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Abstract 

Abstract 

With increasing energy prices and more demanding competition within the 
manufacturing industry Swedish corporations are forced to decrease their energy 
needs to handle being profitable on the market. 

We have with this report tried to help Nexans IKO Sweden AB in Grimsås to decrease 
the energy use in drying plastic granules in their cable production. We also did an 
inventory of their machine park for drying plastic granules at the time being. 

An investigation of the market was also done to analyze what other possibilities there 
are for drying and what the future looks like. Our own tests were done with plastic 
granules to get an understanding for how the material behaves when drying it and re-
moisturising it.  

What we quickly discovered is that the handling of the desiccant dryers is very 
important to get it as economic as possible in use. It was also discovered that batch 
drying should be avoided as far as possible because it is uneconomical in many 
aspects; the material is re-moisturising among others. Another advantage with 
avoiding batch drying is that hot material reaches the extruder that in turn will not 
have to heat the material as much. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Med stigande energipriser och hårdnande konkurrens inom tillverkningsindustrin är 
svenska företag tvingade att minska sina energibehov för att klara av att vara 
lönsamma på marknaden.  

Vi har med denna rapport försökt hjälpa Nexans IKO Sweden AB i Grimsås att 
minska energiåtgången vid torkning av plastgranulat vid sin kabelproduktion. Vi har 
även gjort en inventering av deras aktuella maskinpark för torkning av plastgranulat. 

Marknadsundersökning har även bedrivits för att analysera vilka andra möjligheter till 
torkning det finns och hur framtiden ser ut. Egna laborationstester har gjorts på 
plastgranulat för att få förståelse för hur materialet beter sig vid torkning och vid 
återfuktning. 

Det vi snabbt kunde konstatera är att handhavandet av adsorptionstorkarna är mycket 
viktigt för att få en så ekonomisk drift som möjligt. Det konstaterades även att 
batchtorkning ska undvikas i största möjligaste mån, då detta är oekonomiskt ur flera 
aspekter, bland annat återfuktar sig materialet. En annan förtjänst med att undvika 
batchtorkning är att varmt material når extrudern som då i sin tur slipper värma 
materialet lika mycket. 

Nyckelord: 
Adsorptionstork 

Energibesparing 

Extrudering 

Plastgranulat
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Inledning 

1 Inledning 
I dessa dagar när den globala uppvärmningen av jorden har gjort sig påmind och 
mänskligheten insett att jordens resurser inte längre är oändliga har det blivit 
högaktuellt att försöka spara på bl.a. energiåtgången.  

Sveriges riksdag har antagit en målsättning om att bebyggelsens specifika 
energibehov ska reduceras med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050, och som 
medlem i Europeiska unionen har Sverige skyldighet att genomföra 
energieffektiviserande direktiv. Detta har medfört att pressen har ökat på att industrin 
i Sverige måste medverka till att sänka sin energiåtgång. [1] 

Vi har valt att, som avslutning på vår ingenjörsutbildning under programmet för 
Industriell ekonomi och produktion vid Jönköpings tekniska högskola, studera 
torkningsprocessen för plastgranulat samt undersöka om det går att minska 
energiåtgången vid torkning hos Nexans IKO Sweden AB. 
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2 Bakgrund 
2.1 Företagsbeskrivning 
Nexans IKO Sweden AB är en kabeltillverkande industri, beläget i Grimsås, Tranemo 
kommun. Företaget grundades 1948 efter att Karl Olsson haft kontakt med en person 
som i sin tur hade en del amerikanska förbindelser, däribland tillverkare av 
plastbearbetande maskiner. Här såg Karl Olsson en affärside i att börja tillverka 
plastisolerad elkabel. Namnet IKO kommer av Industri Karl Olsson. 

Under 1950-talet stärkte företaget sin position och 1958 övertog sonen Sten Olsson 
posten som VD för företaget. Fram till 1958 var företaget familjeägt men såldes 
därefter till det amerikanska multinationella företaget ITT. 1987 gick ITT samman 
med det franska företaget Alcatel. 

Under hösten 2000 ombildades större delen av Alcatelkoncernens kabeltillverkning 
till ett eget bolag med namnet Nexans. Detta företag är ett av de tre största 
kabeltillverkande företagen i världen. Verksamheten i Grimsås har under hela sin tid 
som företag behållit IKO i namnet. 

Nexans IKO Sweden AB har i dagsläget ca: 500 anställda. De har marknadsansvar för 
Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. I Grimsås tillverkas över 
1000 olika typer av kabel inom följande områden: 

• Kraftkabel 

• Elinstallationskabel 

• Tele – data – larm 

• Brandsäkra kablar 

• Industrikablar 

• Fiberkabel 

• Värmekablar. 

Tillverkningen är i dagsläget ca 40 000 ton kabel varje år. 

2.2 Problembakgrund 
Att minska sin energiförbrukning är ett viktigt mål för Nexans IKO Sweden AB. 
Företaget har som mål att sänka sin energiförbrukning med 2 % för 2009, och har nu 
nått fram till att börja spara på sin produktionsenergi. Detta har sin grund i att 
energipriset har ökat markant de senaste 10 åren vilket kan ses visas i tabell 1. I denna 
tabell har vi även lagt till en trendkurva som visar en möjlig utveckling av energipriset 
i framtiden vilken är baserad på den prisutveckling som varit de senaste 20 åren. Detta 
visar att även genom små besparingar kan mycket pengar sparas. Om man dessutom 
räknar med att energipriset kommer att fortsätta öka enligt trenden kan energi 
besparing och effektivisering vara avgörande för företagets fortsatta lönsamhet.   
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Tabell 1. Tänkbart scenario över energiprisets utveckling i framtiden. Priserna är 

hittade på nordpool elspot [27]. 

 I nuläget har företaget bl.a. riktat in sig på att effektivisera sina materialtorkar. 
Nexans IKO Sweden AB tillverkar sitt egna plastgranulat som sedan transporteras ut 
till de olika avdelningarna. Granulatet har en benägenhet att suga åt sig fukt från 
omgivande luft. Detta medför att om fukthalten i granulatet är för hög när det ska 
extruderas kommer det att uppstå blåsor i plasthöljet på kabeln vilket i sin tur leder till 
försämrad isolation och kassation. För att motverka detta används idag 
adsorptionstorkar på de olika avdelningarna för att få ner fukthalten i materialet.  
Detta är en relativt energikrävande process varför företaget nu försöker komma ifrån 
onödig torkning för att på så sätt få ner energiförbrukningen. Det företaget bett att få 
hjälp med är följande [22]: 

• Teoretiskt förstå torkprocessen gällande plastgranulat. 

• Inventera möjliga torkmetoder och utrustningar som finns på marknaden. 

• Inventera befintliga torkar som finns i drift idag på företaget. 

• Uppskatta besparingspotential och föreslå åtgärder och utrustning för att 
reducera energiförbrukning, t.ex. styrning med hjälp av fuktmätning. 

• Ge exempel på torkalternativ för framtida investeringar.  
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2.3 Syfte och mål med rapporten 
Det som Nexans IKO Sweden AB förväntas få ut av detta examensarbete är en klarare 
bild av hur effektiv torkprocessen är i dagsläget. Ett utkast kommer att läggas fram 
där lämpliga torkmetoder för framtida investeringar pressenteras, men även hur man 
kan gå vidare i sin energibesparingsplan vad gäller torkningsenheterna på 
anläggningen i Grimsås.  

Syftet är att finna en väg till att få ner energiförbrukningen i två tidsperspektiv: 

• Först och främst i nuläget, med de resurser som finns torka plastgranulatet på 
ett så effektivt sätt som möjligt. 

• Och sedan i ett längre perspektiv där eventuella nya tekniker och förbättringar 
etc. finns. 

Detta arbete förväntas bidra till att uppnå följande mål: 

• Teoretiskt förstå torkprocessen gällande plastgranulat. 

• Inventera möjliga torkmetoder och utrustningar som finns på marknaden. 

• Inventera befintliga torkar på företaget, uppskatta besparingspotential och 
föreslå åtgärder och utrustning för att reducera deras energiförbrukning, t.ex. 
styrning med hjälp av fuktmätning. 

• Föreslå typ av torkar för framtida investeringar. 

 

2.4 Avgränsningar 
I vår rapport kommer vi inte att undersöka alla typer av plastgranulat utan rikta in oss 
på ett specifikt granulat betecknat HS2303T, detta eftersom det är ett material som 
används i stor utsträckning inom produktionen hos Nexans IKO Sweden AB. Vi 
kommer vidare inte att göra några fysiska tester på alternativa torkmetoder av 
granulat, ej heller några fysiska tester på energibesparande åtgärder. 
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2.5 Disposition 
Vi har valt att i den teoretiska delen av vår rapport beskriva hur torkning av 
plastgranulat fungerar i dagsläget. Vi beskriver även de delprocesser som ingår vid 
plastkabeltillverkningen, detta för att den som läser rapporten ska få en bredare bild 
av helheten. Inledningsvis redogör vi därför för vilka beståndsdelar plastgranulatet 
innehåller och för tillverkningsprocessen av plastgranulatet. Vi beskriver också själva 
extruderingen av kabel. Vi har även beskrivit hur en tork är uppbyggd samt vilka olika 
typer av torkmetoder som finns tillgängliga.  

Under genomförande redogörs för hur vi utfört vår undersökning för att få fram de 
fakta vilka ligger till grund för våra resultat och vår slutsats. Själva undersökningen 
har dels skett genom samtal med personer på Nexans IKO Sweden AB i Grimsås, men 
även med representanter för de större leverantörerna för torkanläggningar. Praktiska 
försök har genomförts på Jönköpings tekniska högskolas kemiavdelning. En 
inventering av det befintliga torkbeståndet har genomförts på Nexans IKO Sweden 
AB: s fabriksanläggning i Grimsås. Resultatet av våra undersökningar redovisar vi 
under rubriken resultat.  

Slutligen i rapporten kommer vi att redogöra för resultatet i vår undersökning. Här tar 
vi upp vilka metoder som är lämpligast i nuläget, men även vilka typer av torkar som 
kan lämpa sig vid framtida investeringars för Nexans IKO Sweden AB. 
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3 Teoretisk bakgrund 
För att förstå helheten i processen kommer vi här att presentera de olika delarna i 
tillverkningen. 

3.1 Materialbeskrivning 
Nedan kommer vi att redovisa vilka beståndsdelar HS2303T består av i dess helhet. 
Vi har valt att inte precisera det noggrannare eftersom detta är en av företagets 
hemligheter. Basen i HS2303T består av polyeten, men materialet innehåller även 
olika tillsatser som beskrivs här vilka är generella vid denna materialtyp. 

3.1.1 Polyeten 

Den största familjen inom plastvärlden utgörs av polyeten. De olika medlemmarna i 
denna familj har sina egna egenskaper beroende på de olika tillverkningsmetoderna. 
Polyeten, eller PE som den förkortas är en etenplast med den kemiska formeln 
((CH2)n) och är en delkristallin termoplast [2]. Första gången man tillverkade polyeten 
var i ett laboratorium hos ICI 1933. 

Polyeten är resistent mot vatten, saltlösningar, alkalier och de flesta syror. Den har en 
mycket god slagseghet över ett brett temperaturområde och kan användas i kontakt 
med livsmedel. 

Polyetenen delas in i olika grupper beroende på sin densitet.  

• LDPE (Low density polyeten) 0,910–0,925 

• MDPE (Middle density polyeten) 0,925–0,940 

• HDPE (High density polyeten) 0,940–0,965 

3.1.2 Tillsatser: 

För att få de specifika egenskaper man vill uppnå i manteln på kabeln måste man 
tillsätta ytterligare ämnen, dessa är följande: 

Fyllmedel (Filler) 
Att det används fyllmedel i granulatet beror delvis på strävan att förbättra vissa 
fysiska och mekaniska egenskaper men även för att dryga ut och göra produkten 
billigare. För att förbättra de el-isolerande egenskaperna hos polyeten används oftast 
kalciumkarbonat, (CaCO3) allmänt kallat krita.  

Flamskyddsmedel 
Polyeten är ett lättantänt material i grunden. För att försvåra att den färdiga produkten 
ska fatta eld blandar man i ett flamskyddsmedel. Det som kan användas är bland annat 
klorerade paraffiner i kombination med antimontrioxid (Sb2O3) [3] 
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UV-skydd 

För att stå emot UV-strålning från bl.a. solen måste man blanda i någon form av 
skydd mot dessa strålar. UV-strålningen har en nedbrytande och föråldrande verkan 
på polyeten. Ämnen som tillsätts kan vara derivat1 av benzotriazol och benzonfenon  

Ett annat sätt att öka skyddet mot UV-strålningen är att tillsätta ett tätt pigment, 
exempelvis kimrök eller titandioxid. Om plasten ska färgas svart är kimrök att föredra 
då denna har mycket goda egenskaper att absorbera skadlig UV-strålning [5]. 

Färgämnen 

Utöver ovan nämnda tillsatsämnen tillsätter man i regel olika typer av pigment för att 
ge plasten den färg man önskar. Valet av typ av pigment beror på olika faktorer som 
temperaturtålighet, infärgningsförmåga samt färgbeständighet. 

3.2 Tillverkning av granulat 
För att få en så jämn inblandningskoncentration av tillsatserna i polyetenen som 
möjligt används en blandningsextruder (kneter). Här smälts och knådas de olika 
materialen samman till en homogen massa. Den smälta blandningen extruderas genom 
en dysa till strängar som huggs av till små bitar i ett granuleringsverk och avkyls, 
detta för att hindra att granulatet häftar samman innan det blivit kylt. Granulatet kyls 
och smörjs med vatten vilket tyvärr är en nackdel då granulatet suger åt sig fukt. Detta 
är sedan ett problem i tillverkningen av kabel, eftersom fukten i granulatet orsakar 
problem vid extruderingen. Att vatten används i stället för exempelvis luft beror 
mestadels på att vattnet har 4,18 gånger högre värmekapacitet än luft per kg. Större 
delen av kylvattnet separeras från granulatet genom en centrifug. Efter detta 
transporteras materialet vidare till ett kyltorn för att sedan distribueras vidare ut i 
produktionen. Se bilaga 1.[4]. 

3.3 Olika typer av granulattorkar 
Förutom torkning med hjälp av adsorptionstorkar som används på Nexans IKO 
Sweden AB finns det några andra alternativ på marknaden. Här kommer några olika 
typer att nämnas och även deras fördelar och nackdelar.  

Värt att nämna är att alla torkar för detta ändamål består precis som adsorptionstorken 
som beskrivits ovan av en behållardel och torkdel. De olika torktypernas kapaciteter 
och luftflöden har hämtats från det italienska märket Piovans hemsida [25] för att ge 
en jämförbar bild över deras prestanda och användningsområden. (gäller ej 
vakuumtork, Magurie som saluförs av Labotek Norden AB) [23] 

De för och nackdelar som finns för de olika torktyperna på marknaden redovisas i 
tabell 2. 

                                                 

1 Derivat  
"Härleda", kemisk förening där en eller flera väteatomer i en stamförening ersatts med annan 
(andra) atom(er) och/eller grupp(er). 
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3.3.1 Adsorptionstork (Torr luft) 

På grund av plastgranulatets innehåll drar det åt sig fukt när det ligger exponerat för 
luft i vanlig rumstemperatur.  

För att hålla hög och jämn kvalitet så måste därför plastgranulatet torkas innan det är 
klart för extruderingen. Denna torkning kan ske på olika sätt men vi har valt att 
koncentrera oss på just adsorptionstorkar eftersom det är den vanligaste typen av 
torkmetod och det är den tekniken som används på Nexans IKO Sweden AB just nu. 
Även andra metoder kommer att förklaras.  

En torkanläggning av typen adsorptionstork för plastgranulat består av två delar, en 
torkdel där luften torkas och en behållardel där torkningen av själva granulatet sker.  
Beskrivning av dessa sker under 3.3.1 och 3.3.2. 

Detta är den i särklass vanligaste typen av tork för plast och den finns därför i 
mängder av olika storlekar för olika behov. Dessa kan kombineras för att få önskad 
kapacitet.   

Behållardel 

Det fuktiga plastgranulatet fylls på i den isolerade behållaren kontinuerligt vilket ger 
ett konstant flöde på materialet när det används. För att få granulatet torrt kör man 
igång torkdelen vilken blåser in torkad luft i behållaren genom en specialutformad 
tratt vilket ska fördela luften på ett optimalt sätt.  När luften har gått igenom 
behållaren leds den tillbaka till torkdelen igen. 

Torkdel 

Torkdelen består av ett värmeelement som värmer upp luften. För att torka den 
fuktiga luften som kommer från behållaren finns det två regenereringsenheter som 
arbetar var för sig. När den ena används för att torka luften som ska till behållaren 
körs den andra på ett återhämtningsprogram. När den regenereringsenheten som 
torkar luften är mättad med fukt växlar de med varandra vilket ger ett helt slutet 
system.  
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Figur 1, schematisk bild över en granulattork 

 

1. Värmeelement för uppvärmning av torkluften. 

2. Materialbehållare med kona för luftutblås. 

3. Fuktig frånluft. 

4. Kylbatteri för att fälla ut fukten samt fläkt. 

5. Behållare med absorptionsmedel. 

6. Värmebatteri för att värma regenereringsluften. 
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3.3.2 Roterande Adsorptionstorkar 

Roterande adsorptionstorkar, även kallade karuselltorkar bygger på principen med en 
roterande trumma av torkmaterial, detta material kallas av Piovan för honeycomb. 
Den fuktiga luften från behållaren blåses igenom torkmaterialet som därmed tar upp 
fukten. Den roterande trumman med torkmaterial går igenom tre olika cykler vilka är:  

• Processfas där luftens fukt binds till torkmaterialet  

• Regenereringsfas där torkmaterialet avfuktas med värme 

• Kylfas där man kyler ner torkmaterialet till den valda processtemperaturen. 

Denna typ av torkar används än så länge främst i små till medelstora verksamheter. 
Dess specifikationer:  

• Luftflöde: 50 upp till 300 m3/h 

• Behållarkapacitet: 100 to 800 dm³ 

Fördelarna med denna metod är att det inte behövs mer input i maskinen än el vilket 
är en fördel gentemot de metoder som behöver kylvatten och/eller komprimerad luft 
för att fungera. 

Nackdelarna är att det i dagsläget endast finns apparater tillgängliga för anläggningar 
som inte har behov av större volymer. 

 

Figur 2, schematisk bild av en roterande adsorptionstork 
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3.3.3 Vakuumtorkar 

Vakuumtorkar är en relativt ny produkt på marknaden och består av ett system som 
arbetar i cykler om 3 steg. I det första steget fylls en av de tre kamrarna upp med 
material och värms därefter upp till önskad temperatur. När temperaturen är uppe 
roterar de 3 kamrarna runt och den aktuella kammaren vakuumsätts. I och med 
vakuumet, sänks vattnets kokpunkt och den vätska som finns i materialet förångas och 
dras med ut i fria luften via vakuumet. Sedan roterar kamrarna och cykeln är klar när 
det färdiga materialet töms och skickas ut till en behållare på den producerande 
maskinen.  

Fördelen med att använda vakuum är att processtiden är mycket kort och att man har 
material som är färdigt för produktion redan efter så kort tid som 40 minuter. För att 
denna typ av tork ska fungera krävs att vissa kriterier uppfylls. 

• Ej dammigt material 
• Materialet måste tåla temperaturen för att vatten ska förångas vid det låga 

trycket. 
• Materialet får ej innehålla lättflyktiga ingredienser. Dessa kan gå förlorade 

genom att de förångas tillsammans med vattnet. 

 
Figur 3, schematisk bild av en vakuumtork 
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3.3.4 Torkning med hjälp av komprimerad luft 

För att torka med komprimerad luft ansluter man ett externt system för detta till 
enheten.  

Processen ser ut enligt följande:  

1. Plasten värms upp med varm luft 

2. Man låter sedan komprimerad luft ta sig in i kammaren där den expanderar till 
atmosfärstryck. Detta reducerar kraftigt daggpunkten vilket gör att fukten i 
plastgranulatet dras ut och tas upp av luften. 

3. Den nu fuktiga luften leds ut och processen kan börjas om med nytt material.    

Vid inköp av en tork av denna typ skall alltid den komprimerade luften tas i 
beaktning. Detta är nämligen en stor del av driftskostnaden. 

[8] 

Metoden att torka med komprimerad luft passar bäst i små applikationer. 

3.3.5 Varmluftstorkar 

Varmluftstorkar är en flexibel lösning som passar bra när plastmaterialen som ska 
torkas klarar av höga temperaturer.  

Dessa fungerar så att man blåser varm luft genom behållaren med material vilket 
torkar materialet. 

Behållarkapacitet: 10 till 3000 dm3 

 [25] 
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3.3.6 IR Torkning 

Infraröd torkning använder energi från infraröd strålning för att direkt värma 
materialet. Detta gör att fukten inuti materialet rör sig utåt och tas upp av en svag 
ström av kylande luft vilket leder bort det från processen. Det som driver processen i 
denna teknik är kombinationen av det värmda materialet och den kylande 
luftströmmen. Detta skapar ett partialtryck inuti granulatet som driver ut fukten till 
ytan. 

Det finns olika system för hur transporten av granulat sker men de två huvudtyperna 
är horisontal trumma och tallriksform.  

Dessa typer har flera olika inställningsparametrar för att styra processen för att få en 
så effektiv torkning som möjligt. 

• Hastigheten för rotationen 

• Effekt på IR elementen 

Denna teknik är möjlig att tillämpa på många olika typer av plaster 

Fördelar: 

• Snabb torktid 

Nackdelar: 

• Hög investeringskostnad 

[26] 

Detta är utan tvekan den torkmetoden som det råder flest delade meningar om. Mer 
om detta i diskussionen.  
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Torktyp Fördel Nackdel 

Adsorptionstork 
Enkel konstruktion, relativ billig 
investeringskostnad 

Hög energiåtgång vid 
regenerering 

Roterande 
adsorptionstork 

Behöver inget ytterligare än el-
anslutning 

Klarar bara mindre 
anläggningar 

Vakuumtork 
Kort processtid, kort tid vid 
materialbyten 

Klarar ej flyktiga tillsatser i 
materialet samt att det måste 
tåla temperaturen som fodras 

Torkning med 
komprimerad luft Lämplig för små applikationer 

Kostnad för komprimerad luft 
måste räknas in i driftkostnaden 

Varmluftstork 
Enkel konstruktion, relativ billig 
investeringskostnad 

Klarar bara temperaturtåligt 
granulat 

IR-tork 
Snabb torktid, kort tid vid 
materialbyten 

Hög investeringskostnad, dyr 
driftkostnad 

Tabell 2, För och nackdelar för de olika torkmetoderna 

 

Torktyp Behållarstorlek Materialkapacitet Luftflöde 

Adsorbtionstork 
(Torr luft) 

- mellan 450 och 
800kg/timme 

1400 m3/timme 

Roterande 
Adsorbtionstork 

100 till 800 
dm³ 

- 50 upp till 300 m3/h 

Vakumtork - Ej tillgängligt - 

Varmluftstork 10 till 3000 
dm3 

- - 

IR Tork - 25 till 5000kg/h - 

Tabell 3, Översikt av torkmetoder 
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3.4 Fastställande av fukthalten i granulat 
Vid fastställande av fukthalten i plastgranulat använder sig laboratoriet hos Nexans 
IKO Sweden AB av en Mettler Toledo, modell: DL 37. Den arbetar enligt Karl 
Fischer-metoden. Detta är en metod som används för att analysera fukthalten i både 
fasta och flytande material. Prov som lämpar sig för denna metod är bl.a. tekniska 
produkter, vätskor och livsmedel. För att få fram fukthalten använder man sig av 
elektrokemisk titrering med Karl Fischer- reagens. Huvudsakligen använder man sig 
av Jod (I) eller Svaveldioxid (SO2) som aktiv komponent. För det ämne som fukten 
ska reagera med används ett lösningsmedel, vanligtvis Metanol (CH3OH), men även 
Isopropanol (C3H8O), pyridin (C5H5N) och dioxan (C4H8O2) används. Det som händer 
i titreringscellen är att när fukten kommer i kontakt med lösningsmedlet oxideras 
svaveldioxid av jod enligt formeln: 
I2 + SO2 + 3RN + CH3OH + H2O → 2 RN . HI + RN . HSO4CH3 

RN är en bas som fungerar som buffert för de sura reaktionsprodukterna. 

Titreringen sker elektrokemiskt. När en spänning anbringas mellan två elektroder i en 
lösning enligt formeln ovan kommer ström att passera om det finns ett redoxpar. Vid 
KF-titrering är redoxparet jod/jodid.  

Vid själva provet värms granulatet i en ugn till 160° C så att fukten i materialet frigörs 
och blandas med lösningen där en ström passerar medan spänningen är väldigt låg. 
Vid titreringens slutpunkt är all fri jod förbrukad varför reduktionen av jod till jodid 
avstannar. Katoden i elektrodparet blir polariserad, strömmen avbryts och en 
potentialskillnad byggs upp. Fukthalten i provet bestäms av den volym KF-reagens 
som tillsatts under titreringen [7]. 

 
Figur 4, föreställande en Mettler Toledo, modell: DL 37 
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3.5 Extrudering 
För att belägga blanktråden eller kabeln med plastmaterial använder man sig av 
extrudering. En extruderlinje består av följande huvuddelar:  

3.5.1 Extruder 

Extrudern är hjärtat i varje strängsprutningslinje och har till uppgift att leverera en 
homogen smälta till munstycket. Detta sker genom att plastgranulatet matas in i en 
cylinder. I denna cylinder bearbetas och knådas granulatet till en homogen massa, 
kallad smälta. Hur mycket smälta, vilken temperatur smältan ska ha samt trycket i 
munstycket kan regleras via styrenheten. 

 
Figur 5, föreställer en extruder för kabeltillverkning 

3.5.2 Munstycke 

Formverktyget, eller munstycket som man också säger är uppbyggt av olika delar som 
bildar ett kanalsystem för smältan. Kabeln leds in bakifrån på munstycket för att 
sedan komma ut på framsidan. Här förs smältan på genom att sprutas in från sidan. I 
munstycket kan tryck på 500bar förekomma på smältan. 
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Figur 6, Genomskärning av ett munstycke ovanifrån. 

3.5.3 Kylanordning 

I långa kar kyls kabeln ner till normal temperatur för att få plasten som sprutats på att 
stelna. För att slippa bygga för långa kar så går kabeln flera gånger genom samma 
kylkar. Vattnet kyls sedan i sin tur i externa kylmaskiner. 

3.5.4 Avdragningsutrustning 

Näst sist i linjen kommer avdraget. Denna maskin har till uppgift att dra kabeln med 
jämn hastighet genom hela maskinlinjen så att tjockleken på plastskiktet som sprutats 
på inte varierar. 

Utöver detta finns det en avrullare i början på linjen samt en upprullare i slutet. För 
uppvärmningen av plastgranulatet i extrudern används elektriska värmeband runt 
skruvcylindern, men även plastmassans friktion mot materialskruv och cylinder bidrar 
till att smälta granulatet 

 
Figur 7, Exempel på en extruderlinje. 

Polyeten används i första hand vid isolering av signalkabel och högspänningskablar 
(10-120kV) men även högfrekvenskoaxialkablar. Smältindexet för denna PE är 0,15-
0,2g/10min (vid 190 ºC och 21.6N belastning), den har en densitet av 0,918-
0,927g/cm3, och den är stabiliserad mot värmenedbrytning. Polyeten måste hålla en 
hög renhetsgrad för att hindra elektriska genomslag. För kablar som används utomhus 
tillsätts ca 2,5 % kimrök för att bättre stå emot UV-ljus. Olika nationer har olika 
specifikationer för råvarorna när det gäller isolering av elektrisk ledare. 
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Beläggningshastigheterna för de olika kabelsorterna i extrudern är följande: 

• Telefonkabel 
Koppartrådsdiameter: 0,4-1,4 mm 
Isoleringsskikt: 0,15–0,40 mm 
Max arbetshastighet: 2000 m/min 
 

• Kabelmantling 
Kabeldiameter: 20-120 mm 
Mantlingstjocklek: 2-6 mm 
Arbetshastighet: 1-50 m/min 
 

• Högspänningskabel 
Ledarens tvärsnittsyta: 1-1000 mm2 
Isoleringsskikt: 4-25 mm 
Arbetshastighet: 1-15 m/min 

 

[6],[8],[11] 

3.6 Effektmätningsteori 
När mätning av effekten (P) utförs på en anläggning eller maskin är det produkten av 
spänningen (V) och strömmen (I) som eftersträvas. Detta är relativt enkelt i ett 
likströmssystem. Vid mätning i ett trefas växelströmssystem måste man även ta 
hänsyn till fasförskjutningen (cosφ) vilket ges av formeln P=U*I*cos φ. Mäts effekten 
över en viss tidsperiod, exempelvis en timma, fås wattimmar (Wh).  

Reaktiv effekt är den effekt i elnätet som inte ger upphov till något nyttigt arbete, men 
som ändå är en kostnad för konsumenten. Denna effekt betecknas med voltampere 
reaktiv (VAr). För att minska denna onyttiga effekt används faskompensering. 
Normalt sett är belastningen av induktiv karaktär, därför använder man sig av 
kondensatorer för att minska den reaktiva effekten. Dessa placeras med fördel nära 
förbrukningsobjektet, exempel i en lysrörsarmatur. För större anläggningar är det mer 
ekonomiskt att placera kompenseringen vid en central nätpunkt för 
belastningsobjekten. [26] 
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4 Datainsamling och laborationstester 
Här nedan beskriver vi på vilket sätt vi har samlat in data och hur vi genomfört vissa 
tester för att sedan komma fram till vårt resultat. 

4.1 Energimätning 
Mätning av energiåtgången vid torkning av dels en ny tork, tillverkad 2008, men även 
av en äldre variant, har utförts under en längre tid av cirka en vecka på vardera tork 
under normal produktion. Mätningen gjordes med en Fluke 435, elkvalitetsanalysator 
(trefas) med loggningsfunktion. [24] 

De mätvärden vi var intresserade av var hur många watt som gick åt per kilo granulat. 
Resultatet vi fick fram har vi sedan sammanställt och analyserat. Till vår hjälp med 
mätnigen hade vi dels ansvarige för kraftförsörjning samt en elektriker, båda från 
Nexans IKO Sweden AB: s underhållsavdelning.[12][13] 

4.2 Intervjuer hos Nexans IKO Sweden AB 
Intervjuer har gjorts med berörd personal hos Nexans IKO Sweden AB för att få fakta 
om hur torkprocessen sköts i dagsläget och vilka åtgärder som gjorts för att spara 
energi vid granulattorkningen. Frågor ställdes till personer med följande befattningar: 

• Chef, Produktionsteknik, Kraftkabeldivisionen. 

• Produktionstekniker, Telekabeldivisionen. 

• Produktionsledare, Specialkabeldivisionen. 

De frågor som ställdes var följande: 

• Hur används torkarna på er avdelning? 

 Batch / Kontinuerligt / Blandat? 

• Hur ofta växlas materialet i torkarna? 

• Har personalen på avdelningen fått någon utbildning i hur torkarna bör 
användas? 

 Om ja, vad ingick i den? 

• Är det tydligt angivet hur respektive material ska torkas? 

 Hur har det kommits fram till? 

• Hur fungerar planering av produktionen?  

 Sker det förändringar som minskar torkanvändningens effektivitet? 
 (Flytt av körningar osv. ) 

Svaren på dessa frågor redovisas i resultatdelen. 

En dialog har även förts med laboratorietekniker samt chefen för materiallaboratoriet 
om hur torktider och torkningsrutiner har tagits fram, men även hur de går till väga 
med att få fram fukthalt i plastgranulatet. 
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4.3 Mässbesök Elmia Polymer 
Ett besök på Elmia Polymer genomfördes 090505 för att försöka få en uppfattning om 
vilka produkter det finns på marknaden för att torka plastgranulat, men även för att 
förhöra oss om vilka alternativ som finns i framtiden. Vi gjorde även intervjuer med 
återförsäljare av adsorptionstorkar för att få en så tydlig bild som möjligt av hur 
utrustningen är uppbyggd och vilka möjligheter det finns att justera dessa till att bli så 
energieffektiva som är möjligt. 

4.4 Utredning för framtida investering av granulattorkar 
En undersökning gjordes efter mässbesöket på Elmia polymer för att få fram en 
jämförbar bild av kostnader för olika torkar från de företag som var representerade på 
mässan, även ett företag som tillverkar torkar med infraröd teknik kontaktades. Detta 
företag var dock inte representerat på mässan. Frågorna som ställdes till företagen var 
följande: 

Alternativ 1:   
Torkkapacitet 50 kg/h 
Inköpskostnad? 
Beräknad driftskostnad per kg torkat material? 
Servicekostnad för 25 000 driftstimmar? 

Alternativ 2 
Torkkapacitet 500 kg/h 
Inköpskostnad? 
Beräknad driftskostnad per kg torkat material? 
Servicekostnad för 25 000 driftstimmar? 

Resultatet av denna undersökning redovisas under resultat. 

4.5 Inventering 
Vi har inventerat Nexans IKO Sweden AB: s totala torkinnehav i Grimsås. Vid denna 
noterade vi följande fakta där dessa gick att få fram: 

• Placering 

• Internt maskinnummer 

• Fabrikat på torken 

• Återförsäljare 

• Modell 

• Serienummer 

• Effekt 

• Tillverkningsår 

Vi fotograferade även alla torkar för att lättare kunna identifiera dem vid ett senare 
tillfälle. All data över granulattorkarna sammanställdes sedan i en Excelfil för att av 
Nexans IKO Sweden AB: s egen personal kunna införas i deras 
underhållsdokumentation. Se bilaga 3. 
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4.6 Laboratorietest 
Tester har utförts dels på Jönköpings Tekniska Högskola samt på Nexans IKO 
Sweden AB:s materiallaboratorie. 

4.6.1 Torkprov utfört hos Nexans IKO Sweden AB 

Ett torkprov utfördes vid Nexans IKO Sweden AB: s laboratorium. Material torkades i 
deras Somostork med en märkeffekt på 7kW. Mätningar gjordes av fukthalten varje 
timme. Denna mätning utfördes med laboratoriets Karl Fischer utrustning. Härigenom 
kunde man mäta upp fukthalten i granulatet som provtorkades. En provmätning 
utfördes även på material som hade torkats ute i produktionen på kraftdivisionen för 
att ha som referens. Mätningen utfördes av Nexans IKO Sweden AB: s egna 
laboratorietekniker.[15][16] 

4.6.2 Eget torkningsprov av HS2303T  

Vi har utfört ett laborationstest av fukthalten i material HS2303T i kemiavdelningens 
lokaler på Jönköpings tekniska högskola. Testet gick till på följande vis: Materialet 
placerades i 10st kristalliseringsbägare. Dessa ställdes sedan in i en ugn med 
varmluftsfläkt. Temperaturen vid torkningen var 70 ºC. Efter två timmar togs bägarna 
märkta med nr 1 och nr 2 ut och placerades i en exsickator2 under 20 minuter. 
Därefter vägdes behållarna med granulat på en laborationsvåg med en noggrannhet av 
1/1000gram. Vikten noterades i ett diagram. Efter vägningen placerades 
kristalliseringsbägarna åter i värmeugnen. Efter tre timmar gjordes proceduren om 
med bägare nr 1 och nr 2 samt nu även med bägare nr 3 och nr 4. Denna procedur 
fortlöpte sedan varje timma med att ytterligare 2 bägare vägdes. Detta innebar att 
viktprov gjordes på material som torkas från två timmar upp till och med sex timmar. 

Att materialet är torrt kan konstateras genom att vikten inte minskar mer på granulatet 
efter ytterligare torkningstid i värmeugnen.[14] 

Efter att vi torkat materialet ville vi undersöka återfuktningsgraden av granulatet. Det 
gjorde vi genom att låta hälften av kristalliseringsbägarna få stå i rumstemperatur 
under först 94 timmar, för att därefter väga dessa och notera viktökningen på de olika 
bägarna. Därefter lät vi dem stå ytterligare 24 timmar och återigen vägde vi dem. 
Detta för att se att de tagit åt sig av den omgivande luftfuktigheten. Genom detta 
kunde vi sedan räkna fram hur mycket fukt materialet dragit åt sig under dessa fyra 
dagar. Se figur 8. De övriga bägarna fick stå kvar i exsickatorn under tiden som 
referens. 

                                                 
2 exsickator, ett tjockväggigt glaskärl med slipat, lufttätt slutande lock. I den undre 
delen finns torkmedel, som tar upp vatten eller organiska lösningsmedel, eller vätska 
för att mätta med fukt. 
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Prov nummer: 2 4 6 8 10 

Vikt vid genomtorkat 
granulat 122,844 127,290 130,942 115,465 124,701 

Vikt efter 94h 122,873 127,317 130,972 115,491 124,728 

Vikt efter 120h 122,875 127,319 130,975 115,494 124,730 

viktökning i procent 0,0244 % 0,0220 % 0,0241 % 0,0238 % 0,0225 % 

          Medelvärde 0,0233 % 

Tabell 4, visar återfuktning för prover stående i rumsfuktighet. 

 

För att sedan se hur mycket granulatet maximalt kan suga åt sig fukt bytte vi ut 
torkmedlet i en exsickator mot vatten och lät fem kristalliseringsbägare stå i denna 
under 8 dagar för att sedan vägas. Därefter gjordes proceduren om efter ytterligare 1 
dag för att se att vikten på bägarna var stabil. Genom detta kunde vi sedan räkna ut 
den maximala fukthalten i plastgranulatet. Resultatet redovisas i tabell 8. 

  

Prov nummer: 2 4 6 8 10 

Vikt vid genomtorkat 
granulat 122,844 127,290 130,942 115,465 124,701 

Vikt efter 8 dygn 122,962 127,402 131,068 115,583 124,822 

Vikt efter 9 dygn 122,962 127,402 131,069 115,581 124,820 

Viktökning i procent 0,0961 % 0,0880 % 0,0966 % 0,1013 % 0,0962 % 

          Medelvärde 0,0956 % 

Tabell 5, visar maximal fukthalt av prover stående i fuktig exsickator. 

4.7 Litteratursökning 
Vi har sökt i olika litteratur inom ämnet för att skaffa oss fakta om dels materialet som 
helhet, men även för att sätta oss in i processen att tillverka plastgranulat och 
plastisolerad kabel. Litteraturen har vi hämtat från Högskolebiblioteket i Jönköping. 
Internet har även använts för att få fram uppgifter om kemiska formler, olika 
torksorter samt övrig information som är relevant för vårt examensarbete. 
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5 Resultat 
Här kommer vi nu att redovisa de resultat vi kommit fram till vid våra undersökningar 
och beräkningar. 

5.1 Energimätning 
Vid effektmätningen som gjordes hos Nexans IKO Sweden AB framkom följande 
resultat som kan utläsas i tabell 7. Här noterades en stor avvikelse vid försök 2. Detta 
beror troligen av att Kristi Himmelsfärdsdagen inträffade under mättiden. Detta 
medförde att materialåtgången var betydligt lägre. Det vi snabbt kunde notera efter 
samtal med Chefen för produktionsteknik, kraftkabeldivisionen var att torken inte 
stängdes av under denna tid och att operatörerna inte kunde utnyttja den 
effektsänkningsmöjlighet som finns att tillgå på den torkmodell, eftersom 
torkningstemperaturen var för låg, endast 55° C. Enligt K.D. Feddersen Norden AB 
bör energiåtgången vara 47,32 W/kg på nämnda tork. Här syns vikten av rätt 
handhavande av torkutrustningen. 

Vid försök ett kördes det en kärnprofil för att fylla hålrummet i mitten på kabeln. 
Massan till denna behöver inte vara torkad och viss risk finns att mer material som 
togs ut ur torken som inte hann torkas under rätt tid. Detta medför att energiåtgången 
per kilogram massa under försök ett är låg för att vara på en äldre tork. 

Viss felberäkning finns när det gäller massagenomströmningen då denna är svår att 
beräkna exakt. Dock är felmarginalen endast några tiotal kilogram. Längre tester hade 
behövts göras för att få ett noggrannare och rättvisare resultat. 

 

 Försök 1 Försök 2 
Fabrikat Labotek Piovan 

Maskinens märkeffekt 52,5 kW 69 kW 
Tillverkningsår - 2008 
Uppmätt energi 1834 kWh 2141 kWh 

Uppmätt reaktiv effekt 816,2 kVArh 1469 kVArh 
Mättid ttt:mm 164:56 166:49 

Massagenomströmning 25103 kg 7200 kg 
Energiåtgång per kilo massa 73,06 W/kg 297,36 W/kg 

Tabell 6, Jämförelse av effektåtgång per kilo granulat vid torkning. 
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5.2 Intervjuer hos Nexans IKO Sweden AB 
Här nedan följer svaren på de frågor vi ställde till berörda befattningar hos Nexans 
IKO Sweden AB vad det gäller rutiner för torkning av granulat på de olika 
avdelningarna. 

Produktionstekniker, Telekabeldivisionen: 
På tele/opto avdelningen används torkarna endast kontinuerligt. Detta tack vare den 
jämna beläggningen.  

Främst används huvudmaterialet men det förekommer även andra materialbehov 
varvid materialet byts vid den specifika körningen. Transporten från torken till 
extruderingsmaskinen sker via vakuumsugar för minimal luft och därmed 
fuktexponering.  

Den personalstyrka som berörs av torkprocessen i något sammanhang får vid 
introduktionen en kort genomgång av torkutrustningen och dess handhavande. 

Information angående hur torkning ska ske tillhandahålls av Nexans laboratorieenhet. 
Där specificeras bland annat vilken tid och temperatur som skall användas vid 
respektive material. På torkmaskinerna finns ”How to do” listor för att snabbt kunna 
läsa av hur det aktuella materialet ska torkas. Detta för att minimera felrisken. 

Planeringen av produktionen sker med så kallade turkort. Det ger personalen bra 
kontroll på vilken produkt som ska köras och när körningen ska ske. Det sker väldigt 
sällan ändringar emellan körningar med kort varsel vilket gör att problemet med att 
köra torkarna i onödan inte bedöms som ett stort problem i dagsläget. 

Dock händer det att man flyttar olika körningar i turlistan för att kunna minimera 
materialbytet och därmed samköra olika turer.  

Chefen för produktionsteknik, kraftkabeldivisionen: 
På kraftavdelningen tillämpar man både kontinuerlig torkning och batchtorkning. Vid 
kontinuerlig torkning sugs materialet med vakum till extruderingen. Vid de tillfällena 
där batchtorkning tillämpas används behållare om 600-700 kg som sedan 
transporteras till extruderingen. Denna behållare går beroende på kabeltyp åt på 
mellan 30 minuter och 1h 30 minuter. 

Materialtypen i torkarna byts mycket sällan vilket resulterar i mycket litet 
materialspill och så gott som inga omställning/rengöringstider. 

Vid inskolning av en tjänst sker en utbildning av personalen i fråga. Även på denna 
avdelning sitter ”How to do” lista placerad på torken för att minska risken för felaktig 
torkning. Denna information tillhandahålls av Nexans materiallabb. 

Planeringen på avdelningen sker via gruppombud. 
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Produktionsledare, Specialkabeldivisionen: 
På specialkabeldivisionen används torkarna mycket oregelbundet eftersom de till stor 
del använder PVC material. Varje tork betjänar två behållare. I hälften av behållarna 
torkas alltid samma material och i resterande byts materialen ut beroende på körning. 
Uppskattningsvis byts materialen ca en gång i veckan. 

Utbildningen av personal som ska handskas med torkarna innefattar enklare moment 
så som start/stopp och temperaturinställningar. Likt de andra avdelningarna finns 
”How to do” listor för olika material. Dessa siffror på torkbehov av respektive 
material kommer i första led från leverantören av plasten. Därefter vägs den 
erfarenhet som man har från produktionen för att få en bra bild av det faktiska 
torkbehovet i applikationen. 

Produktionen på specialkabeldivisionen störs inte ofta av ren flytt av körningar fram 
och tillbaka. Däremot finns andra problem. När man får ut en körning fylls torken upp 
med mängden material motsvarande den aktuella körningen. Om man sedan ska 
samköra två olika körningar räcker inte det ursprungliga materialet som i detta fall 
måste kompletteras vilket leder till längre torktid varpå ett stillestånd i produktionen 
uppstår. 

   

[10],[11],[23] 

 

Sammanställning av svar: 

Fråga Opto / Tele 
avdelning 

Kraftavdelning Special avdelning 

Användningssätt på 
torkar 

Kontinuerligt Kombination 

Batch, 
Kontinuerligt 

Batch 

Byte av material Huvudmaterial 
samma, Andra byts / 

Körning 

Sällan Huvudmaterial samma, 
Andra byts / Körning 

Utbildning Inskolning + 

Ev. 
Snabbgenomgång 

av leverantör 

Inskolning Endast start och 
temperaturinställning 

Torkinställningar ”How to do” lista ”How to do” 
lista 

”How to do” lista 

Planering av 
produktionen 

Turkort Gruppombud - 

Tabell 7, Sammanställning av intervjuerna 
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5.3 Mässbesök Elima Polymer 
För att få en bild av hur marknaden av torkar såg ut besökte vi branschmässan Elmia 
polymer 20090505. Det var ett mycket bra tillfälle att träffa försäljare från olika 
fabrikat och knyta kontakter och få information. Nedan följer en sammanfattning av 
mässan, vilka vi träffade och vad vi lärde oss. 

BTS Nordic AB, Försäljare (Sales) 
”BTS Nordic AB är specialiserade på kringutrustning och automatiseringslösningar. 
Vi erbjuder lösningar för granulat/pulver transport, torkning av plastgranulat, 
dosering, malning samt temperering och kylning av verktyg och maskiner. BTS 
Nordic åtar sig även att serva all utrustning på marknaden, oavsett fabrikat, så länge 
den liknar den som vi själva saluför.”   

[17]  

BTS Nordic AB saluför varumärket Shini vilket härstammar från Taiwan där både 
utveckling och tillverkning sker. Produkter som erbjuds är inom följande kategorier:  

• Torkning och kristallisering 

• Materialtransport 

• Mixning 

• Värme och kyla 

• Granulering och Återvinning 

• Systemlösningar 

• Bandtransportörer 

 

Plastic Systems S.p.A, Area Manager  
Företaget är ett säljbolag för det kinesiska bolaget Plastic Systems vilket ligger i 
Quingpu i närheten av Shanghai.  

”Plastic Systems S.a.P är en av världens ledande tillverkare av maskiner för sprut, 
blåsmodulering och extrudering av plast.” 

Produkter som erbjuds är inom följande kategorier: 

• Extruderingssystem 

• Central torkning och materialtransport 

• PET system 

• Kristallisering 

• Ledning och rådgivning 

[18]  

Av områdesansvariga på Plastic Systems S.p.A fick vi en bra genomgång av hur deras 
variant av roterande adsorbtionstork fungerade. Se beskrivning ”roterande 
adsorbtionstork” i teoridelen. 

Plastic Systems produkter saluförs av Centramec AB,  
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Centramec AB, Teknician Sales 
”Centramec erbjuder lösningar för granulat/pulver transport, dosering, malning samt 
temperering av verktyg och maskiner. Under våra snart 30 år på marknaden har vi 
byggt upp en genuin kunskap om vår bransch och vår strävan har alltid varit att 
erbjuda kunden den bästa lösningen för deras specifika produktion.” 

Produkter som erbjuds är inom följande kategorier: 

• Lagring / Granulat / Pulver 

• Materialtransport 

• Torkning / Kristalisering 

• Mixning 

• Dosering / Vägning 

• Temperering / Kylning 

• Transportband 

• Malning 

• Centralstädning 

• Övrigt 

 [19] 

Centramec AB saluför torkar från Plastic Systems och även Somos som redan finns 
ett några enheter på Nexans IKO Sweden AB. 

K.D Feddersen Norden AB, Area Manager 
”K.D Feddersen Norden AB är en komplett leverantör för plastindustrin i Norden och  
Baltikum. Vi säljer tekniska plaster, maskiner och utbildning och vi tar ett 
helhetsansvar från ide till färdig produkt.” 

Produktkategorier som erbjuds: 

• Råvaror (Olika plastmaterial) 

• Formsprutor 

• Vakuumtransportörer 

• Varmluftstorkar 

• Torrluftstorkar 

• Formtemperering 

• Kylmaskiner 

• Masterbatchdoserare 

• Gravimetriska doserare 

• Granulatorer 

• Formblåsmaskiner 

Torkenheterna som saluförs av K.D Feddersen Nordic AB är av varumärket Piovan. 

[20] 

Likt Plastic System så erbjuder Piovan en tork av rotationstyp vilken varken behöver 
kylvatten eller luft vid bruk.  
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Labotek Nordic AB, VD/Managing Director 
”Labotek Nordic AB är en ledande leverantör av kringutrustning till nordisk 
plastindustri. Vårt intressanta sortiment och samarbetet i hela Norden gör oss till en 
komplett leverantör av lösningar för plastfabriker. Vårt jobb är helt enkelt att göra 
våra kunders plastfabriker lönsamma.” 

Labotek Nordic AB saluför flera fabrikat vilka verkar inom många områden. De som 
hör till vårt intresseområde är: 

• Kristalisering 

• Torkning 

• Dosering och blandning 

• Förvaring 

• Transporteringssystem 

[21]  

På mässan visade Labotek Norden AB upp en ny typ av vakumtork. 

 

5.4 Utredning för framtida investering av granulattorkar 
Av den undersökning som gjordes för att försöka få fram en jämförbar bild av de olika 
torkalternativen samt driftkostnader på dessa gav ett gott resultat. 

Svaren på energiåtgång per timma var skiftande då vissa svarade med märkströmmen 
på torken, vilket inte är densamma som faktiska energiåtgången. I det fallet har en 
omräkningsfaktor använts av 60 % av uppgivna märkeffekten. Vidare har även någon 
tillverkare givit sina svar i Euro, och i det fallet har vi räknat om valutan med den 
kursen (1 € = 10,9375 SEK, 090603) som Forex bank angav vid den tidpunkten som 
utvärderingen av svaren gjordes. [9] 

När vi räknade ut kostnaden för energiåtgång multiplicerade vi energiförbrukningen 
för granulattorken per kilogram med 50 i alternativ 1 och 500 i alternativ 2. Därefter 
multiplicerades svaret med den beräknade energikostnaden som i vårt fall var 0.50 
SEK. På detta sätt fick vi fram vad kostnaden blir per timme för att torka 
plastgranulatet i respektive granulattork. Poängteras bör att svaret bara är teoretiskt 
framräknat och inte en faktisk kostnad. 

Resultatet redovisas även i tabellform i tabell 9 samt tabell 10. På grund av bristande 
uppgifter av driftkostnad från Centramec AB Sverige, är det ej möjligt att jämföra 
dessa med de övriga gällande totalkostnad i tabellen. 
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Labotek: 
Detta företag har två torktekniker som i dagsläget är kommersiellt gångbara. Dessa är 
dels Undertryckstorkning (vakuum) samt Torrluftstorkning (adsorptionstork). Vid 
Undertryckstorkning är resultatet baserat på en cykeltid på 20 minuter och vid 
torrluftstorkning tre timmars torkning på torrluft vid en bulkdensitet på 0,65 kg/l. 

Alt.1 Undertryck 
Inköp: LPD 100 inkl. transport till och från tork. Ca: 130 000 SEK 
Driftskostnad (6Wh/kg)  
Servicekostnad: Ca: 25 000 SEK 

Alt. 1 Torrluft 
Inköp: MDFD 100 + DH 300 inkl. transport till och från tork. Ca: 150 000 SEK 
 Driftskostnad (30 Wh/kg) 
Servicekostnad: Ca: 50 000 SEK  

Alt. 2 Undertryck 
Inköp: 2 x LPD 750 inkl. transport till och från tork. Ca: 1 500 000 SEK  
Driftskostnad (6 kWh/kg)  
Servicekostnad: Ca: 50 000 SEK   

Alt. 2 Torrluft  
Inköp: DFD 1000 + DH 2500 inkl. transport till och från tork. Ca: 550 000 SEK 
Driftskostnad (30 Wh/kg)  
Servicekostnad: Ca: 80 000 SEK  

BTS Nordic: 
Här fanns endast adsorptionstorkar att välja, vilket inte ger lika många alternativ. 
Även var svaren inte lika specificerade vilket kan bero på att företaget inte varit 
representerat så länge på marknaden för granulattorkar. Svaren vi fick var följande: 

Alt. 1: 
Inköpspriset är ca 75 000 SEK 
Maskinen drar ca 300 Wh/kg, sedan beror det på elpriset 
Servicekostnad är ca 5-6 000 kr/år så går det dygnet runt blir den på tre år 15-18 000 
kr 

Alt. 2: 
Inköpspriset är ca 150 000 -170 000 SEK 
Maskinen drar ca 260-300 Wh/kg även det är beroende av elpriset 
Servicen är ungefär som Alt. 1. 
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K.D. Feddersen Norden AB: 
Även detta företag hade endast adsorptionstorkar att föreslå, vilket begränsar 
valmöjligheterna. Modellerna som är föreslagna är av torntorksmodell. 

Alt. 1: 
DS507MT  behållare 200 liter pris: 60 000 SEK 
Servicekostnad: 1 000SEK/år 
Driftskostnad: 19 Wh/kg. 

Alt. 2: 
DP622 med 2 000 liter behållare. Pris: 300 000 SEK 
Servicekostnad: 5 000SEK/år 
Driftskostnad: 24 Wh/kg. 

Centramec AB, Sverige 
Centramek AB föreslog två olika fabrikat för respektive alternativ som vi föreslog. 
Vid alternativ ett har de föreslagit adsorptionstorkar av tornmodell, medan de i 
alternativ två gett förslag på en adsorptionstork av typen karusell. 

Alt. 1: 
Mann+Hummel T100 eco med 300 liters behållare Pris: 95 000SEK 
Sericekostnad för 25 000 drifttimmar 20 000SEK/tork 
Driftskostnad:  

Alt. 1: 
Plastic Systems D800-MT med 300 liters behållare Pris: 100 000SEK 
Sericekostnad för 25 000 drifttimmar 20 000SEK/tork 
Driftskostnad: 

Alt. 2: 
Mann+Hummel D600 RLK med 1 200 liters behållare Pris: 755 000SEK 
Servicekostnad för 25 000 drifttimmar 35 000SEK/tork 
Driftskostnad:  

Alt. 2: 
Plastic Systems D810P-CS med 1 200 liters behållare Pris: 360 000SEK 
Servicekostnad för 25 000 drifttimmar 35 000SEK/tork 
Driftskostnad:  

KREYENBORG Plant Technology GmbH & Co 

Detta företag har utvecklat en tork som använder sig av infraröd strålning som 
torkmetod. Det visade sig vid jämförelsen att denna torkmetod blir mycket dyrare än 
torkning med traditionella metoder. 

Alt 1: 
Modellbeteckning saknas. Pris: 43 000EUR 
Servicekostnad för 25 000 drifttimmar 1 500EUR för byte av element. 
Driftskostnad: Max 120 Wh/kg 

Alt 2: 
Modellbeteckning saknas. Pris: 111 500EUR 
Servicekostnad för 25 000 drifttimmar 5 600EUR för byte av element. 
Driftskostnad: Max 210 Wh/kg 
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Alternativ 1 Tork med en kapacitet på 50kg PH-granulat med filler, liknande HS2303T. 

Återförsäljare Modell Torkningssätt  Inköp  

 
Driftskostnad/ 
timma kWh 
beräknat på 
energipris 
0,50SEK 

 
Servicekostnad 

5 år  

Total kostnad 
efter 25 000 

timmar 

Labotek 
LPD 100 inkl. transport 

till och från tork Vakuum 
     130 000,00 

SEK 
        0,15 

SEK 
   25 000,00 

SEK 
    158 750,00 

SEK 

  

MDFD 100 + DH 300 
inkl. transport till och 

från tork Adsorption 
     150 000,00 

SEK 
        0,75 

SEK 
   50 000,00 

SEK 
    218 750,00 

SEK 

BTS Nordic SHINI SDD-serien Adsorption 
      75 000,00 

SEK 
        4,50 

SEK 
   30 000,00 

SEK 
    217 500,00 

SEK 
K.D. Feddersen 

Norden AB 
Piovan, DS507MT inkl. 

behållare 200 liter Adsorption 
      60 000,00 

SEK 
        0,48 

SEK 
   25 000,00 

SEK 
     96 875,00 

SEK 

KREYENBORG 
Plant 

Technology 
GmbH & Co   IR 

     470 312,50 
SEK 

        2,75 
SEK 

   16 406,25 
SEK 

    555 468,75 
SEK 

Centramec 

Mann+Hummel T100 
eco med 300 liters 

behållare                    Adsorption 
      95 000,00 

SEK Saknas  
   20 000,00 

SEK 
    115 000,00 

SEK 

  

Plastic Systems D800-
MT med 300 liters 

behållare                    Adsorption 
     100 000,00 

SEK Saknas 
   20 000,00 

SEK 
    195 000,00 

SEK 
       

   valutakurs enligt Forex bank 090603 
            10,94 

SEK 

Tabell 8, visar prisbilden för tork med kapaciteten 50 kg/h 
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Alternativ 2 Tork med en kapacitet på 500kg PH-granulat med filler, liknande HS2303T. 

Återförsäljare Modell Torkningssätt  Inköp  

 
Driftskostnad/ 
timma kWh 
beräknat på 
energipris 
0,50SEK 

 
Servicekostnad 

5 år  

Total kostnad 
efter 25 000 

timmar 

Labotek 

2st LPD 750 inkl. 
transport till och från 

tork Vakuum 
  1 500 000,00 

SEK 
        1,50 

SEK 
   50 000,00 

SEK 
 1 587 500,00 

SEK 

  

DFD 1000 + DH 2500 
inkl. transport till och 

från tork Adsorption 
     550 000,00 

SEK 
        7,50 

SEK 
   80 000,00 

SEK 
    817 500,00 

SEK 

BTS Nordic SHINI SDD-serien Adsorption 
     170 000,00 

SEK 
        7,50 

SEK 
   30 000,00 

SEK 
    387 500,00 

SEK 
K.D. Feddersen 

Norden AB 
Piovan, DP622 inkl. 
behållare 2000 liter Adsorption 

     300 000,00 
SEK 

        6,00 
SEK 

   25 000,00 
SEK 

    475 000,00 
SEK 

KREYENBORG 
Plant 

Technology 
GmbH & Co   IR 

  1 219 531,25 
SEK 

      27,50 
SEK 

   61 250,00 
SEK 

 1 968 281,25 
SEK 

Centramec 

Mann+Hummel D600 
RLK med 1200 liters 

behållare               
Adsorption 

karusell 
     755 000,00 

SEK Saknas 
   35 000,00 

SEK 
 1 040 000,00 

SEK 

  

Plastic Systems D810P-
CS med 1200 liters 
behållare              Adsorption  

     360 000,00 
SEK Saknas 

   35 000,00 
SEK 

    395 000,00 
SEK 

       

   valutakurs enligt Forex bank 090603 
            10,94 

SEK 

Tabell 9, visar prisbilden för tork med kapaciteten 500 kg/h 
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5.5 Inventering 
Vid inventeringen av Nexans IKO Sweden AB: s maskiner för granulattorkning fann 
vi att innehavet var 23 stycken samt en som var under ombyggnad. Resultatet av 
inventeringen blev följande: 

• Placering 
Vi fann torkar på alla tillverkningsavdelningarna samt i laboratoriet. Fördelningen 
var följande av dem som var i drift: 

 Telekabelavdelningen 6st 

 Specialkabelavdelningen 3st 

 Optokabelavdelningen 5st 

 Kraftkabelavdelningen 7st 

 Laboratorieavdelningen 2st 

• Fabrikat och dess återförsäljare 
De fabrikat som förekom var Piovan från K.D. Feddersen Norden AB, Somos 
från Centramec AB, Sverige, Labotek från Labotek Nordic AB samt Polydryer 
från Chr. Sougaard. 

• Effekt 
Effekten på de olika torkarna varierade från 3kW upp till 69 kW. Den totala 
märkeffekten som gick att utläsa på alla Nexans IKO Sweden AB torkar uppgick 
till 474,8 kW. På två av torkarna gick det inte att utläsa märkeffekten. 

• Tillverkningsår 
Det gick inte att få fram tillverkningsår på mer än 12 av 23 av torkarna eftersom 
dokumentationen inte var tillgänglig. De årtal vi kunde dokumentera varierade 
från 1987 fram till 2008, med ett medelvärde på tillverkningsår cirka 1998. De 
mindre torkarna var av relativ tidig tillverkning, men alla dessa saknade årtal. 
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Intern 

nummer Fabrikat Återförsäljare Nummer 
Effekt 

kW 
Tillverknings 

år 
4272 Somos Centramec 20 438 23 1987 
4942 Somos Centramec AB 132 397 20 1997 

1673 Labotek - 
9SP9 38 00 

512 27,3 - 

3657 Polydryer 
Chr. 

Stougaard 1-75 9 - 

3355 Polydryer 
Chr. 

Stougaard 59-83 3 - 
4574 Somos Centramec 20 639 19 1998 
4320 Somos Centramec 90 323 49,4 1993 
4673 Somos Centramec 70 630 7 1993 

4922 Labotek - 
9SP7 99 00 

105 7,6 - 
2254 Labotek - 101 215 19,3 2006 

- Labotek - 
9SP6 50 01 

659 9,4 - 

3429 Polydryer 
Chr. 

Stougaard 7986 3 - 

3596 Polydryer 
Chr. 

Stougaard 33-72 - - 

4325 Labotek - 
9ST2 54 00 

158 - - 
- Piovan - - 33 2008 
- Piovan - - 69 2008 

4971 Somos Centramec 90 433 21 1998 

- Labotek - 
0SP1 78 00 

117 52,5 - 

- Labotek - 
0SP1 78 00 

116 52,5 - 
4631 Somos Centramec 90 357 20 1994 
4478 Somos Centramec 14 236 14 1993 

- Piovan - - 9,4 - 
- Somos Centramec 79 432 7 1987 

Tabell 10, översikt av torkinventeringen 
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5.6 Laborationstest 
Resultatet av vår laborationstest på hur mycket fukt granulatet kunde absorbera samt 
torkningstid gav oss följande: 

Vid torkning av granulatet såg vi att efter fyra timmar minskade inte vikten mer utan 
stabiliserade sig. Se fig. 8. När vi sedan lät materialet stå i rummet noterade vi att 
granulatets vikt ökade med i snitt 0,0233 % vid en luftfuktighet på 58 %, och en 
rumstemperatur på 20 ˚C. 

 
Figur 8, visar vikten på provet vid torkning av granulat. 

Vid prov på hur mycket fukt granulatet kunde absorbera fick vi ett snittvärde på 
0,0956 % ökning av fukt i materialet. Detta efter att ha tillbringat 9 dygn i fuktig 
exsickator. 

Tyvärr saknade vi möjlighet att få fram en viktkurva på hur materialet återfuktade sig, 
utan kunde bara få fram resultat på vikten när det var mättat av fukten.  

En felkälla som vi upptäckte i vår mätning var att det torra granulatet hann återfukta 
sig under vägningsproceduren. Detta kunde vi dock förbise i resultatet eftersom 
skillnaden endast var 0,002 g. 
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Vid mätningarna som gjordes hos Nexans IKO Sweden AB: s materiallaboratorium 
fick de fram följande resultat: 

Prov nummer Tid i timmar Temperatur ºC Fukthalt i ppm 

1 0 Rumstemperatur 259 

2 1 70 30 

3 2 70 15 

4 3 70 30 

5 Hämtat i 
produktionen 

70 50 

Tabell 11, torkning av granulat utfört av Nexans IKO Sweden AB:s 
materiallaboratorium. 

Att torkningen gick så fort beror på att endast 5kg granulat torkades i en stor tork, 
samt att luftfuktigheten är låg för årstiden, cirka 20 % mot 80 % i augusti – 
september. Då hade nog provresultatet sett annorlunda ut. Prov 5 hämtades från 
produktionen på kraftdivisionen som torkats i deras torkar. Detta prov användes som 
referensprov gentemot de andra proverna. 



Slutsats och diskussion 

6 Slutsats och diskussion 
Vårt mål med denna rapport var att bistå Nexans IKO Sweden AB med att få fram ett 
energieffektivt sätt att torka granulat i deras produktion, samt ta fram ett underlag 
inför kommande investeringar av granulattorkar. Ett dokument med de idag 
förekommande torkarna på Nexans IKO Sweden har även tagits fram och överlämnats 
till berörd person inom företaget. Nedan kommer vi att redovisa våra personliga 
åsikter på de förbättringsåtgärder som företaget kan göra för att på sikt minska sitt 
energibehov vid torkningen av plastgranulat. 

Vid granulattillverkningen vore det önskvärt att se över möjligheterna att kyla det 
nytillverkade granulatet med någon annan metod än vatten. Det hade gjort att en källa 
till fukt i granulatet kunde uteslutas. Dock verkar det som att man i regel gör på detta 
sätt vid denna typ av applikationer. 

Det som har framkommit under examensarbetets gång är att handhavandet av 
maskinutrustningen har en betydande del i hur energiåtgången ser ut. För att få en 
effektiv och lönsam användning av torkarna krävs det att viss översyn görs på några 
moment i produktionen. 

En liknelse kan göras mellan handhavande av torkarna samt bilkörning. Man kan av 
en bilförsäljare köpa en bil som enligt uppgifter endast ska förbruka exempelvis 6,5 
liter bränsle per 100 km. Men om ägaren sedan kör vårdslöst och oekonomiskt kan 
mycket väl bränsleförbrukningen uppgå till mer än 16,5 liter bränsle per 100 km. 
Denna extra förbrukning kan inte belastas tillverkaren. Samma fenomen kan 
förekomma vid drift av torkarna. Om handhavandet utförs enligt tillverkarens 
rekommendationer kommer energiåtgången vara minimal, medan man vid felaktigt 
handhavande får en högre och därmed fördyrad energikostnad. Ett förslag är därför att 
utse någon av produktionspersonalen som har ansvar för en tork, och därmed ser till 
att den sköts optimalt. I dagsläget saknas detta, vilket har framkommit i intervjuer 
som skett på Nexans IKO Sweden AB. 

 De moment där förbättringsarbete behöver göras är först och främst i 
planeringsarbetet. I detta skede lägger man grundstrukturen för hela produktionen och 
finns en bra sådan så klaras ändå mindre produktionsförändringar av utan större 
problem.  
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Ett av de tydligaste problemen som vi funnit genom vår utredning är övertorkningen, 
dvs. att man torkar materialet längre än vad som anges i specifikationerna. Här slösas 
mycket energi genom att torkapparaturen får gå ett stort antal timmar i onödan. För att 
lösa detta kommer återigen planeringen tillbaka. Om den fungerar som tänkt så ska 
det inte behöva flyttas olika körningar fram och tillbaka vilket ger att det finns 
material av rätt mängd och rätt typ när behovet finns. Nyckeln till en effektiv 
torkprocess är att hålla ett konstant flöde av material till extruderingsmaskinen. Trots 
detta så används batchtorkning frekvent vilket är negativt i flera avseenden. Det 
största problemet är att det är näst intill omöjligt att ha kontroll över fuktnivåerna i 
materialet. Ett annat är att energiåtgången lätt skenar iväg. För att undvika detta bör 
man se över torkarna och deras kapacitet så att de är dimensionerade för den specifika 
produktionsmängden. Därmed kan man låta dem stå på och leverera torkat material 
kontinuerligt. När det gäller framtiden så har det börjat utvecklas nya metoder för att 
torka granulatet. En av dessa metoder är att använda sig av infraröd strålning vilket 
ger en väldigt snabb genomloppstid. Dock har det visat sig att denna metod ännu är 
mycket kostsam, dels i inköp men även i drift, vilket gör att denna torkmetod saknar 
lönsamhet i dagsläget. Vakuum är däremot ett effektivare och mer energisnålt 
alternativ när det gäller mindre torkvolymer. Vad man här behöver beakta är att 
granulatet som ska torkas inte innehåller några lättflyktiga medel så som mjukgörare 
mm. Denna metod är även snabb och behöver ingen direkt framförhållning i 
planeringen så som traditionella adsorptionstorkar fodrar. 

Onödig drift är vanligt förekommande på Nexans IKO kabel i dagsläget vilket gör att 
man förbrukar stora mängder energi som inte kommer produktionen till nytta. Detta är 
ett problem som kan bli svårt att komma ifrån men vissa metoder har vi hittat som 
skulle kunna minska energiåtgången. En orsak till detta energislöseri är den mänskliga 
faktorn där personal glömmer att stänga av torkarna under längre ledigheter vilket 
naturligtvis inte är bra. Problemet är att torkarna måste startas igång igen en viss tid 
innan produktionen ska starta på nytt. Vårt förslag är att man ska sätta en tidsstyrning 
på de maskiner det är möjligt för att därmed kunna mata in när man vill kunna plocka 
ut torrt material och så räknar tidskretsen baklänges ut när den behöver starta. Detta 
gör att man kan minimera onödiga driftstimmar. I nuläget är torkarna bara en apparat 
men vår tanke är att få torken att bli en del av ett ansvarsområde. Alltså att en anställd 
blir ansvarig för en eller flera torkar vilket skapar mer ansvarskänsla och därmed sköts 
på ett ansvarsfullare sätt. 

Enligt de torktester som vi gjort på Tekniska Högskolan samt torktester som 
genomförts på Nexans materiallab. så skulle man kunna ompröva torktiderna för det 
specifika materialet. Detta eftersom de nyare torkenheterna är mycket mer effektiva 
vilket ger en kortare torktid och därmed mindre energiåtgång över tiden. De tester 
som har gjorts har endast behandlat ett specifikt material men eftersom det används 
många andra material med liknande egenskaper och uppbyggnad så skulle det efter en 
utredning vara möjligt att korta ner torktiderna även i de fallen. Eftersom det handlar 
om mycket stora volymer så gör en förändring från exempelvis 6 timmar till 5 timmar 
stor skillnad energimässigt samt i nästa steg även ekonomiskt. 
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De punkter vi kommit fram till under vårt examensarbete för att minska 
energiåtgången av granulattorkarna hos Nexans IKO Sweden AB är följande: 

• Önskvärt att använda annan kyl/smörjmetod vid granulatframställning. 

• Utse torkansvarig för att skapa bättre engagemang. 

• Investera torkar efter verkligt behov och inte förhoppningar. 

• Installera tidsstyrning där det är möjligt. 

• Undvika batchtorkning. 

• Revidera torktiderna. 

• Förbättra planeringsarbetet för att undvika övertorkning.
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Bilaga 1 Schematisk bild av en blandningsextruder. 

Bilaga 2 Bild av Excel-filen från inventeringen. 
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Bilaga 1. 

 
Figur 9, Schematisk bild över extruderblandningsprocessen för polyetengranulat. 

 

1. Behållare med basmaterial samt tillsatser. 

2. Blandningsskruv (Kneter) 

3. Extruderingscylinder 

4. Munstycke och hack, samt vattenkylning av granulatet. 

5. Centrifug för att avskilja kylvattnet. 

6. Filteranläggning för kylvattnet. 

7. Cyklon. 

8. Kyltorn för granulatet. 

9. Färdigt granulat för transport till avdelningarna. 
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Figur 10, visar bild av Excel-filen från inventeringen 
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