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Under många år har det talats om att magnesium, och då talar vi om pressgjuten sådan, ska få
ett rejält genombrott. Detta genombrott skulle ske genom att fordonsindustrin i långt större
utsträckning än idag börjar använda materialet.

Visst ökar magnesiumanvändningen, men det är fortfarande låga volymer det handlar om.
Denna artikel syftar till att ge en bild av hur läget är idag och vad som kan förväntas under den
närmaste 10-årsperioden.

Primärmagnesiumproducenter

Den totala magnesiumproduktionen uppgick 2002 till 336 000 ton.
Den uppskattade magnesiumtillverkningen år 2005 är ca. 720 000 ton. Detta betyder att
magnesiumproduktionen kommer att ha fördubblats under 4 år.

De största primärmagnesiumproducenterna är(1):

AMC Australian Magnesium Corporation: Australien 96 000 ton
Hydro: Kanada och Kina 66 000 ton
Magnola Metallurgy: Kanada 58 000 ton
US Magnesium Corporation of Salt Lake City (Magcorp): USA  43 000 ton
Dead Sea Magnesium Ltd: Israel 33 000 ton
Avisma: Ryssland 26 000 ton
Quay Magnesium Limited: Kina 30 000 ton
Solikamsk Magnesium JSC: Ryssland 20 000 ton
Timminco Limited: Kanada 15 000 ton
Brasmag: Brasilien 10 000 ton
UST: Kazakstan 8 000 ton
Bela Stena: Serbien/Montenegro 5 000 ton
Kina övrigt: 310 000 ton
Summa: 720 000 ton

Kinas uppskattade kapacitet är 700 000 ton år 2003 enligt US Geological survey.  Det finns cirka
150-200 magnesiumfabrik i Kina. År 2003 svarade Kina för 43 % av den totala primär
magnesiumproduktionen, jämfört med  4 % i 1994.
Efter nedläggningar i Frankrike (17 000 ton) och Norge (42 000 ton) 2002, är EU och Västeuropa
utan primärmagnesiumkapacitet.
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Det finns endast en primär magnesiumfabrik i USA. Det är US Magnesium Corporation`s 43 000 ton
fabrik i Utah. I Kanada finns tre fabriker: Timminco Limited i Ontario, Norsk Hydro i Becancour och
Magnola Metallurgys fabrik i Danville. Kanada är därmed på andra plats efter Kina i producerat antal
ton.

Magnesiumgjutgodsproduktion i världen

Av den totala magnesiumproduktionen var år 2002 40 %, dvs. 136 000 ton, gjutgods(2). Av detta
dominerar pressgjutgods stort, 128 000 ton (3). 48 % av magnesiumgjutgodset användes i
Nordamerika och 30 % i Europa. De största producenterna av magnesiumgjutgods är USA, Tyskland,
Italien och Brasilien, i nu nämnd ordning. Kina är också en viktig magnesiumgjutgodsproducent. För
deras magnesiumgjutgodsproduktion finns inte tillfredställande uppgifter tillgängliga. Fortfarande
står magnesium för bara 3 % av allt pressgjutgods i världen. Aluminium dominerar stort med 86 %.
Resten utgörs av framförallt mässing (4).

Magnesiumlegeringar kan gjutas med flera olika metoder. Den dominerande metoden är
pressgjutning. De traditionella gjutmetoderna sand- och kokillgjutning används också, men i liten
omfattning. Hydro förutspår att den nya tekniken thixomoulding kommer att få ökande betydelse.
Pressgjutning totalt ökar långsiktigt med drygt 7 % om året.

Sedan 1997 har det skett en stadig ökning, och enligt Hydros prognoser kommer produktionen av
magnesiumgjutgods att nå upp till ca. 245 000 ton år 2008, dvs. en ökning med 80 procent på sex år.
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Magnesiumgjutgodsproduktion i världen 1982-2008
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0

50

100

150

200

250

300

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

prognos



4

Magnesiumgjutgodsproduktion i Europa

Som tidigare nämnts använder Europa 30 procent av den totala produktionen av magnesiumgjutgods
i världen. Den totala europeiska magnesiumgjutgodsproduktionen uppgick till 53 000 ton år 2002,
vilket är 39 procent av den totala tillverkningen. Det betyder att Europa exporterar en icke obetydlig
del av produktionen.

Magnesiumgjutgodsproduktionen till den europeiska bilindustrin förväntas fortsätta öka med ca 12 %
årligen under de närmaste 5 åren. (5). De i särklass största magnesiumgjutgodstillverkarna i Europa är
Tyskland med 24 500 ton år 2002  och Italien med närmare 12 000 ton. Det är givetvis ingen
tillfällighet att det i bägge fallen handlar om två nationer med stor biltillverkning. Långt efter, men på
tredje plats, hamnar Österrike med 3 600 ton. Sedan följer Sverige med 1 600 ton. Därefter handlar
det om en tillverkning på några hundra ton årligen, eller ännu mindre (6).
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Magnesiumgjutgodsproduktion i Europa 2000-2008
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Magnesiumgjutgodsproduktion i Sverige

År 2002 tillverkades 1 600 ton magnesiumgjutgods i Sverige. Ca 75 % av den totala svenska
magnesiumgjutgodsproduktionen går till motorsågar (7). En handfull gjuterier i Sverige pressgjuter
magnesium, varav ett är helt dominerande. Ett gjuteri sandgjuter magnesium.

Pris, egenskaper och användningsområden

Det är svårt att göra prisjämförelser med andra material. Även om kilopriset är högre för magnesium
än aluminium, blir det ofta billigare då mindre mängd behövs. I många fall blir magnesium därmed
både lättare och billigare än aluminium. I vissa fall kan hållfasthetskrav leda till att man trots det
väljer aluminium, för att inte få för tjockt gods. Plast är ett annat konkurrerande material, som i vissa
fall ersätter magnesium på grund av ett lägre pris. Jämfört med stål är magnesium fyra gånger så dyrt,
om man ser strikt viktmässigt.

Det har sagts att ifall produktionen av magnesiumgjutgods skulle öka kraftigt, så skulle priset på
materialet rusa i höjden. Mot detta kan anföras att det finns stora mängder magnesium och att flera
anläggningar för utvinning ligger i malpåse. Det skulle bli lönsamt att ta dessa i bruk om priset stiger.

De positiva egenskaperna med magnesium är:
• låg vikt, magnesiumkomponenter ger generellt sett ca 25-30 % viktbesparing jämfört med

aluminiumgjutgods och 80 % jämfört med stålgjutgods.
• godstjocklek ned till 0,8 mm
• verktygslivslängd är ofta dubbel så stor för Mg än för Al
• bearbetningen kan ske mycket snabbare
• goda toleranser jämfört med andra processer
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• goda hög hastighetsprestanda (krock test)
• vibrationsdämpande egenskaper
• små investeringar jämfört med pressade stål bitar

De negativa egenskaperna är:
• behov för att kompensera för magnesiumets låga styvhet
• behov för att vara uppmärksam på galvanisk korrosion med Mg
• magnesiumhantering i gjuteriet är komplex och kräver skyddgas
• säkerhetsutrustning behövs

Pris- och viktjämförelse på dörramar till bilar i olika material (8):

Dörram Vikt (kg) Pris (Euro)
Stål 20 56
Aluminium 13 87
Magnesium 10 107

Den låga vikten utgör en stark lockelse för framförallt fordonsindustrin. De viktigaste
användningsområdena förutom bilindustrin, är hemelektronik, försvarsindustri, sport- och
fritidsbranschen samt offentlig miljö. I exempelvis Tyskland och Sverige används betydande
mängder magnesiumgjutgods till motorsågar. Också här är det viktaspekten som är av avgörande
betydelse.

Fordonsindustrin och magnesium

När man talar om genombrott för magnesiumgjutgods, då är det fordon det handlar om. Den största
förbrukaren av magnesiumgjutgods är bilindustrin, som använder 74 % av den totala tillverkningen.

Orsaken till magnesiums genomslagskraft inom bilindustrin är önskan om viktminskning för att
uppfylla de allt hårdare utsläppskraven som myndigheter ställer i många länder. 100 kg
viktbesparning i bilar kan minska bränslekonsumtionen med 5-10 %. Trots det, har under de senaste
15 åren bilarna blivit ca. 30 % tyngre på grund av säkerhet, komfort och modeflugan med
stadsjeepar.

Andra komponenter där magnesiumanvändningen ökar är: motor, interiör, instrumentpanel,
insugningsrör, transmission, struktur- och säkerhetskomponenter.

Biltillverkning

År 2003 tillverkades 40 600 000 personbilar i hela världen. Mellan åren 2003 och 2012 beräknas
antalet tillverkade bilar öka med i genomsnitt 2,3% om året (9).
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Källa: DRI Automotive World Car Industry Forecast Report

Viktiga detaljer inom bilindustrin som idag gjuts i magnesium är till exempel:
• rattar, 0,5 kg, är den vanligaste komponenten. 85 % av alla bilrattar är tillverkade i

magnesium
• instrumentpaneler på 6 kg
• insugningsrör på 7 kg
• växellådor på 6,5 kg

Innevarande år startar BMW tillverkningen av ett motorblock till en 6-cylindrig motor i magnesium
och aluminium, vilket kommer att resultera i en viktminskning på 25 % eller 10 kg per motorblock.
Fälgar i magnesium är en liten, men växande marknad.

Prognos på magnesiumanvändning i bilar

Idag finns det ca 300 olika magnesiumdelar som används i bilar. Antalet förväntas fördubblas inom
10 år. För närvarande finns det i genomsnitt 2,5 kg magnesium i en europeisk bil och 3-3,5 kg i en
amerikansk bil, vilket gör ca 70 000 ton magnesium årligen enbart i Nordamerika. Vissa bilmärken
använder avsevärt mer, GMs Savana & Express Vans använder upp till 26 kg magnesium per fordon.
Ökningen av magnesiumgjutgodsanvändning i Europa leds av Volkswagen Gruppen.
Idag används ca.14 kg magnesium i VW Passat, Audi A2, A4 och A6.

Biltillverkning 1998-2012 (miljoner)
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Diagrammet ovan visar olika prognoserna av magnesiumanvändning i personbilar.
• GM förutspår att mängden magnesium i bilar ökar till över 90 kg per bil inom 15-20 år.
• Ford tror på en ökning med upp till 122 kg fram till år 2020. Värdet av magnesium i bilar år 2020

förutspås vara $2 000 enligt Ford.
• Volkswagen tror på en ännu snabbare tillväxt  av magnesium, 130-180 kg de kommande 10-15

åren.

Viktminskning:
Med magnesiumkomponenter kan viktbesparingen uppgå till 70-120 kg per bil inom 5 år (10).

Uppskattad viktminskningspotential enligt Ford:
Bagagelucka 10 kg
Stödbalkar (2)  8 kg
Takpanel  4 kg
Motorhuv 10 kg
Motorblock  7 kg
Förstärkning av grill  3 kg
Insugningsrör  3 kg
Växellådshus  5 kg
Stödpanel 10 kg
Instrumentbräda  5 kg
Stolsram (4) 24 kg
Dörram (4) 28 kg
Totalt 117 kg
Källa: Ford,  Magnesium

Behov av magnesiumgjutgods

Om man räknar med prognosen ovan, och antar att det inom 20 år kommer att gå åt cirka 120 kg

magnesiumgjutgods till en personbil, betyder detta att det framtida behovet av magnesiumgjutgods
kommer att vara 40 gånger större än dagens behov.
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Behov av magnesiumgjutgods 2003-2008 (1000 ton)
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Källa: IMA och Hydro Magnesium
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Marknadens röster

Produktionen förutspås öka med 13 % de kommande 10 åren. (Modern Casting)

Den nuvarande magnesiumkonsumtionen ökar med 20 % till 2005, och sedan ytterligare med 30 %
fram till 2010. (Aluminum Praxis)

Årlig ökning med 10-18 %. Inom 8-10 år ökar världsbehovet till 750.000 ton, vilket motsvarar två
gånger dagens magnesiumproduktion. (Aluminium 2000)

IMA uppskattar att behovet av magnesium kommer att uppgå till 18 % årligen i Nordamerika och 30
% i Europa. CRU uppskattar att magnesiumanvändningen ökar med 10-15 % årligen under de
kommande 10 åren. (Auto Technology 2001)

Idag använder Ford 16.000 ton magnesium årligen. (2,3 kg per bil). Under 2004-2005 planerar Ford
att använda 40.000-50.000 ton. 2020 kommer Ford att använda 113 kg per bil, vilket totalt motsvarar
870.000 ton magnesium.
(Auto Technology 2001)

I USA förutspås magnesium en lysande framtid med en ökning från 48.000 ton 2002 till 263.000 ton
2010. Detta ger en årlig ökning på 18,5 %. (Medlemsnytt)

Magnesiumgjutgods för bilindustrin i Europa förutspås en årlig ökning på 12 % de närmaste 5 åren.
(Hydro Magnesium, 2003)

Ford hoppas att Volvos planer för magnesiumkomponenter kommer att sporra
pressgjutningsindustrin i Sverige, som anses som underutvecklad, att svara mot den växande
internationella marknaden för lättmetallkomponenter för bilindustrin genom användning av
ekonomiska pressgjutningsprocesser. Det finns ett behov i Sverige, och i hela Europa för övrigt, av
stora pressgjutningsmaskiner som kan användas för produktion av stora magnesiumkomponenter.
(Tom Sweder, Manager of Ford`s product and Value benchmarking in Detroit, 2003)

Magnesiumpris

Trots ökande efterfrågan har magnesiumpriset varit relativt stabil sen 1997.

Magnesium 99,8 % $ per ton 
1997-2004
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Slutsatser

Allt talar för att fordonsproduktionen kommer att fortsätta att öka i världen. Tillväxtmarknader finns
både i vårt närområde, i form av östra Europa, och i Asien. Samtidigt ökar användningen av
magnesium i fordon. Sammantaget betyder detta att magnesiumgjutgods otvivelaktigt har en positiv
framtid. Tveksamheten gäller istället i vilken takt, och i vilken omfattning, tillväxten kommer att ske.
I den bedömningen skiljer sig prognosmakarna kraftigt åt. Många av dem har egna intressen i
branschen.

Även med en oförändrad magnesiumanvändning per bil ökar behovet med mer än 3 000 ton per år.
En försiktig prognos är dock att magnesiumgjutgods kommer att långsiktgt öka med mer än 10
procent årligen.


