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materialen

Om magnesium-plaat tegen een con-
currende prijs, gelet op de prijzen van
aluminium- en staalplaat, te kunnen
aanbieden, is in juni 2001 de onderne-
ming Magnesium Flachproducte (MgF)
opgericht. Dit is een te Freiberg (D)
gevestigde dochteronderneming van
het concern ThyssenKrupp Steel. In sep-
tember vorig jaar is het MgF gelukt op
een pilot-installatie te Freiberg binnen
zes uur direct vanuit de vloeibare fase
in één productierun meer dan 4000 kg
magnesiumband te maken met een
dikte van 4,5 mm en 7 mm. Gelet op
dichtheid van magnesium komt dit
overigens overeen met ongeveer 16 ton
staalband.

Een scherpe prijs is niet het enige doel
van MgF. Een tweede belangrijke doel-
stelling is ook om magnesiumplaat te
vervaardigen met goede mechanische
eigenschappen, met name voor de pro-
ductie van omvormwerkstukken.
Om deze beide doelstellingen te kun-
nen realiseren, heeft MgF gekozen voor
de gietwalstechnologie. Dit is een hori-
zontaal gietproces dat volgens MgF een
aantal voordelen biedt: onder andere
een snelle stolling, mogelijkheden voor
een in-line bandbehandeling en een
compacte lay-out van de installatie. Met
de gietwalstechnologie is het mogelijk
om tot 7 mm dik magnesiumband
direct vanuit de vloeibare fase te ver-

R e i n o l d  T o m b e r g

Iedereen houdt van magnesium (Mg). De poten-
tie als lichtgewicht-materiaal is uiterst veelbelo-
vend. Maar de prijs voor magnesiumplaat,
boven de 30 euro per kilo, is veel te hoog. Met
de gietwalstechnologie lijkt de Duitse onderne-
ming Magnesium Flachproducte (MgF) nu een
prijsdoorbraak te realiseren. Magnesiumplaat
voor een vechtprijs van pakweg tien euro per
kilo. Mag het ietsje meer zijn?

MgF’s gietwals 
drukt prijs Mg-plaat onder tien euro per kilo

Het hart van de gietwalsinstallatie, in de walsspleet gaat magnesium over van

de vloeibare naar de vaste fase (afbeeldingen: MgF/ThyssenKrupp Steel)

Er kan maximaal een band met een dikte van 7 mm worden gegoten
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vaardigen. ‘Endabmessungsnah gies-
sen’ heet dat bij MgF.  Belangrijk is, dat
als uitgangsmateriaal voor het gietwal-
sen gewerkt kan worden met zogehe-
ten ‘Masseln’, dit zijn gegoten magnesi-
umstaven met een massa van ongeveer

8 kg per stuk die op de markt beschik-
baar zijn voor een prijs van rond de
euro 2,50 per kilogram. Zou MgF niet
gekozen hebben voor de route van het
directgieten, maar voor de meer klas-
sieke route van het warmwalsen van
dikker uitgangsmateriaal, dan moet
voor de daar toegepaste ‘Brammen’
gerekend worden met een prijs van
circa twaalf euro per kilogram.
Bovendien zijn er vijftien walsstappen
nodig om de 120 mm dikke ‘Brammen’
te walsen tot 2 mm dik plaatmateriaal.
Daarmee komt de uiteindelijke prijs
van ‘klassiek’ magnesiumplaat uit op
pakweg euro 30 per kilogram. Dit is

veel te hoog voor een brede marktac-
ceptatie. MgF wil nog geen prijs noe-
men voor magnesiumplaat gemaakt
met het horizontale gietwalsen, maar
geeft wel aan dat deze beneden de euro
10 per kilogram moet liggen: het liefst
op het niveau van aluminiumplaat om
interessant te kunnen zijn.

Gietwalsen

De oven van de pilot-installatie te
Freiberg heeft een capaciteit van
1200 kg, kan een maximale tempera-
tuur bereiken van 710 °C en werkt
onder een beschermgasatmosfeer: N2
(stikstof) met 0,4 volumeprocent SF6.
Het bijbehorende walswerk heeft een
maximale walskracht van 8000 kN 
(800 ton), werkt met walsen met een
diameter van 840 mm, de maximale
capaciteit aan Mg bedraagt 780 kg/h,
de bandbreedte bedraagt 700 mm en
maximaal kan er een band met een
dikte van 7 mm worden gegoten. Deze
millimetersdikke band kan vervolgens
op ‘normale’ koudwalsinstallaties wor-
den verwerkt tot magnesiumplaat met
een minimale dikte van 0,55 mm.
Bij de verwerking van vloeibaar magne-
sium is de afdichting ten opzichte van
de buitenlucht essentieel. Vloeibaar
magnesium brandt immers direct en
fel in contact met zuurstof. Om die
reden is de pilot-installatie hermetisch
afgedicht en is het beschermgas-
systeem dubbel uitgevoerd.
De brandbaarheid van magnesium is
een steeds terugkerend thema. 
Dr.-Ing. Bernard Engl, ‘Geschäftsführer’
van MgF, relativeert de brandbaarheid
van magnesiumplaat (van het eindpro-
duct dus): “Natuurlijk kan een magne-

sium-deel van een auto branden, maar
voor die tijd branden alle kunststof-
componenten al lang en ook de banden
en de brandstof van de auto. Je moet
het wel in perspectief zien.”
Magnesium is voor de grondstofleve-
ranciers ook een gecompliceerd mate-
riaal gelet op de warmtecapaciteit van
dit metaal. Magnesium heeft een gerin-
ge volumespecifieke warmtewaarde. Bij
verwerking daalt de temperatuur dus
sneller dan bij de verwerking van staal
wanneer het in contact komt met
installatie-onderdelen die ‘kouder’ zijn
dan 650 °C. Om die reden is de pilot-
installatie tevens voorzien van een

complex systeem voor verwarming en
isolatie.
Magnesiumplaat kan in de voor staal-
plaat gebruikelijke omvormpersen wor-
den verwerkt. Van belang is wel dat
gereedschappen als dieptrekgereed-
schappen verwarmd worden tot tempe-
raturen van 220 °C of hoger omdat
magnesiumplaat bij kamertempera-
tuur moeilijk vervormbaar is. Bij warm-
vervormen is volgens MgF met magne-
sium meer mogelijk dan met staal.
Superplastisch vervormen bijvoorbeeld
behoort tot de mogelijkheden. 

W a a r o m  z o u  e e n  m e t a a l b e w e r k e r
m a g n e s i u m p l a a t  w i l l e n  v e r w e r k e n ?
Magnesium is het lichtste metaal dat technisch op
grote schaal wordt toegepast. Met magnesiumplaat zijn
ten opzichte van staalplaat gewichtsbesparingen moge-
lijk tot 50%. Ten opzichte van aluminium bedraagt dit
percentage 23%. Thyssen Krupp ziet magnesiumplaat
onder andere als een aanvulling op de mogelijkheden
van meerfasenstalen. Toepassingen zijn: de automo-
bielbouw, als materiaal voor mobiele telefoons en lap-
tops en in de vliegtuigindustrie. Gelet op mechanische
eigenschappen is magnesiumplaat interessant: de buig-
stijfheid in relatie met de dichtheid is twee maal zo
hoog als die van staal. MgF claimt vergelijkbare voorde-
len voor magnesiumplaat gelet op deukbestendigheid,
torsiestijfheid en crash-gedrag. De waarden voor de rek-
grens, 150 MPa, en de treksterkte, 240 MPa, liggen in de
buurt van gebruikelijke dieptrekstalen.
Momenteel wordt circa 1% van de jaarlijkse productie
van circa 375 000 ton magnesium ingezet voor kneed-
legeringen. Belangrijke toepassingsgebieden zijn op dit
ogenblik het legeren van aluminium en het hogedruk-
gieten. Ook wordt veel magnesium verwerkt voor de
bolvormige grafietvorming bij de productie van nodulair
gietijzer. MgF ziet een marktpotentie voor magnesium-
plaat van circa 60 000 ton per jaar.

ijzer aluminium magnesium
(Fe) (Al) (Mg)

elasticiteitsmodulus GPa 210 70 45
treksterkte tot MPa 2000 550 400
dichtheid kg/m3 7870 2700 1740
warmtegeleidbaarheid W(m.K) 80 237 156
warmte-uitzetting 10-6/K 11,5 23,9 24,8
smeltpunt °C 1536 660 650
smeltwarmte kJ/kg 267 396 372
elektrische geleiding 106 S/m 11,5 37 22,5

(bron: MgF)

T a b e l :  E n k e l e  w a a r d e n  v a n  m a g n e s i u m  
i n  v e r g e l i j k i n g  m e t  i j z e r  e n  a l u m i n i u m

Met behulp van een pomp wordt het vloeibare mag-

nesium in de walsspleet van het walsenpaar gebracht

Een schema van de horizontale gietwalsinstallatie,

linksonder de oven voor het smelten van magnesium

Schema van een gietwalsinstallatie om

magnesiumband op coils te vervaardigen

” E n d a b m e s s u n g s n a h  g i e s s e n ”
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