
Flyg, jetmotorer, och kompositer med 
högtemperatur hartser
Civilflyget och dess användning av kompositmaterial ökar i snabb takt. Nexam Chemical har en serie 
NEXIMID®-produkter som klarar av krävande applikationer i en industri där grundförutsättningarna är att 
produkterna ska fungera i höga temperaturer.

 Det finns en mängd faktorer som driver användandet av 
högtemperaturkompositer inom flyget – reducerad vikt, 
bränsleförbrukning, design och produktion tillsammans 
med nya regelverk. ACARE, Advisory Council for Aviation 
Research i Europa har, tillsammans med European 
Aviation Safety Agency och motsvarande organisatio-
ner i Nordamerika, tagit fram Flight Path 2050. Flight 
Path 2050 föreskriver att, jämfört med år 2000, ska 
till år 2050 flygets prestanda förbättras så mycket att 
utsläppen av koldioxid (CO2) samt kväveoxider (NOx) 
reduceras med 75 % respektive 90 %, samt att ljudni-
våerna minskar med 65 %. Minskad vikt leder till lägre 

bränsleförbrukning men också till bättre möjligheter för 
materialdesign. Ingenjörerna hamnar i en positiv viktre-
duktionsspiral som öppnar upp nya möjligheter för nya 
design- och produktionsmöjligheter, vilket i sin tur leder 
till mer effektiva motorer. Idag står cirka 35 % av en jet-
motors torrvikt av kompositmaterial. Nästa steg i denna 
utveckling är att använda detaljer i högtemperaturkom-
positer för jetmotorernas hetare zoner. Nexam Chemi-
cal har byggstenar i vår NEXIMID®-portfölj och hartser 
som passar dessa krävande applikationer. Tillverkare av 
jetmotorer finns främst i Nordamerika och i Europa och 
utvecklingsaktiviteten är hög.
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Turbofan Engine Composite Usage vs. Engine Dry Weight. 
Composites will continue to account for an increasing share 
of total turbofan dry weight with commensurate reduction in 
that total. Source: Composites Forecaste & Consulting

Schematic of typical Jet or Turbofan Engine Configuration. A 
turbofan generates thrust from incoming air that is directed 
into its core turbines, mixed with fuel and ignited, and air 
that is routed around the turbines. The larger the ratio of this 
bypass air to combustion air, the greater the engine fuel effi-
ciency. Source: Composites Forecasts & Consulting



Nexam Chemicals produktportfölj för 
högtemperatur applikationer
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Johan Arvidssson, COO Nexam Chemical, kommenterar
“Målet att göra jetmotorerna lättare är långsiktigt det mest intressanta området inom högprestanda segmentet för 
Nexam Chemical idag. Applikationerna passar väl in i vår produktportfölj. Utmaningen är de långa ledtider som gäller 
för dessa projekt. Det tar många år att få sin produkt certifierad i en jetmotor, men när du väl är godkänd är det inte 
sannolikt att din produkt kommer att bli ersatt.”

För mer information om kompositer i civilflyg, läs mer i CompositesWorld. 
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NEXIMID® 100 – 500 polyimid end-cappers 
och tvärbindare
NEXIMID® 100 – 500 är en serie av tvärbindare som 
används i formuleringen av reaktiva oligomerer/
polymerer med begränsad molekylvikt och latenta 
tvärbindare. Dessa intermediärer kan lätt bearbetas 
och egenskaper kopplade till hög molekylvikt kan 
återvinnas vid härdning.

NEXIMID® 800 - Polyimidmonomerer
NEXIMID® 800, är en dianhydrid för formulering av 
polyimidhartser. 

NEXIMID® högtemperaturtåliga hartser
NEXIMID® högtemperaturtåliga hartser är främst 
avsedd för kompositer inom industrier som flyg, bil, 
bygg och tung industri. Exempel på applikationer är 
kompositmaterial för heta zoner i jetmotorer. 

http://www.compositesworld.com/articles/composites-in-commercial-aircraft-engines-2014-2023
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Nexam Chemical medverkar vid Stora 
Aktiedagen den 13 november i Stockholm
Måndagen den 13 november kommer Nexam Chemical medverka vid Aktiespararnas Stora Aktiedag i 
Stockholm. Nexam Chemicals verksamhet kommer att presenteras av VD Anders Spetz och i samband 
med presentationen ges möjlighet för deltagarna att ställa frågor. 

Stora Aktiedagen kommer hållas på Sheraton Hotel, 
Tegelbacken 6 från klockan 8:00 till 17:30. Stora Aktie-
dagen är en möjlighet för mindre noterade bolag att 
presentera sin verksamhet och möta intresserade inves-
terare. Både privata som professionella investerare. Ett 
50-tal bolag medverkar varje år inför 200-300 investera-
re samt live via webben.

För anmälan till Stora Aktiedagen gå in på Aktiesparar-
nas webbsida. Nexam Chemicals presentation kommer 
även att sändas direkt via webben och inspelningen 
kommer senare även finnas tillgänglig på bolagets hem-
sida. Ta tillfället i akt att träffa Nexam Chemical den 13 
november 2017 i Stockholm.

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter
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Nästa nyhetsbrev kommer i december. 

Nexam Chemical lanserar ny webbplats 
Nexam Chemical lanserar under oktober en ny hemsida. Som ett led i att underlätta för våra nuvarande 
och potentiella kunder och partners att hitta information om vår verksamhet och produkter har vi skapat 
en webbplats som har ett tydligt kund- och marknadsperspektiv. 

Fortsatt finns information till aktieägare och investera-
re på en avgränsad och dedikerad del av webbplatsen. 
Målet har varit en användarvänlig och lättnavigerad 
webbplats som är interaktiv och optimerad, det vill 
säga lätt att hitta för den som söker på t ex plastadditiv, 
masterbatch eller andra nyckelbegrepp i vår bransch. 
Webbplatsen ska ge samma upplevelse oavsett om man 

använder dator, mobil eller läsplatta. Då bolagets verk-
samhet sker på en internationell marknad kommer den 
kund- och marknadsrelaterade delen av webbplatsen 
vara på engelska, medan information till aktieägare och 
investerare är både svenska och engelska. Mer informa-
tion kommer när webbplatsen är lanserad.


