussen eigen- en verwerlcingsschroot van de
staalindustrie en consumptieschroot, afkomstig van staalhoudende producten
waarvan de levensduur ten einde is. Tevens is het belangrijk vast te stellen
hoe groot de verliezen zijn die optreden tussen de productie van ruwstaal en
het terugkomen van een staalhoudend product als schroot op het einde van
zijn levensduur.

In dit onderzoek wordt ook gekeken hoe de staalindustrie er in de nabije
toekomst uit zal zien, rowel in Europa als in Nederland. Temeer omdat de
maatschappelijke en de politieke druk steeds groter wordt om in de nabije
toekomst voor een staalproductieproces te kiezen dat verstandig omspringt
met energie en gronstoffen. Welk proces dat is hangt in sterke mate af van de
ontwikkeling van de hoeveelheid schroot, waarvoor in dit verslag een model
is opgesteld.
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2. DE STAALINDUSTRIE

2.1 Inleiding

Wereldwijd is de staalindustrie cen van de belangrijkste industrietakken. In
vele landen werd (en wordt) de zware industrie als de parel van de industria
lisatie beschouwd. Sinds 1945 is de technologie op het gebied van de staal
productie snel vooruitgegaan en sinds 1950 is de staalproductie meer dan
verviervoudigd. Vaak wordt de staalindustrie beschouwd als een "statische"
industrie. Men denkt dan aan grote fabrieken die (op de ~~n of andere ma
nier) staal produceren. De staalindustrie is echter een zeer dynamische indus
trietak: er worden nieuwe technieken ontwikkeld, er wordt efficienter gebruik
gemaakt van grondstoffen en energie, en, hiennee samenhangend, is er meer
oog voor milieu-aspecten. Nu is het weI zo dat men binnen de staalindustrie
niet vaak een doorbraak van een revolutionair proces (zoals het oxystaal
proces of continugieten) ziet. Het gaat in de staalindustrie meer om ontwik
kelingen die plaatsvinden binnen bestaande processen. Het onderwerp van
deze studie, de problematiek van het hergebruik van metalen sluit hier goed
bij aan.

2.2 Kort historisch overzicht

We weten niet precies wanneer men voor het eerst in staat is geweest tot het
maken van ijzer, maar uit oude geschriften blijkt dat ijzer al in het jaar 2000
v. Chr. werd gebruikt in China en India [I]. In Egypte was men sinds
ongeveer 1500 v. Chr. bekend met het maken van ijzer, en zo rond 1200 v.
Chr. was de produktie van ferrometalen algemeen geworden. De reductie van
erts tot ijzer vond plaats in een soort oven, meestal gestookt met houtskool.
Pas veel later, in omstreeks 1200 n. Chr., werd er gewerkt met een prille
voorloper van wat we nu een hoogoven noemen. Hierin werd het ijzererts
gemengd met het houtskool. Het produkt was bros en niet goed geschikt voor
bewerking. In het begin van de 14e eeuw ontdekte men dat de reductie van
ijzererts bij een hoge temperatuur een produkt opleverde dat sterk en goed te
bewerken was. Van dit zgn. kneedijzer maakte men in die tijd o.a. kanonnen
en werktuigen. Pas na een lange weg met veel variaties op het gebied van het
maken van ijzer is de hoogoven ontstaan. In 1500 ontstond in Engeland een
hoge oven als blaasoven. Dit principe vinden we terug in latere hoogovens.
Pas aan het begin van de 17e eeuw schakelde men over van houtskool op
steenkool (en kooks). Het zou echter tot de eerste helft van de 18e eeuw
duren voordat het gebruik van kooks algemeen werd. Er zijn echter fabrieken
geweest die tot in de 20e eeuw gebruik hebben gemaakt van houtskool. In het
begin van de 1ge eeuw ontdekte men dat het inblazen van hete lucht in de
hoogoven zeer belangrijk was voor de efficientie van het reductieproces. In
het begin was de temperatuur van de lucht slechts 100°C, maar door allerlei
verbeteringen kon men al snel temperaturen van ruim 800 °C bereiken. De
ontwikkelingen in Amerika hielden ongeveer gelijke tred met die in Europa.
Men ontdekte ook dat het voor de produktiviteit van belang is dat de lading
zo gelijkmatig mogelijk wordt verdeeld. Diverse methoden werden bedacht
om een optimale verdeling te bereiken. Enkele hiervan vonnen ook nu nog de
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basis voor het verkrijgen van een optimale verdeling van de lading binnen de
hoogovens.

2.2.1 De Nederlandse ruwijzerproductie

Door de goedkope aanvoer van buitenlandse ijzeren- en stalen voorwerpen is
de industrie op dit gebied in Nederland pas laat ontstaan [1]. Pas in de 18e
eeuw ontstaan hier en daar wat kleine ijzerfabricerende- en verwerkende
bedrijfjes. Deze verdwijnen weer na uitputting van de plaatselijke grond
stoffen en het vorderen van de hoogoventechniek elders. Op het einde van de
1ge eeuw worden door goedkope distributie van ijzerproducten uit het buiten
land, de laatste bedrijfjes gesloten. Het ijzergieten blijft nog bestaan, maar de
basisindustrie met inheemse grondstoffen komt definitief tot een eind. In 1918
wordt echter begonnen met de realisatie van Hoogovens in Umuiden, alwaar
in 1924 het eerste ruwe ijzer uit twee kleine hoogovens vloeit.

2.2.2 De ruwstaalproductie

Het maken van staal uit ijzer is niet op een bepaald moment uitgevonden: het
is ontstaan uit de eIVaring dat ijzer met een koolstofgehalte lager dan 1,7 %
zacht en goed smeedbaar is [1]. En hoe zachter het ijzer, hoe meer "staal".
Nu zijn er uit het verleden twee (goed werkende) technieken bekend die uit
ijzer staal konden maken. Ben eIVan is de poedeloven. Hierin wordt een bal
ijzer steeds heter gemaakt en telkens gewenteld in de hete luchtstroom.
Hierdoor ontvluchten de verontreinigingen in de vonn van oxyden de ijzer
ertsbal (die soms 50 kg woog). Zij vonnen de "slak". Bij voldoende oxydatie
(wannte-afgave) komt ook het ontkolingsproces op gang. De slak wordt uit
het ijzer verwijderd door op het ijzer te slaan. Bij een herhaalde behandeling
ontstaat een goede staalsoort met een grote bewerkelijkheid. In 1856 werd
door Henry Bessemer een revolutionair proces ontwikkeld om staal te maken
uit ijzer, en weI door lucht te blazen door het ruwijzer in een met silicastenen
bemetselde converter. De lucht, toen nog niet vooIVerwannd, brandt de
onzuiverheden uit het ijzer. Bessemer berekende dat de daarbij vrijkomende
wannte voldoende zou zijn om de massa in een vlooibare, steeds hetere
toestand te brengen, totdat alle onzuiverheden verbrand zouden zijn. Met deze
techniek werd het silicium, het mangaan en de koolstof uit het ijzer
verwijderd. Zwavel en fosfor konden met deze methode echter niet
verwijderd worden. In 1879 ontwikkeld Sydney Thomas een methode om,
met een convertorbekleding van magnesium en calciumoxide het fosfor met
behulp van kalktoevoegingen uit het ijzer te halen. Er ontstond nu de
discussie over wat staal was. Het moest metaal zijn met voldoende koolstof
om door plotseling afkoelen gehard te worden, en het moost een metaal zijn
met te weinig koolstof om er gietijzer (sterk) van te kunnen maken. Dit komt
neer op ijzer met een geringe hoeveelheid koolstof en zonder slak. Alhoowel
het Thomasproces een verbetering betekende ten opzichte van het Bessemer
proces kleefde er een aantal nadelen aan. Door het hoge stikstofgehalte was
het metaal bros en trad er snel metaalmoeheid op. Ben verbetering door in
plaats van lucht zuurstof te gebruiken kon het proces niet redden. Onder
tussen werd door de Fransman Martin in 1864 een geslaagde poging onder
nomen om staal te maken uit ijzer met een toevooging van schroot. Bij zijn
uiteindelijke ontwerp van een oven, maakte hij gebruik van deelontwerpen
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van de gebroeders Siemens. Oit leidde tot de zgn. omkeeroven, een oven die
tot de jaren 50 van deze eeuw bijzonder populair is geweest In West-Europa
en veel andere geihdustrialiseerde landen wordt deze techniek momenteel niet
meer toegepast, echter, in grote delen van het GOS en Oost-Europa wordt weI
nog op grote schaal van dit proces gebruik gemaakt. De basis van de huidige
staalindustrie is gelegd door het Bessemer-, Thomas- en het Siemens-Martin
proces. Hierdoor heefi de produktie van staal en het gebruik ervan een hoge
vlucht genomen. Het zijn beheersbare processen met een grote capaciteit en
een goede kwaliteit. Toch is er sinds die tijd veel veranderd: in gei"ndus
trialiseerde landen worden nieuwe processen gebruikt, die een verre afgeleide
zijn van de bovengenoemde processen: het oxystaalproces en het elektrostaal
proces. Deze processen worden later uitvoerig beschreven.

2.3 Grondstoffen in de ijzerindustrie

Voor de produktie van ijzer kunnen we verschillende groepen grondstoffen
onderscheiden [I]:

- de ijzerhoudende grondstoffen zoals ijzererts, ruwijzer, schroot, ferrolege
ringen, sponsijzer en walsoxyde;

- de toeslagstoffen, waaronder veredeld erts, walsoxyde, ferrolegeringen,
legeringsmetalen, metaalhoudende legeringstoffen, steenkolen, kooks, elek
trodenkool, zuurstof en lucht;

- de toeslagstoffen voor de slakhuishouding, zoals kalk, vloeispaat en
bauxiet;

- de energiedragers, waaronder kooks, olie, aardgas, kooksovengas, steenkool
en elektriciteit.

Voor een ton ijzer zijn ongeveer 2000 kg ijzerhoudende mineralen nodig, 500
kg kooks, 350 kg toeslagstoffen (kalk) en een grote hoeveelheid zuurstof. Om
vervolgens een ton staal te produceren is ongeveer 650 kg ijzer en 350 kg
schroot nodig, al is dit sterk afhankelijk van het toegepaste proces.

2.3.1 Uzererts

Onder ijzererts verstaan we een scala van ijzerhoudende mineralen met
verschillende percentages Fe en met verschillende hoeveelheden andere
stoffen (silicium-, magnesium- en aluminiumoxiden, kalksteen) [2]. Tevens
bevinden zich in het ijzererts nog een groot aantal andere stoffen in kleine
percentages: As, Cr, K, Mo, Na, Ni, P, Ph, S, Sb, Sn, Ti, V en Zo. De
economische waarde van het erts hangt af van de hoeveelheid verontreini
gingen en de winbaarheid. Eerst wordt gekeken naar het percentage Fe, en
daarna naar de kostprijs (winning, transport, etc.). Daamaast spelen zaken als
de te bereiken staalkwaliteit mee en de grootte van de ertskorrels. De
belangrijkste ertssoorten die tegenwoordig gebruikt worden zijn Hematiet
(F~03' met 70 % Fe), Magnetiet (F~04' ruim 72 % Fe) en Limoniet
(2F~03.3H20, 60 % Fe). In mindere mate worden nog andere ertssoorten met
minder Fe gebruikt.
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Het ijzererts ondergaat verschillende behandelingen voordat het verwerkt kan
worden [3]. Deze bestaan uit het breken, malen, zeven, mengen, concentre
ren, classificeren en agglomereren. Oit alles gebeurt voor een groot deel bij
de ertsleverancier. De afnemer mengt vervolgens de verschillende soorten erts
tot de gewenste mix, die voldoet voor de te produceren kwaliteit ijzer. Onder
het agglomereren verstaat men het op een gewenste grootte brengen van de
ertskorrels, dit in verband met de gasdoorlaatbaameid van de hoogovenlading
en het beperken van de hoeveelheid fijn materiaal dat door het
gasreinigingssysteem de hoogoven verlaat. Het erts wordt vervolgens
gesinterd, hetgeen neerkomt op het maken van een bepaalde ertssamenstelling
(kalk en olivijn, een ijzer-, magnesium- of aluminiumsilicaat, worden
toegevoegd). Van de samenstelling wordt een (bij Hoogovens) 35 em dikke
koek gemaakt op een sinterband (2,5 m breed en 55 meter lang). Via een
transportband wordt de koek door een oven gevoerd waarbij de aanwezige
kooks in het mengsel ontbranden. Oaama wordt de temperatuur opgevoerd tot
ongeveer 1400 °C, waarbij alle mengseldeeltjes smelten. Na afkoeling en
stolling van het geheel wordt de koek gebroken tot stukken met de gewenste
afmetingen. Het resultaat is een stof met een homogene samenstelling en de
gewenste eigenschappen. Het kan voorkomen dat door natuurlijke omstandig
heden het erts niet zonder meer geschikt is voor sintering. Oit, veelal
"stoferts", kan gepellettiseerd worden. Hierbij wordt aan het stof een
bindmiddel en water toegevoegd, waardoor het stof samenldontert en geschikt
is gemaakt voor de sintering. De verdere verwerking van het behandelde
ijzererts vindt plaats met behulp van een aantal processen die later in dit
hoofdstuk beschreven zullen worden.

2.3.2 Toeslagstoffen

Toeslagstoffen hebben als taak het regelen van de slakhuishouding. Het gaat
hierbij vooral om de verhouding zuur-base, de viscositeit en het vermogen
van de slak om verontreinigingen op te nemen. De bekendste toeslagstoffen
zijn kalksteen en dolomiet Ben goede kalksteen bevat een hoog percentage
CaC03, een goede dolomiet bevat veel MgC03• Tegenwoordig is het dolo
miet grotendeels vervangen door olivijn (bevat 50 % MgO en delft men in
Noorwegen). De viscositeit van de slak wordt tegenwoordig geregeld door
toevoeging van vloeispaat (CaFJ, terwijl dit vroeger door toevoeging van
bauxiet gebeurde.

2.4 Grondstoffen in de staalindustrie

Het verschil tussen ijzer en staal berust op de hoeveelheid koolstof die in het
metaal aanwezig is. Het C-gehalte van ijzer kan rond de 4,5 % liggen. We
noemen het staal indien het percentage koolstof kleiner dan 1,9 % is. Het
exacte percentage koolstof bepaalt de eigenschappen van het staal. Bij
Hoogovens IJmuiden kan men staal maken met een percentage koolstof van
minimaal 0,04 %, waarmee men een scala van verschillende soorten staal kan
produceren. Ben ander verschil tussen ijzer en staal is het smeltpunt, dat voor
ijzer ca. 1150 °C, en voor staal ca. 1530 °C bedraagt Oit verklaart waarom
men vroeger alleen maar ijzer kon maken.
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Bij het maken van staal worden tegenwoordig drie grondstoffen gebruikt, 01.
pig-iron (ruwijzer), schroot en DRI (Direct Reduced Iron, sinds ongeveer
1970) [4,5,6].

Het DRI-proces (waarover hieronder meer) is een altematief voor het in een
hoogoven optredende, complexe indirecte-reductie-proces.

De directe reductie van ijzererts verloopt in drie stappen [5]:

(2.1)

De drie reacties die verlopen zijn:

FeO + CO - Fe + CO2

(2.2)

(2.3)

(2.4)

De reacties (2.2) en (2.4) zijn exothenn, (2.2) is endothenn. Tevens verloopt
de volgende reactie:

CO2 + C - 2CO (2.5)

Directe reductie is een proces waarbij metallisch ijzer wordt geproduceerd uit
erts en ijzeroxide, waarbij de temperatuur van het proces beneden de smelt
temperatuur van de betrokken stoffen ligt. Binnen deze definitie valt ook wat
men vroeger sponsijzer noemde. Het gaat bij directe reductie dus om reduc
tie van een vaste stof, dit in tegenstelling tot de reductie die in een hoogoven
plaats vindt waarbij de temperatuur hoger is dan het smeltpunt van het erts.

Het DRI heeft men ingezet bij alle processen om ruwstaal te maken. Het is
echter gebleken dat het op dit moment alleen in de elektrostaalindustrie
rendabel is om op grote schaal in te zetten als gedeeltelijke of gehele vervan
ging van schroot. Omdat het DRI in de elektrostaalindustrie wordt ingezet,
wordt de prijs ervan vaak vergeleken met de prijs van schroot Het DRI is
duurder maar bevat minder verontreinigingen dan schroot. De productie van
DRI vereist tevens brandstoffen die van een lagere kwaliteit zijn dan de
brandstoffen die nodig zijn bij de productie van pig-iron. Andere voordelen
ten opzichte van schroot zijn een stijgende productiviteit, minder schomme
lingen in de prijs, een homogene, bekende samenstelling en de transporteer
baarbeid. Door gebruik van DRI is de elektrostaalindustrie niet meer volledig
afhankelijk van de schrootmarlct. En in bepaalde gevallen kan ook pig-iron
ingezet worden.

Vanaf 1960 is er een groeiende belangstelling voor het DRI, omdat bet proces
veel eenvoudiger is dan het hoogovenproces [5,6]. Tegenwoordig is schroot
echter prijstechnisch een aantrekkelijkere grondstof. Tevens zijn in
geihdustrialiseerde landen de energieprijzen te hoog om DRI aantrekkelijk te
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maken. Het beslaat momenteel dan ook slechts enkele procenten van de
grondstoffenvoorzieDing in de wereldruwstaalproductie en wordt toegepast in
gebieden met erts en natuurlijke energiebronnen (gas, water, etc.).

In de toekomst zal het gebruik van DR! gaan stijgen (zie Ontwikkelingen in
de elektrostaalindustrie, § 2.11.4 en Het Midrexproces, § 2.11.5). De grootte
van deze stijging is afhankelijk van een aantal factoren, maar in het jaar 2000
zal de DRI-capaciteit naar verwachting ruim 50 miljoen ton bedragen [5]. In
de oxystaalindustrie zal DR! alleen ingezet worden om tijdelijk de capaciteit
op te voeren of het gebruik van kooks terug te dringen. In de
elektrostaalindustrie wordt de rol van het DR! steeds groter. De prijs van het
erts en het schroot is hierbij van zeer groot belang, evenals het aanwezig zijn
van bijvoorbeeld voorraden natuurlijk gas die voordelig geleverd kunnen
worden (bijvoorbeeld in Latijs-Amerika).

De hoeveelheid grondstoffen die in de staalindustrie gebruikt wordt (pig-iron,
ook weI ruwijzer genoemd, schroot en DRI) is weergegeven in figuur 2.1
(gestileerd) [4]. Vit deze figuur blijkt dat het gebruik van pig-iron de laatste
vijftien jaar een licht stijgend verloop laat zien, met een verbruik van
ongeveer 500 miljoen ton in 1990. De produktie van ruwijzer vindt voor het
overgrote deel plaats in hoogovens, die met kooks worden gestookt. Normaal
gesproken gaat dit ruwijzer naar een oxystaalconverter om er staal uit te
maken. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om in plaats van
kooks kolen te gebruiken (al dan Diet door middel van injectie) en naar
technieken om het erts beter geschikt te maken voor verwerking. De hoeveel
heid schrODt die bij de produktie van staal gebruikt wordt is de laatste jaren
licht gestegen tot ongeveer 350 miljoen ton per jaar. Deze hoeveelheid kan
Diet precies bepaald worden omdat de gegevens van enkele landen Diet
bekend zijn. De werlcelijke hoeveelheid ligt waarschijnlijk hoger. In het
gebruik van DRI is een stijging (tot ongeveer 18 miljoen ton in 1990) te zien,
maar de hoeveelheden blijven ver achter bij die van het pig-iron en het
schroot. Zoals later zal blijken komt het percentage DR! vrijwel geheel voor
rekeDing van de ontwikkelingslanden, omdat hier wordt voldaan aan de voor
waarden die de produktie van DRI aantrekkelijk maken.

Miljoen ton
600

Schtoot

500

-400

.....................-- --_ - - - -- .--
300 ••••••••••••••------------

200

100

DRI

....................................................................
0

1970 1980 1990

Figuur 2.1 Grondstoffengebruik (gestileerd, mondiaal) in de staalindustrie
[4J
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Van de nog altijd belangrijkste grondstof voor staal, het ruwijzer, is Europa
(zowel Oost als West) de belangrijkste importeur, en zijn het GDS en Brazi
lie de belangrijkste exporteurs.

2.4.1 De eindigheid van de grondstoffenvoorraad

De mate van schaarste van een grondstof is in feite direct gerelateerd aan de
geologische voorraad van de grondstof in de aardkorst [7]. Van alle stoffen
kunnen we een gemiddelde concentratie vaststellen. Voor ijzer (Fe) geldt dat
de gemiddelde concentratie in de aardkorst 5 % bedraagt. Indien de stoffen
echter alleen in de gemiddelde concentratie zouden voorkomen, dan rou het
veel energie kosten om ze te winnen. Ter vereenvoudiging kunnen we de
verdeling van de concentratie in de aardkorst gausisch veronderstellen.
Slechts een klein deel van de in de aardkorst aanwezige grondstoffen is
economische winbaar, enwel het deel met de grootste concentratie (dit is het
gedeelte dat zich bij de Gauss-kromme uiterst rechts bevindt, zie figuur 2.2).
In een situatie van schaarste kan men overgaan tot het winnen van grond
stoffen die in een lagere concentratie voorkomen, hetgeen gevolgen heeft
voor het energiegebruik en de totale kosten per hoeveelheid gewonnen erts.
Deze kosten zijn de beperkende factor bij de winning van ijzererts.

P(concentratie)

Gemlddelde concentralie

Concentratie in aardkorst

Figuur 2.2 Gaussische verdeling van de concentratie ijzer (metalen) in de
aardkorst [7J

Bij schattingen van de hoeveelheid grondstoffen die er aanwezig is, maken
we gebruik van schattingen van de economische reselVes, dat wi! zeggen de
hoeveelheid winbaar materiaal die op dit moment, en met de huidige stand
van de technologie kan worden ontsloten.

2.5 Processen in de staalindustrie

2.5.1 Inleiding

Door de jaren heen zijn er allerlei processen ontwikkeld die met gebruik van
ruwijzer (later ook met schroot en DRI) staal maken. Het Bessemerproces
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was in de vorige eeuw het meest gebruikte proces. Tegenwoordig wordt staal
gemaakt met behulp van het oxystaalproces, het elektrostaalproces en op
kleinere schaal nog met het Siemens-Martinproces.

2.5.2 Siemens-Martinproces

Meer dan 100 jaar is het SM-proces (open haardproces) de belangrijkste
methode geweest voor de produktie van staal, maar het is in korte tijd
verdrongen door vooral het oxystaalproces [2]. De oven van het SM-proces is
zeer flexibel voor wat betreft de lading: geheel vloeibaar ruwijzer (meestal
werd het ijzer eerst gedeeltelijk geoxideerd in een Bessemerconverter),
vloeibaar ruwijzer met vloeibaar ruwstaal (uit het Bessemerproces), vloeibaar
ijzer en schroot (de meest nonnale lading van de SM-oven), vast ijzer en
schroot (bijvoorbeeld bij reparatie van de hoogoven), en tot slot alleen
schroot (indien er geen ruwijzer voorhanden was). Grote nadelen van dit
proces zijn een geringe energie-efficientie, de storingsgevoeligheid, en de
hoge kosten per ton geproduceerd staal (vanwege de zeer grote consumptie
van vuurvast materiaal in dit type oven). De SM-oven van Hoogovens werd
in 1979 gesloten.

2.5.3 Oxystaalproces

Oxystaalprocessen hebben hoofdzakelijk tot doel het zuiveren van een
metallische lading, bestaande uit vloeibaar ruwijzer en schroot [2]. Door het
gebruik van zuurstof wordt op een snelle manier staal gemaakt met het
gewenste koolstofgehalte. Verschillende toeslagstoffen worden toegevoegd om
het zwavel- en fosforgehalte in het bad tot aanvaardbare concentraties terug te
brengen. Het oxystaalproces is in feite een verbeterde versie van het Bessemer-
en Thomasproces. Het idee van Bessemer om in plaats van lucht zuivere

zuurstof te gebruiken (al was er op dat moment nog niet genoeg zuivere
zuurstof voorhanden) bleek achteraf een schot in de roos. Toen men later de
techniek van het zuurstof-maken beheerste, kon men zich gaan bezighouden
met de techniek om deze zuurstof in het ruwijzer te krijgen. Verschillende
converterconstructies werden ontworpen. De meest optimale situatie is een
lans (waardoor de zuurstof wordt geblazen) hoven het bad, waarbij een
maximale oxydatie wordt bereikt. De oxydatie van silicium, koolstof,
mangaan, fosfor en ijzer levert de gewenste energie voor het smelten van het
schrODt (dat ter koeling wordt toegevoegd), het vonnt de slak en het zorgt
voor het verkrijgen van de juiste badtemperatuur. Binnen het scala van
produktiemogelijkheden vallen: laag- tot extra laag-koolstofstaal, construc
tiestaal (0,15-0,20 % C), machinestaal (0,30-0,60 % C), gereed-schapsstaal
(0,60-1,20 % C) en meetgereedschapsstaal (1,20-1,50 % C). Tevens produ
ceert men legeringen met mangaan, nikkel, chroom, vanadium, molybdeen en
titaan. Hierdoor kan men eigenschappen verkrijgen op het gebied van de
sterkte, stugheid, stijfheid, hardheid en taaiheid. De grondstoffen van de
converters van het oxystaalproces zijn ruwijzer en zuurstof. Het ruwijzer
wordt meestal vloeibaar aangevoerd. Het bestaat voor het grootste gedeelte uit
Fe, maar ook koolstof, silicium, mangaan, fosfor en zwavel komen er in voor.
De zuurstof, wordt bij in de buurt van de eigen fabrieken gemaakt, teneinde
niet afhankelijk te zijn van leveringen en transjX)rten van derden. De
gebruikte zuurstof bezit een zuiverheid van 99,7 tot 99,8 %, terwijl de rest
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bestaat uit argon en stikstof, waarvan de laatste zeer ongewenst is bij de
bereiding van verscbillende staalsoorten. Veel van de benodigde proces
wannte wordt verlcregen door de verbranding van vooral koolstof, silicium en
fosfor. Ben probleem vonnt de hoeveelheid zwavel (afkomstig uit het
ruwijzer en uit het schroot). Vaak vindt er ontzwaveling plaats voorafgaand
aan het staalfabricageproces. Aangezien de hoeveelheid proceswannte groter
dan gewenst is, wordt er (een door de wanntebalans bepaalde) hoeveelheid
schroot toegevoegd. Bij Roogovens IJmuiden gebruikt men ongeveer 10-15 %
schroot in verband met de kwaliteitseisen die men aan het staal stelt en de
bier geldende wanntebalans. Ret is bij het oxystaalproces echter mogelijk om
20 tot 30 % schroot in te zetten. AI kunnen er allerlei verontreinigingen in
voork.omen, het percentage Fe is bijna altijd tegen de 100 %, en schroot is als
grondstof goedkoper dan ruwijzer. Tegenwoordig wordt het schroot voor
verwannd (meestal met restwannte) voordat bet aan het proces wordt toege
voegd. Rierdoor wordt het koelend vennogen minder en kan men meer
inzetten. Men spreekt overigens, afhankelijk van de dichtheid, over "licht"
(bijvoorbeeld draaisels) en "zwaar" (bijvoorbeeld plakeinden) schroot, dat met
een verhouding van ongevecr I: I wordt ingezet.

2.5.4 Elektrostaalproces

Ret nog steeds groeiende aantal elektro-ovens toont aan dat er voordelen
zitten aan deze manier van staalmaken [2]. In het verleden was de kwaliteit
van het elektrostaal lager dan die van het oxystaal. Tegenwoordig worden de
kwaliteitsverscbillen kleiner, wat een reden te meer is om, indien men de
keus heeft, te kiezen voor een elektrostaalfabriek. Ben aantal voorbeelden van
elektrostaalsoorten zijn: koolstofstaal, laaggelegeerd staal, constructiestaal,
hoogmangaan- en hoogsiliciumstaal, aluminiumstaal, roestvrijstaal, bittevast
staal, sneldraaistaal en gereedschapsstaal. Tegenwoordig bestaat het elektro
staalproces uit drie stappen, die gei'ntegreerd zijn in een fabriek: de schroot
voorverwanninstallaties, de schrootsrnelters en de verdere bewerk.ing van het
vloeibare staal. Ret elektrostaalproces is in een aantal gevallen een econo
misch aantrekkelijke manier van staalmaken:

- indien er voldoende schroot voorhanden is tegen een gunstige prijs;

- indien er goedkope elektriciteit bescbikbaar is op een niet te grote afstand;

- indien er weinig kooks, kalksteen en hoogwaardig ijzererts op korte afstand
voorhanden is;

- indien er een reden is om kleine, flexibele ministaalfabrieken te bouwen,
waannee men soel kan inspringen op veranderende vraag en veranderende
kwaliteit.

Uit het bovenstaande blijkt dat ontwikkelingslanden en landen met goedkope
energiebronnen en weinig natuurlijke grondstoffen vaak gebruik maken van
het elektrostaalproces. Dit kan worden gekoppeld aan de produktie en het
gebruik van DR!.

In het verleden ging men uit van de gedachte dat elektrostaalproductie een
goed altematief is, indien het staalbedrijf niet meer dan 1,5 miljoen ton staal
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per jaar produceert. Tegenwoordig denkt men dat ook grotere staalbedrijven
vruchtbaar gebruik kunnen maken van elektro-ovens. Ben nadeel van het
proces is dat het stikstofgehalte van het ruwstaal ongeveer tweemaal zo hoog
is dan bij het oxystaalproces.

De wannte, die nodig is voor het smelten van de lading, kan op verschil
lende manieren worden verlaegen, maar het principe is meestal dat via
vlambogen tussen elektroden of tussen elektroden en bad wannte-overdracht
plaats vindl Binnen deze principes is er een grote varil:teit aan technieken
mogelijk. Enkele van de oventypen die tegenwoordig gebruikt worden zijn:
vlamboogovens, inductie-ovens, weerstandsovens, elektronenstraalovens en
plasma-ovens [2,8,9]. In de meeste gevallen wordt bij elektro-ovens gebruik
gemaakt van schroot, dat met behulp van vrijkomende afvalwannte uit de
elektro-oven wordt voorverwannd tot ongeveer 350°C (lean varieren tussen
de 200 en 600 0C). Aan het voorverwannen van schroot [2,10,11,12] kleven
ook nadelen: het voor elektro-ovens belangrijke kleine schroot (staalkrullen)
smelt snel bij het voorverwannen. Tevens kan er bij het voorverwannen
sprake zijn van reukoverlast, door het verbranden van kunststoffen, olie, vet,
rubber, etc., dat zich in het schroot bevindt.

In een directe vergelijking met het oxystaalproces (zie ook Vergelijking met
het oxystaalproces, § 4.3) blijkt dat de elektro-route (al dan niet met DR!)
zowel voor wat betreft het grondstoffen- als het energiegebruik gunstiger
uitpakt dan het oxystaalproces, zoals dat nu op de meeste plaatsen in Europa
gebruikt wordt. Oit betekent ook dat de elektrostaalroute milieutechnisch een
betere keus is dan de oxystaalroute.

Vooral in de jaren '70 is er veel onderzoek gedaan naar het verbeteren van de
capaciteit van elektro-ovens. Men zag toen in dat deze techniek van staal
maken een economisch gunstig altematief kon worden van het oxystaalproces.
Tegenwoordig richt het ondelZoek zich op het verbeteren van de kwaliteit van
het elektrostaal, het optimaliseren van het proces (grondstoffen en energie) en
het verbeteren van de capaciteit. Om een indruk te krijgen van de vooruitgang
die er binnen de elektrostaalindustrie geboekt wordt nemen we als voorbeeld
een Ouitse elektrostaalfabriek (Badische Stahlwerke AG) [13]. Hier daalde het
energiegebruik tussen 1980 en 1988 van 520 kWh naar 410 kWh per ton
vloeibaar staal (-21 %). De kosten voor energie beslaan de helft van de totale
kosten. Van alle benodigde energie is 80 % nodig voor de smeltstroom.
Tevens daalde het elektrodeverbruik met 60 %, steeg de produktiviteit met 45
%, en werd de smeltcyc1us verkort van 90 naar 60 minuten. De grote ver
schillen met het oxystaalproces zijn de geringere capaciteit van de elektro
staalfabrieken (ook weI e1o's of mini's genaamd) en de staalsoort. In de
oxystaalfabrieken (ook weI gei"ntegreerden genaamd) worden aile producten
gemaakt, maar hoofdzakelijk platte, dikke, en dunne plaat. De dunne plaat is
er in twee soorten: wann gewalste plaat en (het duurdere) koudgewalste plaat,
die voomamelijk gebruikt wordt om autocar-rosserieen uit te stampen.
Bovendien wordt de dunne plaat tegenwoordig steeds meer gecoat: vertint
voor blik, verzinkt voor auto's, etc. De elektro-ovens maken vooral lange
producten, die minder zuiver hoeven te zijn dan de platte, omdat er vee1al
producten als betonstaal, walsdraad, strippen, etc. van gemaakt worden.

Zowel bij het oxystaalproces a1s bij het elektrostaalproces wordt steeds meer
gebruik gemaakt van continugietinstallaties. Continugietinstallaties hebben een
enonne verbetering in de efficientie van de gerntegreerde staalbedrijven
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veroorzaakt. Het energiegebruik is met 0,5 tot 0,8 Gj/ton ruwstaal gedaald
[32]. De installaties vormen de schakel tussen de staalfabriek en de walserij,
waar de halfprodukten verder worden verwerkt Ret principe is eigenlijk
simpel: het vloeibaar staal wordt discontinu (bet staal komt in bepaalde
hoeveelheden uit de oven) aangevoerd in een verdeelbak, waaruit bet afgetapt
wordt. Er ontstaat hierdoor een lange plak (of bloom, knuppel, staaf, etc.), die
op een gewenste lengte geknipt kan worden. De discontinurteit in de aanvoer
van vloeibaar staal ontstaat door het feit dat er ladingen staal geproduceerd
worden door de converter of de elektro-oven. Het proces wordt slechts
gestopt voor onderhoud of reparatie of indien er staalsoorten gemaakt worden
die niet aan elkaar kunnen worden gegoten. Door het continugieten wordt
zowel het blokgieten als het weer verwarmen van de blokken en het blokwal
sen overgeslagen. Het continugieten betekent dus ook een daling in het
energiegebruik, een daling van de procestijd, een hoger rendement en een
betere staalkwaliteit. Bovendien is het proces goed beheersbaar. Er wordt nu
ongeveer 60 % van de wereldruwstaalproductie op deze manier gemaakt Er
zijn per land grote verschillen, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Tabel 2.1 Aandeel continugieten in de staalindustrie (1990) [4]

Continugieten (%)

West-Europa en Verre Oosten 90

China, Korea en Taiwan 96

Frankrijk, Italie en Japan 94

Oceanie 80

GOS 20

Overige 60 a70

2.5.5 Andere processen

Het meest gebruikte proces buiten het oxyxstaal- en het elektrostaalproces
binnen de intemationale staalindustrie is het open haardproces [2]. Ret wordt
in Nederland niet toegepast en binnen Europa alleen nog op grote schaal in
Oost-Europa. De kenmerken van dit proces zijn: de mogelijkheid om iedere
gasvormige of vloeibare brandstof te gebruiken; het kunnen inspecteren van
de oven na behandeling van de lading; de lading varieert van 5 % koud pig
iron in combinatie met 95 % schroot tot 70 % vloeibaar ruwijzer in combi
natie met 30 % schroot; op enkele speciale staaisoorten na is produktie van
alle soorten mogelijk en de mogelijkheid om bij een gebrek aan vloeibaar
ruw ijzer over te schakelen op schroot. Dit alles neemt echter niet weg dat het
proces niet meer kan concurreren met bet oxy- en het elektrostaalproces.

2.5.6 De rol van de processen in de wereldruwstaalproductie

Wereldwijd worden hedentendage drie processen gebruikt om staal te maken.
Het open haardproces (SM), het oxystaalproces en het elektrostaalproces.
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Andere toegepaste technieken beslaan slechts enkele tienden van procenten
van de wereldproduktie (het gaat hier vooral om het EOF, het Energy
Optimizing Furnace, dat in Brazilie en India wordt toegepast) [15]. In figuur
2.3 is het aandeel van de verschillende processen in de totale produktie te
zien. Er blijkt dat qua hoeveelheid het oxystaalproces en het elektrostaal
proces toenemen ten koste van het open haardproces. Procentueel gezien
blijkt alleen het elektrostaalproces toe te nemen, tot bijna 28 % in 1990
(figuur 2.4). V66r de hier beschreven tijd waren het Bessemer- en het open
haardproces de enige processen.
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Figuur 2.3 Ruwstaalproductie (mondiaal) naar proces [4]
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Figuur 2.4 Ruwstaalproductie (mondiaal) naar proces (%) [4]

Naar verwachting zal het aandeel van het open haardproces verder dalen.
Eveneens zal er een lichte dating optreden in het aandeel van het oxystaal
proces. Dit alles ten gunste van het elektrostaalproces, dat in het jaar 2000
mondiaal naar verwachting ongeveer 40 % zal beslaan van de mondiale ruw
staalproductie. Het open haardproces, dat in 1990 in Oost-Europa nog bijna
de helft van de totale produktie besloeg, is in de Verenigde Staten bijna
uitgestorven, terwijl het in delen van Azit: ongeveer een kwart besloeg in
1990. Het oxystaalproces, in 1990 goed voor 57 % van de wereldproduktie,
neemt licht af in West-Europa en Japan.
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2.6 De wereldruwstaalproductie

Zoals in figuur 2.3 te zien is, is in de ruwstaalproductie de laatste 20 jaar een
lichte stijging te zien. Hoe de produktie verdeeld is over de staalprodu
cerende landen is te zien in figuur 2.5. In de Westerse landen is, mede door
een tegenvallende economische groei, ook een daling in het gebruik van staal
en staalprodukten te zien. De prijs van staal laat een dalend verloop zien,
hetgeen in West-Europa vooral veroorzaakt wordt door goedkope staalimpor
ten uit Oost-Europa. De staalproduktiecapaciteit daalde licht de afgelopen
jaren, dit door toedoen van dalingen in de VS en Oost-Europese landen.

Rest Oo8t.Europa 56

Figuur 2.5 Wereldruwstaalproduktie (1992) [8J

Onder de grootstaalgebruikers is bij de scheepsbouw een stijging van het
staalgebruik te zien aan het begin van de jaren '90. Andere afdelingen, zoals
wegtransport, laten een daling zien. AI deze factoren veroorzaken gezamen
lijk een teruglopende trend in de mondiale staalindustrie. Landen met een nog
steeds stijgende staalproductie zijn onder andere Zuid-Amerika, China en
Korea. De prijzen van erts en schroot zijn de laatste jaren dalende. In 1992
heeft mondiaal een daling in de staalconsumptie van 2% (11,5 miljoen ton)
plaatsgevonden. De daling was het sterkt in Japan, Australie, Canada en de
EU. Er was een stijging in Noorwegen, Turkije, China, India en de VS. De
ruwstaalproductie per werelddeel is gegeven in tabel 2.2.

Tabel 2.2 Ruwstaalproductie mondiaal per werelddeel (1992) [8J

Ruwstaalproductie (Mton)

West-Europa 220

Azie 315

Amerika 190

Oost-Europa + GOS 212

Hierbij merken we op dat de ruwstaalproduetie en de ruwstaalconsumptie erg
gevoelig zijn voor economische invloeden. Op de lange tennijn spelen ook
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zaken als substitutie een rol (bijvoorbeel aluminium auto's in plaats van
auto's van blik).

2.7 De ruwstaalproductie in de ED

In de West-Europese marlcteconomien vertoont de economische groei een
stagnatie sinds het begin van de jaren '90. Voortdurend wordt er een herstel
voorspeld, dat nog uitblijft. Op dit moment verwacht men tegen het einde van
'94lbegin '95 een opleving. De belangrijkste ontwikkelingen in 1992 op het
gebied van de staalproductie in de ED zijn:

- afname staalconsumptie met 3,4 % (10,6 miljoen ton);

- afname staalproductie met 3,1 % (11,5 miljoen ton);

- bezettingsgraad daalde van 75 % (1991) naar 73 % in 1992;

- dalende staalprijzen.

In 1992 steeg het BNP van de ED-landen licht: +1,1 %, hetgeen een verdere
vermindering van de groei betekent ten opzichte van 1991. Hiermee
verbonden daalde de algemene consumptie, de investeringen en de werkge
legenheid. Men verwacht dat de cijfers voor 1993 dezelfde negatieve trend
laten zien. Tabel 2.3 laat de staalproductie van de ED zien, met een
onderverdeling naar oxystaal en elektrostaal.

Tabel 2.3 Ruwstaalproductie Europese Unie [9J

1989 1990 1991

Totale staalproduetie (Mt) 139,5 136,7 137,6

Oxystaal (Mt) 97,8 94,3 93,4

Aandeel (%) 70,1 69,0 67,9

Elektrostaal (Mt) 41,7 42,4 44,1
~

Aandeel (%) 29,9 31,0 32,0

De Benelux produceert als geheel bijna 20 miljoen ton staal per jaar (1992).
Hiermee komt de Benelux op de ge plaats in de wereld, waarmee het Frank
rijk (18,4 miljoen ton) en Engeland (16,5 miljoen ton) is voorbijgestreefd.
Bovendien is de Benelux nummer 2 op de wereldranglijst voor staalexpor
teurs met een export van bijna 10 miljoen ton per jaar. Op de eerste plaats
staat Brazilie met bijna 11 miljoen ton per jaar.

De ruwstaalproductie en de ruwstaalconsumptie in de ED is te zien in figuur
2.6. De ruwstaalconsumptie is de hoeveelheid staal (blokken, draad, etc.) die
verwerkt wordt tot producten. De werkelijke staalconsumptie is de hoeveel
heid staal die zich in de producten bevindt Hierbij wordt rekening gehouden
met de in- en export van staalbevattende goederen (bijvoorbeeld Japanse
auto's die in de ED verkocht worden. In Soorten schroDt als grondstof, §
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3.1.1 worden deze begrippen uitvoeriger besproken. De grootste fluetuatic in
de ruwstaalproductie en -consumptie zien we tijdens de oliecrises van 1973.
Ook begin jaren '80 is door economische omstandigheden een teruggang in
de ruwstaalproductie en -consumptie te zien.

Miljoen ton

150

100 ,I' ......
.., , ....•

................' .
.................

, ..
............:; .

.•......•.••.................. .'
. .

50

199019851980197519701965

OL----- _

1960

Figuur 2.6 Ruwstaalproductie- en consumptiedata EU (12) [17-18J

2.8 De staalproductie van Oost-Europa

Met een capaciteit van meer dan 200 miljoen ton staal per jaar (Ie staaf
figuur 2.7) beschikken de Oost-Europese landen (inclusief het GOS) over
ongeveer een kwart van het mondiale ruwstaalproductiepotentieel [16,19]. In
figuur 2.7 zien we dat dit voomamelijk komt door de bijdrage van de landen
van het GOS, met een capaciteit van meer dan 150 miljoen ton staal per jaar.
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Figuur 2.7 Ruwstaalcapaciteit van Oost-Europa [16J

Ret in West-Europa al jaren niet meer toegepaste Siemens-Martinproces
beslaat in de Oost-Europese landen nog ongeveer de helft van de totale
produktie. Ook het energie- en grondstoffenbesparende continugieten, dat in
West-Europa in 90 % van de gevallen gebruikt wordt, beslaat in Oost-Europa
slechts ongeveer 20 %. Onderzock heeft uitgewezen dat de produktie van een
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ton ruwstaal in Tsjechie tussen de 15 en 50 % meer (primaire) energie kost
dan de produktie van dezelfde hoeveelheid staal, gemaakt door West
Europese installaties. Om het energiegebruik terug te dringen heeft men een
plan opgesteld. Men wi! de open haard techniek vervangen door converters en
wi! men het continugieten van 12 % nu tot 45 % in het jaar 2000 uitbreiden.
Tevens bevinden zich in Tsjechie elektrische ovens, gemaakt met behulp van
(energie-inefficiente) Russische technologie. Door de gebruikte techniek, hun
leeftijd en hun geringe capaciteit gebruiken deze ovens in vergelijking met de
beste elektrische ovens van West-Europa ongeveer 40 % meer energie per
geproduceerde ton ruwstaal. Binnen afzienbare tijd zullen deze ovens vervan
gen worden. Het gebruikte percentage schroot bedraagt 26 %, hetgeen vrij
hoog is, gezien het lage aantal (13 %) elektrische ovens. De situatie zoals hier
geschetst geldt in zekere mate voor alle Oost-Europese landen. In deze landen
voerde de Oost-Europese staalindustrie een eigen leven. Er werd geiinporteerd
indien nodig en geexporteerd indien er iets over bleef. Een verkoopstrategie,
zoals die in het Westen gevoerd wordt, ontbrak volledig. Alles werd over
stemd door de centraal geleide planeconomie. Nu is er voor de Oost-Europese
staalindustrie een kans om geld in het Westen te verdienen, dat hard nodig is
om het verouderde produktieapparaat te onderhouden. Van de Oost-Europese
export komt ongeveer 75 % in West-Europa terecht. Nu zijn er met Tsjechie,
Slowakije, Polen en Hongarije afspraken gemaakt, waarbij vanuit Brussel in
principe vrije toegang wordt geboden aan de West-Europese markten. Ook
met Bulgarije en Roemenie zijn er onderhandelingen.

Er is door allerlei omstandigheden een teruggang opgetreden in de ruwstaal
productie en de staalverwerking van de Oost-Europese landen, zoals te zien is
in figuur 2.8.

90

80

70

60

GOB

Pol..

H~~!!;~~.

R_1e

50 , ,
" ,

'.
30 1~989::--------------------:1-::-:-::llII2

Figuur 2.8 Produktie-afname van ruwstaal (gestileerd) in Oost-Europa [l6]

Tussen 1989 en 1993 is de produktie afgenomen met ongeveer 35 %, terwijl
de capaciteit onveranderd is gebleven. De mate van teruggang in de produktie
van ruwstaal is voor de Oost-Europese landen verschillend. De grootste pro
centuele teruggang plaatsvindt in Roemenie, Bulgarije en Hongarije.

In de landen met turbulente (politieke) omstandigheden bestaan plannen om
de capaciteit met ongeveer 20 % te verminderen. In de meeste Oost-Europese
landen verwacht men de komende jaren een stagnatie of een afname van het
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staalgebruik. AIleen in Polen en Hongarije wordt de komende jaren een
toename in het staalgebruik velWacht. Hoewel het moeilijk is om precieze
cijfers te geven, houdt men rekening met een sterlee daling van het
staalgebruik in het GOS, waar naar velWacht in de jaren 1993 en 1994
dalingen optreden van rond de 15 % per jaar.

2.8.1 De handel tussen de ED en Oost-Europa

De laatste jaren (vanaf 1990) is de import van staal uit de Oost-Europese
landen zeer sterle toegenomen. Vooral de import vanuit Tsjechie, Slowakije en
Polen naar (West-) Duitsland heeft een hoge vlucht genomen. Door de
beduidend lagere prijzen per ton staal zijn de ruwijzer- en staalprijzen binnen
de EU onder druk komen te staan. Voor de West-Europese ruwijzer- en
staalfabriekanten is dit een negatieve ontwikkeling. Ben grote toename van de
staalimport uit Oost-Europa komt vrijwel gelijktijdig met een verminderende
vraag naar staal vanuit de EU-landen en de rest van de wereld. Nu zal de
huidige situatie, waarbij de EU wordt overspoeld met staal uit Oost-Europese
landen op langere termijn niet voortduren. Tot 1989 bestond er een evenwicht
tussen en export en de import van de EU en Oost-Europa. Er bestond voor de
EU een importoverschot van ongeveer 400.000 ton. Sinds die tijd is de
import vanuit Oost-Europa verdubbeld en de export vanuit de EU gehal
veerd. Met de grote exporten naar West-Europa is voor de EU het import
overschot vertienvoudigd tot 4 miljoen ton. Vooral de import vanuit Tsjechie,
Slowakije en Polen naar Duitsland nam sterle toe.

Ben ander belangrijk aspect zijn de prijzen voor staal. Door het veel
goedkopere staal uit de Oost-Europese landen zijn de prijzen sterk onder druk
komen te staan. De Oost-Europese landen hanteren prijzen die ongeveer een
kwart beneden de geldende prijzen van de EU liggen. Voor sommige
staalsoorten geldt een prijsverschil van ruim 40 % (Polen). De kwaliteit van
het Oost-Europese staal is vaak van een mindere kwaliteit. De mariet voor
staal in Europa is door het opkomen van de Oost-Europese landen complexer
en minder doorzichtig geworden. Nu velWacht men op de middellange
termijn dat de beide partijen elkaar zullen vinden.

De verschillen tussen de Oost-Europese- en de West-Europese staalindustrie
zijn:

- de loonkosten zijn in Oost-Europa lager dan in het Westen;

- de produktiviteit is lager in Oost-Europa;

- in Oost-Europa is nooit rekening gehouden met rente en afschrijvingen,
telWijl dit in de Westerse economie weI het geval was;

- de zorg voor het milieu in Oost-Europa is altijd erg gering geweest. Oit
heeft geleid tot een kostenbesparing t.o.v. het Westen.

Het potentieel van het Oosten is echter nog veel groter: de landen van het
GOS nemen nog nauwelijks deel aan de intemationale staalhandel. De pro
ductie is hier 1950 en 1990 verzesvoudigd. Vanwege de sterke concentratie
van de staalproducenten in het Westen van het GOS, bevinden zich hier grote
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gebieden die van de staalproductie afhankelijk zijn. De meeste fabrieken zijn
bier door aanwijzen van de politiek terecht gekomen. De politiek heeft ook de
capaciteit vastgesteld. Economische en logistieke motieven hebben nauwelijks
meegespeeld. Ook de afzet werd vastgelegd: de naar andere delen van het
land uit te voeren hoeveelheid en de in te voeren hoeveelheid ruwstaal.

In de landen van het GOS bevinden zich ongeveer 120 hoogovens. waarvan
de grootste een capaciteit heeft van 4,5 miljoen ton ruwstaal per jaar. Nu is er
veelal speake van een achterstand in het onderhoud. Sinds 1985 is slechts
20% van het normale noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Ben nog groter
nadeel is het grote percentage (50%) Siemens-Martintechniek dat wordt
toegepast Nu zullen dit geen redenen zijn die de toekomstige expondrang
van het GOS zullen verminderen. In het verleden zijn de landen van het GOS
echter netto importeuren geweest

2.9 De ruwstaalproductie in ontwikkelingslanden

Het gaat bier om de "Newly Industrialized Economies", zoals aangegeven
door de Organistation for Economic Co-operation and Development (OECO)
[20-22]. Representatief voor de groep van nieuwe industriele economieen zijn
vijf landen: Brazilie, Republiek Korea, Mexico, Taiwan en Venezuela. In
deze landen worden verschillende staalprocessen gebruikt De interessantste
ontwikkelingen zijn het gebruik van DRI in Mexico en Venezuela (resp. 26
en 86 % van de totale produktie aan pig-iron en ORI) en het gebruik van
elektrische ovens (tussen de 30 en 40 % van de produktie). De totale
produktie. evenals de consumptie van staal van de ontwikkelingslanden
vertoont een stijgende lijn (zie figuur 2.9)
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Figuur 2.9 Ruwstaalproductie (gestileerd) in de ontwikkelingslanden [21]

Bij het gebruik van DRI kan gesteld worden dat de gebruikte processen
energietechnisch een hoge mate van efficientie bezitten en dat in deze landen
veel onderzoek plaats vindt naar verscbillende processen voor de produktie en
het gebruik van DR!. De produktie van elektrostaal vertoont verscbillen van
land tot land: Taiwan, Korea en Brazilie neigen de trends van de andere
geihdustrialiseerd landen te volgen, met ongeveer dezelfde verdeling tussen
oxy- en elektrostaal. Mexico heeft een groter dan gemiddeld aandeel van
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elektro-ovens, en in Venezuela zijn er alleen maar elektro-ovens, mede door
de produktie van DR!. Omdat de staalproduetie bier pas laat op gang is
gekomen is er nog nauwelijks consurnptieschmot voorhanden, hetgeen
inhoudt dat men schroot moet importeren, of dat men gebruik maakt van DRI
(de hoeveelheid eigen- en verwerldngsschroot zijn niet toereikend). Venezuela
(en ook Brazilie) beschikt over ruime voorraden ijzererts. In deze landen is bf
steenkool bf gas in voldoende mate aanwezig. AI deze factoren verldaren de
opkomst van het DRI in deze streken.

Het open haardproces is bf niet aanwezig geweest bf grotendeels verdwenen
in deze landen. In deze landen, die representatief genoemd kunnen worden
voor een grote groep van ontwikkelingslanden zien we dat er veel onderzoek
gedaan wordt naar nieuwe staalproductietechnieken, zoaIs midden jaren '80
de ontwikkeling van het Energy Optimizing Furnace in Brazilie. Essentieel bij
dit proces is het gebruiken van de afgassen voor het voorverwannen van het
schroot (de grondstoffeninput bestaat voor 100 % uit schmot). Van de energie
die wordt ingezet komt bij het oxy- en het elektrostaalproces uiteindelijk 55
tot 60 % terecht in bet staal, terwijl dit bij het EOF w'n 65 % bedraagt. Een
doorbraak van dit proces is niet te verwachten vanwege de niet spectaculaire
verbetering ten opzichte van een elektrostaalproces met voorverwarrnd schroot
en de hoge investeringskosten van het proces.

We zien een stijging van de combinatie DRI-elektro-oven in Mexico, en we
zien dit zelfde effect, maar dan heviger in Venezuela. Het percentage continu
gieten ligt voor deze landen gemiddeld ongeveer op 70 %, waarbij Taiwan de
lijst aanvoert met rond de 90 %. Het grote voordeel voor deze landen is dat
ze niet te maken hebben met verouderde installaties. Oit zelfde voordeel heeft
Japan ongeveer 30 jaar geleden ook gehad.

De prijs die voor het DRI betaald wordt is tevens de bovengrens die er op de
langere terrnijn voor schroot betaald wordt. Op dit moment, en in de
komende jaren zal de prijs van DRI hoger blijven dan die voor schroot,
waardoor invoering op grote schaal van DRI in gerndustrialiseerde landen zal
uitblijven. Het DRI zal echter een belangrijke positie gaan innemen aan het
begin van de volgende eeuw. Een andere concurrent van het schroot, het
ruwijzer, is ongeveer flOO,- per ton duurder.

2.10 De ruwstaalproductie in de toekomst

Voor het jaar 1993 (we gaan uit van de eerste 8 maanden) kunnen we de
balans opmaken voor de ruwstaalproductie. Voor Oost-Europese landen zien
we een forse daling in de staalproductie, terwijl we bij China, India, Turldje
en Zuid-Korea een grote stijging zien. De landen van de ED liggen ertussen
in met een daling van 3,4%. De verwachting is echter niet dat de daling in de
landen van de ED zal aanhouden in de nabije toekomst.

Bij recente scenario's (1990) voor de ruwstaalproductie in de nabije toekomst
wordt voor de landen van de ED uitgegaan van een stabiele ruwstaalproduc
tie (Energy in Europe van de Commission of the European Communities,
1990), [23]. De wereldruwstaalproductie zal stabiel blijft op 750 h 800
miljoen ton, waarbij er een verschuiving optreedt in de verdeling van de
staalproductie tussen de landen onderling. Vande vier door de Europese
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Commissie opgestelde scenario's gebruiken we de twee meest waarschijn
lijke. Het eerste scenario, "Conventional Wisdom" geheten (tabel 2.4), is
gebaseerd op een lichte economische groei van 2,7% per jaar tot het jaar
2010 voor de landen van de ED (was 2,8% per jaar van 1968-1988). Opval
lend is de dalende ruwstaalproductie van de landen Duitsland, Frankrijk en
Italie, en de stijgende ruwstaalproductie van de landen Engeland en Spanje.

Een ander scenario "High Prices" (tabel 2.5) gaat uit van eenzelfde gematigde
economische groei als in het scenario "Conventional Wisdom" (2,7% per jaar
tot het jaar 2010). Grote verschil is dat er nu meer de nadruk gelegd wordt op
milieuvraagstukken, zoals een reductie van de CO2-emissies, een venninder
ing van het energiegebruik (fossiele brandstoffen) en een efficientere manier
van produceren. Er vinden politieke beslissingen plaats die het efficienter
produceren moeten bevorderen (bijvoorbeeld door belasting op fossiele brand
stoffen). Voor de staalindustrie resulteren de hogere prijzen in een productie
afname ten opzichte van de situatie in 1990 (tabel 2.5).

Tabel 2.4 Ruwstaalproductie voor de landen van de EU (12) met een
vooruitblik tot 2010 ("Conventional Wisdom") [23J

1980 1985 1988 1990 1995 2000 2010

Belgie 12,3 10,7 11,2 11,8 12,2 12,2 12,2

Denemarken 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Frankrijk 23,2 18,6 18,7 18,9 19,1 19,3 19,7

Duitsland 43,8 40,5 41,0 39,9 40,2 40,4 40,8

Griekenland 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3

Ierland 0,0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Italie 26,5 23,9 23,8 24,8 24,2 23,6 23,1

Luxemburg 4,6 4,0 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8

Nederland 5,3 5,5 5,5 5,7 5,9 6,0 6,1

Portugal 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9

Spanje 12,6 14,2 11,6 15,4 15,7 17,0 17,9

Engeland 11,3 15,8 19,0 16,6 17,0 17,4 17,4

Europa (12) 141,8 135,6 137,3 139,5 140,8 142,6 144,1

Tabel 2.5 Ruwstaalproductie voor de landen van de EU (12) met een
vooruitblik tot 2010 ("High Prices") [23J

11990 11995 12010 1

Europa (12) 1139,5 1132,7 1129,5 I

In figuur 2.10 is weergegeven wat de twee scenaro's betekenen voor de
ruwstaalproductie in de ED tot 2010.
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Figuur 2.10 Ruwstaalproductie voor de Landen van de EU (12) met een
vooruitblik tot 2010 voor de beide scenario's [data 23]

In de staalindustrie zal het continugieten, dat de laatste tientallen jaren een
snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt, een nog grotere rol gaan spelen
(figuur 2.11). In de EU zal tegen het jaar 2010 het percentage continugieten
tegen de 100 % bedragen.

Percentage
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Figuur 2.11 Aandeel continuous casting in de EU met een vooruitblik tot
2010 [data 23]

2.11 Productieprocessen in de toekomst

De politieke en maatschappelijke druk wordt in de EU steeds groter om voor
het maken van staal een schoon proces te gebruiken. In de EU wordt uitslui
tend gebruik gemaakt van het oxy- en het elektrostaalproces (verhouding 70
30). Aangezien het elektrostaalproces, in de meeste gevallen, een goedkoper
en schoner proces is, wint deze vorm van staalmaken terrein ten koste van het
oxystaalproces. Binnen de beide processen zijn allerlei ontwikkelingen gaande
om de staalproductie goed, goedkoop en schoon te maken. De belangrijkste
ontwikkelingen voor de nabije toekomst worden hier besproken.
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2.11.1 Ontwikkelingen in de oxystaalindustrie

De belangrijkste stappen van het oxystaalproces, conventioneel en nieuw, zijn
in figuur 2.12 weergegeven.

Conventioneel oxystaalproces

E be "d' ~interenrtsvoor rei Ing
Pellettiseren

•Hoogoven

•Converter

•Casting

•Walsen

Vemieuwd oxystaalproces

, Kolen
CCF I Corex ,.."

1 I~

Converter

•DungietenlCasting

Figuur 2.12 Conventioneel oxystaalproces en nieuw oxystaalproces

De stappen die het meest milieubelastend zijn, zijn het sinteren (SOz in de
lucht), het pellettiseren (N0x in water) en de kooksoven (stof, SOz, NOx en
wellicht geringe hoeveelheden dioxine). Dit zijn tevens kostbare stappen.
Tegenwoordig wordt veel onderzoek gedaan naar een verkort oxystaalproces,
zonder gebruik van de drie bovengenoemde stappen (figuur 2.12).

Belangrijkste ontwikkeling is dat het erts niet meer voorbereid wordt en dat
de eerste reductiestap niet meer plaatsvindt in een hoogoven. IJzererts en
kolen worden direct samengebracht wat resulteert in ruwijzer met dezelfde
kwaliteit als in een hoogoven. De twee belangrijkste processen om met
behulp van kolen en ijzererts ruwijzer te produceren zijn het Corexproces [24]
en het Cyclone Converter Furnace (CCF) [25].

2.11.2 Ret Corexproces

Het Corexproces, dat nu in de VS en ook in Zuid-Afrika wordt toegepast, zal
in de nabije toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het Corex
proces is een proces dat bestaat uit twee stappen. Het ijzererts heeft dezelfde
kwaliteit als ruwijzer uit een hoogoven, maar is ongeveer 30 % goedkoper.
Grondstoffen voor het Corexproces zijn steenkolen en ijzererts. Andere voor
delen ten opzichte van een hoogoven zijn de veel kleinere investeringen en
een kleinere belasting van het milieu. Het productieschema is in figuur 2.13
weergegeven.

Bij de eerste stap wordt het erts (eventueel gemengd met pellets) in een
reductieschacht gebracht, waar het voorgereduceerd wordt met behulp van
gas. De tweede stap is de verdere reductie en het smelten van het ens. Bij
deze stap worden de metallurgische eigenschappen van het ruwijzer en de
slakhuishouding geregeld. Vervolgens wordt het ruwijzer en de slak gescheid
en. Gelijktijdig met de tweede stap verloopt ook het vergassen van kolen met
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behulp van zuurstof. Het 1000-1100 °C hete gas (voomamelijk CO en HJ
wordt na afscheiding van het aanwezige as weer aan bet proces toegevoegd.
Het topgas dat bij de eerste stap van het proces vrijkomt is van een hoge
kwaliteit en is geschikt voor andere aanwendingen. Eventueel kunnen de
afgassen van het Corexproces, die veel CO bevatten, gebruikt worden om in
een aparte unit ijzererts direct te reduceren (DR!).

Kohle Erz. Zuschl~ge

Wasserkrais/auf SchlammRoheisen. Sch/acka

Topgas

Reduktionsgas

Exportgas

Kuhlgas

Figuur 2.13 Corexproces voor de productie van ruwijzer

2.11.3 CCF-proces

Het CCF-proces is in feite een verbeterde versie van het Corexproces. In het
CCF (waar bij Hoogovens in Umuiden veel onderzoek naar wordt gedaan)
wordt ook ruwijzer verkregen rechtstreeks uit ijzererts en kolen (met behulp
van zuurstof). In de oven wordt hoven in de hals ertsconcentraat en zuurstof
evenwijdig aan de wand ingespoten, zodat er een werveling ontstaat (figuur
2.14). De uit bet reactorvat opstijgende gassen zorgen voor een gedeeltelijke
reductie van het wervelende erts, dat als gesmolten ijzeroxide tegen de
cycloonwand slaat en het reaetorvat indruppelt, om daar vervolgens verder
gereduceerd te worden tot ruwijzer door middel van ingeblazen kolen. De
eigenlijke cycloon produceert aldus vloeibaar ijzeroxide, terwijl de totale
installatie ruwijzer procuceert. Voordelen zijn, zoals eerder genoemd, het
wegvallen van de kooksoven en de ertsvoorbereiding. Daarbij komt dat de
CCF een kleine, flexibele eenheid is om ruwijzer te produceren. Het
ijzeroxide en het ruwijzer dat ontstaat wordt, evenals het Corex, vloeibaar
verwerkt tot ruwstaal. Het zal echter tot in de volgende eeuw duren voordat
het CCF op grote schaal wordt ingezet in de (Nederlandse) staalindustrie.
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ruwijzer en slak

bodemborrelen ••

Figuur 2.14 CCF-proces voor de productie van ruwijzer

2.11.4 Ontwikkelingen in de elektrostaalindustrie

In een elektro-oven wordt gewoonlijk schroot gebruikt als grondstof. Pro
blemen die hierbij kunnen optreden zijn de accumulatie van verontreiniging
gen en de afhankelijkheid van het aanbod van schroot. Ben aantal verontrei
nigingen kan verwijderd worden, een aantal echter niet, wals veel stoffen die
geen affiniteit hebben met zuurstof. Bij een nieuw op te zetten staalindustrie
(zoals in ontwikkelingslanden) besluit men meestal om een elektro-oven te
plaatsen, ondanks het feit dat er nauwelijks schroot voorhanden is. Zoals uit
2.9 blijkt kan men ook DRI als grondstof gebruiken. E6n van de belangrijk
ste soorten DR! (er bestaan vele tientallen verschillende soorten, omdat het
ens en het proces overal verschillend zijn) is het Midrex, dat meer dan de
helft van de wereld-DRI-productie voor zijn rekening neemt. De prijs hiervan
ligt hoger (afhankelijk van de schrootprijs enkele tientallen procenten) dan de
prijs van schroot. maar de samenstelling is homogeen en er zijn geen veront
reinigingen. Als voorbeeld van DRI gaan we wat dieper in op het Midrex
proces.

2.11.5 Het Midrexproces

Directe reductie, reductie in de vaste vonn, kan plaatsvinden met behulp van
kolen of gas. De meeste DRI-processen (inclusief het Midrexproces) werken
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echter met gas als grondstof. Het Midrexproces werlct met twee stappen: de
productie van bet gas en de reductie van ijzerens met behulp van dit gas. De
vertIitting en reductie van bet ens door bet gas vindt plaats in een schacht
figuur 2.15). Het ens wordt aan de bovenkant toegevoegd, waardoor het
meteen als afsluibnedium fungeert. Het reducerende gas (CO en ~' in een
onderlinge verhouding van 2:3) wordt door poorten aan de zijkant van de
oven ingebracht (bij een temperatuur van 850-900 OC). Een teveel aan gas kan
door een opening aan de bovenzijde van de oven de oven weer verlaten. Deze
gassen, evenals de afgassen, worden zorgyuldig gereinigd voordat ze opnieuw
worden gebrnikt. Voor de afkoeling van het gereduceerde ijzerens wordt ook
gas gebruikt. Natuurlijk gas wordt toegevoegd aan het reducerende gas.
Hiennee wordt het koolstofgehalte van het DRI bepaald.

Oxide feed

Burner fuel
(Natural 90S)

Process fuel
(Natural 90S)

Figuur 2.16 Midrex-proces

2.11.6 Het oxy- en het elektrostaalproces van de nabije
toekomst

Behalve schroot en DRI kan een elektro-oven ook gebrnik maken van Corex
als grondstof, waaruit blijkt hoe flexibel deze oven is. Het elektrostaalproces
van de nabije toekomst ziet er uit als in figuur 2.16. Hierin is tevens het
oxystaalproces van de toekomst weergegeven. Een belangrijk aspect is dat de
grondstoffeninput en het gieten beide continue processen zijn, terwijl de slap
die ertussen zit, de eigenlijke reductie van de grondstoffen tot ruwstaal een
discontinu proces is, waarbij er per tijdseenheid een lading klaar is (het staal
gaat vanuit de elektro-oven en de converter naar een panoven, een 800rt
verzamelbekken). Voor bet optimaliseren van het proces is dit dan ook een
zeer belangrijke stap. Zowel een converter als een elektro-oven kent een
bepaald uitvalpercentage (enkele procenten), waardoor het gehele proces kan
stagneren. Bij een elektro-oven kan men besluiten om in plaats van grote
eenheden een aantal kleine eenheden te plaatsen. Tevens is de elektro-oven
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dicht telWijl de converter open is, waardoor er schadelijke stoffen ontsnappen.

De staalindustrie in de nabije toekomst zal bestaan uit oxy- en elektro
staalfabrieken, waarbij het elektrostaalproces met inzet van zowel schroot als
DR! in combinatie met een continue dungietinstallatie (die behalve een gun
stig energieeffect, ook een kostprijsverlagende invloed heeft van ongeveer 60
tot 70 gulden per ton ruwstaal) de meeste toekomst heeft.

Continu Continu

Figuur 2.16 Oxy- en elektrostaalproces van de nabije toekomst

Het oxystaalproces in de huidige vorm met ertsvoorbereiding en kooksovens
zal verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen elektro-ovens en oxystaal
installaties die met gereduceerde ertsen werlcen, danwel volgens het CCF
principe. Ook hier gaat dit gepaard met een continue dungietinstallatie. Voor
wat betreft het grondstoffen- en energiegebruik is dit een grote stap op weg
naar een schonere manier om ruwstaal maken.

In het begin van de volgende eeuw is een toenemend aandeel van elektrostaal
in Nederland denkbaar, indien Hoogovens, wellicht tegen de verwachting in,
toch gedeeltelijk zal overstappen op elektro-ovens. Gezien het onderzoek dat
hiernaar verricht wordt en de voordelen die aan het elektrostaalproces verbon
den zijn is deze optie zeker tree!. Het lijkt duidelijk dat het oxystaalproces
zoals we dat nu kennen in Nederland (dat overigens zelfs binnen Europa als
modem kan worden betiteld) in de eerste helft van de volgende eeuw geheel
zal verdwijnen, met als altematief elektro-ovens Of converters met als
grondstoffeninput gereduceerd erts.
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3. RET RERGEBRUIK
FERRO-MET ALEN IN
STAALINDUSTRIE

3.1 Inleiding

VAN
DE

In een wereld die wordt gekenmerkt door een bevolkingstoename, een toe
name van het energiegebruik en veranderingen in het milieu is het belangrijk
om schroot niet als afval maar als grondstof voor nieuwe produkten te zien.
Het gebruik van schroot betekent een lager energiegebruik per geproduceerde
ton staal. De winst komt vooral door het feit dat het gebruik van schroot
impliceert dat de reductiestap van erts naar ijzer vervalt Er wordt hierdoor
niet alleen een venninderde aanslag op primaire grondstoffen verlaegen, maar
door een lager energiegebruik is ook de milieubelasting minder.

3.1.1 Soorten schroot als grondstof

Schroot kunnen we verdelen in drie groepen: het schroot van de staal
industrie (eigenschroot), van de verwerkende industrie (verwerkingsschroot)
en het consumptieschroot (oudschroot). Binnen de staalindustrie zijn enkele
begrippen van belang, die later ook in het model voor het hergebruik van
metalen gebruikt zullen worden. Het eerste begrip is de ruwstaalproductie P.
Deze P is bekend per land. In samenhang met schroot is de ruwstaalproductie
van belang bij het eigenschroot, daar dit schroot lineair afhankelijk is van de
ruwstaalproductie. Een ander belangrijk begrip is de ruwstaalconsumptie C,
waarvoor geldt: Ruwstaalproductie - saldo import/export - saldo voorraad =
Ruwstaalcon-sumptie. Bij het ruwstaal maakt men onderscheid tussen staal
soorten die vallen binnen het ECSC-verdrag, en staalsoorten die vallen buiten
dit verdrag. Het saldo import/export houdt met beide categorieen rekening.
De ruwstaalconsumptie is van belang bij het ontstaan van verwerkingsschroot,
omdat de ruwstaalconsumptie aangeeft hoeveel staal er werkelijk wordt
verwerkt tot producten. Oit is echter niet de hoeveelheid staal die ook
daadwerkelijk wordt geconsumeerd binnen een markt Hiervoor geldt de term
werkelijke staalconsumptie C', die ontSlaat uit: Ruwstaalconsumptie - saldo
import/export staalhoudende goederen (machines, auto's, etc.) = Werkelijke
staalconsumptie. Oit is de hoeveelheid staal die binnen een bepaalde markt
wordt geconsumeerd, en die belangrijk is voor de hoeveelheid consumptie
schroot die binnen deze markt voorhanden is (en zal zijn in de toekomst).

Een groot probleem met schroot is dat er door bet toenemende gebruik van
legeringen steeds meer verontreinigingen in voorkomen terwijl de kwaliteits
eisen van het nieuwe staal steeds hoger worden. Het is dan ook van groot
belang om de samenstelling van het schroot vast te stellen om te controleren
of het in een bepaalde hoeveelheid geschikt is voor gebruik bij het maken
van een bepaalde kwaliteit staal.

Het schroot is de directe concurrent van vloeibaar ruwijzer. Dit ruwe ijzer
heeft als nadeel dat het maar ongeveer 200 kID kan worden getransporteerd

35



Elektrische ovens en de inzet van gebruikte metalen

(het wordt vloeibaar verwerkt) [26], dit in tegenstelling tot het SChrool
Tevens bevinden de grote staalindustriel:n zich op het Noordelijk halfrond,
waar ook de bronnen van schroot zich bevinden. Oit maakt het voor deze
industrieen aantrekkelijk om gebruik te maken van schroot als grondstof.

3.1.2 Schrootkwaliteit

Als we het hebben over de kwaliteit van het schroot, dan is een belangrijk
punt de verontreinigingen die, in steeds grotere mate voorkomen in het ijzer
en staalschroot [27]. De milieutechnisch belangrijkste verontreinigingen in het
schroot zijn cadmium, kwik en allerlei chloorverbindingen. Deze chloor
verbindingen in het schroot kunnen bij verbranding een bron van dioxine
vormen. Tegenwoordig worden producten geproduceerd (verf, kunststoffen)
met een minimum gebruik van cadmium, kwik en chloorverbindingen. Daar
echter consumptiegoederen een zekere levensduur hebben, is het effect hier
van op de schrootkwaliteit nog niet merkbaar. In tabel 3.1 is weergegeven in
welke schrootsoorten (eigen-, verwerkings- en consumptieschroot) de drie
bovengenoemde stoffen voorkomen.

Tabel 3.1 Verontreinigingen in verschillende schrootsoorten [27J

Cadmium Kwik Chloor

Eigenschroot niet niet niet

Verw. schroot verzinkte platen zeer weinig processtof

Cons. schroot verf, plastic batterij/relai verf, plastic

Voor de staalindustrie, die schroot als grondstof gebruikt zijn verontreiningen
met stoffen als koper, nikkel, chroom, lood, zink, aluminium, tin en arseen
ongewenst. Deze stoffen komen rowel in het staal zelf als ook in aanhech
tingen aan het staal voor (verf, plastic, beton, hout, olie, etc.).

3.1.3 Toekomstige mondiale ontwikkelingen

In de jaren '70 hebben we een situatie gekend waarin de aanvoer van schroot
achterbleef bij de stijging van de ruwstaalproductie. Tegenwoordig zien we
een stabilisatie van de ruwstaalproductie. Tot het jaar 2000 wordt verwacht
dat deze stabilisatie zal aanhouden (zie figuur 2.12). Aangezien de totale
hoeveelheid schroot (eigen-, verwerkings- en consumptieschroot) een licht
stijgende trend over deze periode laat zien kan er ten opzichte van de pro
duktie van ruwstaal een stijging van het gebruik van schroot optreden. Ver
wacht wordt dat er ongeveer 350 a 400 kg (mondiaal) schroot per ton staal
gebruikt zal worden (ruim 300 miljoen ton schroot per jaar [28]).

3.2 Energie-aspecten

Bij de winning van metaalertsen en het verwerken ervan tot staalproducten
zijn grote hoeveelheden energie nodig. Bij ijzer en staal geldt dat de
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benodigde hoeveelheid energie voor de primaire productie (ruwijzer) veel
groter is dan de benodigde hoeveelheid energie voor de secundaire productie.
Hieruit blijkt al dat het hergebruik van ijzer en staal een positieve invloed
heeft op het energiegebruik. Vit onderzoek is gebleken [7] dat voor de
primaire produetie van metalen in 1990 ongeveer 22,4*1018 lowe nodig was,
hetgeen overeenkomt met 7,5 % van het totale mondiale energiegebruik in
hetzelfde jaar (300*1018 lowe). Van de metalen zijn ijzer (60 %) en
aluminium (20 %) de grootste energiegebruikers. Energiebesparende maat
regelen zullen in deze industrietakken dan ook het meeste effect hebben.

3.3 De wereldschroothandel

In alle landen van de wereld vindt er een handel in schmot plaats. Door
constinuous casting neemt mondiaal de hoeveelheid eigenschmot af. Oit geldt
voor de meeste industrielanden. Sinds 1970 heeft continuous casting binnen
de staalindustrie een belangrijke plaats gekregen (figuur 2.13). De hoeveel
heid eigen- en verwerkingsschroot is ook afhankelijk van schommelingen in
de hoeveelheid geproduceerd en verwerkt ruwstaal. Voor enkele landen is er
een halvering opgetreden in de hoeveelheid eigenschmot in de laatste 20
jaren. De grootste dalingen hebben plaatsgevonden in Engeland en West
Duitsland. In West-Duitsland heeft de laatste 30 jaar een afname van de
hoeveelheid eigenschroot plaatsgevonden van 250 kg/ton staal naar 100
kg/ton staal. In landen waar nog gebruik wordt gemaakt van oudere produk
tieprocessen is de daling in het eigenschroot veel minder sterk. Veel Oost
Europese landen produceren een hoeveelheid eigenschmot van rond de 250
kg per ton geproduceerd staal (1992) [19]. In de nabije toekomst wordt
verwacht dat wereldwijd de hoeveelheid eigen- en verwerkingsschroot zal
afnemen tot een bepaald minimumpercentage. De hoeveelheid consumptie
schroot daarentegen zal naar verwachting een stijging te zien geven. Hierdoor
blijft de totale hoeveelheid schmot mondiaal gezien vrij constant. In figuur
3.1 is, met behwp van een dubbele schaal te zien, dat de hoeveelheid schmot
van de staalindustrie (eigen- en verwerkingsschmot zal afnemen tot ongeveer
110 miljoen ton, en dat het consumptieschroot zal stijgen tot ongeveer 300
miljoen ton. Oit levert, zoals eerder opgemerkt een vrij constante totale
hoeveelheid schmot op.
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(200) 1980 1990 2000

Figuur 3.1 Eigen-, verwerkings- en consumptieschroot wereldwijd [4J
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De beschikbare hoeveelheid schroot is niet direct gekoppeld aan de produktie
van ruwstaal. Op langere tennijn, met de gemiddelde levensduur van staal
houdende goederen als vertraging, is er weI een relatie. In veel landen is de
laatste jaren de landelijk beschikbaar komende hoeveelheid schroot voldoende
geweest om de vraag vanuit de staalindustrie te dekken. Tekorten kunnen
door import worden aangevuld. De grootste exporteuren op dit gebied zijn de
VS (met een geexporteerde hoeveelheid van ruim 10 miljoen ton in 1990).
West-Europa als geheel is zeer actief op het gebied van zowel de schroot
export als de schrootimport, zoals in figuur 3.2 te zien is.

W...·Europe 22

Korea 4,1

W."-Europe 17

Figuur 3.2 Schrootimport (boven) en schrootexport, mondiaal, 1989 (Mt)

Van de totale schroothoeveelheid die mondiaal beschikbaar is gaat naar
schatting 50 % naar de elektrostaalindustrie, 30 % gaat naar de oxystaal
industrie en de resterende 20 % gaat naar de Siemens-Martin ovens (voor
namelijk in het GOS en Oost-Europa). Binnen de wereldschroothandel
worden de prijzen bepaald door de VS en Europa. De prijs komt tot stand
door vraag en aanbod. Concreet is de prijs van schroot afhankelijk van:

- de vraag vanuit de ruwstaalindustrie;

- de beschikbaarheid van ruwijzer;

- de wereldschrootrnarkt (en de ontwikkeling van de dollarkoers);
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- de prijzen van erts en ruwijzer,

- de kwaliteit van bet schroot.

3.4 De schroothandel in de ED

De totale boeveelheid schroot in de ED geeft een redelijk constant verloop,
zoals blijkt uit figuur 3.3. Het schroot is ook bier onderverdeeid in eigen-,
verweoongs-, en consumptieschroot.

Miljoen ton

50

Totale schroolhoeveelheid~
.~--~

1975 1980 1985

Figuur 3.3 Schroothoeveelheid in de EU, onderverdeeld in eigen-,
verwerkings-, consumptie- en totaalschroot [data 18J

Vanuit de Ianden van de ED vindt import en export plaats van schroot,
voomamelijk tussen de Ianden van de ED onderling. Indien men bet saldo
export-import bekijkt voor de ED als geheel, dan valt op dat dit saldo klein is
(figuur 3.4). De totale balans ziet er als voIgt uit: Schrootconsumptie +
Export - Import dvoorraad = Totale hoeveelheid schroot.
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Figuur 3.4 Totale hoeveelheid schroot, schrootconsumptie en in- en export
saldo voor de EU [data 18J
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Binnen de Benelux groeit de vraag naar (ferro-) schroot snel, vanwege het
stijgende aantal elektro-ovens. Tevens is de schrootinzet in de oxystaal-indus
trie gemiddeld 20 %. Na 1996 wordt binnen de Benelux een extra elektro
staalcapaciteit verwacht van ongeveer 4 miljoen ton per jaar, hetgeen een
vraagtoename naar schroot van ruim 3 miljoen ton zou betekenen. Dit is
echter bij een bezettingsgraad van 100 %, terijl een bezettingsgraad van 75 %
rerel lijkt. Oit komt neer op een extra schrootbehoefte van ongeveer 2,3
miljoen ton, hetgeen voor de Benelux een verdubbeling zou betekenen ten
opzichte van nu. Betrekken we hierbij een verwachte stijging van de
elektrostaalcapaciteit in Frankrijk (Gandrange en Neuves Maisons) dan is het
netto resultaat voor de komende jaren: een grotere schrootbehoefte in de EU.
We merken op dat op de langere tennijn het DR! een steeds grotere
concurrent van het schroot wordt

3.5 De Nederlandse schroothandel

In Nederland spreekt men van recycling en van recuperatie [29]. Recycling is
het inzamelen, bewerken en het afvoeren van oud metaal naar de srneltovens
alsmede het smelten zelf voor de produktie van "nieuw" metaal. Recuperatie
is het zelfde, maar dan zonder het hersrnelten van bet metaal. In Nederland
zijn ongeveer 600 schrootbedrijven, waarin circa 3000 personen werkzaam
zijn. De doorzet bedraagt zo'n 3,5 miljoen ton, waarvan de helft afkomstig is
uit Nederland. De omzet in waarde bedraagt rond de 850 miljoen gulden. De
schrootbranche in Nederland is piramidaal van opbouw en bestaat uit respec
tievelijk de lokale, de regionale en de groothandel. In de piramide vindt
doorstroom plaats van beneden naar boven. De lokale handel bestaat hoofd
zakelijk uit bedrijven die op kleine schaal, vaak in een stad, het schroot
(alsrnede ook non-ferroschroot) verzamelen. Deze handel richt zich voor
namelijk op particulieren, de lagere overheid en kleine industrieen. De
regionale handel koopt dikwijls van dezelfde bronnen als de lokale schroot
handel. Het schroot wordt verkocht aan de groothandel, of aan kleine
gieterijen in de regio en soms exporteert men het schroot zelf. De groot
handel koopt bij bedrijven en instellingen en vooral bij de regionale handel.
Vaak laat men het schroot meteen wegbrengen naar de afnemers in binnen
en buitenland.

In Nederland en Belgie bestaan er organisaties (resp. de FHG en de
COBEREC) op het gebied van recycling. Hierbij valt op dat bet ledental van
deze organisaties terugloopt (in Nederland tot nu 82 leden bij schroot). Oit
komt door het grote aantal fusies en het verdwijnen van kleine bedrijven, die
6f zijn overgenomen 6f hebben moeten sluiten vanwege problemen met de
opvolging (familiebedrijven) of het niet kunnen opbrengen van milieulasten.
Het in Nederland ingezamelde schroot wordt voor ruim tweederde mecha
nisch bewerkt op de schrootwerven. Het overige deel, bestaande uit krullen en
draaisels, wordt onbewerkt verzonden. Het totaal aan ingezameld schroot
verschilt van jaar tot jaar: 1,79 miljoen ton in 1990, 1,90 miljoen ton in 1991
en 1,68 miljoen ton in 1992. Van deze hoeveelheid wordt driekwart geexpor
teerd, wegens de kleine schrootbehoefte van de Nederlandse ijzer- en
staalbedrijven. Waar mondiaal gezien het gebruik van schroot groot is, zo'n
30 tot 40 % van het grondstoffenpakket voor de wereld ijzer- en staalpro
ductie, is in Nederland dit percentage veel lager. Van het deel dat in
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Nederland blijft gaat bijna 20 % naar de ca. 30 ijzergieterijen in ons land; de
rest gaat naar Hoogovens in IJmuiden en Thyssen-Nedstaal in Alblasserdam.

Ook in Nederland stijgt het aantal verontreinigingen in het schroot. Vooral
stoffen als nikkel, chroom, vanadium (dat het storten van de slak bemoeilijkt)
etc., maar ook aanhechtingen van plastic, hout en andere stoffen komen vee1
voor. Opmerkelijk hierbij is dat de staalbedrijven hun produkten steeds meer
vertinnen en verzinken, terwijl dit de stoffen zijn die men niet graag in het
schroot ziet. Naast het ijzer- en staalschroot wordt in Nederland ongeveer
65000 ton ge1egeerd staal ingezame1d, afkomstig van roestvrij staal, bestek,
schroomstaal, etc., waarvoor in Nederland geen hersme1tmogelijkheden zijn.
Nederland is al jaren een netto-exporteur van schroot (tabe1 3.2).

De ruwstaalproductie is in Nederland bijna gehee1 gebaseerd op het oxy
staalproces. Het aandee1 van e1ektrostaal is beperkt tot 4 a 5 % (Nedstaal in
Alblasserdam).

Tabel 3.2 Ruwstaalproductie in Nederland [4J

1980 1985 1989 1990

Totale productie (Mt) 5,264 5,517 5,681 5,412

Oxystaal (Mt) 4,953 5,304 45,41 5,180

Aandee1 (%) 94,1 96,1 95,4 97,5

E1ektrostaal (Mt) 0,311 0,213 0,262 0,232

Aandee1 (%) 5,9 3,9 4,6 4,3

Continugieten (%) 5,9 39,1 87,1 93,5

Eigen schroot (Mt) 0,962 1,031 0,702 0,505

Eigen schroot in kg/ton ruw staal 183 187 136 93

Consumptieschroot (Mt) 1,628 1,732 2,089 2,008

Schrootverbruik oxystaalind. (Mt) 1,336 1,118 0,829 0,700

Schrootverbruik in kg/ton staal 270 211 153 136

Schrootverbr. elektrostaalind. (Mt) 0,337 0,232 0,278 0,249

Schrootverbruik in kg/ton staal 1084 1089 1062 1073

Totaal schrootverbruik (Mt) 1,673 1,350 1,100 0,995

Netto schrootexport (Mt) 1,041 1,249 l,7m 1,434

Binnen de staalindustrie kunnen we enkele processen onderscheiden met een
eigen schrootbehoefte. De schroothoeveelheid per geproduceerde ton ruw
staal verschilt per jaar, onder invloed van o.a. de verdeling van de gebruikte
processen (open haardproces, elektrostaalproces en het oxystaalproces). Voor
Duitsland zien we in het begin van de jaren '90 weer een toename van de
schrootinzet per geproduceerde ton ruwstaal door de opkomst van het
elektrostaalproces (figuur 3.6).
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Figuur 3.6 Schrootinzet in Duitsland per ton geproduceerd ruwstaal [30]

Open haardproceslSM.
Oit proces, dat voor de toekomst niet belangrijk is, is flexibel wat de inzet
van schroot betreft. Men wijkt echter niet veel af van een mix bestaande uit
50 % pig-iron en 50 % schroot.

Oxystaalproces.
Bij het oxystaalproces wordt behalve vloeibaar ijzer een bepaalde hoeveel
heid schroot gebruikt. Deze hoeveelheid schroot is geen vast percentage. Het
percentage schroot gebruikt in het oxystaalproces varieert dan ook sterle van
land tot land. Enkele voorbeelden hiervan staan in tabel 3.3.

Tabel 3.3 Schrootgebruik in het oxystaalproces per land (1990) [4]

kg/ton staal

Japan 73

Frankrijk 99

Portugal 122

Nederland 136

Zweden 173

Engeland 174

Duitsland 175

Verenigde staten 274

GOS 283

TsjechielSlowakije 306

Luxemburg 386

De grote verschillen ontstaan door de soort ruwstaal die er gemaakt wordt (dit
is van invloed op de warmtebalans en dus ook op de benodigde hoeveelheid
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schroot voor de koeling). Het is geen afspiegeling van de hoeveelheid
beschikbaar schroot. In Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld, wordt met een
minimum aan schroot gewerkt, omdat alleen hoogwaardige staalsoorten (met
een minimum aan verontreinigingen) worden gemaakt.

Elektrostaalproces.
Bij elektro-ovens is de input hoofdzakelijk schroot, al treden er per land
verschillen op in de gebruikte hoeveelheden. In tabel 3.4 zien we dat deze
verschillen per land groot kunnen zijn.

Tabel 3.4 Schrootgebruik in het elektrostaalproces per land (1990) [4]

kg/ton staal

GOS 587

Oostenrijk 735

Zweden 822

Tsjechi~lSlowaki je 934

West-Duitsland 974

Japan 993

Frankrijk 1027

Nederland 1073

Engeland 1082

Denemarken 1105

Portugal 1147

Hongarije 1218

De ingezette hoeveelheid schroot voor de EU als geheel is te zien in figuur
3.7. Wat opvalt is dat de hoeveelheid ingezet schroot bij het elektrostaal
proces vrij constant rond de 1000 kg ligt, terwijl bij het oxystaalproces een
dalende trend te zien is. Afwijkingen van de verwachte 1000 kg per ton staal
ontstaan door toevoeging van bijvoorbeeld pig-iron (59 kg/ton staal in Japan
in 1990) of DR! (60 kg/ton staal pig-iron en 46 kg/ton staal DRI in West
Duits1and). In Mexico is de verhouding DRI-schroot zeUs 709-413 kg per ton
staal (1990). Zoals eerder vermeld zal het gebruik van DRI (zie De
ruwstaalproductie in de ontwikkeIingslanden, § 2.9, en Productieprocessen in
de toekomst, § 2.11 ) sterk gaan toenemen. Later zal blijken dat in het begin
van de volgende eeuw de betekenis van het schroot, vooral in de elektrostaal
industrie zal afnemen tot een bepaald niveau. In het jaar 2010 zal de verhou
ding schroot-DRI naar verwachting 70-30 bedragen. Het prijsmechanisme zal
er echter voor zorgen dat er een evenwicht ontstaat russen het gebruik van de
beide grondstoffen.
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Figuur 3.7 Schrootinzet per ton geproduceerd ruwstaal bij het oxystaalproces
en het elektrostaalproces voor de EU [data 18J

3.6 Trends in het schrootaanbod

Globaal gezien vinden er geen grote veranderingen plaats in het aanbod van
schroot. We kunnen weI drie (regionale) trends aanwijzen:

- er vinden stetXe fluctuaties plaats in het aanbod van schroot in de VS, en,
in mindere mate, in grote delen van Europa;

- er is een afname in de hoeveelheid beschikbaar schroot te zien in een
aantallanden waaronder West-Duitsland en Engeland;

- er is een stijging in de hoeveelheid schroot te zien in Japan en (mogelijk)
TsjechielSIowakije.

Zoals eerder vermeld is het aanbod van schroot afhankelijk van de hoeveeI
heid geproduceerd ruwstaal (eigenschroot), de verweoong van ruwstaal
(verwerkingsschroot), en de consumptie van staalhoudende producten (con
sumptieschroot).

3.7 De prijsproblematiek van schroot

3.7.1 Inleiding

De schrootverwetXende industrie heeft zich de Iaatste dertig jaar voortdurend
moeten aanpassen aan de stijgende kwaliteitseisen van hun afnemers. Een
voorbeeld hiervan zien we in de auto-industrie: werden voorheen de auto's
geheel tot pakketjes geperst, tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van
shredders, waarmee men de metalen delen van de auto's verwerkt tot een
bruikbare grondstof. De Iak wordt verwijderd, de niet-metalen worden
gescheiden, etc. De kwaliteit van de totale hoeveelheid schroot neemt echter
toch af. Dit is vooral te wijten aan de teruggang van de hoeveelheid eigen-
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schroot, dat een hoge kwaliteit heeft. Daartegenover staat een toename in het
overige, vaak onzuivere schroot.

Er zijn verschillende indices die de prijs van het schroot tot uitdrukking
brengen. Tegenwoordig is hiervan de belangrijkste de Rotterdamse zg. fob
prijs. Deze prijs is een dagprijs en komt tot stand door navraag bij een groot
aantal exporthuizen voor schroot (zie figuur 3.8).

3.7.2 De prijsproblematiek mondiaal en binnen de ED

Vele jaren zijn de schrootprijzen in de ED laag geweest [30-33]. Het jaar
1992 was voor wat betreft de prijzen van schroot een zeer slecht jaar: de
Duitse Ruhrprijs viel terug naar honderd Mark per ton, hetgeen de laagste
prijs is sinds de Tweede Wereldoorlog. Het vreemde aan deze situatie is dat
in dezelfde tijd de leveringen aan staalfabriekanten en de exporten van
schroot tot recordhoogten stegen. Binnen de ED kochten de staalfabrieken in
1992 zo'n 44 miljoen ton schroot, waarbij Rotterdam de belangrijkste (door
voer-) haven was.

De problematiek die verbonden is aan de markt voor schroot is niet
eenvoudig. De prijzen worden hoofdzakelijk bepaald door de VS en Europa
(tegenwoordig aangevuld met landen als China en Turkije). Door een terug
gang in de staal- en auto-industrie in de VS, daalde begin jaren '90 de vraag
naar schroot. Voor Nederland, relatief de grootste schrootexporteur van de ED
is dit een nadelige ontwikkeling. Voor Belgie, dat met een groeiende elektro
staalindustrie relatief de grootste importeur van schroot in Europa is, is is
deze ontwikkeling gunstig. Op de staalmarlct ziet men tegenwoordig een
prijzenslag: Oost-Europees staal wordt aangeboden tegen absolute dump
prijzen. Vermoed wordt, dat de prijs van het staal (soms tot DM 460 per ton
voor 8-40 nun plaatstaal) beneden de kostprijs van het staal ligt. Door de
aanhoudende devaluatie van de Roebel zijn de binnenlandse staalprijzen van
het GOS weliswaar sterk gestegen (ruim een factor tien), de prijzen liggen
nog altijd ongeveer een kwart beneden de prijs op de wereldmarkt. De extra
vraag naar schroot komt tegenwoordig van landen als Turkije, China en India.
Maar ook hier vinden aanbiedingen beneden de wereldmarktprijzen plaats
vanuit het GOS, die het schroot via Roemenie naar Turkije transporteren.
India kent door het grote aandeel elektrostaalfabricage een groot tekort aan
schroot. Er is echter ook een tekort aan geld, waardoor er een vertraging van
betaling kan plaatsvinden die op kan lopen tot 180 dagen (dit is voor banken
en financiele instellingen het maximum). Tevens kampt India met een tekort
schietende havencapaciteit, waardoor er wachttijden van 25 dagen in de haven
kunnen ontstaan.

Veel West-Europese staalfabrieken hebben het moeilijk. De Spaanse en
Italiaanse staalindustrie kunnen niet bestaan zonder staatssteun. Spanje heeft
geprobeerd de importkosten te drukken door schroot uit Polen en het GOS te
importeren. Nu blijkt vooraI het Poolse schroot vaak van een lage kwaliteit te
zijn. Vanuit Rotterdam, waar het meeste schroot ter wereld wordt vervoerd,
ging in 1991 bet grootste gedeelte naar Turldje en Taiwan. Laatstgenoemde
importeert per jaar zo'n 2 miljoen ton, dat voor een groot deel afkomstig is
uit de VS. China zal dit jaar (1993) 8 a9 miljoen ton staal gaan importeren
Voornamelijk leveren ZUid-Korea en de ED deze hoeveelheid. China heeft
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voor de nabije toekomst grote plannen: over 10 jaar wil men hier 100 miljoen
ton staal per jaar produceren. Alleen het GOS is tegenwoordig in staat een
dergelijke hoeveelheid te produceren, terwijl Japan en de VS (in 1992 goed
voor 82 miljoen ton) er de laatste jaren onder blijven. In de VS verwijten ze
sommige Europese landen de staalindustrie te veel van staatswege uit te
subsidieren. De VS importeren per jaar ongeveer 20 % van hun behoefte naar
staal.

Nieuwe grootproducenten van staal dienen zich aan: Zuid Korea zal dit jaar
(1993) de Diet geringe hoeveelheid van 32 miljoen ton staal produceren. De
belangrijkste fabriek van dit land, Posco (nummer drie in de wereid) neemt
hiervan 22 miljoen ton voor zijn rekening (hetgeen meer is dan de Benelux
landen bij elkaar produceren). Het aandeel elektrostaal steeg tot ongeveer 25
% in 1992, wat zijn weerslag vindt in de schrootbehoefie.

De prijzen van het schroot zijn de laatste jaren bijzonder laag geweest, met
uitzondering van 1993. Voor de elektrostaalindustrie vonnde het schroot een
goedkope bron van grondstoffen. Deze tak van industrie werkt tevens met een
minimum aan overhead, waardoor de personeelskosten per ton staal laag
uitvallen. Hoe grillig de intemationale schrootmarkt in elkaar zit zien we
halverwege 1993. Er vindt een ware prijsexplosie plaats. Tussen januari en
juni vindt er een verdubbeling van de schrootprijs plaats (van 100 DM naar
190 DM per ton voor staalschroot met een minimale dikte van 4 mm.). De
staalindustrie had lange tijd de signalen vanuit de schrootbranche genegeerd
en hield de prijzen voor schroot laag. Hierdoor daalde de inzamelings
opbrengsten sterk. Gelijktijdig kwamen er vrij onverwachts grote staalorders
uit China voor miljoenen tonnen betonstaal en andere lange producten. Omdat
dit typische elektro-staalkwaliteiten zijn, werden deze orders aangeno-men
door elektro-staalfabrieken in Spanje, Italie en Turkije, die dan ook miljoenen
tonnen schroot opkochten. Door de grote vraag werd ook in Duits-land de
prijs tijdelijk verhoogd. Omdat de prijs voor schroot in Duitsland ook weer
even snel werd verlaagd, gingen gigantische partijen schroot naar gebieden
met een hogere prijs (Zuid-Europa, Turkije, China en Korea). Toen Duitsland
er achter kwam dat het te kampen zou krijgen met schroottekorten was het te
laat: de inzameling was sterk teruggelopen en wat er was was bestemd voor
de export. Hierdoor zag Duitsland zich genoodzaakt de prijs van het schroot
met 50 DM te verhogen tot 190 DM per ton. De tweede helfi van 1993 heefi
o.a. China een bepalende rol gespeeld: er werd 7,5 miljoen ton ruwstaal per
maand geproduceerd en er werd nog eens ongeveer 20 miljoen ton
geiinporteerd in 1993. Dit heefi een grote invloed gehad op de staal- en
schroothandel in de hele wereld. De import naar China bestond hoofdzakelijk
uit staalsoorten die door elektrostaalfabrieken worden gemaakt. Oak vanuit
India kwam de eerste helfi van 1993 een grote schrootvraag, die later dat jaar
wat afnam door de hoge prijzen. Dit gat werd opgevuld door aankopen van
Turkije en Korea. ZOwel in China als in India heefi men het probleem dat er
van eigen inzameling nauwelijks sprake is: zelfs bij een auto duurt het 20 tot
30 jaar voordat hij gesloopt wordt, waarbij dan ook nog ieder onderdeel door
de eigenaar een andere bestemming krijgt toegewezen.

Een land dat in het verleden goed was voor zeer grote schrootexporten, de
VS, hebben in 1993 veel minder schroot geexporteerd dan voorheen. In 1992
werd 10 miljoen ton schroot geexporteerd, tegenover 7,5 miljoen ton in 1993.
De oorzaak van deze daling vindt zijn oorsprong in de stijging van de
ruwstaalproductie in de VS. En dan met name de stijging van het aantal
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elektostaalfabrieken tot 37 % van de totale staalrnarkt, wat resulteerde in een
grote vraag naar schroot. De schrootprijs in 1993 is te zien in figuur 3.8.
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Figuur 3.8 De schrootprijs in dollars (FOB-prijs Rotterdam) [23J

Voor het jaar 1994 zijn de grote onbekende factoren de ontwikkeling van de
dollarkoers en de aankopen van schoot door o.a. China.

3.8 Milieu-aspecten

Men kan stellen dat de milieuproblematiek binnen de ED en binnen
Nederland parallelloopt. De belangrijkste aspecten zijn:

- de blootstelling van mensen aan hitte, stof en geluid;

- stoffen in de uitlaatgassen;

- (zware) metalen in het afvalwater,

- complexe organische stoffen uit het kooksproductieproces;

- SOJS03 (van Diet ferro-metalen);

- wijze van opslag en plaats van bewerking van het ingezamelde materiaal;

- aard van de afvalstoffen, de opslag, het vervoer, en de bestemming ervan;

- het energiegebruik ten behoeve van onder meer transport en bewerking;

- emissies naar bodem, lucht, en water,

- verstoringen zoals geluidshinder en reukoverlast.
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Nu vindt de opslag en de verwerking van schroot veelal plaats op industrie
terreinen, waardoor er geen directe overlast van stof of geluid plaats vindt.
BCn van de belangrijkste aspecten uit bovenstaande lijst is de hoeveelheid
CO2 die vrijkomt bij de productie van ruwstaal.

3.8.1 CO2-problematiek

De metaalindustrie is een grootgebruiker van energie en koolstof in allerlei
vormen. De ijzer- en staalindustrie produceert ongeveer 2,5*109 ton CO2 per
jaar [34-36]. Zowel binnen de oxystaalproductie als binnen de elektro
staalproductie heeft men er de laatste jaren veel aan gedaan om de hoeveel
heid CO2 (en andere stoffen) terug te dringen. Het elektrostaalproces is van
"nature" het proces met de kleinere emissie van CO2, Oit hangt sterk samen
met het feit dat voor het smelten van schroot (nodig om 1 ton ruwstaal te
maken) ongeveer 40% van de energie nodig is, die nodig is om van erts een
zelfde hoeveelheid ruwstaal te maken. Voor het gebruik van koolstof (meestal
in de vorrn van kooks) bestaat er (theoretisch) een minimum hoeveelheid per
ton geproduceerd ruwstaal van 179 kg ter reductie van het erts. Bij het
gebruik van elektriciteit kan de hoeveelheid CO2 geminimaliseerd worden
door het gebruik van nuc1eaire-, geothermische- en hydro-energie.

De CO2-problematiek in de staalindustrie hangt samen met:

- CO2-emissie voor de productie van een ton ruwstaal:
1704 kg CO2 voor het oxystaalproces en 373 kg CO2 voor het elektrostaal
proces (berekening in bijlage 1), op basis van de volgende procesgegevens:

Tabel 3.5 Grondstoffen en energie voor de productie van een ton ruw
oxystaal

GrondstofTenlEnergiegebruik

1) Kolen 612 kg

2) Propaan 3 MJ

3) Aardgas 210MJ

4) Aardolie 122 MJ

5) Stoom 93 kg

6) Zuurstof 58 m3

7) Elekticiteit 153 kWh

EnergieopwekkinglReststoffen

8) Hoogovengas 2348 MJ

9) Cokesovengas 1708 MJ

Teer 18 kg

Benzeen 4 kg
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Tabel 3.6 Grondstoffen en energie voor de productie van een ton ruw
elektrostaal (100% schroot inzet)

GrondstotTenlEnergiegebruik

I) Electiciteit 600 kWh

2) Elektroden (grafiet) 5 kg

- koolslof consumptie;
Gemiddeld gaat men tegenwoordig uit van een hoeveelheid benodigde
koolslof (bij het oxystaalproces) per ton geproduceerd ruwstaal van 600 kg
(in de jaren '40 was dit nog 900 kg, en de betere installaties van
tegenwoordig hebben 500 kg koolslof nodig per ton staal);

- totale energiebehoefte;
Ret gebruik van koolstof en energie kan omlaag door gebruik te maken
van een betere kwaliteit grondstoffen. Nu zien we tegenwoordig geen
stijging in het gebruik van hoogwaardigere grondstoffen omdat deze steeds
moeilijker te vinden zijn en omdat ze duurder zijn (vaak komen ze van
verder weg gelegen plaatsen);

- bronnen van de gebruikte energie;
Ret gebruik van niet-fossiele brandstoffen heeft een positief effect op de
CO2 ontwikkeling (dit geldt overigens niet alleen voor de staalindustrie);

- transport (van bijvoorbeeld erts);
De transportkosten bedragen ongeveer 30 % van de lotale kosten van de
winning van erts. Het transport levert een niet te verwaarlozen bijdrage
aan de CO2 productie;

- efficii!ntie in het staalgebruik;
Ret kan milieutechnisch interessant zijn om in bepaalde producten in plaats
van staal of ijzer een andere slof te gebruiken. We zien inderdaad een
lichte trend om andere stoffen te gebruiken. Ben substituut voor ijzer en
staal in de vervoer- en transportsector is aluminium;

- levensduur van de staalproducten;
De levensduur van de staalproducten kan door veIbeterde ontwerpen
omhoog, wat kan leiden tot een lagere staalconsumptie;

- de hoeveelheid staal die terugkeert als schrODt;
Wereldwijd is het sChrootpercentage, dat verkregen wordt door inzameling
tussen de 30 en 40 % van de staalconsumptie.

Het kan voorlwmen dat het product dat uit staal wordt gemaakt voor een veel
grotere bijdrage zorgt in de CO2-ontwikkeling dan het productieproces voor
het benodigde staal. In het geval van een gemiddelde automobiel is de CO2

bijdrage door het gebruik van brandstoffen ongeveer een factor 20 hoger dan
de bijdrage van het in de automobiel aanwezig zijnde staal. We zien hier dat
de hoeveelheid CO2 binnen de staalindustrie afhangt van de grondsloffen
voorziening, het staalproduetieproces en de verwerking van ruwstaal tot
eindproducten en alles wat met deze processen te maken heeft. Hierbij geldt
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dat de productie van ruwstaal uit erts ongeveer de helft van de totale energie
gebruikt die nodig is voor het proces van erts tot eindproduct. Tegenover de
2.5*109 ton CO2 per jaar van de staalindustrie staan de 20*109 ton CO2

afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen (opwekking elektri
citeit, transport, verwanning, etc.). Scenario's omtrent de CO2-ontwikkeling in
de staalindustrie gaan uit van een groei in de wereldstaalconsumptie (mede
door een stijging in de ontwikkelingslanden) van 1 % per jaar. Oit zou leiden
tot een toename van de CO2 productie van ruim 20 % in bet jaar 2010.

In het oxystaalproces gebruiken het kooksproces, het sinteren en het walsen
van het staal veel energie. Energiebesparende maatregelen worden in deze
processen het eerst doorgevoerd.

Enkele energiebesparende technieken zijn:

- het direct reduceren van erts m.b.v. steenkool, waarbij het sinteren,
pellettiseren en de kooksoven vervallen (zie Productieprocessen in de
toekomst, § 2.11) ;

- nieuwe wals- en giettechnieken zorgen voor een kleiner energiegebruik
(zie Productieprocessen in de toekomst. § 2.11).

De invoering van deze maatregelen kan de energiebehoefte met 30 tot 40 %
verminderen. Hierdoor zou bij een stijging van de ruwstaalproductie in de
nabije toekomst de productie van CO2 constant kunnen blijven of kunnen
dalen.

Een ton staal geproduceerd volgens de elektrostaalroute heeft tussen de 140
en de 190 kg koolstof (voor het reductieproces) nodig. hetgeen een groot
verschil is met de hoeveelheid koolstof die nodig is bij het oxystaalproces.
Hierbij is uitgegaan van een kolengestookte centrale met een rendement van
40 % om elektriciteit op te wekken. Hieruit kunnen we concluderen dat het
percentage elektro-ovens voor de CO2-emissie belangrijker is dan de bespa
ringen die in het oxystaalproces worden verwacht. De situatie wordt voor de
elektrostaalroute nog gunstiger indien men de benodigde elektriciteit opwekt
met behulp van geothermische, hydro of nucleaire energie. Het gebruik van
DRI als grondstof voor de elektrostaalindustrie is in dit opzicht een gunstige
ontwikkeling, omdat DRI aantrekkelijk is op plaatsen met bovengenoemde
energiebronnen.

3.9 De vraag naar schroot In de toekomst (tot
2010)

De vraag naar schroot in de nabije toekomst zal bijna geheel voor rekening
komen van de staalfabrikanten. De hoeveelheid schroot die de staalfabri
kanten vragen is in de eerste plaats afhankelijk van de hoeveelheid ruwstaal
die ze produceren (hetgeen weer afhankelijk is van de vraag naar ruwstaal, de
economische situatie, de prijzen en beschikbaarheid van energie, arbeid en
grondstoffen). In de tweede plaats is de hoeveelheid schroot die ingezet wordt
afhankelijk van het gebruikte proces. In de ED zijn alleen het oxy- en het
elektrostaalproces in gebruik. Op de vraag naar en het aanbod van schroot
wordt in de hoofdstukken 7 en 8 dieper ingegaan.
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4. ELEKTRISCHE OVENS IN DE
STAALPRODUCTIE

4.1 Inleiding

Op Mondiaal en Europees niveau zien we een stijging van het aandeel van
elektrische ovens. Van ongeveer 20 % eind zeventiger jaren naar bijna 30 %
eind tachtiger jaren. De verwachting is dat rond het jaar 2000 de 40 % wordt
bcreikt. Dit is op zichzelf gezien een revolutionaire ontwikkeling. De redenen
voor deze sterke opmars zijn de lagere investeringen ten opzichte van een
oxystaalproces, het per ton geproduceerd ruwstaal goedkoper zijn van het
elektrostaal, het efficienter omgaan met energie, de mogelijkheid om flexibel
om te gaan met de vraag naar bepaalde hoeveelheden en kwaliteiten staal, en
het milieuvriendelijker zijn van het elektrostaalproces. Van deze lijst van
voordelen kan men stellen dat de efficientie op het gebied van grondstoffen
en energie en de milieu-effecten in de nabije toekomst nog zwaarder gaan
wegen. De nadelen zijn (in de jaren '90) de athankelijkheid van schroot
(prijs, hoeveelheid en kwaliteit), de elektriciteitsprijzen en het niet kunnen
produceren van bepaalde staalkwaliteiten. Het elektrostaalproces kan in de
nabije toekomst van veel belang zijn indien (wat ook verwacht wordt) de
trend van verbeteringen van het proces aanhoud. De drie belangrijkste
factoren die de toekomst van het elektrostaalproces bepalen worden hier
uitvoeriger besproken.

Tabel 4.1 Percentage elektrostaalcapaciteit van enkele landen (1992)

% elostaal

Wereld (1991) 28,3

EU 31,6

VS 38

Japan 31,4

Benelux 14

De elektrostaalindustrie is de grootste afnemer van schroDt in de EU. In
figuur 4.1 is te zien dat de schrootconsumptie door de elektrostaalindustrie
toeneemt. Begin jaren '90 zien we dat 70-75% van alle schroot in de EU naar
de elektrostaalindustrie gaat. Uit figuur 4.1 blijkt overduidelijk welke grote
rol de elektrostaalindustrie speelt bij de problematiek van het ferroschroot. Dit
geldt overigens niet aIleen voor de EU, dezelfde trend zien we ook mondiaal.
De stijgende vraag naar schroot vanuit de elektrostaalindustrie is te verklaren
door de toename van het aantal elektro-ovens. Het open haard/SM proces is
aan het begin van de jaren '80 bijna geheel verdwenen in de landen van de
EU. De afname van de schrootconsumptie in de oxystaalindustrie is veroor
zaakt door een vrijwel gelijk blijvende productie van ruwstaal en een
verminderde inzet van schroot.
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Figuur 4.1 Schrootconsumptie in de EU: totale schrootconsumptie en
consumptie door elektro-, oxy- en open haardlSM staalindustrie [data 18J

4.1.1 Technische innovatie en kostenbeheersing

Globaal verstaan we hieronder het waarborgen van de staalkwaliteit (en het
verbeteren ervan), het terugbrengen van de duur van de smeltcyclus, het
optimaliseren van het proces en de planning en het verbeteren van de
engineering. Oit hangt samen met het goed en betrouwbaar functioneren van
de uitrusting. Grondstoffen (schroot en koolstot) en energie (elektrische
energie en zuurstot) zijn vitale factoren in het elektrostaalproces. Het
toenemend gebruik van plastic, andere kunststoffen en non-ferrometalen komt
in een tijd dat het elektrostaalproces zodanig is aangepast dat ook hoge
kwaliteiten staal geproduceerd kunnen worden, en een tijd waarin men steeds
meer aandacht gaat schenken aan de milieuproblematiek van het staalmaken.
In een veel later stadium kan men het gebruik van bepaalde stoffen in
combinatie met ijzer en staal aan banden leggen. Tegenwoordig worden veel
ongewenste stoffen uit het schroot gehaald bij de voorbehandeling ervan.
Indien het aantal elektro-ovens blijft stijgen rou de situatie kunnen ontstaan
waarin er sprake is van een tekort aan schroot. Oit kan ontstaan door het
dalen van het eigen- en verwerkingsschroot van de staalproducenten (continu
gieten) en de staalverwerkende industrie (efficientieverbeteringen) en door het
niet voldoende toenemen van het consumptieschroot. Men kan dan Of de
produktie aanpassen aan de hoeveelheid beschikbaar schroot, bf men kan zich
genoodzaakt zien gebruik te gaan maken van DR!. Hierbij merken we op dat
tegenwoordig een bepaald percentage van de elektro-ovens, door slecht
management en een slechte planning een lage efficientie heeft. Veel warmte,
die vrijkomt bij het staalprodu~tieproces gaat verloren via de afgas-installatie.
Het onderzoek spitst zich tegenwoordig toe op het verwijderen van bepaalde
stoffen uit het schroot (bijvoorbeeld koper), het verbeteren van de power
supply, het voorverwarmen van het schroot (van de totaal aan het proces
toegevoegde warmte zou 40 % verloren [37] gaan met de afgassen, deze
warmte wordt gebruikt voor de voorverwarming van het schroot) en het
verbeteren van de warmte-overdracht naar het schroot De totale energie
kosten bedragen bij het elektrostaalproces meer dan 50 % van de totale
kosten [37]. In deze van de industrie stijgt het gebruik van elektronica en
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computers (bijvoorbeeld voor continue bewaking en beheersing van proces
sen). Op dit gebied worden veel ontwikkelingen verwacht de komende jaren.

4.1.2 Afzetmogelijkheden

De staalproductie in de toekomst zal meer dan nu gestuurd worden door de
vraag. Hierbij worden verschillende hoeveelheden en verschillende kwali
teiten gewenst. De eisen van de afnemers zullen complexer worden. Oit hangt
samen met de trend dat ook de staalverwerkende industrie te maken krijgt
met een produktie, die voor een steeds groter gedeelte berust op exacte orders
van hun afnemers. De vraag naar staalproducten zou kunnen dalen als gevolg
van een groter gebruik van substituten voor staal (aluminium, kunststoffen,
keramiek), of door een (door de economische situatie bepaalde) afname in de
vraag naar staalproducten. Om aan de gespecialiseerde vraag te kunnen
voldoen, is er voortdurend onderzoek nodig. De vraag naar hoogwaardig
staal, vaak in kleine partijen met allerlei eigenschappen zal in de nabije
toekomst toenemen. Verwacht wordt dat het elektrostaalproces in de toekomst
aan het toenemende aantal eisen zal kunnen voldoen, en dat de rol van dit
proces binnen de mondiale en Europese staalindustrie groter zal worden.

4.1.3 Milieu-aspecten

De belangrijkste bijdragen op milieutechnisch gebied van het elektrostaal
proces is de efficientieverbetering voor wat betreft het grondstoffen- en
energiegebruik. Het creeren van een (voor zover mogelijk) vervuilingsvrij
staalproces zal in de jaren '90 en daama een prioriteit krijgen binnen de
staalindustrie. De trend van de afgelopen decades, dat men onathankelijk van
het beschouwde proces een "end of pipe" benadering toepast (bijvoorbeeld het
plaatsen van stofftlters) zal moeten worden vervangen door een proces
gerichte politiek, waarbij er gekeken wordt naar waar en waarom er bepaalde
afvalstoffen ontstaan, en wat de meest effectieve manier is om hier iets aan te
doen. De eerste stap in dit proces is het vaststellen van de stoffen die zonder
meer in aanmerking komen voor hergebruik. Oit is een snelle en goedkope
manier om de hoeveelheid afvalstoffen terug te dringen. Binnen de elektro
staalprocessen zal men programma's opstellen die de hoeveelheid afvalstoffen
"binnenshuis" moet terugbrengen. In het begin van de volgende eeuw ver
wacht men elektrostaalprocessen, waarbij het gehele proces vanuit een
centrale controlekamer gevolgt kan worden, van de schrootaanvoer tot het
continugieten, waarbij aIle vitale onderdelen van het proces continu gemo
nitored worden.

4.2 De plaats van elektrische ovens in de EU

In de Benelux stijgt vanaf 1992 het aantal elektrostaalfabrieken snel [33]. Tot
1991 waren er stechts drie elektrostaalfabrieken in de Benelux (Fabrique de
Fer in Charleroi en Nouvelle, Tube Meuse in Flemalle, bij Luik, en Thyssen
Nedstaal in Alblasserdam, ten zuiden van Rotterdam). De gezamelijke capaci
teit was in 1991 1,5 miljoen ton staal per jaar, wat neerlcomt op 6% van de
totale Benelux productie. In 1992 zijn er verschillende elektrostaalfabrieken
bijgekomen (Boel in La Louvi~re met 400.000 ton capaciteit per jaar en Thy-
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Marcinelle met 800.000 ton). Met de plannen die er zijn om medio 1994 in
Luxemburg de elektrostaalcapaciteit uit te breiden met 1 miljoen ton staal per
jaar (Arbed in Schifflange) komt voor 1994 de totale elektrostaalcapaciteit
van de Benelux op 3,7 miljoen ton per jaar (14% van de totale productie).
Voor 1995 is een verdere uitbreiding gepland bij ooze zuiderburen: Cocke
rill-Sambre gaat in Charleroi een elektrostaalfabriek met een capaciteit van
700.000 ton bouwen, en Arbed in Luxemburg verwacht een capaciteitsuit
breiding met 1,3 miljoen ton per jaar, hetgeen de totale Benelux capaciteit op
5,7 miljoen ton zal brengen in 1995 (22 % van de totale productie). Hoe dit
in verhouding staat met de rest van de wereld (1992) is te zien in tabel 3.1.
In het percentage voor de Benelux is niet opgenomen de roestvrijstaalfabriek
in het Belgische Genk (met een capaciteit van 450.000 ton per jaar).

Nederland blijft met een percentage elektrostaal van 4,4 % ver achter: het is
het laagste percentage binnen de EU.

4.2.1 De plaats van elektrische ovens in Nederland

Er zijn in Nederland geen plannen om grootschalig over te gaan tot het
vergroten van de elektrostaalcapaciteit. Dit komt voomamelijk omdat Hoog
ovens in IJmuiden (goed voor ruim 95 % van de binnenlandse ruwstaalpro
ductie) vasthoudt aan het oxystaalproces. Dit vloeit voort uit de overtuiging
dat er voorlopig een markt zal blijven voor hun producten (vooral verpak
kingsmateriaal). Tevens zijn zeer forse investeringen nodig om de (nog niet
aan vervanging toezijnde) hoogoven-converter-combinaties te vervangen door
elekto-ovens. Er wordt bij Hoogovens weI op beperkte schaal onderzoek
gedaan naar het produceren van staal met behulp van het elektrostaalproces.
Tevens doet men onderzoek naar het zgn. dungieten, dat zowel voor de kost
prijs van het staal als ook milieutechnisch voordelen biedt. In Nederland
maakt, zoals eerder opgemerkt, alleen Nedstaal gebruik van elektro-ovens
(ongeveer 5 % van de ruwstaalproductie in Nederland). Men kan zich weI
afvragen of er in een duurzame samenleving nog plaats is voor een proces als
het oxystaalproces zoals dat tegenwoordig bestaat. We zien de laatste jaren
een stabilisatie optreden in het staalgebruik en de staalproductie. Dit zou
betekenen dat er per ton geproduceerd staal steeds meer schroot voorhanden
komt, immers, de staalproductie blijft constant terwijl de hoeveelheid schroot,
die met een bepaalde vertraging terugkomt, nog enige tijd blijft groeien
(figuur 4.2). Onder "verlies" verstaan we hier de onontkoombare verliezen,
zoals roest. Van alle staal dat gebruikt is, is met behulp van allerlei
technieken in staat het grootste gedeelte te hergebruiken. Het overige deel
verdwijnt (waarschijnlijk pennanent). In de geschetste situatie kan de
discussie ontstaan of het oxystaalproces binnen een duurzame samenleving
past. Voor wat betreft de grondstoffen- en energie-efficientie is het
oxystaalproces de mindere van het elektrostaalproces. Indien men bij het
elektrostaalproces de capaciteit en de kwaliteit verder omhoog kan brengen,
en indien de eindsituatie ontstaat die in figuur 4.2 is geschetst dan is ook
uitbreiding van het aantal elektro-ovens in Nederland niet uit te sluiten. Het
hangt in zekere mate ook af van de elektriciteitsprijzen, maar in een duur
zame samenleving zal er meer waarde worden toegekend aan milieutechnisch
aanvaardbare methoden tot het maken van staal, en binnen dat idee lijkt het
elektrostaalproces de beste keuze.
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Figuur 4.2 Lange termijn verwachting voor de opkomst van schroot

4.3 Vergelijking met het oxystaalproces

We geven eerst een schematische weergave van de het oxystaaIproces en het
elektrostaalproces (figuur 4.3), waarbij de belangrijkste deelprocessen zijn
weergegeven, en waaruit goed blijkt wat de verschillen zijn tussen de beide
processen.

Oxygen steelmaking

Iron are Coal

J'om.""'," /J."
Bllt furnace ironmaking .....-- (Injedion)

t
(Hot metal pretreatment)

o!ygen steelmaking

t
(Secundary metallurgy)

,j. .
""ntmuous casting

J rolling

Fitshing, cold rolling, etc.

Electric steelmaking

Scrap

1 IEleclrical energy

(Scrap preheating)

Elet.ric steelmaking

(slundairy metallurgy)

Cottinuous casting

Hotrolling

Finthing, cold rolling, etc.

Figuur 4.3 Schematische weergave van de belangrijkste stappen in het oxy
en het elektrostaalproces

Bij het oxystaalproces vindt eerst de ertsvoorbereiding plaats (Iron Ore,
Agglomeration), dat vervolgens met behulp van kooks of kolen gereduceerd
wordt tot ruwijzer (Blast furnace ironmaking). In de hoogoven (Oxygen
steelmaking) wordt het ruwijzer gereduceerd tot ruwstaal, dat vervolgens
gegoten (Continuous casting) en gewalst (Rolling) wordt. Tevens kan er nog
een eindbewerking van het ruwstaal plaatsvinden (Finishing, cold rolling,
etc.).

55



Elektrische ovens en de inzet van gebruikte metalen

Bij het elektrostaalproces, waarbij men uitgaat van een grondstoffeninzet van
schroot (eventueel in combinatie met DRI of ruwijzer), wordt het schroot
eerst voorverwarmd (Scrap preheating). Daama wordt het gesmolten met
behulp van elektriciteit (Electric steelmaking), waarbij kolen en zuurstof
worden toegevoegd om de verontreinigingen uit het schroot te krijgen.
Vervolgens wordt het ruwe staal ook hier gegoten en gewalst.

We kunnen ons nu afvragen of het zinnig is een gedetailleerde vergelijking
op te stellen van het elektro- en het oxystaalproces, waarbij gekeken wordt
naar alle inputs en outputs, zoals grondstoffen. investeringen, arbeid, energie,
kosten, kwaliteit, etc. Het doel van deze vergelijking zou zijn iets te zeggen
over nieuw te plaatsen installaties en de wijze van modemiseren van bestaan
de installaties. Om dit nu te doen is er, zoals later zal blijken, geen exacte
vergelijking nodig tussen de beide processen. Een bijkomende moeilijkheid is
dat bet zeer moeilijk is om voor Europa een "gemiddeld" elektro- en oxy
staalproces te definieren. Er zijn binnen Europa elektrostaalfabrieken die een
factor drie meer elektriciteit gebruiken dan de modernste fabrieken. Omdat
deze oude fabrieken echter nog maar weinig afschrijving kennen, is het
rendabel om ze in bedrijf te houden. Ook bij het oxystaalproces kent men een
groot aantal varianten. De inzet van koolstothoudende stoffen (kolen, kooks)
kan ruim een factor twee verschil vertonen tussen oude en moderne
installaties.

Zoals opgemerlct is het echter niet nodig om een exacte vergelijking te maken
tussen de beide processen. Indien men in Europa (en ook in de meeste andere
delen van de wereld) een staalfabriek wi! bouwen, zal een elektrostaalfabriek
de beste keus zijn. De investeringen en de arbeidskosten zijn veel lager, de
grondstoffeninput is flexibel (schroot of DRI), er kan flexibel geproduceerd
worden voor wat betreft de kwaliteit en de kwantiteit en ook milieutechnisch
zijn er voordelen. Anderzijds is het niet raadzaam om bestaande oxystaal
fabrieken te vervangen door elektrostaalfabrieken. Oit is vooral een geld
kwestie. Een in bedrijf zijnde, nog niet aan vervanging toezijnde oxystaalfa
briek produceert goedkoper dan wanneer er op dat moment wordt geiilves
teerd in een elektrostaalfabriek. Bijkomend punt is de bedrijfskultuur: een
bedrijf dat al tientallen jaren volgens het oxystaalproces werkt, zal zich
verzetten tegen een abrupte omschakeling naar elektrostaal.

Een ander punt is wat te doen met een oxystaalfabriek die (gedeeltelijk) aan
modemisering/vervanging toe is. Indien er sprake is van vervanging is het
raadzaam om te overwegen om er een elektro-oven voor in de plaats te
zetten, indien het om modemisering gaat is er de mogelijkheid om verder te
gaan met een "opgepept" oxystaalproces, zoals beschreven in Productie
processen in de toekomst, § 2.11.

In figuur 4.4 is te zien hoe het oxy- en het elektrostaalproces eruit zien bij de
inzet van DRI. We merken echter op dat het gebruik van DRI nu nog een
duur altematief is, en dat het in de oxystaalindustrie weinig gebruikt wordt.
Hier zet men soms DR! (Midrex) in om de capaciteit te verhogen (bet DR!
kan sneller verwerkt worden dan erts). Dan moet men het DR! echter weI nog
vervoeren van de plaats van productie naar de hoogoven. Bij het oxystaal
proces kan men weI met gereduceerd ijzererts werken, zoals Corex (zie Het
Corexproces, § 2.11.2). Met het Corexproces wordt ruwijzer (van een goede
kwaliteit) gemaakt met behulp van kolen en ijzererts. De productiviteit ligt
hoger (ongeveer 10 %) dan bij een hoogoven en de kosten zijn lager (onge-
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veer 30 %), vooral omdat de investeringskosten veel lagen zijn dan bij een
hoogoven. Omdat er geen kooksoven nodig is zijn er ook gunstige milieu
effecten ten opzichte van een hoogoven met kooks.

Iron are Energy

Direct reduction

1
Direct Reduced Iron (DRI)

1 1

Scrap

(SCrap preheating)

i
Oxygen steelmaking Electric steelmaking

Figuur 4.4 Oxy- en elektrostaalproces bij inzet van DRl

Het Midrexproces maakt gebruik van een direct-reductie-proces. Van de vele
tientallen DRI-processen is het Midrexproces ~~n van de belangrijkste (voor
procesbeschrijving zie Het Midrexproces, § 2.11.5).

Bij verbeteringen die in het oxystaalproces kunnen worden aangebracht kan
men ook denken aan het Cyclone Converter Furnace (CCF), zoals beschreven
in Het CCF-proces, § 2.11.3, waarbij als belangrijkste voordeel het wegvallen
van het (milieubelastende) pellettiseren (N0x in water), het sinteren (S02 in
lucht) en de kooksoven genoemd kunnen worden. Ben andere verbetering in
de nabije toekomst kan het zgn. dungieten zijn (zie Het oxy- en het elektro
staalproces van de nabije toekomst, § 2.11.6), waarbij er ~n walserij (de
koudwalserij) wordt verwijderd en waarbij gewerkt kan worden met een zeer
compacte en arbeidsextensieve installatie. Ter indicatie kan men noemen dat
het huidige walsproces een totale lengte van enkele kilometers heeft, dat met
dungieten kan worden teruggebracht tot enkele honderden meters.

Bij het overschakelen van erts naar Corex of een ander gereduceerd ens gaat
het oxystaalproces er milieutechnisch sterk op vooruit. Dit kan in de nabije
toekomst belangrijk worden indien (politieke) druk gaat worden uitgevoerd op
de staalfabrikanten om het milieu te ontzien bij de productie van ruwstaal.
Tot slot kunnen we een vergelijking geven voor het energiegebruik van het
elektro- en het oxystaalproces, beide tot aan het gieten. De vemouding tussen
het energiegebruik van het elektrostaalproces ten opzichte van het oxystaal
proces is ongeveer 1:1,7 in het voordeel van het elektrostaalproces [36]. Het
effect van het aandeel van elektrostaal op het energiegebruik per ton gepro
duceerd ruwstaal is te zien in tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Gemiddelde totale energiegebruik per ton ruwstaal en het aandeel
van de elektrische ovens (EAP) [36J

GJ/ton %EAF

Canada 24,2 14

Japan 17,5 30

VS 20,5 36

In tabel 4.2 zien we het gunstige effect van een hoog percentage elektrostaal
op het energiegebruik en tevens zien we dat in Japan per ton geproduceerd
ruwstaal minder energie wordt gebruikt dan in de VS, hetgeen te danken is
aan een grote efficientie van de Japanse staalindustrie.

4.4 Ret gebruik van elektrische ovens In de toe
komst (tot 2010)

Zoals eerder bleek neemt het aantal elektrische ovens in de staalindustrie
zowel op Europees als op mondiaal niveau toe. Dc situatie voor Europa is
weergeven in onderstaande figuur. In de verdere toekomst, tegen het midden
van de volgende eeuw, wordt verwacht dat het aandeel oxy- en elektrostaal
ongeveer gelijk zal zijn. Zoals eerder vermeld zullen beide processen er weI
anders uitzien. Scenario "Elektrostaal hoog", het scenario dat uitgaat van een
sterke stijging van het aandeel van elektro-ovens (figuur 4.5), is het meest
realistisch. Scenario "Elektrostaal laag" gaat uit van een gematigde groei het
aandeel van elektro-ovens. Bij de toename van het aantal elektro-ovens zal
het voomamelijk gaan om nieuw te plaatsen installaties, terwijl het in sommi
ge gebieden zal gaan om vervanging van voomamelijk hoogovens en conver
ters, maar ook nog om vervanging van de nog bestaande open haard/SM pro
cessen.
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Figuur 4.5 Het percentage elektrische ovens in de Europese staalindustrie,
met een vooruitblik tot 2010 (scenario's "Elektrostaall" en "ElektrostaaI2")
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Berder is gebleken dat de elektrostaalindustrie de grootste vraag naar schroot
uitoefend. De problematiek van de consumptie van schroot is dan ook sterk
verlJonden met de problematiek van de elektrische ovens. Met behulp van het
scenario voor de staalindustrie dat gegeven is in De ruwstaalproductie in de
toekomst, § 2.10, kunnen we een vooruitblik geven van de hoeveelheid ruw
staal die in de EU wordt geproduceerd met behulp van het elektrostaalproces
en het oxystaalproces. In de figuur zijn de grenzen aangegeven waarbinnen de
ruwstaalproductie van de beide processen kan varieren. Hierbij merken we op
dat de biede processen in zoverre aan elkaar gekoppeld zijn, dat ze opgeteld
een productie van 129,5 of 144,1 bereiken, athankelijk van het scenario.
Aangezien in de figuur is weergeven hoeveel de processen apart produceren,
komen bepaalde combinaties (elektro hoog ~n oxy hoog bijvoorbeeld) niet
voor. Ben hoog percentage elektrostaal houdt automatisch in dat het
percentage oxystaallaag is.

"High Prices"

Miljoen ton

150 "Conventional Wisdom" '''',1. ]-
129,5

50 _OIRIIs__•J _dK.:
.........................··· ·.·..·······..·E·I~~;:taal

0'--------------------------
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Figuur 4.6 Ruwstaalproductie en het aandeel van elektro- en oxystaal in de
EU, met een vooruitblik 2010

De vier uiterste combinaties die kunnen optreden staan in de onderstaande
tabel.

Tabel 4.3 De vier uiterste combinaties voor de ruwstaalproductie met behulp
van het elektro- en het oxystaalproces in het jaar 2010

Elektrostaal (Mt) Oxystaal (Mt) Totaal (Mt)

62,0 82,1 144,1

54,8 89,3 144,1

55,7 73,8 129,5

49,2 80,3 129,5

Bij het scenario "Elektrostaal 1" in het jaar 2010 hoon een percentage
oxystaal van 57 %. Bij het ruwstaalscenario "Conventional Wisdom" betekent
dit een hoeveelheid elektrostaal van 62 Mt en een hoeveelheid oxystaal van
82 Mt. Zo zijn er vier combinaties mogelijk: twee scenario's voor de ruw
staalproductie en twee voor het percentage elektrostaal (het percentage
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oxystaal is direct gekoppe1d aan het percentage e1ektrostaal, daar deze twee
opgete1d 100 % van de ruwstaalproductie uitmaken).

Aangezien het aandee1 van de e1ektrostaalindustrie in Europa een stijgend
verloop vertoont, en omdat het scenario met de 1aagste stijging in het aantal
e1ektro-ovens de afname in de ruwstaalproductie bij het scenario "High Pri
ces" ruimschoots compenseert, is het resultaat vo1gens de scenario's altijd een
stijgende hoeveelheid e1ektrostaal. Wat dit betekent voor de vraag naar
schrODt zien we in hoofdstuk 7.

60



5. MODEL VOOR DE ONTWIKKE
LING VAN DE HOEVEELHEID
SCHROOT IN DE ED TOT 2010

5.1 Inleiding

Zoals dat in het verleden met de voorraad ijzererts is gedaan, is het belangrijk
een inventarisatie te maken van de hoeveelheid schroot die in de nabije
toekomst voorhanden zal zijn. Temeer omdat schroot als grondstof in de
staalindustrie een belangrijke plaats inneemt in bet grondstoffenpakket. Op dit
moment bedraagt het percentage schroot als grondstof in de staalindustrie
ongeveer 30 % (gemiddeld, wereldwijd) [28]. Totaal wordt er mondiaal
ongeveer 340 miljoen ton schroot ingezet bij de productie van ruwstaal. De
hoeveelheid schroot, nu en in de toekomst, is per land of streek verschillend,
al naar gelang de (economische en technologische) situatie.

5.2 Algemene benadering

De in dit hoofdstuk gebruikte symbolen en scripts zijn:

Symbolen:

A afval (schroot) (kg)
c continuous casting (in % van ruwstaalproductie)
C ruwstaalconsumptie (t/j)
C' werkelijke staalconsumptie (t/j)
E conversiefactor van ruwstaal naar gereed staal (%)
G grondstoffeninput (kg)
I staalinhoud (kg)
L verliezen (kg)
M ijzer- en staalreservoir (Mt)
P ruwstaalproductie (t/j)
S schroot (t/j)
t jaar
T levensduur G)
U recovery factor (%)
X staalbevattende goederen
!1. verandering
T1 herwinbaar deel
A. schrootquote
T staalinhoud

Subscripts:

e eigenschroot
av gemiddelde van alle staalconsumerende sectoren
avp idem av, maar nu inc1usief alle verliezen
v verwerkingsschroot
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s staalconsumerende sectoren
k bedrijven
I verliezen
c consumptieschroot
p productieproces
x,y product
1 ijzerproductie
2 staalproductie
3 venNerldngstaal
4 staal gebruik
5 schroot reclamatie

Superscripts:

1-4 modelnummer (§ 5.5)

Voor een willekeurig staalbevattend product x geldt:

3

Gz = lz +A. +Azv +L LzJ
1=1

(5.1)

De hoeveelheid gebruikte grondstoffen G% die gebruikt is in het product zelf,
is gelijk aan de uiteindelijke hoeveelheid staal in het product 1% plus een
hoeveelheid afval A%, dit is schroot, en een hoeveelheid verliezen L%. We
noemen de hoeveelheid afval (schroot) A omdat het bier niet gaat om de
hoeveelheid per jaar maar een hoeveelheid per product. De Au is het
eigenschroot voor een product en de AD is het venNerldngsschroot voor een
product. De verliezen bestaan uit de verliezen die optreden bij de fabricage
van ijzer (Ll ) , bij de fabricage van staal (L2) en bij de venNerking tot
staalbevattende producten (LJ).

De hoeveelheid afval die ontstaat bij de fabricage van het product is aldus:

3

A. + Azv = Gz - (lz + L LzJ)
1=1

(5.2)

Hierbij wordt opgemerlct dat het bier om een balans gaat die geldt voor de
periode die loopt tot en met het gereed komen van het product. Voor het
totaal van alle producten geldt:

(5.3)
1C 1C

Vanaf de ingebruikname van het product ontstaat er een ander beeld: de
staalinhoud van het product wordt teruggewonnen en draagt bij aan de
hoeveelheid consumptieschroot of gaat verloren. Er geldt:
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(5.4)

Deze balans geldt voor de gehele levensduur van het product. Verliezen
ontstaan door het gebrnik van het product (L4 ) en bij het inzamelen van het
schroot (L5).

Combinatie van (5.1) en (5.4) geeft de totale balans voor ~n product, die
voor het gehele traject van het product geldt (productie, gebruik en
inzameling als schroot).

5

G =A + A + A +~ L_,
~ • oW .1t'L ...

'~1

(5.5)

Indien van aile producten de gegeve08 bekend zouden zijn, zou men boven
staande balans kunnen opstellen voor ieder product. Omdat dit niet het geval
is, moet er gezocht worden naar een meer praktische methode om de
hoeveelheid schroot te benaderen.

We gaan nu een algoriune voor de hoeveelheid schroot opstellen. In eerste
instantie bekijken we de hoeveelheid eigen- en verwerldngsschroot Afhanke
lijk van de beschikbare statistische gegevens kan er een staal- en schroot
balans van het verleden worden opgesteld en een vooruitblik voor de
toekomst. Dit kan op verschillende niveau' s gebeuren: van een enkel product
tot en met de staalhuishouding van een heel land of continent.

Bij het eigen schroot moeten we rekening houden met een aantal technisch
economische aspecten, zoals de productie van pig-iron, continugieten, wals
technieken, etc. Voor het verwerldngsschroot moeten we rekening houden met
een aantal staalverwerkende sectoren, zoals de automobielindustrie, de
scheepsbouw, de constructie, etc. Het verschilt per land hoeveel verschillende
facetten meegenomen moeten worden (afhankelijk van de hoeveelheid statis
tische gegeve08). Indien men per land de hoeveelheid schroot wil berekenen
is het gebruik van 20 technisch-economische aspecten en 20 staalverwerkende
sectoren voldoende. Het is echter niet onze opzet om voor ieder land van de
ED apart te berekenen hoe groot de toekomstige hoeveelheid schroot zal zijn.
Binnen de ED vindt er op grote schaal import en export plaats van staal en
schroot tussen de landen onderling. Dit maakt de situatie nodeloos ingewik
keld. Het gaat 008 erom om een idee te krijgen van de vraag en het aanbod
van het schroot voor de ED als geheel. De eerste aanzet is hiervoor gegeven
in de hoofdstukken 2 en 4, waar uit wordt gegaan van verschillende
scenario's voor de staalindustrie voor wat betreft de ruwstaalproduetie
alsmede de verdeling van deze productie over de in de ED gebruikte produc
tieprocessen.

In figuur 5.1 is te zien hoe de hoeveelheid schroot tot stand komt De figuur
geldt voor een willekeurig gebied (land, continent, etc.). We zien dat van
ijzererts ruwijzer gemaakt, dat vervolge08 verder verwerkt wordt tot ruwstaal
en staalbevattende producten. Hierbij ontstaan de schrootsoorten S~ (eigen
schroot), Sv (verwerldngsschroot) en Sc (consumptieschroot). We zien ook dat
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er metaalverliezen optreden (L} tim Lj ). Een andere belangrijke parameter is
Te• die de tijd tussen de ingebruikname van een product en het beschikbaar
komen van het product voor hergebruik aangeeft. Minder belangrijk is de Te•

die de tijd aangeeft tussen het gereedkomen van het ruwstaal en het verwer
ken ervan tot producten. WeI weer erg belangrijk zijn de schrootquotes Ae

(eigenschrootquote). A,. (verwerkingsschootquote) en Ae (consumptieschroot
quote). die aangeven hoeveel schroot er ontstaat uit de geproduceerde
hoeveelheid ruwstaal' de hoeveelheid verwerkt staal in producten en de
werkelijk geconsumeerde hoeveelheid staal in staalhoudende producten. In
figuur 5.1 betekent "schaal" dat de stromen (in bijvoorbeeid kilogrammen) op
schaal ten opzichte van elkaar zijn weergegeven. Onder schrootophoping
verstaan we bijvoorbeeid producten die tot in een Iengte van dagen gebruikt
worden en Diet bijdragen tot de hoeveelheid schroot.

Binnenlands erts Import arts

t

t
Verw. schroot
Cons. schroot

Import halffabrikaten
Import schroot

...

,,
a

L1 ~

~Schaal

L 2 -------"--=-------'
... Export

gereed staal

L3 -.::__~=__=__~...
L 4 -- ----,;:--;----::'

Schroot
ophoping

L5====~"'E====~
~

Schroot export

Figuur 5.1 Weergave van de parameters van het schrootmodel
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5.3 De eigenschrootontwikkeling

De hoeveelheid eigenschroot is athankelijk van de ruwstaalproductie. In
figuur 5.2 is te zien dat de hoeveelheid eigenschroot, zowel absoluut als in
percentage van de ruwstaalproductie, afneemt. Hoofdoorzaak hiervoor is de
inzet van betere giettechnieken.
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Figuur 5.2 Eigenschroot en ruwstaalproductie

Voor een enkel product x (blok, plaat, draad) is de hoeveelheid eigen
schroot:

(5.6)

De ~(t), de gemiddelde eigenschrootquote voor dit product, is:

(5.7)

De Pit) is gelijk aan de hoeveelheid staal die nodig is voor de productie van
het betreffende product

Voor de hoeveelheid schroot die ontstaat bij de productie van product x geldt:

(5.8)

Voor een productieproces p, waannee een aantal producten per jaar wordt
gemaakt, geldt (bijvoorbeeld continugieten, walsen, etc.):

(5.9)
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(5.10)

(5.11)

Voor een hele ondememing k geldt (de som van de gebruikte processen):

Voor een land (het totaal aan productieprocessen) geldt:

s.(t) = E Pk(t) * l.(t) = p(t) * l.(t)
k

(5.15)

(5.16)

(5.17)

Uitdrukking (5.17) geeft de hoeveelheid eigenschroot voor een bepaald
gebied. Indien alle data voor dat gebied exact bekend zijn, kan men voor het
gebied de hoeveelheid eigenschroot voor zowel processen als bedrijven
bepalen. Wij bepalen de hoeveelheid consurnptieschroot voor de EU als totaal
en gaan hierbij uit van uitdrukking (5.17).

5.4 De verwerkingsschrootontwikkeling

Ook de hoeveelheid verwerldngsschroot, die afhankelijk is van de ruwstaal
consurnptie, neemt af (figuur 5.3). Hoofdoorzaak meNan is een toenemende
efficientie in de staalindustrie. AI hebben de grootste dalingen in het
percentage verwerldngsschroot plaatsgevonden eind jaren '70 en begin jaren
'SO.
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Figuur 5.3 Verwerkingsschroot en ruwstaalconsumptie

Voor een (staalbevattend) product y is de hoeveelheid verwerkingsschroot:

Syv(t) (5.18)

De 'A,it), de gemidde1de verwerkingsschrootquote voor dit product, is:

A (t) = Syv(t)
yv Cit)

(5.19)

Met Cit) wordt hier de hoeveelheid staal bedoe1d die nodig is voor de
productie van y.

De hoeveelheid verwerkingsschroot die ontstaat bij de de productie van
product y:

(5.20)

Voor een productieproces p (ander proces dan bij het eigenschroot) geldt:

S (t) C (t)
A (t) =1.- =L A (t) * -'-

,.., C,(t) , yv C,(t)

S,..,{t) = C,(t) * A,..,(t)

(5.21)

(5.22)

(5.23)
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Yoor een hele ondememing k (andere ondememing dan bij het eigenschroot)
geldt:

SlY(t) = E SIN(t) = E E Spyv(t) (5.24)
p p y

Yoor een staalconsumerende sector v geldt:

(5.27)

(5.28)

(5.29)

Yoor een land geldt:

(5.30)

(5.31)

• •

Sy(t) = E C.(t) * Ay(t) = C(t) * Ay(t)
•

(5.32)

Zoals dat ook bij het eigenschroot geldt kunnen we bij het verwerkings
schroot ook de hoeveelheid bepalen voor ieder bedrijf of deelproces waar
betrouwbare data van voorhanden is. Yoor het onderzoek is echter weer het
totaalbeeld voor de ED van belang. Yoor de berekening van de hoeveelheid
verwerkingsschroot voor de ED als geheel gaan we uit van uitdrukking
(5.32). We merken hierbij op dat de C(t) eigenlijk de C(t-Tb) moet zijn.
Omdat Tb echter altijd klein is ten opzichte van t volstaat het gebruik van
C(t).
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Zowel bij het bepalen van de hoeveelheid eigen- als velWeoongsschroot is de
cruciale stap het berekenen van de coefficienten 'Alt) en J...(t). Per land en
misschien per regio zullen deze factoren sterk lrunnen verschillen. Voor de
'Ait) geldt dat deze midden jaren '70 wereldwijd gemiddeld 0,25 bedroeg.
Uitschieters waren de VS en Engeland, met 'Ait)' s van 0,3 tot 0,4, terwijl van
de andere geihdustrialiseerde landen de 'Ait) op ongeveer 20 % lag. De
conventionele castingprocessen dragen voor ongeveer 0,2 bij in de eigen
schroothoeveelheid. Met continuous casting kan deze bijdrage worden
teruggebracht tot ongeveer 0,05 A0,06. We verwachten voor de landen met
geavanceerde technologieen een lage 'Alt). Bij de VS en Engeland zijn deze
waarden wellicht hoog geweest in het nabije verleden door een grote
integratie van de ruwstaalproducenten en de staalvelWerleende industrie.

Voor de 'A.jt), de verweoongsschrootquote, wordt algemeen een waarde 0,15
aangenomen, waarbij in de toekomst een dalende trend wordt velWacht. De
'Ait) is sterle afhankelijk van de economische ontwikkeling in een land:
constructiestaalproductie heeft een verweoongsschrootpercentage van onge
veer 3 %, telWijl de automobiel industrie een factor tien hoger uitkomt. De
landen met de lage 'A.jt) zijn de landen met een efficiente staalverwerleende
industrie, of de landen met een geringe automobielindustrie (ontwikkelings
landen). Vanwege het hoge aandeel constructiestaal in de ontwikkelingslanden
is de 'A.jt) hier 0,1 of Minder.

In Bijlage 3 zijn de eigen- en verweoongsschrootcoefficienten 'Ait) en 'Ajt)
opgenomen voor de landen van de EU en de EU als geheel.

5.5 De consumptieschrootontwikkeling

De hoeveelheid consurnptieschroot is afhankelijk van de werkelijke staal
consumptie in het verleden. In figuur 5.5 is de ruwstaalconsurnptie, de
werleelijke staalconsurnptie en de hoeveelheid consurnptieschroot weer
gegeven.
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WerkellJke slaalconsumptle Consumptleschroot

Figuur 5.5 Consumptieschroot en werkelijke staalconsumptie
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Het opstellen van een algoritme voor het consumptieschroot is ingewikkelder
dan de algoritmen voor eigenschroot en verwerldngsschroot. We kunnen
uitgaan van een aantal invalshoeken:

- het schatten van het totale reservoir M van ijzer en staal in een land of het
schatten van de verandering ervan;

- een gedetailleerde analyse per staalgebruikende sector met de bijbehorende
levensduren;

- de totale werkelijke staalconsumptie.

Het is moeilijk om voor de producten waarvan het consumptieschroot atkom
stig is de materiaalinput te bepalen. Het schroDt is atkomstig van ijzer- en
staalbevattende goederen die in het verleden geproduceerd zijn (en wellicht
gedurende hun levensduur verplaatst zijn). De moeilijkheid is het bepalen van
de parameters. Tevens zijn we sterk afhankelijk van de kwaliteit van de
statistieken. Bij het benaderen van de hoeveelheid consumptieschroot kunnen
we uitgaan van een viertal modellen. De bruikbaarheid van de uit het model
afgeleide schroothoeveelheid in de nabije toekomst wordt bepaald door de
betrouwbaarlleid van de parameters die we bepalen. We geven hieronder een
beknopte beschrijving van vier modellen.

Modell.
We gaan hier uit van de totale ijzer- en staalreserves (reservoir) in een land.
Dit is een gecompliceerde benadering. Voor het reservoir M geldt:

M(t) "" Mo(t) +E I1M(t)
II

(5.33)

Hierin is Mit) de initiele waarde van het reservoir in een land, en is l!iM(t) de
verandering per jaar. Hiervan komt per jaar n een hoeveelheid schroot vrij:

S:(t) "" M(t) * ).~(t) (5.34)

De waarde van ').,,/(t) ligt voor de Sowjet Vnie tussen de 0,015 en 0,025, en
voor de VS tussen de 0,0126 en 0,0163 (midden jaren '70).

Het schatten van M is moeilijk en hierdoor is de methode nauwkeurig.

Model 2.
Hier wordt uitgegaan van een per sector uitgevoerd onderzoek. De
gemiddelde levensduur per sector Tc van staalhoudende producten wordt
onderzocht, het staalgehalte i en de hoeveelheid die hiervan als schroot
terugkomt (UI ) wordt bepaald. De totale hoeveelheid consumptieschroot is
dan het totaal aan metaal dat uit staalhoudende producten uit verschillende
sectoren als schroot terugkomt:

U(t)
S;(t) "" E XII(t-T;> * 1~

II
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De per sector terugkomende hoeveelheid staal als schroot is:

(5.36)

Bij veellanden is het rekenen met 20 staalconsumerende sectoren voldoende.
Voor de automobielindustrie geldt bijvoorbeeld Tge", = 14 jaar, Y(t) = 0,7, 11(0
= 0,7 en U(O = 49 %. Voor veel landen is de benodigde hoeveelheid data
niet beschikbaar. Dit maakt deze methode minder aantrekkelijk.

Model 3.
Dit model is gebaseerd op een jaarlijkse toename van het reservoir M. We
veronderstellen een gemiddelde terugkomtijd Te•av voor aIle sectoren tezamen
en een gemiddeld deel dat terugkomt als schroot U,....

3 Utn(t)
SeCt) = I1M(t_T )*--

c;.. 100
(5.37)

Nu blijkt Tc•av ongeveer 15 jaar (waarover later meer) te zijn (in de VS en
andere landen is het 10 tot 12 jaar), en Uav blijkt ongeveer 55 % te zijn.
Omdat hier gewerkt wordt met het staalreservoir M, dat voor veel landen
moeilijk te schatten is, is de methode niet nauwkeurig.

Model 4.
Dit model is gebaseerd op het gebruik van de statistieken (indien aanwezig)
over de werkelijke consumptie van staal. In plaats van berekeningen met M
gebruiken we hier de cijfers over de werkelijke staalconsumptie in een land
(C').

4 I UtzYP(t)
SeCt) = C(t-T )*--c." 100

(5.38)

De Uavp kunnen we berekenen uit de Uav (we moeten nu alle verliezen
meenemen, omdat C' op de werkelijke staalconsumptie slaat).

5

100-E L/..t)
U_(t) = _----:.'....;:;~1__

-'r 100

(5.39)

Vit de literatuur blijkt dat de verliezen voor veel landen ongeveer 26 %
bedragen (met L1 = 6,10 %, L.z = 5,35 %, LJ = 3,70 %, L4 = 5,50 % en Ls =
5,50 %). Met Uav = 55 %, is Uavp 40 %). We merken op dat de U,..JlOO zoals
die hier gedefinieerd is gelijk is aan AiO, dit naar aanleiding van de
gebruikte notatie bij het eigen- en het verwerkingsschroot. De uitdrukking die
we voor het consumptieschroot gaan gebruiken ziet er als voIgt uit:

(5.40)
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De bruikbaarheid van de modellen kan worden afgeleid uit rekenvoorbeelden.
We kunnen echter al stellen dat voor algemeen gebruik de modellen 1 en 2
niet in aanmerking komen. De keuze tussen model 3 en 4 is ook niet zo
moeilijk. Bij het beschikbaar zijn van de juiste data is model 4 het betere en
ook het eenvoudigere model. De berekening van de jaarlijkse toename van M
is vrij ingewikkeld en een grote mate van nauwkeurigheid is niet gegaran
deerd. De keuze valt dus op het gebruik van model 4.

5.6 De totale hoeveelheid schroot

De hoeveelheid schroot per jaar t is gelijk aan de som van bet eigenschroot,
het verwerkingsschroot en het consumptieschroot

(5.41)

1990

De totale hoeveelheid schroot is weergegeven in figuur 5.6.
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Figuur 5.6 Staal- en schroothoeveelheden in de EU

Bij het bepalen van de parameters voor het consumptieschroot is de eerste
moeilijkheid het bepalen van de gemiddelde levensduur van staalhoudende
goederen in de EU. In hoofstuk 6 wordt de Tc,fJY bepaald voor de EU. Het
complete beeld van het schrootaanbod in de EU tot 2010 geven we vervol
gens in hoofdstuk 7. In hoofstuk 8 wordt er aan de hand van een achttal
scenariovarianten gekeken naar de vraag naar schroot in de EU tot 20IO. Dan
kunnen er conclusies getrokken worden over de sChrootmarkt in de EU in de
nabije toekomst.
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6. BEPALING VAN DE
GEMIDDELDE LEVENSDUUR VAN
STAALHOUDENDE GOEDEREN

6.1 Inleiding

Zoals eerder al venneld is zijn er drie bronnen van schroot:

- eigenschroot dat ontstaat bij de produktie van ruwstaal;

- verwerkingsschroot dat ontstaat bij de verwerking van ruwstaal;

- consumptieschroot (afkomstig van staalhoudende goederen).

Bij de bepaling van de totale hoeveelheid schroot tellen we de hoeveelheden
van deze drie categorieen bij elkaar op. Ret eigenschroot, dat de kleinste
omlooptijd heeft, is rechtstreeks verbonden met de ruwstaalproductie. Ret
verwerkingsschroot, dat een grotere omlooptijd heeft, is athankelijk van de
ruwstaalconsumptie. Rierbij dient men rekening te houden met in- en export
van ruwstaal. Ruwstaal dat niet in het land van productie verwerlet wordt, zal
in dit land niet bijdragen aan de hoeveelheid verwerkingsschroot. De belang
rijkste soon schroot is het consumptieschroot, dat verbonden is met de
werleelijke staalconsumptie. De gemiddelde levensduur van de producten die
daadwerleelijk bijdragen aan de totale hoeveelheid schroot verschilt per
product sterle. Bij het opstellen van een model voor de hoeveelheid
consumptieschroot is deze gemiddelde levensduur per sector een belangrijke
parameter. De gemiddelde levensduur is het gemiddelde van de levensduren
van de producten die binnen een redelijke periode beschikbaar komen voor
hergebruik. Producten die verdwijnen (waardoor de levensduur oneindig zou
worden) worden hierbij niet meegerekend. De hoeveelheid producten die
verdwijnt verschilt per sector (bruggen verdwijnen nauwelijks, blikjes
verdwijnen voor een bepaald deel). Voor sommige landen zijn gemiddelde
levensduren bekend voor een aantal sectoren, zoals bijvoorbeeld voor de auto
industrie. Van sommige landen in de. EU zijn er geen betrouwbare data
voorhanden. In de literatuur gaat men vaak uit van een gemiddelde levens
duur van staalhoudende goederen van 15 jaar. Nu is het voor het bepalen van
de totale hoeveelheid consumptieschroot van belang om de gemiddelde
levensduur van staalhoudende goederen voor (eventueel) de landen van de EU
en voor de EU als geheel te kennen. RieIVoor wordt in dit hoofdstuk een
methode aangereikt, die gebaseerd is op een voor de meeste landen beschik
bare hoeveelheid data.

Vanwege het feit dat de gemiddelde levensduur voor alle seetoren tesamen
van staalhoudende producten voor de landen van de EU ongeveer 15 jaar
bedraagt, kunnen we een goede indicatie krijgen van de nauwkeurigheid van
de gebruikte methode.
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6.2 Methode ter bepaling van de gemiddelde
levensduur

De in dit hoofdstuk gebruikte symbolen en scripts zijn:

Afkortingen:

C ruwstaalconsumptie (t/j)
C' werkelijke staalconsumptie (t/j)
K constante (K] en K2)

P ruwstaalproductie (t/j)
Q quotient van de werkelijke staalconsumptie op het tijdstip (t-T) en

de ruwstaalproductie op tijdstip t
s hoeveelheid schroot in % van de ruwstaalproductie in het jaar t
S hoeveelheid schroot (t/j)
t jaar G>
T levensduur G>
A. schrootquote

Subscripts:

e eigenschroot
av gemiddelde van alle staalconsumerende sectoren
v verwerkingsschroot
c consumptieschroot
1-8 sectornummers

Voor het eigenschroot in jaar t geldt de volgende uitdrukking:

s.(t) = A.(t) * 100 (S)

Voor het verwerkingsschroot in jaar t geldt:

(6.1)

(S) (6.2)

Voor het consumptieschroot in jaar t geldt:

C'(t-T.>
= Ac(t) * * 100

p(t)
(~) (6.3)

Voor de meeste landen is bekend hoe groot de hoeveelheid eigen- en
verwerkingsschroot is. Ook is het mogelijk hiervoor een schaning te geven
voor de komende jaren, daar we te maken hebben met bepaalde trends. De
grote verschillen in de totale hoeveelheid schroot ontstaan door verschillen in
de hoeveelheid consumptieschroot. Van de staalhoudende producten die
bijdragen aan de hoeveelheid consumptieschroot wordt de gemiddelde
levensduur bepaald.
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Deze levensduur van staalhoudende producten varieert sterk per product,
evenals de hoeveelheid die binnen een bepaalde tijd bijdraagt aan de
hoeveelheid consumptieschroot. Van enkele staalproducten geven we een
schatting voor beiden in tabel 6.1.

Tabel 6.1 Gemiddelde levensduur van staalhoudende goederen die bijdragen
aan de hoeveelheid consumptieschroot per sector en het deel dat hiervan als
schroDt terugkomt (Quote)

Tc Quote

Blikverpakkingen 2 0,50

Personenauto's 12 0,90

Machines 20 0,90

Staalmeubelen 22 0,60

Scheepsbouw 26 0,80

Lokomotiefbouw 32 0,95

Constr. staal 32 0,80

Bruggen 50-100 0,40

Om een idee te krijgen van de gemiddelde levensduur (fc,av) van
staalhoudende producten kunnen we deze berekenen aan de hand van de
volgende uitdrukking:

(6.4)

Deze formule geldt ter bepaling van de gemiddelde levensduur van de
producten uit de 8 (l tim 8) bovengenoemde sectoren tezamen. Er kan
eenvoudig een uitbreiding plaatsvinden naar een uitdrukking voor alle
sectoren, indien hiervan de gegevens bekend zijn. Consumptieschroot starnt
uit perioden die liggen tussen de 2 en de 100 jaar v66r het moment van
hergebruik. Gemiddeld blijkt het schroot echter te stammen uit een periode
van 10 tot 20 jaar geleden. Ter verduidelijking kunnen we de waarden van
tabel 6.1 weergeven in een figuur (6.2), waarbij we uitgaan van het
aankomstjaar X. Er zijn slechts enkele sectoren opgenomen in de figuur.
Tevens is voor de sectoren auto's en machines een gemiddelde genomen. In
de figuur is uitgegaan van de hoeveelheid consumptieschroot in het jaar X,
die cumulatief is weergegeven. In de figuur staat aldus de totale hoeveelheid
schroot en een rangschikking naar sectoren van herkomst met de bijbehorende
levensduren. We zien in de (gestileerde) figuur, dat het consumptieschroot in
het jaar X vooral afkomstig is van de sectoren auto's en machines en scheeps
bouw. Verder zien we dat de gemiddelde levensduur van auto's en machines
samen ongeveer 15 jaar is (bet aandeel van staalgebruik van auto's in het jaar
(t - Tc) is groter dan het aandeel van staalgebruik van machines, zodat de
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gemiddelde levensduur korter is dan de 16 jaar die men verwacht bij gelijke
aandelen staalgebruik). Er is in dit geval niet nauwkeurig gekeken naar de
vorm van de afzonderlijke krommen van de sectoren. Het is zeker mogelijk
dat de kromme van auto's en machines smaller is (80 % van de goederen uit
deze sectoren stammen uit een tijdperk dat misschien 5 jaar breed is). De
figuur is echter bedoeld om inzicht te krijgen in de herkomst van het
consumptieschroot.

Tatale schroolt1oeveelheid

Schroot cumulatief

Figuur 6.2 Schroothoeveelheid in het aankomstjaar X, met een
onderverdeling naar sector en tijdstip van herkomst

De totale bijdrage van de hoeveelheid schroot in een jaar t als percentage van
de ruwstaalproductie in het jaar t bedraagt (eigen-, verwerkings- en
consumptieschroot):

(%) (6.5)

We kunnen nu ter verkrijging van een algemene indruk de laatste twee
termen in bovenstaande uitdrukking constant veronderstellen:

C'
s(t) = l (t) * (t-TO> * 100 + K

1
C p(t)

(%) (6.6)

De constante K} bestaat aldus uit de som van sit) en sjt). De constant
veronderstelde K} geeft de hoeveeIheid schroot aan zoals die is bij een
beginnende staalindustrie: er is w~l eigen- en verwerkingsschroot, maar nog
geen consumptieschroot omdat er nog geen levensduur van staalbevattende
goederen is verstreken. De volgende vereenvoudiging is het constant
veronderstellen van de gemiddelde consumptieschrootquote Ait).

s(t) = Kz* C'(t-TO> * 100 + K
1p(t)
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Nu blijkt de hoeveelheid schroot in een willekeurig jaar t lineair te
veranderen als functie van een quotient Q. In dit quotient staat in de teller de
werkelijke staalconsumptie in het jaar (t - Tc)' en in de noemer staat de
ruwstaalproductie in het jaar t. In feite gaat het bier om de inverse van een
quotient dat een maat is voor de groei in de staalindustrie. Het is nu mogelijk
dat Q gelijk is aan I, indien de werkelijke ruwstaalconsumptie in het jaar (t 
Tc) gelijk is aan de ruwstaalproductie in het jaar t. In het geval waarbij de
werkelijke staalconsumptie en ruwstaalproductie over een langere periode
constant zijn, is de hoeveelheid schroot als percentage van de ruwstaal
productie onafhankelijk van de levensduur van de staalhoudende produeten.
Nu blijkt te gelden (in een situatie waarbij er geen grote daling van de
ruwstaalproductie plaatsvindt):

C'Ct-T,)o ~ ~ 1
p(t)

(6.8)

1,2

Deze grenswaarden zijn beiden niet afhankelijk van de gemiddelde levensduur
van staalhoudende producten, maar zijn bepaald door de constanten K} en K2•

Nu geldt dat het verloop van de consumptieschroot-hoeveelheid en Q tussen
deze grenswaarden alleen lineair is indien de gemiddelde levensduur "goed"
gekozen wordt. Voor de constanten K} en K2 kunnen we een goede schatting
geven. De data biervan zijn voorhanden. Ook voor de totale hoeveelheid
schroot per jaar is er cijfermateriaal voorhanden.

We merken we op dat de gemiddelde levensduur in de praktijk niet constant
is. Door conjunctuurinvloeden, het verschuiven van bijvoorbeeld gebruiks
goederen naar investeringsgoederen en verschuivingen binnen de sectoren kan
er een variatie optreden in de gemiddelde levensduur.

Het verband tussen de hoeveelheid schroot en Q kunnen we uitzetten in een
grafiek (figuur 6.3).

Schroothoeveelheid in % van ruwstaalproductie
100 ,----,-------.---..,------,----,---.--,

Ve iezen
80 .

20 .
Eigen- +
Verwerking 
schrootOL-__...J-__---.l .J-------'L---'-'=-=-=_.J--__---'

o U ~ U u
a

Figuur 6.3 Verband tussen de totale hoeveelheid schroot en Q

Indien nu Q gelijk wordt aan 1 dan zou in het gunstigste geval de gehele
grondstoffenbehoefte kunnen worden gedekt door schroot. Er treden echter
verscbillende soorten verliezen op, omdat het is onmogelijk om alle ijzer en
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staal te hergebruiken. Figuur 6.3 geeft aan dat er een kleine 25% verliezen
optreden in de situatie dat Q gelijk wordt aan 1. Later zullen we zien dat dit
getal groter is. We nemen nu gemidde1de levensduren van bijvoorbee1d 8 jaar
en 28 jaar. Het schroot van tegenwoordig is aldus (gemidde1d) afkomstig uit
1985 of 1965. De ruwstaalproductie en de werkelijke staalconsumptie zijn tot
1992 bekend, evena1s de hoeveelheid schroot. Het quotient schroot gedee1d
door de huidige productie is dus in beide gevallen (herkomst 1965 of 1985)
hetze1fde (ste1 50 %). Omdat echter in 1965 de werkelijke consumptie vee1
lager was dan in 1985, is in het eerste geval Q vee1 kleiner dan in het tweede
geval. Berekenen we het quotient schroot gedee1d door ruwstaalpro-ductie
voor verscbillende jaren met bijbehorende Q's, dan zien we een verloop zoals
geschetst in figuur 6.3. Slechts bij de juiste keuze voor de gemidde1de
1evensduur onstaat het 1ineaire verband tussen de hoeveelheid schroot en Q,
zoals dat blijkt uit uitdrukking 6.7. Op deze manier kunnen we nauwkeurig
de gemidde1de levensduur bepalen van de totale hoeveelheid consumptie
schroot, afkomstig uit alle sectoren. We kennen de cijfers voor de· staal
productie en de hoeveelheden schroot. We kunnen nu een bepaalde gemidde1
de levensduur aannemen, het verband in een grafiek als figuur 6.3 uitzetten
en kijken bij welke waarde voor de gemiddelde 1evensduur het verband
lineair is. We gebruiken cijfermateriaal dat over perioden van 5 jaar wordt
gemidde1d teneinde de inv10ed van conjunctuurinv10eden te beperken. Con
creet zien de figuren die we op deze manier kunnen maken er uit als figuur
6.4, waarin we zijn uitgaan van een 1evensduur van 10 resp. 20 jaar. De
figuur geeft slechts het principe weer (en berust op schattingen). We hebben
in figuur 6.4 de situatie van begin jaren '70 weergegeven: een land als Japan
heeft een kleine Q en dus een grote ruw staalproductietoename gekend,
terwij1 de VS, met een vrij grote Q een minder grote stijging van de
staalproductie in die tijd heeft gekend. Het bier aangenomen eigenschroot
percentage (bestaan-de uit het eigen- en verwerkingsschroot) van 30 % past
ook in de situatie zoals die was aan het begin van de jaren '70.

Schroothoeveelheid in % van ruwstaalproductie
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Figuur 6.4 Verband tussen de hoeveelheid schroot en Q voor een gemiddelde
levensduur voor staalhoudende producten van 10 en 20 jaar

Voor de ED als gehee1 kan een dergelijke figuur worden afge1eid. Na het
opstellen van de figuur kunnen we kijken hoevee1 schroot er ingezet kan
worden indien Q naar 1 gaat. We verwachten namelijk dat de totale hoe
veelheid schroot als percentage van de ruwstaalproductie tussen 50 en 60 %
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moet liggen, omdat bij een voor een langere periode gelijkblijvende
consumptie en productie van ruwstaal het verschil tussen de hoeveelheid
inzetbaar schroot en de ruwstaalproductie bestaat uit het totaal van de
verliezen dat optreedt tussen het gebruiken van een staalhoudend product en
het klaar zijn voor hergebruik van dit product. De totaal optredende verliezen
bedragen naar verwachting tussen de 40 en 50 %. Het exacte verliescijfer
blijkt later in dit hoofdstuk.

6.3 Resultaten

De belangrijkste data die we nodig hebben zijn de gegevens van de
ruwstaalproductie P, de werkelijke staalconsumptie C' en de hoeveelheid
consumptieschroot in de EU. In onderstaande figuur 6.5 zijn deze gegevens
weergegeven voor de EU voor de periode 1950-1993. In deze figuur zijn
duidelijk schommmelingen waar te nemen. Deze treden hoofdzakelijk op
onder invloed van de conjunctuur. Uit de literatuur is gebleken dat de
gemiddelde levensduur van staalhoudende producten rond de 15 jaar ligt
Aangezien dit een lange tijd is, kunnen we conjuncturele invloeden op korte
termijn buiten beschouwing laten.
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Figuur 6.S De werkelijke staalconsumptie, de ruwstaalproductie en de
hoeveelheid consumptieschroot in de EU.

De waarden van Q, die berekend zijn voor verschillende gemiddelde levens
duren van staalhoudende producten zijn gegeven in tabel 6.1. We gaan uit
van een gemiddelde levensduur die varieeert tussen de 5 en de 25 jaar.

Tabel 6.1 De waarde van Q voor een gemiddelde levensduur van 5 tot 25
jaar

TO) 25 20 15 10 5

Q 0,53 0,59 0,64 0,69 0,74

Het verband tussen de hoeveelheid consumptieschroot als functie van Q is
weergeven in figuur 6.6.
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Figuur 6.6 Hoeveelheid consumptieschroot als percentage van de
ruwstaalproductie als functie van Q

De hoeveelheid eigenschroot (11 %) en de hoeveelheid verwerldngsschroot
(14 %) zijn samen (25 %) aangegeven door de horizontale lijn. Wat opvalt in
figuur 6.6 is dat voor Q is 1 de verliezen die optreden erg groot zijn: globaal
gezien beslaan ze 40 % voor de EU als geheel. Belangrijkste reden hiervoor
is de export van staalhoudende goederen op het einde van hun levensduur. De
producten (bijvoorbeeld auto's en machines) worden weliswaar (zoals blijkt
uit de C') in de EU gebruikt, ze kunnen op het einde van hun levensduur
geexporteerd worden naar landen die er nog gebruik van denken te kunnen
maken. De overige verliezen bestaan uit verliezen door gebruik (slijtage,
roest, etc.) en het zoekraken van producten, die waarschijnlijk in het milieu
verdwijnen. We krijgen een beter beeld van de situatie indien we in figuur
6.6 het eigen- en het verwerkingsschroot weglaten. In onderstaande figuur 6.7
is te zien dat de hoeveelheid consumptieschroot als percentage van de
ruwstaalproductie varieerd tussen de 53 en de 64 %, bij Q gelijk aan 1.
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Figuur 6.7 Gedetailleerde figuur van het percentage consumptieschroot als
functie van Q

Zeer belangrijk is het nu om te bepalen hoe groot het percentage consumptie
schroot als percentage van de ruwstaalproductie werkelijk is indien Q gelijk is
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aan 1. We gaan nu als voIgt te werk: in figuur 6.5 zien we dat de
ruwstaalproductie en de ruwstaalconsumptie, afgezien van conjuneturele
invloeden een stabilisatie vertonen vanaf 1970. Voor een gemiddelde
levensduur van staalhoudende producten tussen de 10 en de 20 jaar komt
geconsumeerd staal uit begin jaren '70 of begin jaren '80 in de jaren '90 als
schroot terug. Omdat we weten dat de gemiddelde levensduur rond de 15 jaar
ligt, kunnen we kijken hoeveel consumptieschroot er begin jaren '90 is, dat
afkomstig is uit het midden van de jaren '70. We berekenen nu de
gemiddelde hoeveelheid consumptieschroot tussen 1990 en 1992 aan de hand
van de exacte data die hiervoor beschikbaar zijn. Voor de EU blijkt de
gemiddelde hoeveelheid consumptieschroot voor deze periode 34 Mt per jaar
te bedragen. Oit schroot is aldus afkomstig van de werlcelijke staalconsump
tie zoals die er was in de jaren '70. De werlcelijke staalconsumptie is voor de
periode 1970-1993 gemiddeld 103,75 Mt, het percentage dat hiervan terug
komt als schroot is dus 33 %. Indien de ruwstaalproduetie gelijk is aan de
werlcelijke staalconsump-tie, is het consumptieschroot dus 33 % van de
ruwstaalproductie (in dit geval is Q gelijk aan 1). Oit is een zeer belangrijk
gegeven, wat nu hebben we de waarden voor zowel Q gelijk aan nul (25 %)
en Q gelijk aan 1 (25 + 33 =58 %). Zoals eerder is gebleken is het verband
tussen de hoeveelheid consump-tieschroot als percentage van de
ruwstaalproductie lineair afhankelijk van Q. Vit figuur 6.7 kan het lineaire
verband tussen de bekende waarden van Q worden aangeven, en de juiste
gemiddelde levensduur voor staalhoudende producten in de EU afgelezen.

Vit figuur 6.7 blijkt de gemiddelde levensduur voor staalhoudende producten
Tc•av in de EU ongeveer gelijk is aan 16 jaar, en dat het totaal aan verliezen
ongeveer gelijk is aan 42 %, een percentage waar al eerder een verlclaring
voor gegeven is. De gemiddelde levensduur is ongeveer gelijk aan de waarde
die in de literatuur wordt gegeven.

In de ontwikkeling van de gemiddelde levensduur voor staalhoudende goede
ren zien we twee tegengestelde ontwikkelingen: van een aantal goederen
wordt de gemiddelde levensduur korter, zoals van machines (er wordt sneller
op nieuwe technologieen overgeschakeld), en van een aantal goederen wordt
de gemiddelde levensduur langer, zoals voor auto's.

Een andere zeer belangrijke parameter van het consumptieschroot, nl. de 'A.lt)
is nu ook meteen bepaald (deze is gelijk aan de constante I{J. Van de 103,75
Mt blijkt 33 % als schroot terug te komen. De 'A.lt) is nu gelijk aan 0,33.
Hiermee hebben we de belangrijke parameters, zoats die zijn afgeleid in
hoofdstuk 6 bepaald. We merlcen nog op dat de 'A.it) en 'A.jt) (opge-teld gelijk
aan K1), die vaak jaarlijks veranderen, veel meer tijdsafhankelijk zijn dan de
'A.lt), die jaren achter elkaar weinig variatie kan vertonen. Er kan variatie
optreden in de 'A.it) door bijvoorbeeld het verbeteren van de inzamel
technieken. Voor nabije toekomst verwachten we dat de 'A.lt) licht zal stijgen
tot 0,37 in het jaar 2010.
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7. RET AANBOD VAN SCHROOT
IN DE ED TOT 2010

We beginnen met het in kaart brengen van de hoeveelheid eigen- en verwer
kingsschroot op basis van de parameters zoals die in hoofdstuk 5 zijn afgeleid
(zie bijlage 3). We gaan wederom uit van de twee scenario's voor de ruw
staalproductie uit De ruwstaalproductie in de toekomst, § 2.10. Voor het
eigenschroot is de ruwstaalproductie van belang. In figuur 7.1 is zowel de
ruwstaalproductie als de hoeveelheid eigenschroot weergegeven. Zoals eerder
opgemerkt laat het verloop van de hoeveelheid eigenschroot een dalend
verloop zien, ondanks een stijgende ruwstaalproductie bij het scenario
"Conventional Wisdom".
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Figuur 7.1 Ret eigenschroot van de EU, met een vooruitblik tot 2010

De hoeveelheid verwerldngsschroot, die afhankelijk is van de ruwstaal
consumptie is weergegeven in figuur 7.2.
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Figuur 7.2 Ret verwerkingsschroot van de EU, met een vooruitblik tot 2010
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Zoals eerder opgemerlct neemt het eigenschroot at onder invloed van vooral
hetere giettechnieken (continugieten) en neemt het verwerkingsschroot af door
het gebruik van efficientere technieken.

De hoeveelheid consumptieschroot, die afkomstig is van de werkelijke staal
consumptie in het verleden is weergegeven in figuur 7.3. Ret scenario voor
de staalindustrie is hier in feite niet zo helangrijk vanwege de gemiddelde
vertraging van ongeveer 16 jaar tussen de consumptie en de inzameling van
een product. De enige onzekerheid is de schrootquote, de 'Ait), die zoals
blijkt uit hoofdstuk 6 kan varieren tussen de 0,33 en 0,37. Rierdoor ontstaat
ook voor het consumptieschroot een band waarbinnen de hoeveelheid in de
nabije toekomst zal komen te vallen.
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Figuur 7.3 De hoeveelheid consumptieschroot van de EU, met een vooruitblik
tot 2010

Ret totale aanbod van schroot is de sommatie van het eigen-, het verwer
kings- en het consumptieschroot. In onderstaande figuur is dit weergegeven.
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Figuur 7.4 Totale schrootaanbod in de EU met een vooruitblik tot 2010

Vervolgens gaan we in hoofdstuk 8 kijken hoe de vraag naar schroot zich
ontwillelt in de EU in de nabije toekomst.
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8. DE VRAAG NAAR SCHROOT IN
DE ED TOT 2010

Nu het aanlxxi van schroot tot het jaar 2010 in kaart is gebracht. gaan we
kijken welke ontwikkelingen er plaats vinden aan de vraagzijde. Eerder is al
opgemerkt dat de vraag naar schroot geheel vanuit de staalindustrie komt. De
belangrijkste factoren waar de vraag naar schroot van af hangt zijn: de
ruwstaalproductie. het aandeel van elektrostaalfabrieken en de hoeveelheid
schroot die in de elektrostaalindustrie per ton geproduceerd ruwstaal wordt
ingezet.

Schroolvraag

+RuwslaaJprociJctie

~~
'Hig, Prices· ·Conventlonal Wisdom·

/~ /~
E1ektro Iaag E1ektro hoog E1ektro laag E1ektro hoog

1\ 1\ 1\ /\
SchroDtlaag SchrODl hoog SchrODllaag SchroDt hoog SchroDtlaag SchroDt hoog SchroDtlaag SchroDt hoog

2 3 4 5 6 7 8

Figuur 8.1 De 8 scenariovarianten die van belang zijn bij het in /wart
brengen van de vraag naar schroDt in de EU tot het jaar 2010

Zoals eerder venneld gaan we voor de ruwstaalproductie uit van de scenario's
"Conventional Wisdom" en "High Prices". zoals die beschreven zijn in
hoofdstuk 2. Het aandeel van elektrostaal tot 2010 is beschreven in hoofdstuk
4. We geven bier nu nog twee mogelijkheden voor de inzet van schroot per
ton geproduceerd elektrostaal. De inzet van schroot kan worden aangevuld
met DR!. De scenariovariant "Schrootinzet elektrostaal hoog" in tabel 8.1
gaat uit van een schrootinzet van 100%. terwijl de scenariovariant
"Schrootinzet elektrostaal laag" uitgaat van een inzet van 70 % schroot en 30
% DR!. Indien men verder kijkt dan 2010 dan kan de inzet van DRI nog
groter worden, afhan-kelijk van de prijs van het schroot en de prijs van het
DR!. Dit heeft grote invloeden op de vraag naar schroot vanuit de
elektrostaalindustrie.

Voor de inzet van sChroot in de oxystaalindustrie geldt dat de variaties kleiner
zijn. waardoor we uit kunnen gaan van de scenariovariant "Schroot-inzet
oxystaal" voor de schrootinzet In onderstaande tabel zijn de waarden
weergegeven voor de inzet van schroot per ton geproduceerd staal voor het
oxy- en het elektrostaalproces.

85



Elektrische ovens en de inzet van gebruikte metalen

Tabel 8.1 Schrootinzet per ton geproduceerd ruwstaal voor het elektro
staalproces en het oxystaalproces in de EU

1995 2000 2005 2010

et elektrostaal hoog (kglt) 1000 1000 1000 1000

Schrootinzet elektrostaal 1aag (kg/t) 950 900 800 700

Schrootinzet oxystaal (kglt) 160 150 140 135

Met behulp van tabel 8.1 en tabe1 4.3 uit Het gebruik van elektrische ovens in
de toekomst, § 4.4, kunnen we de schrootvraag vanuit de staalindustrie
berekenen. De vier combinaties van tabel 4.3 en de twee combinaties van
tabel 8.1 resulteren in 8 verschillende scenariovarianten. De bij deze 8
scenariovariaten behorende schrootvraag van zowel de e1ektro- als de oxy
staalindustrie zal in het jaar 2010 tussen de 45,3 en 73,1 Miljoen ton liggen.
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Figuur 8.2 Schrootvraag in de EU door de (oxy- en elektro-) staalindustrie,
met een vooruitblik tot 2010

In figuur 8.2 is weergeven hoe de vraag naar schroot eruit kan zien in het
jaar 2010. De laagste vraag ontstaat bij het ruwstaalscenario "High Prices"
waarbij er een kleine hoeveelheid elektrostaal ("Elektrostaal laag') wordt
geproduceerd met een kleine inzet van schoot ("Schrootinzet elektrostaal
laag'). De grootste vraag naar schroot ontstaat bij het ruwstaalscenario
"Conventional Wisdom", waarbij het aandee1 van e1ektrostaal hoog is ("Elek
trostaal hoog'), en de inzet van schroot groot is ("Schrootinzet elektrostaal
hoog').

In figuur 8.3 is weergegeven hoe de vraag naar schroot eruit ziet bij de 8
scenariovarianten, die in figuur 8.2 in het lichtgearceerde gebied te vinden
zijn.
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De vraag naar schroot in de EU tot 2010
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Figuur 8.3 Schrootvraag in de EU door de staalindustrie voor de 8
scenariovarianten

8.1 Schrootoverschotten en schroottekorten

We kunnen nu het aanbod van en de vraag naar schroot met elkaar verge
lijken. In figuur 8.4 zien we dat er zowel schrootoverschouen als
schroottekorten kunnen ontstaan bij bepaalde scenariovarianten. Er treedt zelfs
vaker een overschot op dan een tekort. Oit komt omdat de grootste afnemer
van schroot, de elektrostaalindustrie, in bepaalde scenariovarianten
overschakelt van schroot als grondstof op DRI als grondstof, wat grote
gevolgen heeft voor de vraag naar schroot

Miljoenen tonnen
80

70

80

50

30

20

10

0'-------------------------1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Figuur 8.4 Vraag naar en aanbod van schroot in de EU tot 2010

Voor de 8 scenariovarianten kunnen we nu vaststellen hoe groot het tekort of
het overschot aan schroot is. Uit tabel 8.2 blijkt dat bij 2 scenariovarianten
vraag en aanbod van schroot vrijwel met elkaar overeenkomen, bij 2 scena
riovarianten treden er schroouekorten op, en bij 4 scenariovarianten treden
schrootoverschotten op. Tevens zijn de overschotten die ontstaan groter dan
de tekorten, hetgeen zoals gezegd zijn oOJzaak vindt in de flexibele
grondstoffen input van de elektrostaalindustrie.
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Tabel 8.2 Vraag naar en aanbod van schroot bij de scenariovarianten

Scenario: Aanbod - vraag van schroot (Mt)

1 15,1

2 0,3

3 11,4

4 -5,3

5 17,1

6 0,6

7 13,0

8 -5,6

De, overigens niet al te grote, schroottekorten treden op bij de scenario
varianten waaIbij het aandeel van elektrostaal groot is en waaIbij er binnen de
elektrostaalindustrie sprake is van een grote schrootinzet Vrij grote
schrootoverschotten treden op bij alle vier de scenariovarianten waaIbij de
schrootinzet van de elektrostaalindustrie klein is. Dit duidt aan hoezeer de
vraag naar schroot is gekoppeld aan de vraag naar schroot vanuit de elektro
staalindustrie. In de situatie dat het aandeel van elekto-ovens laag is, en de
schrootinzet hoog is, is er een evenwicht tussen vraag en aanbod van schroot
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9. CONCLUSIES

De meeste conc1usies zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de in het
onderzoek gebruikte scenariovarianten.

- Er vindt een stabilisatie plaats van de ruwstaalproductie in de EU tot
2010.

- In de Europese ruwstaalindustrie maakt men gebruik van twee processen:
het oxystaalproces en het elektrostaalproces, nu in een verl10uding van
resp. 70 en 30 %.

De groei van de elektrostaalindustrie zal leiden tot een aandeel in de
Europese ruwstaalproductie van ruim 40 % in 2010.

- Het elektrostaalproces is qua milieu-, energie-, en grondstoffenproble
matiek een beter proces dan het oxystaalproces.

- De elektro-oven wordt flexibel qua grondstoffeninput: naast schroot zal
het gebruik van direct gereduceerd ijzer (DRI) sterk toenemen.

- Bij het oxystaalproces zullen door gebruik van gereduceerde ertsen
(Corex, CCF) de milieubelastende stappen ertsvoorbereiding en kookspro
ductie niet meer worden toegepast.

- De introductie van het dungieten gaat in de nabije toekomst zorgen voor
een dalend energiegebruik en dalende kosten per ton ruwstaal.

- Het ruwstaalproductieproces van de toekomst zal een elektro-oven zijn,
gekoppeld aan een continue dungietinstallatie.

- De rol van gebruikte metalen in de (elektro-) staalindustrie zal afnemen
door het gebruik van DR!.

- De totale hoeveelheid gebruikte metalen (schroot) zal constant blijven tot
2010.

Het eigenschroot van de ruwstaalindustrie in de EU zal in de nabije
toekomst afnemen tot 8 % van de ruwstaalproductie.

- Het verwerldngsschroot van de staalverwerkende industrie in de EU zal in
de nabije toekomst afnemen tot 10 % van de ruwstaalconsumptie.

- Het consumptieschroot in de EU zal toenemen tot ongeveer 37 % van de
in het verleden geconsumeerde hoeveelheid staal in staalhoudende pro
ducten. Deze producten dragen gemiddeld na 16 jaar bij aan de hoeveel
heid consumptieschroot.

- Verliezen tussen de ruwstaalproductie en de totale hoeveelheid schroot zijn
groot: ruim 40 %.

- Schroottekorten in de nabije toekomst zijn niet waarschijnlijk.
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- Voor Nederland wordt de komende jaren geen verandering verwacht in de
verhouding elektro-oxystaal.

- Op de langere tennijn (tot 2010) verdwijnt in Nederland het oxystaal
proces zoals we dat nu kennen: er wordt bij Hoogovens Of gedeeltelijk
overgestapt op elektrostaalproductie Of er ontstaat een oxystaalproces dat
werkt met gereduceerde ertsen (Corex, CCF).
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Bijlage 1 Berekening van de CO2

emissie bij de productie van
1 ton OXY- en elektrostaal

Zowel voor het oxystaalproces als voor het elektrostaalproces gaan we hier
uit van een "gemiddeld" proces, dat wil zeggen dat het hierbij niet gaat om
de modemste installaties (deze volstaan met ongeveer 400 kg steenkool per
ton ruwstaal bij het oxystaalproces en 400 kWh per ton ruwstaal bij het
elektrostaalproces). De procesgegevens zijn weergegeven in de tabellen 3.5 en
3.6.

De bijdrage aan de CO2-emissie ziet er voor een ton oxystaal als voIgt uit:

1) We hebben hier te maken met metallurgische steenkool met een CO2

emissiefactor van 101 kg/GJ. Met een gemiddelde verbrandingswaarde van
29,3 MJ/kg levert dit een CO2-emissie van 2,96 kg per kg gestookte
steenkool. Totale emissie aldus 612 * 2,96 = 1808 kg CO2, Door het rekenen
met steenkool in plaats van koolstof hebben we het effect van de reststoffen
benzeen en teer meteen meegenomen.

2) Propaan heefi een verbrandingswaarde van 93,207 MJ/m3
• De benodigde 3

MJ zijn afkomstig van 3/93 =0,032 m3 of 32/22,4 = 1,43 mol propaan. Ben
mol propaan geefi bij verbranding 3 mol CO2, zodat in totaal 3 * 1,43 *
0,044 =0,2 kg CO2 vrijkomt.

3) De CO2-emissiefactor van aardgas is 56,1 kg/GJ. De bijdrage door de
verbranding van aardgas aan de CO2-emissie is nu 0,21 * 56.1 = 12 kg.

4) De CO2-emissiefactor van aardolie is 75 kg/GJ. De bijdrage door de
verbranding van aardolie aan de CO2-emissie is nu 0,12 * 75 =9 kg.

5) De energie-inhoud van stoom is 3,48 MJ/kg (rekening houdend met de
verliezen en het ketelrendement), die van kolen 29,3 MJ/kg. We gaan ervan
uit dat de stoom met behulp van kolen is verkregen. De benodigde 93 kg
stoom leveren 93 * 3,48 =324 MJ, hetgeen overeenkomt met de verbranding
van 11 kg steenkool. Oit levert een CO2-emissie op van 11 * 2,96 =32 kg.

6) Voor de productie van 1 ton zuivere zuurstof is 380 kWh nodig (voor
modeme installaties is dit een bovengrens). Ben ton zuivere zuurstof is gelijk
aan 32 mol zuurstof, hetgeen een volume heefi van 32 * 22,4 = 707 m3

• De
benodigde 58 m3 komen overeen met (58 / 707) * 380 =31 kWh.

7) Aan elektriciteit is 153 kWh nodig plus ongeveer 31 kWh voor de
productie van zuivere zuurstof (totaal 184 kWh). De CO2-emissie per
opgewekte kWh verschilt per centrale. In Nederland (57 % gas, 36 % kolen
en 7 % kemenergie en een gemiddeld rendement van 40 %) is de bijdrage
aan de CO2 65,75 kg/GJ, hetgeen neerkomt op 592 gram CO2 per kWh. De
opwekking van 184 kWh levert een CO2-bijdrage van 109 kg.

8) In de hoogovenprocessen is er een overmaat aan kooks- en hoogovengas
dat verbrand wordt in een elektriciteitscentrale. Daar deze centrales normaal
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met steenkool gestookt worden, is de inzet van kooks- en hoogovengas een
positieve zaak. De totale energie van deze beide gassen is 1708 + 2348 =
4056 MJ. Bij een rendement van 40 % levert dit 4,06 * 0,40 * 278 = 450
kWh op. Dit staat gelijk aan een CO2-emissie van 266 kg. Oit bedrag kan
nauwkeuriger berekend worden indien met de exacte samenstelling van de
gassen rekening wordt gehouden.

De totale hoeveelheid C01 is 1704 kg per ton geproduceerd oxystaal.

Voor de productie van een ton elektrostaal is de situatie eenvoudiger: De
benodigde 600 kWh leveren, afhankelijk van bet type centrale. een CO2

bijdrage van 600 * 0,592 = 355 kg. Een elektrodeverbruik van 5 kg grafiet
per ton staal levert een CO2-bijdrage op van ongeveer 18 kg.

De totale hoeveelheid C01 is 373 kg per ton geproduceerd elektrostaal.
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Bijlage 2. Emissies naar lucht en
water voor het oxystaal
proces en het elektrostaal
proces

Tabel 2.1 Emissies naar lucht en water voor de oxystaalfabriek van
Hoogovens (1992)

emissies emissie- emissies emissie-
naar de factor naar naar het factor naar
lucht (tlj) lucht (legit) water (tlj) water (kglt)

Cadmium 0,05 0,009 0,05 0,009

Kwik zeer klein zeer klein

Dioxine

Tabel 2.2 Emissies naar lucht en water voor de elektrostaalfabriek van
Nedstaal (1991-1992)

emissies emissie- emissies emissie-
naar de factor naar naar het factor naar
lucht (tlj) lucht (legit) water (tlj) water (kglt)

Cadmium 0,017 OO7סס,0

Kwik 0,0012

Dioxine 0,8-1,1*10-6

Chroom 0,13 0,0005 0,57 0,002

Koper 0,11 0,0004 0,69 0,003

Lood 3 0,012 < 0,01 < 0,00004

Zink 37 0,14 0,50 0,002

Nikkel 0,013 OO5סס,0 < 0,015 < 0,00004

IJzer 30,2 0,12 268 1,05

Aluminium 0,37 0,0014

Magnesium 2,1 0,008

Mangaan 4,6 0,018

Auor 10 0,039

Stof 108,4 0,42 377 1,47

VOC 15,2 0,058
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Bijlage 3 Resultaten eigen- en
verwerkingsschroot

De eigen- en verwerkingsschrooteol:fficil:nten voor aIle landen van de ED en
de ED als geheel worden hier gegeven.

Tabel 3.1 Coejjicienten Ait) en I...,(t) voor Belgie en Luxemburg

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Ac(t) 21 21 19 19 13 16 14 10 10 10

I...,(t) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Jaar 95 00 05 10

Ac(t) 10 9 8 8

I...,(t) 12 11 10 10

Tabel 3.2 Coefficienten Ait) en I...,(t) voor Denemarken

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Ait) 26 24 22 21 18 20 17 14 19 16

I...,(t) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Jaar 95 00 05 10

Ac(t) 16 14 12 10

I...,(t) 15 14 13 12

Tabel 3.3 Coejjicienten Ait) en J..,,(t) voor Duitsland

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

'Ac(t) 20 18 17 16 15 13 14 10 11 10

I...,(t) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Jaar 95 00 05 10

Ac(t) 10 9 8 8

I...,(t) 14 13 12 11
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Tabel 3.4 CoiifficU!nten A,(t) en J....jt) voor Engeland

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Ait) 21 22 23 26 24 17 17 13 12 13

'A.v(t) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Jaar 95 00 05 10

Ae(t) 13 12 11 10

'A.v(t) 15 14 13 12

Tabel 3.5 Coiifficienten A,(t) en J....jt) voor Frankrijk

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Ae(t) 20 19 17 17 17 16 14 12 11 11

'A.v(t) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Jaar 95 00 05 10

Ae(t) 10 9 9 8

'A.v(t) 15 14 13 12

Tabel 3.6 Coiifficienten A,(t) en A.,(t) voor Griekenland

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Ae(t) 10 11

'A.v(t) 15 15

Jaar 95 00 05 10

Ait) 8

'A.v(t) 12

Tabel 3.7 Coefficienten A,(t) en J....jt) voor [erland

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Ae(t) 15 21 18 15 15 9 12 9 7 9

'A.v(t) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
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Jaar 95 00 05 10

Ae(t) 9 9 8 8

A...(t) 15 14 13 12

Tabel 3.8 Coi!fficienten A.(t) en Alt) voor Italie

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Ae(t) 19 18 17 17 13 13 12 10 9 10

~(t) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Jaar 95 00 05 10

Ae(t) 9 9 8 8

A...(t) 12 11 10 10

Tabel 3.9 Coi!fficienten A.(t) en A...(t) voor Nederland

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Ae(t) 21 20 17 18 17 15 18 15 9 10

A...(t) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Jaar 95 00 05 10

Ae(t) 10 9 8 8

~(t) 12 11 10 10

Tabel 3.10 Coefficienten A.(t) en A...(t) voor Portugal

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Ae(t) 15 18 20

~(t) 10 11 15

Jaar 95 00 05 10

Ae(t) 12

A...(t) 12
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Tabel 3.11 Coi!fficienten Ail) en 'A.jl) voor Spanje

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

A.e(t) 12 10 9

,,",(t) 15 15 15

Jaar 95 00 05 10

Ae(t) 8

,,",(t) 12

Tabel 3.12 Coi!fficienten Ail) en 'A.jl) voor de EU

Jaar 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Ae(t) 21 19 18 18 16 14 14 11 10 10

A.v(t) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Jaar 95 00 05 10

Ait) 10 9 8 8

A.v(t) 13 12 11 10

Voor de bepaling van de Ail) en All) voor de ED zijn de waarden van de
landen Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italie en Spanje doorslaggevend. Deze
landen produceren ruim 80 % (I990) van de totale ruwstaalproductie binnen
de EU.

De algemene trend is uit de bovenstaande tabellen duidelijk af te lezen: zowel
het eigen- als het verwerldngsschroot laat procentueel een daling zien. Als
ondergrens voor het eigenschroot geldt een percentage van 8 %, voor het
verwerldngsschroot van 10 %. Vit het verloop van de Ail) en A.v(t) blijkt dat
de grote efficientieverbeteringen plaats hebben gevonden in de jaren '70 en
'80. Voor wat betreft de coefficienten voor het jaar 2010 geldt dat zij een
benedengrens weergeven. Het is niet waarschijnlijk dat er na het jaar 2010
nog grote dalingen optreden in de hoeveelheden eigen- en verwerldngs
schroot in de EU. Bij de productie en verwerldng van staal zal er altijd een
bepaalde hoeveelheid afval blijven vrijkomen.
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