
En långsiktig och framgångsrik kundrelation
I december 2016, genomförde medarbetare från Nexam Chemical ett kundbesök hos en av våra äldsta 
kunder inom högprestanda området för att ytterligare fördjupa vårt samarbete. Kunden beställde i no-
vember 2016 NEXIMID® för motsvarande 5,3 MSEK vilket skall levereras under det kommande året.

Nexam Chemical har en lång historia tillsammans 
kunden vilken ursprungligen arbetade tillsammans 
med Perstorp med de högpresterande molekyler som 
från början utvecklades av NASA. År 2009 
förvärvade Nexam Chemical dessa mo-
lekyler från Perstorp och de utgjorde 
grunden för det Nexam Chemical 
som då startades. Nexam Che-
mical har sedan dess fortsatt 
utvecklingen och samarbetet 
avseende högpresterande 
molekyler.

För de mest påfrestande miljöer
Kundföretaget arbetar med hög-
presterande polymerer i ordets sanna 
bemärkelse. De hartser som tillverkas, och 
som ofta innehåller Nexam Chemicals pro-
dukter, används i applikationer som placeras i de mest 
påfrestande miljöer som plaster kan utsättas för. Ofta 
är materialet ett alternativ till titan i flygplansmotorer. 
Företaget tillhör de världsledande inom sin nisch och är 
erkänt duktiga inom kompositer av polyimider för höga 
temperaturer och fokuserade på att leverera polyimid-
produkter med marknadens bästa prestanda. 

Drivkrafter inom flygindustrin
En bransch som efterfrågar denna typ av produkter 
är flygindustrin som drivs av efterfrågan på snabbare, 
lättare och mer bränsleeffektiva flygplan. Den harts 

som tillverkas, och som innehåller NEXIMID®, leder till 
revolutionerande polymera kompositmaterial för höga 
temperaturer till militära och kommersiella flygplan och 

för motorapplikationer som skall klara 
över 371°C. Målsättningen att minska 

materialvikten i flygplan står inför ut-
maningen och kravet att de lättare 

materialen fortfarande behöver 
tåla hög temperatur och tryck i 

extrema miljöer.

Hårt arbete och tålamod
Vår kund har lyckats utveckla 

lösningar som uppfyller dessa 
krav. Det har resulterat i att de är 

involverade i flera stora industriprojekt; 
utvecklingen av helt nya flygplansfamiljer. 

Teknisk kompetens, hårt arbete och tåla-
mod har resulterat att kundens verksamhet lyft och 
tagit fart, vilket också genererat den största order som 
Nexam Chemical hittills erhållit. De ser att de nu byggt 
en plattform som kommer bli relevant för industrin i 
många år framöver. 

Att hjälpa kunden utveckla sina hartser har också varit 
en utmaning för Nexam Chemical. Det har varit en lång 
resa, men med det starka erbjudande som finns och 
med denna viktiga referens inom världen av kompositer 
öppnar sig nya möjligheter för Nexam Chemical.
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Av sekretesskäl får Nexam Chemical inte återge kundens namn i texten.

Klarar påfrestningarna 
i flygmotorer



rPET-projektet och hur tar Nexam Chemical 
projektresultaten till nästa steg
Det av Vinnova delfinansierade rPET-projektet avslutades under hösten och Dane Momcilovic, Teknisk 
chef (CTO) på Nexam Chemical berättar om projektet och hur resultaten skall användas framåt i Nexam 
Chemicals verksamhet.

Vad står benämningen rPET för?
rPET står för recycled PET, d.v.s. återvunnen PET.  I flera 
länder i Europa, Nordamerika och Asien finns idag 
etablerade återvinningssystem för PET, där framförallt 
PET-flaskor sorteras, tvättas och mals till PET-chips för 
att därefter återanvändas i nya produkter. Det vanligas-
te återanvändningsområdet är rPET-flaskor, men rPET 
kan även användas till en mängd andra slutprodukter, 
såsom tråg till livsmedelsförpackningar, fibrer till kläder 
och tekniska tillämpningar, hårda skum till lättviktskon-
struktioner, PET-band för bandning och buntning av 
diverse gods etc. 

PET, i likhet med andra material, förstörs delvis under 
sin livscykel och under återvinningsprocessen. Därför 
har den ofta sämre prestanda jämfört med virgin-PET, 
d.v.s. PET som tillverkats ur ny råvara (olja). Det krävs 
därför ofta någon typ av uppgradering, lagning, av rPET 
för att göra den funktionsduglig och konkurrenskraftig 

med virgin-PET. På marknaden finns flera teknologier för 
uppgradering av rPET, men Nexam Chemical kan idag 
erbjuda ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ.

Vad var ambitionen och syftet med projektet?
Målet med projektet var att visa att rPET, med hjälp 
av Nexam Chemicals teknologi, kan användas kon-
kurrenskraftigt inom fler slutprodukter och tekniska 
tillämpningar. I samarbete med två europeiska partners 
var fokus inställt på rPET för tillverkning av PET-skum, 
där Nexam Chemicals uppgift var att utveckla reaktiva 
additiv som skulle ge förbättrade mekaniska- och pro-
cessegenskaper. Teknologin utvärderades dock även för 
andra tillämpningar med lyckat resultat. Det öppnar för 
nya affärsmöjligheter för Nexam Chemical.

På vilket sätt lyckades man uppnå de målsätt-
ningar som sattes upp när projektet inleddes?
Huvudprodukten i projektet, skum baserad på rPET, har 
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Nexam Chemicals värdekedja
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Nexam Chemicals additiv kan förbättra plastens egenskaper och/eller effektivisera 
produktionprocessen för samtliga aktörer inom plastindustrin.
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förbättrats avsevärt med avseende på ett flertal me-
kaniska egenskaper. Detta öppnar dels för möjligheter 
till material- och kostnadsbesparingar inom befintliga 
produkter, då man med mindre materialåtgång kan er-
hålla likvärdig prestanda. Det ger även möjligheter inom 
andra produktområden där det idag används dyrare 
skummaterial som har högre prestanda.

Vilka fördelar har rPET mot ”virgin”-PET?
Virgin-PET är helt nyproducerad PET, som tillverkas från 
råvaror baserade på olja. Priset på virgin-PET varierar 
därför med oljepriset. Då en tillverkare väljer att använ-
da återvunnen PET är materialkostnaden lägre än för 
virgin-PET. Men, för att uppnå motsvarande egenskaper 
med rPET krävs att man gör någon form av uppgrade-
ring, till exempel genom tillsatts av reaktiva additiv som 
NEXAMITE®. Med tanke på de hållbarhetsfrågor som är 
en drivkraft inom industrin, är rPET miljömässigt över-
lägset eftersom återanvändning dels bidrar till minskad 
konsumtion av råvara (olja), men också då återvinnings-
processen är mer energieffektiv än nytillverkning från 
olja. 

Vad kan Nexam Chemicals produkter tillföra för 
att öka användningen av återvunnen PET?
Återvunnen PET uppvisar ofta begränsningar jämfört 
med virgin-PET vad gäller prestanda. När Nexam Che-
micals produkter adderas, kan rPET uppgraderas och 

slutprodukten nå prestanda motsvarande virgin-PET. 
Därmed kan återvunnen PET användas för tillämpningar 
där man idag är tvungen att använda virgin-PET. Det 
finns även andra produkter på marknaden för uppgra-
dering av rPET. Vår teknologi skiljer sig från dessa och i 
vissa fall kommer kunden att föredra vår lösning (t.ex. 
för PET-skum) medan det i andra fall är bättre att använ-
da annan lösning. Det beror på vilka egenskaper kunden 
vill uppnå i slutprodukten.

Vad är nästa steg för Nexam Chemical för att ta 
den nya kunskap och utveckling som skett till 
marknaden?
Vi arbetar nu intensivt med att vidareutveckla tekno-
login och göra den mer användarvänlig, bl.a. genom 
att utveckla formuleringar och masterbatch som 
underlättar för våra kunder att applicera i sina tillverk-
ningsprocesser. Några sådana lösningar har vi redan 
utvecklat och flera kunder har kommit långt i sina tester, 
men vi ser att det finns behov inom andra sektorer och 
slutprodukter som vi inte kan adressera med dagens 
produkter. Därför fortsätter utvecklingen. Det finns ett 
stort intresse på marknaden för att kunna ”uppgrade-
ra” återvunnen PET så att den kan användas inom fler 
slutprodukter. Det som driver kundernas intresse är att 
minska materialkostnaden men även av hållbarhetsskäl 
då många företag arbetar med att utveckla sin miljöp-
rofil.



Stort intresse vid öppet hus 
hos Nexam Chemical

Den 15 december hade Nexam Chemical öppet hus för sina aktieägare och andra intresserade. Det var två 
gemytliga timmar där ett 20-tal intresserade och nyfikna besökare hade tagit sig till bolagets kontor på 
fjärde våningen på Ideon i Lund. En aktieägare så nyfiken att han kom en dag för tidigt, men vi hoppas han 
trots detta kände sig välkommen och blev nöjd med sitt besök till Lund.

Besökarna fick möjlighet att samtala med bolagets 
anställda och bjöds på pepparkakor och lussebullar 
under tiden som Anders höll en kort presentation om 
verksamheten. Många initierade och djupgående frågor 
ställdes från besökarna. Det gavs också möjlighet att 

komma in vårt plastlaboratorium där Malin visade runt 
och berättade om de aktiviteter som sker där. Initiativet 
med öppet hus fick positiva omdömen från många av 
besökarna, så det är troligen inte sista gången som vi 
håller öppet hus på Nexam Chemical. 
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Nexam Chemical deltar på Aktiedagen i Lund 
arrangerad av Aktiespararna
Tisdagen den 31 januari 2017 deltar Nexam Chemical 
på den Aktiedag som Aktiespararna håller på Medicon 
Village i Lund. Klockan 15.30 kommer VD Anders Spetz 
att presentera bolaget och dess verksamhet med efter-
följande frågestund. Presentationen sänds live på nätet 

via www.aktiespararna.se/live och finns även tillgänglig 
att se i efterhand på www.aktiespararna.se/ondemand. 
Anmälan till Aktiedagen i Lund sker på: 
 www.aktiespararna.se (längst ned på sidan).  
Välkomna till Lund!

Nästa nyhetsbrev kommer i mars 2017. 


