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Trelleborg är en världsledare 
inom specialutvecklade polymer-
lösningar som tätar, dämpar och 
skyddar kritiska applikationer i 
krävande miljöer. De innovativa 
lösningarna accelererar kunder-
nas utveckling på ett hållbart 
sätt. Trelleborgkoncernen 
omsätter cirka 33 miljarder 
kronor  och har verksamhet  i 
ett 50-tal länder. 

Koncernen består av tre affärs-
områden: Trelleborg Industrial 
Solutions, Trelleborg Sealing 
Solutions och Trelleborg Wheel 
Systems, och ett rapporterings-
segment, Verksamheter under 
utveckling. 

Trelleborgaktien har sedan 1964 
varit noterad på börsen, och  
listas på Nasdaq Stockholm, 
Large Cap.

www.trelleborg.com
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Klimatfrågan står högt på Trelleborgs 
dagordning och vi satsar på att hitta  effektiva 
vägar framåt. I februari 2021 presenterade vi 
vår nya klimatstrategi, som utgår från Paris
avtalets 1,5 °Cmål. 

Det nya klimatmålet kallas ”50 by 25”. 
I korthet innebär det att vi ska minska  direkta 
och indirekta koldioxidutsläpp (Scope 1 och 
2) med 50 procent i förhållande till försälj
ningen fram till 2025. Dessutom är vår klimat
vision att eliminera alla utsläpp från vår egen 
verksamhet fram till 2035 — och fortsätta 
att betydande minska de indirekta växthus
gasutsläppen längs värdekedjan (Scope 3). 

SKYDDAR DET BETYDELSEFULLA  
I denna utgåva av T-Time får du läsa om 

hur Trelleborgs lösningar bidrar till hållbar 
utveckling — från rymden till havets botten. 
Våra tätningar används i ett extremt stort 
teleskop och våra belagda vävar används 
vid insamlingen av övergivna fisknät, så 
kallade spöknät, i havet. 

ETT JÄMNT FLÖDE 
Julian West har flyt med vattenhanteringen.

FINNS DET NÅGON DÄR UTE? 
Från 2025 ska det största optiska teleskopet 
hittills skanna himlen.

FLUIDKRAFT MED FRAMTIDSSIKTE 
Fluidkraftsindustrin växer, men det behövs 
riktlinjer.

Rensning i havet 

24
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EDGE SPÖKNÄT

Rensning i havet 
Rosafärgade lyftsäckar, tillverkade av Halcyon Dive 
Systems, samlar upp övergivna spöknät och annat 
plastavfall från världens hav. Den speciella väven 

i säckarna är utvecklad av Trelleborg.

TEXT TRISH RILEY  FOTO HALCYON DIVE SYSTEMS
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EDGE SPÖKNÄT

Trelleborgs material 
förekommer i de mest 
skilda tillämpningar 
och miljöer över hela 

 världen, men ibland dyker de upp i 
oväntade sammanhang.

När en medarbetare på Trelleborg 
nyligen såg ett nyhetsinslag på tv om 
insamling av plastavfall från haven 
upptäckte han något bekant: de rosa 
lyftsäckarna som användes för upp-
giften består av en polyuretanbelagd 
väv som tillverkas av Trelleborg. 

Säckarna, tillverkade av 
Trelleborgs kund Halcyon Dive 
Systems, används av bland andra 
Greenpeace för att avlägsna spöknät 
— fisknät som har övergivits och läm-
nats att driva i världens hav, något 
som orsakar stor skada. 

— Jag blev verkligen förvånad när 
jag såg säckarna. Jag hade ingen 
aning om att vår belagda väv använ-
des för att samla upp spöknät och är 
stolt över att vi kan bidra till att lösa 
detta växande problem, säger  Steve 
Brockman, marknads ansvarig för 
Trelleborgs belagda vävar. 

Spöknät har kommit att bli ett all-
varligt problem i världshaven. De 
lämnas kvar efter att ha fastnat i  
ko raller, tappats av fiskare eller bara 
tanklöst kastats över bord för att de 
är utslitna. Men näten försvinner 
inte, de driver i vattnet och gör stor 
skada. Fiskar, krabbor,  sköldpaddor 
och andra havsdjur fångas i  näten 
och går en långsam död, genom 
svält eller syrebrist, till mötes. 

FN:s miljöprogram (unep) upp-
skattar att 640 000 spöknät läm-
nas i haven varje år. Det motsvarar 
tio procent av de 6,3 miljoner ton 
avfall som årligen hamnar i havet, 

och står för 85 procent av Great 
Pacific Garbage Patch — den väldiga 
ansamlingen av plastskräp i norra 
Stilla havets subtropiska virvel.

Global Ocean Explorers Survey 
Foundation (goes) varnar för att 
plastfragmenten i haven bildar för-
eningar med giftiga kemikalier från 
solskyddsmedel, flamskydd (pbde), 
polyklorerade bifenyler, tenn och 
kvicksilver, och tas för mat av plank-
ton och andra djur i havet. 

Dessa giftiga föreningar har redan 
utplånat en mycket stor mängd av 
världshavens planktonpopulation, 
och enligt goes har vi bara tio år på 
oss att komma ur denna dödliga spi-
ral. Plankton förbrukar mycket kol-
dioxid och producerar häpnads-
väckande nog 75 procent av det syre 
som genereras på jorden. Det är mer 
än vad Amazonas regnskog produce-
rar. Om planetens plankton dör går 
livet på jorden under. 

— Det finns oerhört mycket plast 

Leverantör av dykutrustning 
Trelleborg levererar varje år över 8 000 meter polyuretanbelagd väv till Halcyon, för 
tillverkning av dykutrustning som de lyftsäckar som används för att samla upp kring-
drivande spöknät. 

– Trelleborgs produkter är mycket viktiga för Halcyon, säger Mark Messersmith, 
operativ chef inom Halcyon Dive Systems. 

Halcyon har sedan 2002 använt produkter från Lamcotec, ett företag som 
Trelleborg förvärvade 2018. Med verksamhet i i Monson, Massachusetts, i USA,  
är det specialiserat på polyuretanbelagd väv till bland annat livräddnings- och dyk-
utrustning. 

” Det är överraskande i hur många  
olika sammanhang våra belagda  
vävar används.”   
Steve Brockman, Trelleborg
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överallt, till och med i Arktis, säger 
Mark Messersmith, operativ chef 
inom Halcyon Dive Systems. 

Halcyon har i många år  levererat 
utrustning till  Ghost Fishing-teamen, 
som de dyksäckar som medarbeta-
ren såg i nyhetsinslaget. Säckarna 
används världen över för att samla 
upp kasserade nylonnät från havet. 

Företaget sponsrar miljöinsatser i 
Europa och Centralamerika genom 
att tillhandahålla lyftsäckar och 
dykutrustning. Dykare fäster säck-
arna på skräpet och blåser sedan 
upp dem med sina lufttankar för att 
lyfta dem från havsbottnen. Mark 
Messersmith påpekar att det är en 
både tung och riskfylld verksamhet. 

— Det lever massor av smådjur 
i näten och vi vill inte förvärra 
 skadan. Arbetet kräver skicklighet 
och är förenat med fara. 

Företaget ligger i norra  Florida 

i usa, i hjärtat av ett grottsystem 
där tekniska dykare utforskar de 
vatten fyllda grottorna, som också 
är sötvattenreservoar för många av 
Flori das kustsamhällen. Här finns 
Floridas berömda sötvattengrottor 
Ginnie och Wakulla, som är 75 res-
pektive 300 meter djupa. 

Halcyon utvecklades utifrån 
grottdykarnas speciella behov och 
idag är företaget en internationell 
 leverantör av dykutrustning.

— Vi har byggt upp ett bra team, 
vi har en bra produkt och vi har fått 
ett stort genomslag i dykarvärlden, 
säger Mark Messersmith. 

Halcyon levererar inte bara dyk-
säckar över hela världen, utan enga-
gerar sig även i andra naturvårds-
projekt. Företaget driver Global 
Underwater Explorers, en världs-
berömd utbildningsorganisation 

för specialdykning, och den  ideella 
organisationen Project Baseline 
som är inriktad på att  dokumentera 
vattenreservoarer för en framtida 
vetenskaplig utvärdering.

— Att värna om vår miljö är cen-
tralt för oss — det beskriver vilka vi 
är. Och vetenskapen och männi-
skors gemensamma arbete kan 
påverka utvecklingen, säger Mark 
Messersmith.

Han tillägger att Halcyon har 
effektiviserat sitt förpacknings- och 
leveranssystem för att i största möj-
liga mån använda återvunna, bio-
logiskt nedbrytbara och miljövänli-
ga material. Företaget driver till och 
med sin anläggning med solenergi. 

— När vi säger att vi vill göra 
skillnad är det inte tomma ord.  

För mer information:  
steve.brockman@trelleborg.com

Ovan: 
Säckarna fästs 
vid skräp i havet 
och fylls med luft 
för att lyfta det till 
ytan.

Spöknät
Spöknät är kommersiella fisknät, 
ibland stora som  fotbollsplaner, 
som har tappats eller  övergivits 
av fiskefartyg. Spöknäten blir 
kvar länge i havet och fortsätter 
att fånga fiskar och andra vatten
levande djur.

Fram till mitten av 1900talet 
var de flesta kommersiella fisknät 
gjorda av naturfiber som snabbt 
ruttnade om de gick förlorade till 
havs. Från början av 1960talet 
har istället syntetiska material 
som nylon använts i näten. Såda
na material är inte naturligt biolo
giskt nedbrytbara och de kan bli 
kvar i havet i upp till 600 år. 

Det uppskattas att mer än 
100 000 valar, delfiner, sälar och 
sköldpaddor fångas i kringflytan
de spöknät varje år. Alternativa 
nät tillverkade av biologiskt ned
brytbara monofilament är under 
utveckling.

SV02-05 Content_Edge.indd   5SV02-05 Content_Edge.indd   5 2021-02-16   18:302021-02-16   18:30



6 | 1.2021 T·TIME WWW.TRELLEBORG.COM

EXPERTIS JULIAN WEST

SV06-10 Expertise.indd   6SV06-10 Expertise.indd   6 2021-02-16   18:302021-02-16   18:30



T·TIME 1.2021 | 7WWW.TRELLEBORG.COM

EXPERTISE JULIAN WEST

Innovationer 
under 

markytan
 

Efter 35 år tycker Julian West fortfarande lika mycket om sitt arbete.  
Och det stör honom inte att resultatet av hans arbete ligger osynligt under 

jord. Som produktansvarig för rörtätningar inom Trelleborg är han nöjd  
när vatteninfrastrukturen under våra gator fungerar som den ska. 

TEXT SUSANNA WERNERSSON LINDGREN  FOTO KIT OATES
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Nedan:  
Julian West vid 
F P McCann-
anläggningen 
i Ellistown, 
England.

Han har inga skyskra
por på sitt cv. Inte 
minsta lilla  byggnad, 
väg, järnväg eller 

något annat synligt i infrastruktur
väg. Under hela sin karriär har 
Julian West arbetat med polymerer, 
med fokus på vattenteknik. Det är 
vatten hantering som är hans gebit. 

— Det är en grundläggande och 
viktig del av vår vardag, och det 
är tillfredsställande att vara invol
verad i varje del av vattencykeln — 
från att det regnar till att vattnet 
återgår till havet. Rörtätningar för 
vattenledningar som vi tillverkar 
vid Trelleborg må vara mycket små 
komponenter, men de är fullstän
digt avgörande, säger Julian West.  

De flesta skulle hålla med om att 

grundarbetet innan en byggnad bör
jar resa sig över marken inte är den 
mest glamorösa delen av jobbet. Juli
an West har ett annat synsätt.

— Jag vet hur viktigt grundarbetet 
är, säger han. 

Gummitätningar är viktiga kom
ponenter för att säkra transporten 
av färskvatten och avloppsvatten 
genom den invecklade labyrint av 
rörledningar som leder till våra hem 
och arbetsplatser. 

Julian West förklarar att olika 
typer av rör kräver helt olika tät
ningslösningar.  Rörledningssystem 
av plast bjuder på sina  specifika 
utmaningar, liksom system av 
betong. Även om det är två konkur
rerande material behöver båda 
pålitliga gummifogar. 
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EXPERTIS JULIAN WEST

Julian West
Julian West inledde sin yrkesbana 
1985, som konstruktör och appli-
kationsingenjör för olje- och trans-
missionstätningar vid Forsheda, ett 
företag som Trelleborg förvärvade 
2003. 

– Det var ett stort plus att bli en 
del av Trelleborgkoncernen och 
kunna dra nytta av företagets stora 
erfarenhet, säger han. 

Han har varit produktansvarig för 
rörtätningar sedan 2012. 

Julian West bor med sin familj i en 
by i Peak District National Park, mel-
lan Sheffield och Manchester i Eng-
land. Där har han också sitt kontor. 

– Jag har rest mycket i mitt yrkes-
liv, men har inte varit någonstans 
där jag hellre skulle se mina barn 
växa upp, säger han.

” Jag träffar många kunniga ingenjörer 
från hela världen som fokuserar på 
samma sak. Det är oerhört givande.” 
Julian West, Trelleborg

— Betong är styvt. När  materialet 
väl har gjutits och härdats  kommer 
det varken att böjas eller  krypa. 
Plast rörsystem, däremot, är 
 avsedda att deformeras upp till tio 
procent när en rörgrav återfylls och 
kompakteras. Rörtypernas olika 
egenskaper måste beaktas när man 
skarvar dem. 

Tätningstekniken har utvecklats 
mycket under Julian Wests yrkesverk-
samma tid. Standardmetoden var i 
många år att tillsätta tätningsmaterial 
mellan rören vid förläggning, medan 
det idag är vanligt med  integrerade 
prefabricerade lösningar. 

— Grundprincipen är att flytta 
arbete från byggplatsen till en säker 
och kontrollerad fabriksmiljö. Det 
minskar risken för att något går fel 
i rörgraven. Det är osannolikt att 
tätningar som är monterade från 
fabrik vrids, tappas eller monteras 
åt fel håll. Vi var först med integre-
rade lösningar, och nu kan vi se att 

våra konkurrenter är på väg i sam-
ma riktning. Tanken är inte ny, men 
byggbranschen kan vara lite kon-
servativ när det gäller nedgrävda 
system, säger han. 

Julian West har kunskap om, och 
är engagerad i, alla delar av vatten-
hanteringsindustrin och är  mycket 
uppskattad av både va-ingenjörer 
och rörtillverkare. Arbetet innefatt-
ar samarbete både med rörmaskins- 
och formtillverkare och med rör-
tillverkare — allt för att uppnå bästa 
konstruktionspraxis och slutpro-
dukt. Han är också en ofta anlitad 
rådgivare till kommittéer som tar 
fram branschstandarder, både för 
elastomertätningar och för betong-
rör och manhål. Den delen av arbe-
tet tilltalar honom också mycket.

— Jag träffar många kunniga 
ingenjörer från hela världen som 
fokuserar på samma sak. Det är oer-
hört givande, säger han.

Jodå, han medger att standard-
skämtet i sådana kretsar är: ”Vad 
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Olika typer av rör 
kräver helt olika 

tätningslösningar.

ligger i pipeline?” Och han svarar 
gärna på frågan om vad framtiden 
kan tänkas bjuda på. En av föränd
ringarna han ser inom vatten  infra
struktur är ett ökat intresse för 
tillgångarnas livslängd när man spe
cificerar rör och tätningar.  

— Trelleborg deltar i  långsiktiga 
uthållighetstest med belastning 
och avlastning av  gummimaterial, 
för att ta reda på hur lång tid det 
tar för gummi att förlora sin håll
fasthet. Vårt mål är att materialet 
ska hålla i minst 120 år, vilket pas
sar in i vår filosofi att göra de bästa 
 tätningarna, inte de billigaste. 

Klimatförändringar får allt  större 
inverkan på vår underjordiska infra
struktur för hantering av  vatten. 
I större skala har  behovet av att ta 
itu med dessa frågor lett till nya stra
tegier för hållbar dräne ring i städer, 
med  retentionssystem som håller 
kvar och släpper ut överskotts vatten 
på ett kontrollerat sätt.

Industrins  ansträngningar att bli 
mer hållbar har fått  vaingenjörerna 
att gå tillbaka till sina europeiska 
rötter: Romarrikets kloak system 
med äggformad profil får stå modell 
för moderna produkter.

— Det är en väldigt smart  teknik. 
Rör med äggformad profil får 
högre flödeshastighet vid låga flö
den än cirkulära rör. Det ger rören 
 bättre  självrensande egenskaper 
och minskar  risken för att de sätts 
igen.  Samtidigt har de  tillräcklig 
kapacitet för perio der av  kraftigt 
regn eller översvämningar.  Faktum 
är att rör med äggformad eller 
oval  profil blir allt vanligare på 
 marknaden, säger Julian West.  

För mer information:  
https://www.trelleborg.com/en/ 
career

” Vårt mål är att materialet ska hålla i minst 120 år, vilket 
passar in i vår filosofi att göra de bästa tätningarna, inte 
de billigaste.”   
Julian West, Trelleborg

EXPERTIS JULIAN WEST 
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NYHETER

För att hantera undervattensledningar krävs effektiv övervakning för att undvika 
kostsamma reparationer, utbyte eller i värsta fall kassering. Flera digitala övervak-
ningsenheter har utvecklats under de senaste åren, men Trelleborg tar tekniken ett 
steg längre med Mimir Offshore Interactive Environment (MOIE), som ingår i Trelleborgs 
digitala nav, Mimir Digital Intelligence. Det unika 3D-verktyget gör det möjligt för använ-
dare att navigera i olika offshore-miljöer och zooma in och ut för att undersöka utrust-
ning inom olja, gas och förnybar energi, både på grunt och djupt vatten. 

Granska på djupet

Utbyggnad med uppgradering
Trelleborg har byggt ut sin anläggning för hälsovård och medicintekniska pro-
dukter i Delano, Minnesota, USA. Den större anläggningen omfattar bland annat ett 
nytt renrum i ISO-klass 7 på över 550 kvadratmeter och ökad kapacitet för silikon-
gjutning. Tack vare ökande efterfrågan på gjutna silikonkomponenter har Trelleborg 
investerat i nya pressar och annan silikongjutningsutrustning, bland annat en 
material blandningsstation, silikonförvaring i renrum, alkoholtvätt, torkmaskiner och 
en ny förpackningscell.  

Mitas, som ingår i Trelleborgkoncernens 
utbud av lösningar, bidrar till att kickstarta 
karriären för de yngsta åldersklasserna inom 
motocross. Däckserien TERRA FORCE-MX 
har utvidgats till att omfatta motorcyklar i 
juniorstorlekar, med cylindervolymer från 
50 cc till 85 cc. Däcken finns i tre olika 
versioner, avsedda för sand och mjuk 
respektive hård terräng.

Kickstart för de minsta

Trelleborg har levererat SeaGuard skum-
fendrar till Port Canaverals nya 163 miljoner  
USD-anläggning Cruise Terminal 3 i Florida, på 
uppdrag av Carnival Cruise Line. Fendrarna absor-
berar den kinetiska energin från fartyg som lägger 
till vid kajen – till exempel det stora kryssnings-
fartyget Carnival Mardi Gras. 

– Trelleborg har stor erfarenhet och goda 
referenser när det gäller att leverera högpreste-
rande fenderlösningar till högt profilerade och 
krävande projekt över hela världen och vi tvivla-
de aldrig på att de skulle leva upp till det, säger 
Tony Landry, VD för Rush Marine Construction 
och ansvarig för projektet.

Kajskydd
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VAR DU ÄN ÄR DET PERFEKTA FRIERIET

Vår friare har valt middag med 
levande ljus på en panorama-
restaurang för att framföra sitt 
gifte rmålsanbud. 

Det är en välbekant plats för många av oss 
och ändå vet de flesta inte hur många lös-
ningar Trelleborg står för i detta scenario: 
Från tätningsprofiler och lager som gör att 
byggnaden är behaglig att vistas i, till lös-
ningar som säkerställer hygienisk och effek-
tiv bearbetning av mat och dryck, och från 
tryckdukar för tryck av exklusiva choklad-
förpackningar, till gruvutrustning som bry-
ter diamanten till förlovningsringen. 

1. Fiskrätten
I fiskodling används 
slangar för syresätt-
ning av vattnet, så att 
fisk arna har en bra 
miljö och växer snabbt.

2. Diamantringen
Slitfoder och siktar är 
viktiga komponenter för 
modern gruvdrift, bland 
annat i diamantgruvor.  

3. Glasfasaden
Anpassade tätnings-
profiler ger en behaglig 
temperatur i restau-
rangen trots att det är 
fönster från golv till tak.

4. Skyskrapan
Kompositlager reduce-
rar effektivt mängden 
buller och vibrationer 
som överförs från 

externa källor till bygg-
nadsstrukturer som 
skyskrapor.

5. Champagnen
Slangar med överläg-
sen flexibilitet och som 
är enkla att hantera – 
speciellt framtagna för 
att användas i vinodling.

6. Chokladen
Exklusiva förpack-
ningar skapas med 
tryckdukar som ger 
perfekt reproduktion 
varje gång.

7. Övriga drycker
Fyllningsutrustning 
som används vid 
buteljering av drycker 
kräver tätningar som 
uppfyller stränga 
hygieniska krav.

2

VILL DU 
GIFTA DIG 
MED MIG?
Ett perfekt frieri kräver en  
perfekt inramning.
TEXT DONNA GUINIVAN  
ILLUSTRATION NILS-PETTER EKWALL
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VAR DU ÄN ÄR FAKTA

6 kategorier och 11 klasser 
Diamanter graderas utifrån förekomst av fläckar och 
inneslutningar. GIA Diamond Clarity Scale har sex 
kategorier och elva klasser. Den högsta kategorin är 
felfri, vilket innebär att en diamant inte uppvisar några 
inneslutningar eller fläckar i 10x förstoring.

29,2 MILJARDER USD

F
O

T
O

: U
N

S
P

L
A

S
H

F
O

T
O

: P
E

X
E

L
S

F
O

T
O

: G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S

Under 2019 uppgick den globala försäljningsvolymen av chokladexport till 29,2 miljarder USD.

+527 %
Den globala fiskproduktionen beräknas ha nått 179 
miljoner ton 2018, varav 156 miljoner ton hamnar på 
våra tallrikar. Största delen av produktionsökningen 
inom fiskerisektorn har skett inom vattenbruk, en 
verksamhet som från 1990-talet till 2018 ökade med 
527 procent. Förutom att vara världens överlägset 
största fiskproducent har Kina sedan 2002 varit den 
största exportören av fisk och fiskprodukter. Sedan 
2004 är Norge den näst största exportören, nu med 
Vietnam i hälarna. 

110 miljoner USD
Efter frieriet kommer bröllopet. Det dyraste bröllopet någonsin ägde rum i England, 
mellan prins Charles, arvinge till den brittiska tronen, och Diana. År 1981 kostade 
bröllopet 48 miljoner USA-dollar, vilket, med justering för inflation, motsvarar 110 
miljoner USA-dollar år 2020. Prinsessan Dianas klänning, prydd med 10 000 pär-
lor, påstods vara värd 150 000 dollar. Paret bjöd på 27 bröllopstårtor, varav huvud-
tårtan var en och en halv meter lång och hade en dubblett i händelse av olycka.

301,9 miljoner
Mousserande vin får 
bara kallas champagne 
om det kommer från 
regionen Champagne 
i Frankrike. År 2019 
producerades 301,9 
miljoner flaskor cham-
pagne av 16 100 odlare 
från 360 vinhus. Den 
största exportmarkna-
den för champagne är 
Storbritannien, som 
2019 köpte nästan 27 
miljoner flaskor, följt av 
USA och Japan.

Atmosphere är världens högsta restaurang – 
442 meter över marken. Den ligger på 122:a 
våningen i världens högsta byggnad, Burj 
Khalifa i Dubai. Restaurangen lockar med en 
mängd kulinariska läckerheter och hisnande 
utsikt över Persiska viken.

Nebuchadnezzar, som rymmer 15 liter, är den 
största av alla standardiserade flaskstorlekar  
och rymmer tillräckligt med vin för att fylla 120 
ordinära champagneglas.

442  
meter 

15 LITER
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BÄTTRE AFFÄRER NYTT DÄCK

På alla  
underlag
Trelleborgs nya däck EMR1025 ger utmärkt  

grepp på snö och is, men dess unika egenskaper 
gör det till ett perfekt val året runt.

TEXT ANDREW MONTGOMERY  FOTO TRELLEBORG
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Plogbilsförarna är  vinterns obe-
sjungna hjältar. När snöstor-
marna slår till ger sig snösväng-
en ut,  oavsett tid på dygnet, för 

att hålla vägarna körbara.
Det är ett farligt jobb, som ofta utförs 

under förrädiska  förhållanden. Snö plogar, 
lastmaskiner och salt spridare behöver 
däck som ger bästa möjliga grepp och 
bromsförmåga för att inte fastna i diken 
och drivor.

Naturligtvis finns det gott om vinterdäck 
på marknaden som  erbjuder det grepp 
som denna typ av fordon kräver, men 
sådana däck har också sina nackdelar.

För det första kan vinterdäckens stadiga 
grepp skada asfaltvägar. Snö kommer och 

går under vintermånaderna, och så snart 
det är barmark börjar vinterdäcken slita 
på väg banorna.

För det andra tenderar vinterdäck att 
slitas ut snabbare än vanliga däck efter-
som de är tillverkade av mjukare gummi. 
Att använda vinterdäck under barmarks-
förhållanden kan förkorta slitbanans livs-
längd, samtidigt som däckbyte är förenat 
med kostnader.

Dessutom ger vinterdäck i allmänhet 
inte samma precisa styrning som sommar-
däck. Att köra med  sådana kräver en helt 
annan körstil — det kan  plogbilsförare och 
andra med erfaren het av vinterkörning 
intyga.

Med detta i åtanke, inklusive besväret 

med att behöva byta däck två gånger om 
året, måste väl året runt-däck vara den 
ultimata lösningen? Ja, det kan man säga, 
bortsett från att de flesta året runt-däck är 
tillverkade för mindre krävande förhållan-
den och i allmänhet inte är ideala för snö- 
och isunderlag. 

Men Trelleborg har lösningen på denna 
utmaning.

Förra vintern lanserade Trelleborg emr 
1025, ett kommersiellt året runt-däck för 
lastmaskiner och  väghyvlar. Däcket kom-
binerar stadigt grepp på snö och is med 
hög mekanisk hållfasthet och slitstyrka, 
vilket gör däcket lämpligt för användning 
året runt.

Alessio Bucci, produktmarknads-
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BÄTTRE AFFÄRER NYTT DÄCK

•  Däcket EMR 1025 finns i fyra dimensioner:  
14.00R24, 17.5R25, 20.5R25 och 23.5R25. 

•  Det är ett radialdäck i stål med förstärkt stomme 
och ett flerskikts slitbanemönster som ger 
utmärkt körkomfort. 

•  Bland andra fördelar kan nämnas minskade drift-
kostnader, ökad drifttid och högre säkerhet genom 
att bromslåsning förebyggs.

ETT DÄCK FÖR  
ALLA ÅRSTIDER

UTMÄRKT 
KÖRKOMFORT

FLERA 
SKIKT

FÖRSTÄRKT 
STOMME

ansvarig på Trelleborg Wheel Systems, 
framhåller att emr 1025 är ett resultat av 
gediget forsknings- och utvecklingsarbete. 

— Det var ett samarbete som involve-
rade Trelleborgs FoU-avdelningar och 
 marknadsavdelningarna för däck i både 
Italien och  Tjeckien. Framgången för pro-
dukten är ett bevis på vårt goda globala 
sam arbete.

Produkten lanserades på Bauma mässan 
2019, med fokus på vinterväglagsaspekten 
— men sedan tog historien en ny vändning. 
 Alessio Bucci berättar att Trelleborg snart 
upptäckte att däcket hade året runt-poten-
tial.

— Däcket emr 1025 togs fram specifikt för 
att säkerställa att operatörer som har krä-
vande uppgifter, till exempel snöplogning, 
får  bästa grepp och dragkraft på is och 
snö. Det ökar inte bara  produktiviteten 
utan gör också utförarnas arbete både 
enklare och säkrare. Och vad skulle kunna 
vara viktigare än just det? De goda erfaren-
heterna från fältet visade att emr 1025 
 dessutom var ett utmärkt året runt-däck 
och därför breddade vi serierna 14.00R24 
och 17.5R25 genom att år 2020 införa 

dimensionerna 20.5R25 och 23.5R25. Det 
betyder att kunderna slipper de extra 
kostnaderna med att byta däck två gång-
er om året.

Däckets hemlighet ligger i dess sajp-
ning (tekniken att skära tunna slitsar tvärs 
över slitbanan för att ge högre  glidfriktion 
på vinterväg) och dess specifika gummi-
blandning. Däcken ger bättre dragkraft på 
snöiga och isiga underlag och samtidigt 
kortare bromssträcka så att förare och 
maskiner får bästa möjliga funktion i vin-
terväglag, utan att  behöva kompromissa 
med prestandan på torra underlag. 

Däcktypen är den idealiska  lösningen 
för vägnät och flygplatser i de delar av 
världen där kraftiga snöfall kan överraska. 
emr 1025 innebär att de som arbetar i snö-
svängen inte behöver slösa tid på att byta 
däck utan direkt kan ta sig ut på vägar och 
landningsbanor. 

— Hittills har vi fått positiv återkoppling 
om däckets prestanda, särskilt när det gäl-
ler den höga dragförmågan på snö och slit-
styrkan under torra förhållanden, säger 
Alessio Bucci.

Närhelst vintern kommer .... Trelleborg 
emr 1025 är mer än redo att möta den.  

För mer information:  
alessio.bucci@trelleborg.com

RADIAL-    
KONSTRUKTION

Ovan: 
Däcket EMR 1025.

” Framgången för 
produkten är ett 
bevis på vårt goda 
globala samarbete.”  
Alessio Bucci, Trelleborg  
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TEKNIK DIGITAL OMVANDLING

Nyttiga  
prognoser
TEXT DONNA GUINIVAN  FOTO TRELLEBORG
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Sakernas internet, big data, artificiell intelligens 
och prediktivt underhåll är ord som ofta används 
i dagens tillverkningsindustri, men vad innebär 
begreppen och kan man uppnå konkreta fördelar 
genom att digitalisera produkter? Trelleborgs 
Johannes Kunze von Bischhoffshausen är 
övertygad om att det finns uppenbara fördelar 
med digital omvandling för produkter och 
processer.

Tänk om man kunde för-
utsäga när en maskin kom-
mer att haverera? Hemma 
kan vi bli rejält stressade 

av att plötsligt inte ha en  fungerande 
tvättmaskin. Förr eller senare går 
tvättmaskinen sönder, men skulle det 
inte vara bra att veta när?

Maskiner i produktionsmiljöer går 
också sönder, inte minst de som är 
i bruk dygnet runt. För tillverkarna 
handlar det dock inte om en växan-
de hög med smutstvätt utan om kost-
naden för förlorad produktion och 
uteblivna intäkter. 

— Digital teknik används för att 
öka processeffektiviteten, och 
utvecklingen av densamma kan ock-
så minimera stilleståndstider och 
minska den totala ägandekostnaden, 
två mål som är viktiga för alla till-
verkare. Underhållet står i fokus och 
den mest grundläggande underhålls-
strategin är avhjälpande underhåll, 
helt enkelt att laga saker efter hand 
som de går sönder, säger Johannes 
Kunze som är ansvarig för digital 
omvandling inom Trelleborg Sealing 
Solutions. 

Han förklarar att den strategin 
räcker gott i icke-kritiska tillämp-
ningar men inte är en bra lösning när 
stillestånd är kostsamma.

— I mer kritiska tillämpningar är 
det viktigt att ge underhåll i före-
byggande syfte — innan maskinen 
går sönder. Det innebär i praktiken 
planerade underhållsintervall som 

Vänster:
Trelleborg genomför flera Cognitive 
Sealing-projekt.

baseras på användningsintensitet 
eller drifttid, men utan att involvera 
digital teknik. Det kan dock  innebära 
att komponenter byts ut innan det 
är nödvändigt vilket är slöseri med 
både tid och resurser. 

Ett ytterligare steg är tillstånds-
baserat underhåll, där maskiner för-
ses med sensorer som övervakar till-
ståndet och varnar för tecken på 
förslitning. När en sensorsignal har 
nått en viss nivå måste den över-
vakade komponenten bytas. 

Även om ovanstående är  digital 
övervakning är det ett steg kvar till 
fullt prediktivt underhåll,  vilket inne-
bär att optimera  underhållet genom 
att förutsäga en  komponents livs-
längd eller tidpunkten när den have-
rerar. Prediktivt underhåll betrak-
tas som en av de stora drivkrafterna 
bakom digitaliseringen och enligt 
McKinsey Global Institutes rapport, 
The Internet of Things: Mapping the 
Value Beyond the Hype, uppskattas att 
tillämpningar av sakernas internet 
(IoT), som prediktivt underhåll, kan 
hjälpa företag att fram till 2025 spara 
630 miljarder usd.  

Johannes Kunze tillägger: 
— Man kan planera underhållet 

genom att använda sensorernas sig-
naler som indata och med hjälp av 
statistik eller artificiell intelligens (ai) 
förutsäga vad som kommer att hända 
inom ett system och när en specifik 
komponent potentiellt havererar. 

För företag som använder IoT och 
ai i sina produkter och dess system 
är utmaningen inte att installera sen-
sorer, samla in data och analysera 
data. Den verkliga utmaningen ligger 

i att förstå analysresultaten och age-
ra utifrån dem. 

Bra prediktivt underhåll handlar 
om att identifiera de signaler som ger 
information om förestående have-
rier i systemet. 

— När man pratar med tekniker 
säger de ofta att de kan höra på en 
maskin när den håller på att gå sön-
der, så ljudnivån är en bra  indikator, 
liksom yttemperatur och vibratio-
ner. Problemet är att dessa tydliga 
indikatorer vanligen uppträder först 
när haveri är omedelbart förestå-
ende, och när det oftast är för sent 
för att förebygga stillestånd, säger 
Johannes Kunze.

Idag används allt oftare  sensorer i 
utrustning. De mäter allt från vibra-
tioner, luftfuktighet och omgivnings-
temperatur till akustiska signaler, 
motorström, isolationsresistans, 
elektrisk kapacitans och elektrisk in-
duktans. Vissa  sensorlösningar an-
vänder till och med termografi för 
att skapa värme kartor som grafiskt 
illustrerar vad som händer in uti ut-
rustningen. Vanligen räcker det inte 
med en sensorsignal för att  avslöja 
fel. Det brukar krävas data från en 
kombination av sensorer.

Johannes Kunze fortsätter: 
— För att träna en modell eller 

en algoritm för digitalt drivet pre-
diktivt underhåll måste sensor data 
kombineras med bra data från  fältet 
och med referensdata. Det gäller 
att  hitta dolda mönster, till exempel 
att  hitta förändringar i förhållandet 
 mellan olika tryck och varvtal under 
perioder av normal drift. En data-
källa kan vara teknikerrapporter, 

Nyttiga  
prognoser
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Idealpunkten för 
prediktivt under-
håll.

Trepartssamarbete
Ampelmann tillverkar lösningar för säker överföring av 
personer och last till offshore-anläggningar. I lösningarna 
ingår gångbryggor med cylindrar från Vapo Hydraulics. 

Dessa två företag och Trelleborg har i ett gemen-
samt projekt samlat in och analyserat sensordata från 
hydrauliken som manövrerar gångbryggorna för att kun-
na förutsäga vissa felmekanismer. Därmed kan man 
undvika de stora kostnader som kan bli aktuella vid 
oplanerade driftstopp.

– Resultatmässigt har vi några bra första algoritmer 
som måste verifieras statistiskt, och vi har viktiga sensor
data som saknades i de ursprungliga datauppsättning-
arna. Dessa kan nu läggas till i nya cylindrar för att ge en 
bredare uppsättning data att analysera, säger Jochem 
Pieterse, tillförlitlighetschef inom Ampelmann Operations.  

– Trevägs öppen kommunikation gav oss alla en chans 
att låta våra experter komma till tals för att skapa lös-
ningar och stimulera oss att gå vidare till nästa nivå av 
grundorsaksanalys. Det hjälper vårt företag att utveckla 
nya produkter och uppdatera befintliga, så att vi kan hjäl-
pa våra kunder att i sin tur skapa bättre produkter, säger 
Wouter Vullers, försäljningschef inom Vapo Hydraulics NV.

som beskriver i detalj hur en maskin 
havererat och vilka komponenter 
som byttes vid reparationen. Sen
sordata delas upp i data från nor
mal drift och data från havererad 
maskin.  Insamlade data måste sedan 
integreras med annan teknisk kun
skap i förbearbetningen. 

Prediktivt underhåll handlar inte 
om statistik för statistikens skull. Att 
använda sensordata för att skapa 
potentiellt meningsfulla indikatorer 
kräver djup kunskap om specifika 
tillämpningar och kräver samarbete 
mellan ingenjörer och datavetare för 
att utveckla felmodeller. 

— IoT kommer inte att leda till att 
människor ersätts av robotar, som 
gör teknikern eller ingenjören över
flödig. IoT kräver intelligenta maski
ner, avancerad analys och — framför 
allt — erfarna människor, försäkrar 
Johannes Kunze. 

Han berättar att allt fler  smarta 
maskiner har sensorer och internet

uppkoppling så att de kan överföra 
data för analys.  

— I slutänden är det människor 
som fattar beslut, men i verkligt pre
diktivt underhåll baseras besluten på 
avancerad analys av data som häm
tas från dessa smarta maskiner. Utan 
IoT har inte ingenjörer någon chans 
att dechiffrera data från de uppemot 
50 sensorer som kan finnas i moder
na tillverkningsmaskiner. Data
forskare utvecklar algoritmer för att 
hitta mönster och samband i ström
men av data från sensorer och andra 
datakällor.  Algoritmerna  omvandlar 
rådata till användbar information 
som ger insikter som människor kan 
basera beslut på, vilket gör arbetet 
både enklare och betydligt effektiva
re, säger  Johannes Kunze.

Inom Trelleborg Sealing Solutions 
kallas det övergripande förhåll
ningssättet till prediktivt underhåll 
för Cognitive Sealing. Vanligtvis 
fokuserar prediktivt underhåll 

på områden där driftstopp och 
underhåll innebär höga  kostnader. 
Det pågår för när varande flera 
Cognitive Sealingprojekt.               

— Ett exempel är vårt treparts
samarbete med Vapo Hydraulics 
och Ampelmann Operations. Sam
arbetet visar hur big data kan använ
das för att utveckla nästa genera
tions lösningar. Genom att verka för 
att förbättra våra kunders  produkter 
och deras kunders produkter kan 
vi minska alla inblandades totala 
ägandekostnad. Det är en investering 
i våra kundrelationer och det är så vi 
vill arbeta, säger Johannes Kunze.   

För mer information: 
johannes.kunze@trelleborg.com
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 ” IoT kräver intelligenta maskiner, 
avancerad analys och – framför allt  
– erfarna människor.”   
Johannes Kunze, Trelleborg

TEKNIK DIGITAL OMVANDLING
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SKYDDAR DET BETYDELSEFULLA MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

TEXT ANDREW MONTGOMERY  FOTO TRELLEBORG

Flytande silikongummi är ett stabilt 
och anpassningsbart material 
som påskyndar innovationer inom 
det medicintekniska området. 
Materialtekniken gör produkterna 
mer robusta och effektiva, och 
enklare att patientanpassa. 

Doktorn  
ordinerar

Dagens tillverkare av 
medicintekniska pro
dukter står inför många 
utmaningar.  Strängare 

regler, till exempel kravet på bio
kompatibilitet, gör utveckling och 
tillverkning mer krävande. Till det
ta kommer brukarnas krav på till 
exempel bärbara enheter och hem
övervakning. Det är lätt att förstå 
varför ingenjörer är på ständig jakt 
efter nya komponentalternativ. 

En lösning är flytande silikon
gummi (lsr) och flerkomponents
teknik. 

— Silikon är idealiskt för produk
ter och utrustning inom medicin

teknik, inte bara för att det är inert, 
biostabilt och biokompatibelt, utan 
också för att det kan bearbetas på 
många sätt, inklusive formgjutas. 
Materialet kan gjutas som det är, 
men den verkliga magin uppstår när 
det kombineras med tekniska plas
ter och andra substrat i gjutproces
sen, det som kallas flerkomponents
teknik, förklarar Andrew Gaillard, 
globalt ansvarig för hälso och sjuk
vårdsprodukter inom Trelleborg 
Sealing Solutions.

Tekniken resulterar i en enda 
komponent och man slipper sepa
rata delar som behöver monteras 
ihop. 
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SKYDDAR DET BETYDELSEFULLA MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Nedan: 
I ett renrum med 
ISO-klass 7, tillåts 
endast 352 000 
partiklar, med en 
diameter på 0,5 
μm eller mer, per 
kubikmeter. 

lsr-gjutprocessen passar perfekt 
för miniatyrkomponenter. Proces-
sen kan producera mikro- och nano-
stora komponenter med vikt under 
10 milligram genom nålspetsinjek-
tion. Den minsta komponent som 
Trelleborg tillverkar med lsr-teknik 
är det skyddande membranet i lock-
et till en medicinflaska där en injek-
tionsnål ska föras in. I typfallet väger 
den bara 0,003 gram. 

— Komponenter av den  storleken 
går knappt att plocka upp, och 
gjutskägget är större än själva kom-
ponenten, säger Andrew Gaillard.

Tillverkning av en mikrokom-
ponent som denna kräver extrem 
noggrannhet i verktygskonstruk-
tion och exakt styrning av material-
mängd och formningsprocess. Den 
automatiska hanteringen av pro-
dukten efter formning sköts med en 
speciellt utvecklad robotgriparm. 

Processen säkerställer att rätt nog-
grannhetsnivå bibehålls under mil-
jontals gjutningar.

— Exemplet med  membranet visar 
att automation är  avgörande för till-
verkning av komponenter till medi-
cintekniska produkter. Det möjlig gör 
högvolymsproduktion av extremt 
komplexa flerkomponentsgeometri-
er i lsr-teknik. Automation kan ock-
så säkerställa att renhets kraven upp-
fylls eftersom inga kontaminanter 
kan tränga in i produktionsproces-
sen, säger Andrew Gaillard.

Kvalitet är avgörande för medicin-
tekniska produkter. Enligt Andrew 
Gaillard handlar det om att garante-
ra rätt kvalitet i processen snarare 
än om att utföra kvalitetskontroller 
efteråt och certifierade kvalitets-
system och processkontroller är där-
för inbyggda i produktions processen.  

Möjligheten att separera  felaktiga 

Det ger flera fördelar för tillverka-
ren av medicintekniska produkter: 
Det minskar produktionskostnader-
na och kostnaderna för lagring och 
hantering av delar. Den integrerade 
enheten eliminerar också oönskade 
öppningar där bakterier kan växa 
vilket motverkar kontaminering. 

— För nya lsr-tillämpningar i fler-
komponentsteknik är det viktigt att 
involvera komponenttillverkaren  
så tidigt som möjligt i utvecklings-
processen, helst från koncept-
stadiet. En del företag inom kompo-
nentgjutning utgår, i likhet med oss, 
från ”ett vitt papper” där konstruk-
tören anger vilka funktioner och  
vilken prestanda komponenten ska 
ha, och vilka begränsningar som 
finns. Utifrån det utvecklar tillver-
karen ett förslag som innefattar 
lsr-bearbetningens alla fördelar, 
säger Andrew Gaillard.
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” Silikon är idea-
liskt för produk-
ter och utrust-
ning inom 
medicinteknik, 
inte bara för att 
det är inert, bio-
stabilt och bio-
kompatibelt, utan 
också för att det 
kan  bearbetas 
på många sätt, 
inklusive form-
gjutas.”   
Andrew Gaillard, Trelleborg

När en kunds medicinska ventil läck-
te och uppvisade för mycket friktion 
blev en LSR-lösning i flerkomponents-
teknik lösningen. 

Ventilen bestod av tre separata 
delar – en kolv som tätades med två 
O-ringar i silikon. Men simuleringar 
med hjälp av finit elementanalys (FEA) 
visade att plastkolven var feljusterad, 
vilket orsakade läckaget. Det uppstod 
även friktion mellan materialen i de 
motgående ytorna. 

En ny ventil, som togs fram med 
hjälp av flerkomponentsteknik, bestod 
av en enda komponent, med kompres-
siv inre tätning som utsattes för tryck 
från båda sidorna. Vidare infördes en 
yttre läpptätning för att minska friktio-

nen, vilket skapade en tryckaktiverad 
tätningslösning. Den nya konstruktio-
nen har genomgått FEA-simuleringar 
och en Design for Manufacturing-ana-
lys, inklusive materialflödessimule-
ring, för att säkerställa tillverknings-
förmågan och ge evidens för det 
planerade verktygskonceptet.

Den nya LSR-komponenten var en 
tillförlitlig lösning på läckage- och frik-
tionsproblem. Integreringen av tre 
enskilda komponenter i en enda effek-
tiviserade tillverkarens  leveranskedja 
och produktionsprocess. Det ökade 
produktkvaliteten och tillförlitligheten, 
samtidigt som produktionsrisken och 
de totala kostnaderna minskade.

Fallstudie: Patientfördelar

exemplar effektivt och med mini
mala störningar på produktionen är 
avgörande för att minimera stille
ståndstider i en snabb tillverknings
process med hög volym. Idealet är 
att göra kvalitetskontroller inline, 
som registreras elektroniskt för full 
spårbarhet. Varje eventuellt pro
blem kan då isoleras till ett begrän
sat antal komponenter. 

Även om standarderna kan se oli
ka ut är renlighet alltid centralt för 
tillverkning av medicintekniska pro
dukter. För vissa medicintekniska 
produkter är produktion i en ”okon
trollerad miljö” tillräckligt ren. Men 
gjutna lsrkomponenter i en medi
cinteknisk produkt behöver med 
tanke på användningsområdet till
verkas och förpackas i en ”kontrolle
rad” renrumsmiljö av klass 100 000 
(iso 8) eller klass 10 000 (iso 7).

Renrum är inte nödvändigtvis ste
rila miljöer, men standarden garan
terar ett maximalt antal partiklar 
per kubikmeter, med en maximal 
specificerad partikelstorlek. Denna 
garanti omfattar  miljöföroreningar 
som damm, luftburna mikrober, 
aerosolpartiklar och kemiska ångor. 

Uteluften i stadsmiljö  innehåller 
35 miljoner partiklar per kubik

meter, med en diameter på 0,5 μm 
eller större. Det kan jämföras med 
ett renrum med isoklass 7, där 
endast 352 000 partiklar, med en 
diameter på 0,5 μm och större, per 
kubikmeter är tillåtna, förklarar 
Andrew Gaillard. 

Nuvarande tillämpningar för lsr
teknik sträcker sig från läkemedels
leverans, som primära läkemedels
förpackningar och bärbara smarta 
läkemedelspumpar, till vätskehan

tering, diagnostik och bioteknik.
Med så många fördelar är det ing

en överraskning att lsrtekniken 
växer exponentiellt. Och på  denna 
framväxande nischmarknad är 
Trelleborg världsledande inom pre
cisionsgjutning av lsr och inom 
flerkomponentsteknik för medicin
tekniska produkter.  

För mer information: 
andrew.gaillard@trelleborg.com
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CASE ELT

TEXT ANDREW MONTGOMERY  FOTO ELT & UNSPLASH

Finns det någon där ute? Kanske får vi svaret på den  
frågan när det största optiska teleskopet som hittills byggts  

2025 börjar svepa över himlen – försett med Trelleborgs 
avancerade tätningssystem. 

Blicka mot 
stjärnorna
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CASE ELT

För en  stjärnskådare 
är det en dröm som går 
i uppfyllelse: världens 
största optiska  teleskop 

för synligt och infrarött ljus tar 
långsamt men säkert form på en 
bergstopp i Atacamaöken i Chile.

När elt (Extremely Large Tele
scope), som ingår i organisationen 
Europeiska sydobservatoriet, är fär
digt 2025 kommer det att samla in 
och fokusera 13 gånger mer ljus än 
dagens största optiska teleskop. 

Aperturdiametern är hela 39 
meter och banbrytande adaptiv 
optik används för att korrigera ljus
distortionerna i jordens atmosfär, 
vilket ger bilderna högre kvalitet än 
de som tas från rymdteleskop. Bil
derna som elt fångar kommer att 
vara 16 gånger skarpare än de som 
rymdteleskopet Hubble levererar. 
Det ritar om spelplanen för astro
nomer.

Projektet påbörjades 2010 men 
”first light” (första gången ett fär
digt teleskop används för att ta en 
astronomisk bild) planeras till 2025. 
Teleskopet, som är ett observato
rium med tanke på all omgivande 
teknik, ska användas för några av 
vår tids största vetenskapliga utma
ningar, bland annat att studera jord
liknande planeter i omlopp kring 
andra stjärnor i ”beboeliga zoner” 
där liv skulle kunna existera — ett 
av den moderna astronomins hetas
te ämnen.

— elt kommer att öka den astro
fysiska kunskapen genom att möj
liggöra mer detaljerade studier av 

planeter i banor runt andra stjär
nor, de första galaxerna i univer
sum, svarta hål och universums 
mörka sektor, förklarar Michele 
Giuliani vid Cimolai, företaget som 
ansvarar för uppförandet av elt.

Den gigantiska byggnaden  växer 
långsamt fram på toppen av  berget 
Cerro Armazones, 3 000 meter 
över havet. Den här delen av Ander
na är omgiven av Atacamaöknen, 
den torraste öknen på jorden utan
för polarområdena, så utrustningen 
måste klara mycket krävande för
hållanden. 

Det är här Trelleborg kommer in. 
Företaget ska tillverka och  leverera 
mycket hållbara handgjorda upp
blåsbara tätningar och kompres
sionstätningar, som ska hålla elt:s 

Ovan: 
ELT byggs i 
Atacamaöken  
i Chile.
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CASE ELT

” Det är viktigt att ELT:s konstruktion baseras 
på branschledande lösningar.”    
Michele Giuliani, Cimolai

Världens största öga 
mot rymden

• Stålstrukturen som bär ELT är 71 
meter i diameter och 62 meter hög. 
Strukturen kommer att utrustas med 
skjutluckor och placeras i en roterande 
stålinneslutning, kallad ”kupolen”, 92 
meter i diameter och 80 meter hög.

• Diametern på teleskopets primär
spegel blir nästan halva längden av 
en fotbollsplan.

• Huvudspegeln tillverkas av 798 sex
kantiga segment. 

• Europeiska sydobservatoriet, ESO, 
valde det chilenska berget Cerro 
Armazones som plats för ELT efter
som det, precis som det närliggande 
Paranal observatoriet, noterar över 
320 molnfria nätter per år.

• ESO är den främsta mellanstatliga 
astronomiorganisationen i Europa. 
Den stöds av 16 länder: Österrike, 
Belgien, Tjeckien, Danmark, 
Frankrike, Finland, Tyskland, Irland, 
Italien, Nederländerna, Polen, 
Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz 
och Storbritannien.

klassiskt formade kupol trycksatt, 
lufttät och skyddad mot vatten, vär
me och stoft — och säkerställa att 
det inte tränger in något ultraviolett 
ljus till teleskopet.

— Det är viktigt att elt:s konstruk
tion baseras på branschledande lös
ningar. Trelleborg var med sitt goda 
renommé och kvalificerade teknis
ka kompetens ett självklart val för 
oss, säger Michele Giuliani. 

Liksom alla som arbetar med 
detta prestigefyllda uppdrag är 
Trelleborg stolta över att medverka 
i projektet.

— elt är ett revolutionerande 
vetenskapligt projekt som  kommer 
att ta itu med många av de mest 

angelägna olösta frågorna om vårt 
universum och det är mycket till
fredställande att våra  lösningar 
kommer att vara en del av projek
tet. Det vittnar om vår förmåga 
att konstruera, tillverka och  testa 
skräddarsydda tätningssystem 
som ger ogenomträngligt skydd 
i upp till 25 år, även i de tuffaste 
 miljöer, säger Andre de Graaf, för
säljningsansvarig för infrastruktur
projekt inom Trelleborg Industrial 
Solutions.  

Finns det liv på Mars? Skåda ut i 
rymden!  

För mer information:  
andre.de.graaf@trelleborg.com

Andre de Graaf, 
försäljnings
ansvarig inom 
Trelleborg.  En modell av ELT.
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Ny patenterad extruderingsmetod 

Guldvittring  

Thule, marknadsledande tillverkare av 
produkter som takräcken, takboxar och 
cykelhållare för bilar, vände sig till Trelleborg 
för att få hjälp med utformningen av en mer 
aerodynamisk gummilist för en ny generation 
lasthållare, som senare kom att kallas Thule 
WingBar Evo. 

Flera hundra 
kvadratmeter 12 mm 
tjock högkvalitativ 
naturgummiinfodring 
för stålrör – Trelleborg 
”GoldLine” – finns vid 
en processanläggning 
för guld i Western 
Australia. Infodringen 
utgör en mycket slitstark 
barriär som skyddar 
rören från nötning från 
guldslammet.

Syftet med den nya produkten var dels att 
erbjuda en enklare lösning för att montera 
till behör, dels att hitta en profil som minskar 
luftmotståndet och som därmed sänker både 
ljudnivå och bränsleförbrukning. Lösningen blev 
en ny extruderingsmetod som har patentsökts.  

30 % 
 längre livslängd

AGCO, en av världens störs
ta tillverkare av lantbruks
maskiner och redskap, har 
utsett Trelleborg Sealing 
Solutions till prioriterad 
leverantör på partnernivå 
vid sitt första EME Virtual 
Supplier Event. 

Bland AGCO:s varu
märken kan nämnas 
Challenger, Fendt, GSI, 
Massey Fergusson och 
Valtra. Trelleborg Sealing 
Solutions förser AGCO med 
speciella rotationstätningar 
för tillämpningar som trans
missioner och däcktrycks
system. Trelleborgs 
specialutvecklade tätnings
lösningar har bidragit till att 
ge AGCO en unik konkur
rensfördel på marknaden 
för lantbruksutrustning. 

Det är den andra utmär
kelsen av detta slag från 
AGCO till Trelleborgkoncer
nen – Trelleborg Wheel  
Systems erhöll partner
status 2018.

Hallå partner!

Trelleborgs studier visar att 
företagets nya däck PS1000 för 
gaffeltruckar håller upp till 30 
procent längre än konkurrerande 
däck på marknaden. PS1000 
innehåller innovationen Pit Stop 
Line, speciella gummiblandningar 
och en ny konstruktion som 
garanterar tillgänglighet, effektivi
tet och säkerhet för förarna.
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PEOPLE AND TRENDS ERIC LANKE

Eric Lanke
Eric Lanke är VD och kon-
cernchef för  National 
Fluid Power Association, 
en branschsammanslut-
ning med mer än 340 
medlemsorganisationer 
för företag inom hydrau-
lisk och pneumatisk indu-
stri. Han ansvarar för att 
lägga fast NFPA:s strate-
giska inriktning och styra 
de program och den kom-
munikation som behövs 
för att uppnå organisa-
tionens mål. Han är ock-
så VD och koncernchef för 
NFPA Education and Tech-
nology Foundation, en till 
NFPA ansluten ideell orga-
nisation som bedriver upp-
sökande verksamhet, 
utbildning och forsknings-
program inom fluidkraft.
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Färdplan  
med tryck

År 2019 publicerade National Fluid Power Association 
sin senaste tekniska färdplan. Eric Lanke, VD och 

koncernchef för organisationen, förklarar vad det innebär 
för fluidkraftsindustrin – hydraulik och pneumatik – där 

Trelleborg är en stor aktör.

Under de senaste åren har fluidkrafts-
industrin noterat god tillväxt, driven 
av urbanisering, fortsatt utveckling av 
industriproduktionen, ökande bygg-

verksamhet och ökad efterfrågan på bilar. 
Men det behövs riktlinjer, och just det utgör de 

tekniska färdplaner som usa-baserade  National 
Fluid Power Association (nfpa) har publicerat 
sedan 2009.

Eric Lanke, vd och koncernchef för nfpa, förkla-
rar det strategiska värdet av en färdplan.

— Vår tekniska färdplan identifierar de forsk-
nings- och utvecklingsmål som fluidkraftsindustrin 
bör eftersträva för att deras produkter ska möta den 
diversifierade kundbasens behov. Vi ger ut en upp-
datering vartannat år och sedan starten har antalet 
kunder som vill göra sin röst hörd i utvecklandet av 
färdplanen ökat dramatiskt, och dagens dokument 
är i högre grad inriktat på deras behov.

Den fjärde och senaste utgåvan av färdplanen, 
Improving the Design, Manufacture and Function of 
Fluid Power Components and Systems,  publicerades 

TEXT MIKE O’BRIEN  FOTO SARA STATHAS

2019. Den kom mitt i en period av framsteg för 
branschen och Eric Lanke är optimistisk.  

— Färdplanen för 2019 visar en stark koppling 
mellan utvecklingen av fluidkraft, och våra kun-
ders primära behov. När man till exempel letar 
efter teknik som kan bidra till att öka produktivi-
teten eller prestandan, sänka kapital- eller drift-
kostnaderna eller öka maskiners effekttäthet väl-
jer kunderna ofta fluidkraft som primärteknik, 
säger han. 

Kommittén som ansvarar för färdplanen för tek-
nik har identifierat åtta ”kunddrivkrafter” — det 
vill säga en lista över kundernas huvudsakliga 
behov. 

Här innehöll färdplanen för 2019 ett par över-
raskningar: autonom drift och ökad integrering av 
teknik är två områden som fick relativt liten bety-
delse, trots den ökande betydelsen av sakernas 
internet (IoT) på många marknader. 

— De listade drivkrafterna är de åtta  viktigaste 
sakerna som kunder som tillämpar fluidkraft 
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försöker leverera till sina egna kunder — köparna av 
deras maskiner, förklarar Eric Lanke. 

IoT får uppenbarligen en allt starkare position på 
marknaden, men den viktigaste aspekten förblir 
ändå att öka maskinernas tillgänglighet och drift-
tid, högre produktivitet och prestanda, samt lägre 
kapital- och driftkostnader.

Det innebär dock inte att nfpa avfärdar potentia-
len hos IoT. Inte alls, betonar Eric Lanke.

— Jag tycker att det är intressant att se att IoT, 
även om det är en teknik som kan underlätta auto-
nom drift och ökad integrering av teknik, också kan 
tillämpas på mer jordnära frågor, som drifttid, pre-
standa och kostnad. Det liknar det vi  diskuterar i 
många av våra kartläggningssessioner — IoT är inte 
i sig en kunddrivkraft, det är en teknisk strategi 
för att möta de behov som uttrycks i flera av kund-
drivkrafterna.

Färdplanen innehåller också en gap-analys som 
visar fluidkraftens förmåga att tillgodose kund-
drivkrafterna. Ibland, till exempel när det  gäller 
viktminskning och ökad effekttäthet, kan fluid-
kraftsindustrin också tillgodose behov som kun-
derna ännu inte uttryckt.

Å andra sidan säger Eric Lanke att färdplanen 
också identifierar betydande behov som inte är 
uppfyllda. 

— De största klyftorna mellan kunddrivkrafter 
och fluidkraftens nuvarande förmåga att  tillgodose 
dem har att göra med autonom drift och integre-
ringen av teknik i kundens maskiner.

Som svar på det ger färdplanen för teknik flera 
rekommendationer till industrin, bland annat att 
det är viktigt att förbättra fluidkraftens förmåga att 
övervaka, samla in och använda data från sina egna 

Om NFPA
National Fluid 
Power Association 
(NFPA) grundades 
1953 och fokuserar 
uteslutandepåfluid-
kraftsteknik. Organi-
sationens medlem-
mar representerar 
hela värdekedjan 
inomfluidkraft.NFPA
har sitt  huvudkontor 
i Milwaukee, Wis-
consin, USA. Orga-
nisationen bildades 
av35fluidkrafts-
företag den 1 maj 
1953. Idag är över 
340 företag medlem-
mar, och organisa-
tionen verkar för att 
görafluidkrafttillett
självklart val för kun-
derna.  

NFPA och 
Trelleborg Sealing 
Solutions

Som leverantörs-
medlem i NFPA 
bidrar Trelleborg 
Sealing Solutions 
ekonomiskt till orga-
nisationens PASCAL-
grupp och deltar 
aktivtiflerakommit-
téer, bland andra:

• Supplier  
    Leadership Council
• Future Leaders
• Education  
    Committee
• FAMTEM hubs
• Fluid Power  
    Challenge

https://www.
nfpa.com/home/
About-NFPA.htm

 ” Den viktigaste 
aspekten förblir ändå 
att öka maskinernas 
tillgänglighet och drift
tid, högre produktivitet 
och prestanda, samt 
lägre kapital och 
driftkostnader.”  
Eric Lanke,  
VD och koncernchef, National Fluid Power Association

system på ett sätt som ger kunderna  mervärde. 
nfpa har lyft fram de senaste innovationerna på 
detta specifika område vid en rad regionala kon-
ferenser och via sin nya podcast, Fluid Power 
Forum.

Färdplanen ser elektrifiering som ett av sätten 
att förbättra styrsystemen för fluidkraft. Det är 
en viktig ”kapacitetsförbättring” som lyfts fram i 
planen.

Här påpekar Eric Lanke att industriella 
hydraulsystem alltid har varit elektrifierade, 
eftersom de i allmänhet har en elmotor i  kärnan. 
Denna förbättring handlar i själva verket om att 
 uppfylla miljökrav. Det innebär att elektrifiera 
 mobila maskiner genom att antingen ersätta för-
bränningsmotorn med en elmotor för framdriv-
ning — samtidigt som hydrauliken behålls för 
maskinens arbetsfunktioner — eller ersätta både 
förbränningsmotorn och hydraulsystemet med 
helt elektromekaniska lösningar.
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— Kapacitetsförbättringen innefattar de forsk-
nings- och utvecklingsbehov som är förknippa de 
med denna och andra dynamiska  miljöer. Framför 
allt fokuserar den på utveckling av nya styrarkitek-
turer och algoritmer som  skapar förutsättningar för 
hydraulik i den pågående hybridiseringen av teknik 
på mobila maskiner, säger Eric Lanke. 

De snabba förändringarna som beror på elektri-
fiering och digitalisering, och samhälleliga påtryck-
ningar som klimatförändring och urbanisering, gör 
det svårt att säga vad som kommer att finnas med i 
nästa färdplan, som ska publiceras 2021. Men Eric 
Lanke säger att nfpa redan fokuserar på ett utveck-
lingsområde.

— Vi vill inkludera ännu fler kunder i kartlägg-
ningsprocessen. De som deltog i utvecklingen av 
den nuvarande färdplanen gav ett avgörande bidrag 
till ett dokument som gör mycket nytta, både för 
dem själva och för deras leverantörer av fluidkraft. 

National Fluid Power 
Association, med 
huvudkontor i Milwaukee, 
Wisconsin, USA, är en 
branschorganisation för 
hydraulisk och pneumatisk 
industri.

Ledare inom  
hydraulisk tätning
Trelleborg Sealing Solutions är en ledande 
utvecklare, tillverkare och leverantör av tät-
ningar för hydraulsystem, som används i allt 
från traktorer och terrängfordon till knäprote-
ser och landningsställ för flygplan. 

Företaget har varit involverat i konstruktion 
av tätningskonfigurationer för fluidkraft i över 
60 år och är innovatör bakom många av de 
mest använda tätningslösningarna och mate-
rialen i branschen.

Trelleborg arbetar tillsammans med sina 
kunder i projekt som inkluderar IoT, AI och big 
data. Målet är att integrera prediktivt under-
håll i hydrauliska system för att minska stille-
ståndstider och total ägandekostnad.

Läs mer på sidan 18.
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Blue Dimension™ skyddarinfrastruktur och tillgångar

På Trelleborg är vi övertygade om att fördelarna med våra lösningar sträcker 
sig längre än funktionalitet och prestanda. När det är möjligt ska de även bidra 
till bättre hållbarhet. Faktum är att många av våra lösningar skyddar både 
miljön och människor och infrastruktur och tillgångar. Det är detta vi kallar 
Blue Dimension™ – Solutions for Better Sustainability.
www.trelleborg.com
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