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Gylling Teknikk har nå blitt
autorisert som skandinavisk
distributør av amerikanske
A123systems nye LiION bat-
teri. Batteriene er spesielt eg-
net til bruk hvor lang levetid
og/eller høye strømmer er et
krav. Mange store aktører har
allerede tatt batteriene i bruk,
blant annet Black & Decker. 

Nanoteknologi
A123 systems har navnet sitt
fra Hamakers kraftkonstant
som brukes til å beregne de
tiltrekkende og frastøtende
kreftene mellom partikler på
nanonivå. Og det er nettopp
nanoteknologi som er stikkor-
det i den nye batterigenerasjo-
nen. Steven Colello, salgsinge-
niør i A123 systems, gjestet
nylig Norge for å opplyse mar-
kedet om batteriteknologiens
mange fordeler. Tretti skandi-
naviske gjester med arbeids-
område innen forsvar og in-
dustri var møtt opp for å høre,
se og lære. Han kunne fortelle
at teknologien i hovedsak er
basert på høyaktive nanoma-
terialer som er rimelige, ufar-
lige og ekstremt stabile i elek-
tromekaniske systemer. - Tra-
disjonell Li-Ion-teknologi

bruker aktive materialer med
partikler i størrelsesorden fem
og tjue mikroner. 

Ingen brennbar elektrolytt
Batteriene fra A123 systems
baserer seg på sikre og stabile
aktive materialer som kan
bruke partikkelstørrelser un-
der 100 nanometer uten ugun-
stige reaksjoner. Den nyutvik-
lede lagringselektroden mu-
liggjør raskere kinetikk som
gir høyere strøm enn andre Li-
Ion-batterier, sa Colello til et
lydhørt publikum. Han var
nøye med å understreke at
"krympingen" av partikkel-
størrelse og høyere strømy-
telse ikke går ut over sikker-
het og levetid på noen som
helst måte. Batteriet har ikke
brennbar elektrolytt slik at
det ikke er behov for sikker-
hetskomponenter i batteri-
pakkene. Colello demonstrerte
gjennom en test der en spiker
ble kjørt hardt inn i batteri-
kjernen på et a123 systems
batteri og et standard oksid-
basert LiIon-batteri. I det før-
ste tilfelle var det kun litt gass
som kom ut, mens i det andre
stod flammene og det ble en
voldsom røykutvikling.  

Stabil ytelse
Kapslingen til batteriet er
også helt spesiell. Alumini-

umskonstruksjonen som er la-
sersveiset og fullt forseglet,
kan skilte med store fordeler i
forhold til konvensjonell for-
segling av batterier. Batteriet
er pottetett – og det betyr
lengre levetid. For å få maksi-
malt ut av strømmen denne
nye teknologien leverer, har
A123 systems utviklet en ny
elektrode og et celledesign
som gir den minste veksel-
strømsmotstanden for noe
batteri på denne størrelsen. Et
nytt elektrolyttsystem som
opererer over et mye videre
temperaturområde er også ut-
viklet. - Stabiliteten i teknolo-
gien gjør at batteriet ytelse er
konstant i hele utgangsspen-
ningen. Batteriet yter jevnt, og
du slipper topper i begyn-
nelsen eller rett etter lading,
opplyste Colello. Batteriene
har et vidt nedslagsdelt og eg-
ner seg utmerket i alt fra me-
disinske applikasjoner, for-
bruksvarer og embedded sys-
temer til militære applikasjo-
ner, transport og hobby. 

Stor interesse
Ingen varmeutløsing, ingen
oksygenutvikling, rask lading
og god toleranse for overla-
ding er andre punkter på den
lange skrytelista til A123 sys-
tems. Einar Tolpinrud, avde-
lingsleder batteri hos Gylling
forteller at batteriene har ført
til mange og nysgjerrige hen-
vendelser fra hele landet. Han
forteller dessuten at NRK ny-
lig var innom for å lage et inn-
slag om den nye batteritekno-
logien. Innslaget sendes i P2
programmet "Verd å vite" ved
påsketider. – Vi kommer til å

fokusere spesielt på å sette
sammen batteripakker og –
løsninger for kundene våre og
mener vi har fått hendene på

noe helt spesielt her, sier Tol-
pinrud.

Mer på nett: www.gylling.no
og www.a123systems.com 
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Stor ytelse i lite format

Steven Colello, salgsingeniør i A123 systems (t.h.) og Einar Tolpinrud, avde-
lingsleder batteri hos Gylling Teknikk er overbevist om at de nye LiION 
batterien fra den amerikanske produsenten kan gi kunder i Norge mange
fordeler. 

– Mulighetene for våre pro-
dukter og systemer er store
her i landet, sier Børre Helge-
sen, daglig leder for datter-
selskapet Vaasa Engineering
AS, kontoret ble etablert
02.01.2007 i Asker. 

Kontoret ble etablert 02.
01.2007 i Asker. Vaasa Enginee-
ring er et selskap med stor fram-
gang i Finland, det har vært på
listen over de hurtigst voksende
selskaper flere ganger i Finland.

Det er i dag 270 ansatte i Fin-
land, omsetning i år er på ca 50M
Euro. Ved fabrikken i Vaasa pro-
duseres det kontroll- og styrings-
systemer for ulike typer kraftverk
og trafostasjoner. Selskapet har
egenutviklede produkter for
vannkraft og T&D virksomhet.
Selskapet leverer også motorsty-
ringen opp til 5MVA ytelse sam-
men men Vacon. Vaasa Engine-
ering har i tillegg levert en
mengde elektrifiseringer av kraft-
verk hvor drivkraften ikke er
vann. Dette gjøres sammen med
Wärtsilä, et finsk konsern med

fokus på varme og el-produksjon
når vann ikke er drivstoff. 

Norge interessant
- Markedet i Norge er interessant
på grunn av behovet for store in-
vesteringer i årene fremover,
dette gjelder spesielt i det eksis-
terende kraftsystemet og i utbyg-
ging av småkraft, vindkraft og
bioenergi, sier Helgesen.  For å
kunne vokse i Norge må vi være
fysisk til stede i Norge, ikke minst
med tanke på tilbud om service
og vedlikehold for våre kunder.

kla

Den 26. februar 2007 var en spesiell dag for batteriprodusen-
ten A123 systems. Selskapets sjef David Vieau møtte president
George Bush og energiminister Samuel Bodman for å demon-
strere selskapets helt spesielle batteriteknologi. Når du blir in-
vitert til det hvite hus for å vise frem teknologien din, vet du at
du sitter på gull.

Vaasa Engineering OY etablerer seg i Norge


