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GULA GIGANTER Riggar görs redo för Route 150, ett
modernt vägsystem i Argentina som sträcker sig över
kontinenten från Atlanten till Stilla havet.

36
8
MÅNGSYSSLAREN Tryckluft kommer till nytta i
alla möjliga branscher, från träning inför rymdresor
till pappersproduktion.

10

LINA NYMAN Chefen på Zhangjiakou Construction
and Mining Equipment trivs i hetluften och satsar alltid
till 100 procent.
FOTO: © KEITH WOOD / JOHNÉR

28
SKRÄDDARSYDDA VERKTYG Särskilda verktyg behövs
i tillverkningen av de nya, lätta och bränslesnåla Airbusflygplanen som är gjorda av kolfiber.
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DJUPT VATTEN Panamakanalens kapacitet kommer
att fördubblas, vilket innebär kortare transporttider,
bättre tillgänglighet och lägre energiförbrukning.

2012-10-08 16:07:59

58
STENKOLL Nya, hydrauliska testbänkar i Rocktec-labbet
kommer att minska ledtiderna för nya bergborrmaskiner.

62
BÄST I KLASSEN Lamborghini får hjälp av Atlas
Copco att skapa bilar med spektakulär prestanda
och design.

20

40
VÄGEN TILL FRAMGÅNG Infrastruktur lägger grunden
till ekonomisk tillväxt över hela världen.

INNOVATIVA SYSTEM Atlas Copcos Rig System
Platform minskar materialkostnader och monteringstid.
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VD HAR ORDET

Det finns

ALLTID ett
BÄTTRE SÄTT
Ronnie Leten, VD och koncernchef på Atlas Copco,
har klara och tydliga prioriteringar för gruppens
hållbara utveckling: närvaro på tillväxtmarknader,
innovation, service och effektivitet i verksamheten.
I en intervju med Achieve fördjupar han sig i två av
dessa prioriteringar.
TEXT DANIEL FRYKHOLM FOTO STEWEN QUIGLEY

Vilka prioriteringar betyder mest för kunderna?

Jag vill att vi ska arbeta verkligt hårt när det gäller service
och innovation. Bra service är en nyckelfaktor för våra kunders framgång och hållbarhet. Och när det gäller innovation så
är det självklart viktigt för hela Atlas Copco, men framför allt
för våra produkter eftersom det är genom innovation vi kan
öka värdet för kunderna. Är vi framgångsrika inom dessa två
områden så bibehåller vi vår position som marknadsledande
i branschen.

Hur har Atlas Copcos service till kunderna
förbättrats det senaste året?

Det största steget var att bilda speciﬁka servicedivisioner
för alla våra affärsområden. Det förstärker företagets fokus
på service och gör verksamheten ännu mer serviceinriktad
och kundorienterad. Jag tror att detta på lång sikt kommer att
göra stor skillnad. Nu arbetar många av våra bästa medarbetare
med service. Deras uppdrag är att skapa en toppresterande
serviceorganisation.

Hur ser det ut på kort sikt? Kan du ge några
exempel?

Låt oss titta på våra enskilda affärsområden. Inom Kompressorteknik introducerar vi allt mer realtidsanslutningar, fjärrövervakning av installationer och service med högt mervärde.
Inom Industriteknik handlar det om integration, att komma
4

närmare kunden och vara mer delaktiga när det gäller kundens
produktionskvalitet genom att göra kalibreringar och ha servicetekniker på plats. Vår organisation för gruvservice arbetar
redan mycket nära kunderna, så där försöker vi utveckla operatörsutbildningen med hjälp av ﬂer borrningssimulatorer. Självklart kommer vi också med idéer när det gäller effektivitet och
driftstid. Inom Bygg- och anläggningsteknik ﬁnns den ˮyngstaˮ
serviceorganisationen och där handlar förbättringarna om att
utveckla en stark kapacitet för logistik så att kunderna kan hålla
utrustningen igång till 100 procent.

Vilka utmaningar ser du med att bygga upp globala
serviceorganisationer?
Det är en verklig utmaning att anställa och utbilda serviceingenjörer i den takt som verksamheten växer. Vi satsar mycket resurser på kompetensutveckling för våra ingenjörer på
fältet, eftersom det är dessa medarbetare som dagligen möter
våra kunder. Därför ägnar vi mycket uppmärksamhet åt deras
personliga och tekniska utveckling.

Varför ska kunderna välja Atlas Copco Service
istället för att göra reparationer själva?

Vi har kunskap om produkter och tillämpningar som kan
minska livscykelkostnaden för våra kunder avsevärt. Med
dagens tekniska utveckling är det svårt för våra kunder att
hålla sig uppdaterade med de senaste servicekunskaperna.

| www.atlascopco.com
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ˮVi måste vara öppna för att
ta in nya idéer utifrån för
att effektivt kunna dra nytta
av våra affärspartners egen
innovationskapacitet.ˮ
Ronnie Leten, VD och koncernchef, Atlas Copco

och våra kunders energiförbrukning med 20 procent till 2020.
Parallellt med vår tillväxt vill vi bibehålla vår vattenförbrukning på nuvarande nivå och återanvända eller återvinna allt vårt
avfall. Detta kommer att ställa höga krav på innovation, både
i vår egen produktutveckling och i våra processer. Idag, när
så mycket teknisk information finns tillgänglig, inte bara i vår
verksamhet, sker utvecklingen snabbare än någonsin.

Hur kan du driva på för mer innovationer i din
organisation?

Tack vare den omfattande utbildning vi ger våra serviceingenjörer har de kompetens att säkerställa att en installation
fungerar som ny efter ett serviceintervall. Detta ger kunden
betydande kostnadsbesparingar.

Vad har service och innovation med varandra att
göra?

På ett sätt är service som vilken annan produkt som helst
och vi måste vara innovativa för att utveckla den. Ta till exempel de anslutna kompressorerna, där vi omedelbart kan förutse
ett potentiellt problem. Interaktionen mellan anslutningen och
maskinens konstruktion gör att vi kan ge kundens installation längre drifttid. Men framför allt är service och innovation
beroende av samma resurs: människor. Var skulle vi vara om
inte våra professionella serviceingenjörer hade den innovativa
förmågan att lösa de problem de ställs inför? Hur ska vi kunna
lansera nya och förbättrade produkter om vi inte kan locka till
oss de mest kreativa personerna för att utveckla dem?

Är innovation viktigare för Atlas Copco idag än det
var tidigare?
Innovation, engagemang och samverkan har varit Atlas
Copcos tre kärnvärden under många år. Innovation är vårt första värdeord. Vi ska tänka i nya banor när det gäller våra egna
processer, vår produktion och vår produktutveckling. Vi har
satt upp några mycket ambitiösa mål, som att minska vår egen

Vi har en bra kultur på Atlas Copco och vi säger alltid
ˮDet finns alltid ett bättre sättˮ. Det är verkligen kärnan i vår
verksamhet och avgörande för hur vi driver vårt företag, vilket innebär att vi ständigt är öppna för att ifrågasätta utgångsläget. Det här är även en ledarskapsfråga som börjar med mig
själv och mina kollegor. Vi ska föregå med gott exempel. Vi
måste vara öppna för att ta in nya idéer utifrån för att effektivt
kunna dra nytta av våra affärspartners egen innovationskapacitet. Vi måste ständigt fråga oss själva: Vad har jag gjort idag
som varit innovativt för våra kunder eller för vårt företag?

Du talar ofta om innovation med partners och om
öppen innovation. Varför är detta viktigt?

Basen i vår strategi är att vi fokuserar på vår kärnkompetens och arbetar med bra och långsiktiga partners. De är
experter inom sina områden, så varför inte använda det till
vår fördel även när det gäller innovation? Vi arbetar också tillsammans med universiteten och annan expertis för att säkerställa att vi håller oss kvar i teknikens framkant. Ett exempel
är vårt nya system EDGE, som via avancerade givare övervakar förloppet vid djuphålsborrning. Detta är en produkt som
ger kunden verkligt mervärde och som utvecklades tillsammans med en av våra partners.

Vad tycker du är viktigast: Små förbättringar eller
stora tekniksprång?

När jag tänker på innovation så återkommer jag alltid till
en bild i Atlas Copcos interna strategibok. Bilden visar en
sköldpadda som långsamt men stadigt kravlar upp för en kulle
bredvid en hare som tar ett stort språng. Sköldpaddan, som
symboliserar kontinuerlig utveckling, är det vi ska fokusera på
varje dag, för det hjälper oss att till fullo även dra nytta av de
mer dramatiska innovationerna och ta nästa steg framåt. Det
finns som sagt alltid ett bättre sätt; det är vad vi ständigt ska
arbeta för.

www.atlascopco.com | 5
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INNOVATION

MINSKA ENERGIBEHOVEN
I allt från oljefria kolvkompressorer till
höghastighetsdrivna turbokompressorer har de tekniska framstegen under
åren gjort att kompressorernas energiförbrukning minskats samtidigt som
effektiviteten förbättrats. I tidsserien
nedan kan man följa de olika kompressortyperna och deras energibehov.

OLJEFRI
SKRUVKOMPRESSOR
Med lägre underhållskostnader var
dessa mer effektiva i vanliga
tillverkningsprocesser än
kolvversionerna.

OLJEFRI
KOLVKOMPRESSOR
Toppmodern teknik på sin tid.
Dessa stora maskiner var mer
byggda för tillförlitlighet än för
energieffektivitet.

Verksamhet byggd på

INNOVATION

ADSORPTIONSTORK
MED ROTERANDE
TRUMMA
I dessa torkar återanvänds
kompressionsvärmen vid
torkning av det torkmedel
som avlägsnar fukten
från tryckluften.

Dagens kompressorer förbrukar 11 procent av den energi som krävdes 1904. Det
är ett exempel på hur kontinuerlig innovation hjälper företaget att ligga i framkant
när det gäller hållbar produktivitet. TEXT ÅKE R MALM ILLUSTRATION ROBERT HAGSTRÖM

”VI UTVECKLAR och förbättrar ständigt våra produkter, men då och då kommer vi till ett läge där vi kan göra
ett stort tekniksprång, säger Conrad Latham, marknadschef på Atlas Copcos division Oil-free Air. Han syftar på
de oljefria luftkompressorerna som är ett bra exempel på
hur Atlas Copco har prioriterat innovation och förbättrat
kundernas effektivitet.
Oljefria luftkompressorer är viktiga för industrier vars
produkter på inga villkor får kontamineras av olja i tryckluften, såsom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Sedan
Atlas Copco introducerade sin första oljefria kolvkompressor år 1904, har några av de större utvecklingsstegen
varit oljefria skruvkompressorer, lufttorkar för kompressionsvärme, variabel varvtalsstyrning och höghastighetsdrivna turbokompressorer. De senare presenterades 2011
tillsammans med ett energiåtervinningssystem som kan
återvinna en betydande del av den inmatade elenergin i

1904
6

form av hetvatten.
– Vi jagar effektivitet hela tiden. Vi försöker alltid hitta
nya sätt att få ut mer luft ur samma inmatade energimängd i kompressorn, säger Conrad Latham.
Tryckluftens andel av den totala energikostnaden i tillverkningsindustrin är cirka 10 procent. Det betyder att
förbättrad energieffektivitet är en viktig drivkraft för ny
kompressorteknik. Den energimängd som idag krävs för
att komprimera en viss mängd luft, är bara cirka 11 procent av vad den var 1904. Och utvecklingen fortsätter.
– KUNDER ANVÄNDER inte luft från bara en maskin,
så det vi jobbar med nu är att kunna erbjuda det mest effektiva kompressorrummet. Det handlar framför allt om
att förstå kundernas processer och därigenom kunna föreslå den bästa kombinationen av kompressionsteknik och
styrsystem, säger Conrad Latham.

1952

1
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FRÅN IDÉ TILL KUNDNYTTA
Atlas Copco Kompressorteknik har en särskild innovationsprocess vid utveckling av nya produkter och
tjänster. Det börjar med en idé-till-koncept-process
som omfattar analys av de ekonomiska och tekniska
aspekterna. De idéer som bedöms vara genomförbara, lämnas sedan över till respektive division.
– Tricket är att hitta balansen mellan marknadens
utveckling och utvecklingen av ny teknik, säger Luc
De Beul, utvecklingschef på divisionen Oil-free Air.
Han är ansvarig för koncept-till-produkt-processen
som för ut nya produkter och tjänster på marknaden.
Processen sker i flera steg: förstudie, funktionsprototypfas, produktionsprototypfas, pilotserie och uppföljning i fält. Efter varje steg görs en avstämning av
projektet mot affärsplanen och beslut tas om stopp
eller fortsättning.
– Målet är att vi alltid ska kunna erbjuda en serieprodukt av hög kvalitet och med största möjliga värde för de kunder den är avsedd för, säger Luc De Beul
och tillägger att rutiner inte räcker för att nå dit.
Innovation är inte
bara en process, det är
något som måste finnas levande i varje person i organisationen
och i allt vi gör.

TURBOKOMPRESSOR
Turbokompressorer arbetar på
samma sätt som jetmotorer. De
används vanligen för effektiv
produktion av stora luftmängder.

ELEKTRONISK
STYRNING
Styrenheterna analyserar
och styr kompressorinstallationen så att prestanda och
produktivitet optimeras.

KOMPRESSOR
MED VARIABEL
VARVTALSSTYRNING
Kompressorn förses med ett
intelligent drivsystem som
kontinuerligt anpassar varvtalet
efter luftbehoven och undviker
att överskottsluft produceras.

1969

HÖGHASTIGHETSDRIVEN
TURBOKOMPRESSOR
I denna kompressortyp krävs inga
utväxlingar mellan kompressionsdelen och motorn, vilket minskar
energiförlusterna.

ENERGIÅTERVINNINGSSYSTEM
Omvandlar så gott som all
elektrisk energi till hetvatten
som kan användas i produktionen, vilket i sin tur minskar
gas- och oljeförbrukningen
och därmed utsläppen.

1994

1995

2002 2011

2012
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Industrins fjärde

RESURS

TEXT ATLAS COPCO FOTO ATLAS COPCO, GETTY IMAGES & ISTOCKPHOTO

Tryckluft kallas ibland för industrins fjärde resurs
efter vatten, gas och elektricitet. Den ﬁnns överallt:
vid textiltillverkning, livsmedels- och dryckesproduktion, i elektronik-, läkemedels-, fordons- och i
pappersmasseindustrin. Den används i kemiska processer, olje- och gassektorn och i många andra tilllämpningar som är viktiga för samhället och ekonomin. När kompressorer fungerar som de ska, arbetar
de diskret i bakgrunden. När de arbetar ineffektivt
eller havererar, orsakar de stora förluster i såväl tid
som pengar.

Avancerad teknik och innovativa tryckluftslösningar skapar stor besparingspotential eftersom
elektricitet och överskottsvärme från kompressorer
kan konverteras till hetvatten för duschar eller för en
rad andra användningsområden. Målet är att minska
kundernas energiräkning och utsläpp av koldioxid.
Detta är en vinn-vinn-situation för alla.
Här nedan visas några av de många tillämpningar
där Atlas Copcos kompressorer ger ökad produktivitet. Exemplen kommer från Tyskland men skulle
kunna vara hämtade var som helst i världen.

TILLFÖRLITLIG LUFTTILLFÖRSEL
FÖR RYMDFORSKNINGSCENTER
FOTO: GERMAN AERO-SPACE CENTER (DLR)

Medan astronauter tränar i en del av German
Aero-space Center (DLR) i Köln, pågår någonting
lika viktigt på området för framdrivningsteknik:
test av förbränningskammare under realistiskt tryck.
Beroende på kundspeciﬁkationen, kan ett test av
en förbränningskammare kräva upp till 140 000
kubikmeter luft per timme. För att säkerställa
denna lufttillförsel investerade DLR i två tvåstegskompressorer och en ny sexstegs turbokompressor
från Atlas Copco.

SPECIELLA FÖRDELAR
FÖR TYSKT BRYGGERI
I ﬂaskfyllningsanläggningen vid SpessartBrauerei i tyska Kreuzwertheim har energiförbrukningen för tryckluftsproduktionen
minskats med 30 procent med den nya 22 kWkompressorn med variabelt varvtal. Den är bara
i drift när det ﬁnns behov av tryckluft, vilket
innebär en halvering jämfört med den gamla
kompressorn.
Den nya ﬂaskfyllningsanläggningen körs
med högre tryck och Atlas Copco utrustade den
med en Elektronikon-regulator för anpassning
av tryckluftssystemet.
Installationen gav bryggeriets ägare extra
nytta eftersom Atlas Copco utrustade den luftkylda kompressorn med en vattenkyld efterkylare, som gör att han kan använda överskottsvärmen för att värma 85 m3 vatten i sin pool.
8

INNOVATIVT KONCEPT FÖR
LÖNSAM PAPPERSPRODUKTION
Vid sin anläggning i Hagen producerar Stora Enso
nära en halv miljon ton papper per år. Ungefär 170 000
kubikmeter tryckluft genereras varje dag för att hålla
pappersmaskinerna i drift. Fem kompressorer matar
det interna tryckluftssystemet och täcker det kraftigt
varierande behovet, vilket vid toppar snabbt kan stiga
till 5 000 kubikmeter/timme.
Atlas Copcos styrsystem ES 130 T övervakar och styr
alla kompressorer på anläggningen. Systemet testar, lagrar
och analyserar data för att säkerställa att den mest
lämpade kompressorn är igång. Resultatet har blivit att
Stora Ensos energiförbrukning minskat drastiskt. Den
optimerade kompressordriften betyder inte bara besparingar i energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader, utan även att kompressorernas livslängd har ökat.

| www.atlascopco.com
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Växlar upp för
energi besparingar
IMS är ett tyskt företag med expertis inom växellådsteknik och fungerar som utvecklingspartner i
denna bransch. IMS levererar även viktiga komponentenheter inom tillväxtområden såsom elektromekaniska styrsystem och parkeringsbromsar.
IMS behov av tryckluft varierar mycket. Kompressorer med fast och variabelt varvtal är alla anslutna till ett centralt styrsystem som anpassar kompressorerna till hur mycket tryckluft som behövs,
vilket spar energi.
Foto: Stora EnSo
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INNOVATION

FLYGANDE
INNOVATION
Flygplanstillverkaren Airbus levererar en serie revolutionerande
ﬂygplan med lång räckvidd, lättare och betydligt mer bränsleeffektiva
än alla tidigare ﬂygplan. Men för att få dessa plan i luften behöver
Airbus också revolutionerande verktyg.
TEXT NANCY PICK FOTO AIRBUS & ATLAS COPCO

10
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FÖR TRADITIONELLA flygplan av
aluminium fungerar pneumatiska standardverktyg alldeles utmärkt. Men för
det nya, breda Airbus A350 XWB –
vars kropp och vingar i huvudsak är
tillverkade av kolfiber – behövde Airbus
något som var lite mer sofistikerat: verktyg som ger större rörlighet, ökad noggrannhet och specifikt varvtal för varje
steg i konstruktionsprocessen.
Airbus valde Atlas Copco som leverantör av innovativa, sladdlösa verktyg
med trådlös kommunikation. Med hjälp
av säljteam i hela Europa skräddarsydde
Atlas Copco en produktserie specifikt
för flygplansindustrin. Trots att dessa
verktyg har ett högre inköpspris än standardverktyg kunde Atlas Copco övertyga Airbus om att de var värda investeringen. Deras överlägsna noggrannhet
och avancerade återkopplingskapacitet
minskade faktiskt driftskostnaderna.
– Viktigare än allt annat vid val av
verktygspartner är att få kvalitetsprodukter som det går att lita
på, säger Isabelle Michaud,
Category Manager på Airbus.

www.atlascopco.com | 11
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”Viktigare än allt annat
vid val av verktygspartner
är att få kvalitetsprodukter
som det går att lita på.”
Isabelle Michaud,
Category Manager på Airbus

TENSOR
MUTTERDRAGARE

Dessutom förbrukar dessa verktyg mindre energi, vilket bidrar till att
minska Airbus klimatpåverkan.
– De nya verktygen förbättrar ergonomin, säkerheten och kvalitetssäkringen
tack vare möjligheten att styra rotationshastigheten. De är dessutom mycket bekväma för operatören, säger Jany
Roger, utvecklingsingenjör på Airbus.
A350 är den första Airbus som byggs
huvudsakligen (53 procent) av kolﬁberförstärkt plast, ett material som är både
häpnadsväckande lätt och mycket starkt.
Den reducerade vikten och förbättringar i designen gör att A350 väntas ha 25
procent lägre bränsleförbrukning än
andra ﬂygplan i motsvarande storlek.
För den komplexa monteringen
av A350 spelar Atlas Copcos mutterdragare (åtdragningsverktyg) en
avgörande roll. När Airbus byggde sin
första testmodell av A350 byggdes den
inte bara i olika sektioner, utan även i
tre olika länder. Vingarna tillverkades
i Storbritannien, den främre ﬂygkroppen
i Frankrike och den bakre ﬂygkroppen
i Tyskland.
– Atlas Copco är en värdefull strategisk leverantör. Det är viktigt att Atlas
12

Copco levererar samma lösning över
hela världen, eftersom Airbus strävar
efter att vara ett enhetligt, globalt företag. Standardiseringen av verktyg och
processer är en nyckelfaktor för alla
produktionsanläggningar, säger
Isabelle Michaud.
Våren 2012 påbörjade Airbus monteringen av hela det breda ﬂygplanet
på sin nya monteringslina i Toulouse
i Frankrike. Denna första ﬂygplanskropp kommer enbart att användas för
de marktester som varje nytt ﬂygplan
måste genomgå.
Efter att den icke ﬂygande testmodellen av A350 är färdigställd under
2012 påbörjas sammansättningen av
den första A350 som kommer att få luft
under vingarna.

Precisionsåtdragning: Tensor ESB
är programmerbar, vilket gör att operatören kan dra åt till ett mycket specifikt läge. Den varnar omedelbart
operatören om en bult har dragits
åt för mycket eller för litet. Fel kan
åtgärdas omedelbart så att dyrbara
omarbeten undviks.
Sladdlös: Operatörer kan arbeta i
mer bekväma arbetsställningar vilket
minskar ansträngningen. Det sladdlösa verktyget väger även mindre än
modellen med sladd, vilket underlättar arbetet över huvudhöjd samt när
ett 67 meter långt flygplan ska
gås över.
Trådlös kommunikation: Tillsammans med en Power Focus-styrenhet använder Tensor ESB Industrial
Radio Communication (baserad på
Bluetooth-teknik) för precis övervakning av inställningar.
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Ökad konkurrens tvingar internationella gruvföretag att
fokusera på utbildning för operatörerna. Med målsättningen
att skapa en miljö så nära verkligheten som möjligt har Atlas
Copco skapat simulatorer som är specifika för varje typ av
gruvmaskin i sortimentet.
TEXT & FOTO ATLAS COPCO

Virtuell gruvdrift
FÖR BLIVANDE OPERATÖRER av
gruvmaskiner börjar jobbet i klassrummet, där de får lära sig grunderna innan
de får gå vidare till träning i simulatorer. Där kan de öva på hantering av en
riktig maskin för att maximera effektivitet, säkerhet och produktivitet.
Simulatorerna ger ökad produktivitet och effektivitet på ett sätt som inte
kan uppnås med några andra metoder.
Genom test kan man sålla fram de allra
bästa operatörerna bland de sökande.
I Ryssland har Atlas Copco installerat simulatorer på ﬂera platser inklusive
en Boomer E2C i Norilsk, där gruvgiganten inom nickel och palladium,
Norilsk Nickel, ﬁnns.
– I en simulator behöver man inte
vara rädd för att göra misstag som innebär förstörd utrustning, något som ofta
händer i drift, säger Mats Strandberg,
chef för Atlas Copcos reservdels- och
serviceavdelning i Ryssland.
– Detta är av avgörande betydelse för
Norilsk Nickel. Det får helt enkelt inte
inträffa några stillestånd orsakade av
skador och reparationer på utrustningen. Dessutom kan nu
maskinoperatörerna
utbildas för att minska
utsläpp och bränsleförbrukning.
En annan kundfördel med simulatorer
är att det går att återskapa gruvproﬁler.
– Norilsk Nickel kan
återskapa proﬁlen för

Oktyabrsky-gruvan för dem som arbetar där, eller Komsomolsky-proﬁlen för
operatörerna från den gruvan, och så
vidare. Detta höjer verkligen värdet
på hela produktionsprocessen, säger
Mats Strandberg.
ATLAS COPCOS SIMULATORER
används även av eleverna i yrkesprogrammen. Varje år hjälper Norilsk
Nickel omkring 6 000 gymnasieelever
att välja yrkesbana.

– Atlas Copco har försett oss med en
fantastisk möjlighet att visa ungdomar
gruvutrustning och till och med låta
dem arbeta med den. Gruvindustrin
är i stort behov av högkvaliﬁcerade
specialister – borrmästare, operatörer,
ortdrivare. Därför är yrkesvägledningen
av största vikt. De här ungdomarna
kan visa sig vara vår framtida personal,
säger Elena Tumanova, biträdande
personalchef vid Norilsk Nickels
Taimyrsky-gruva.
I en simulator kan
operatörer testas
utan att de behöver
vara rädda för att
göra fel.
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Kompressorteknik sparar energi vid
dagens behandling av avloppsvatten.
Nya innovationer kan vara mer än 30
procent effektivare än gammalmodiga
roterande blåsmaskiner med lobteknik.

RENINGSVERK
SPAR ENERGI
TEXT ÅKE R MALM
FOTO ATLAS COPCO

ATLAS COPCO HAR UTVECKLAT en serie effektiva
blåsmaskiner för oljefri lågtrycksluft som kan spara energi
i reningsverk. Eftersom de är baserade på skruvteknik och
direktdrift med variabelt varvtal kräver de i genomsnitt
30 procent mindre energi än de äldre, roterande lobblåsmaskinerna.
– Lobtekniken uppfanns 1854 och är en mycket enkel konstruktion, ungefär som en pump som trycker luft in i ett rör
med mottryck, förklarar Ben Van Reybroeck, produktchef vid
Atlas Copcos division Oil-free Air, som slutade leverera sådana kompressorer under 2010.
En blåsmaskin är i grunden en kompressor som producerar
luft med ett tryck som är lägre än en bar. Skruvteknik komprimerar luften enligt andra och mer energieffektiva principer
än de gamla roterande lobblåsarna. Dessutom bidrar systemet
med direktdrift till bättre effektivitet eftersom det inte ﬁnns
någon transmission som ger energiförluster. Ett styrsystem för
variabelt varvtal kan också säkerställa att luftﬂödet alltid motsvarar behovet, så att ingen energi går förlorad på komprimering av överskottsluft.
Blåsarna används för att pumpa in luft i stora bassänger i
avloppsvattenreningen för att förse bakterierna som bryter ner
organiskt avfall med syre. Avfallet ﬂockas sedan till partiklar
som sjunker till botten där de kan samlas upp och föras bort,
vilket gör att vattnet renas.
Eftersom det här är en kontinuerlig process som kräver
stora mängder luft, förbrukar blåsarna i en typisk anläggning
för behandling av avloppsvatten mer än 60 procent av den
totala elförbrukningen. Därför har blåsmaskiner som sänker
elförbrukningen med 30 procent en stor inverkan på anläggningens totala kostnader.
14
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Dagens oljefria kompressorer
producerar luft med ett tryck
under en bar och behöver inga
smörjmedel för att fungera.

KOMPRESSORTERMINOLOGI
Blåsmaskin: En kompressortyp
som producerar luft med ett tryck som
är lägre än en bar. Moderna typer baseras på skruv- eller turboteknik med
variabelt varvtal (VSD), ofta utan växellåda.
Oljefri: Oljefria kompressorer behöver inte olja för smörjning. Detta är ett
krav i industrier där produktionsprocessen inte på något sätt får kontamineras. Här finner man tillämpningar som
avsvavling av rökgaser, produktion av
fibertyg och pneumatisk transport.
Skruvkompressor: Matar luften
genom ett gradvis avsmalnande utrymme mellan två parallella skruvar,
vilket gör att trycket gradvis ökas.
Hög effektivitet.

Turbokompressor: En centrifugalkompressor som ökar luftens kinetiska
energi och omvandlar det till ökat tryck.
Hög effektivitet.
Lobkompressor: En gammal teknik
som principiellt motsvaras av en pump
som trycker in luft i ett rör för att skapa
tryck i det. Låg effektivitet.
Drivning med variabelt varvtal:
Ett styrsystem med en frekvensomvandlare som anpassar kompressorns
varvtal till luftbehovet för stunden så
att ingen energi förspills på överskottsluft.
Direktdrivning: En kompressor
som är direktansluten till motorn utan
mellanliggande växellåda och de energiförluster den medför.

Jämfört med gammalmodiga roterande lobblåsmaskiner
kommer dessa mer tekniskt avancerade kompressorer att kosta
mer i inköp, men ger i stället långsiktiga besparingar.
– Jag kan säga att kapitalinvesteringen blir större, men livscykelkostnaden lägre, säger Ben Van Reybroeck.
Den energi som en blåsmaskin i ett reningsverk för avloppsvatten förbrukar står för 80 procent av totalkostnaden över
hela dess livslängd. Medan energiförbrukningen är en nyckelfaktor för blåsmaskinens prestanda ﬁnns det en annan aspekt
som är än viktigare för användarna. Inte minst för dem vars
affärsidé är att producera rent vatten.
– De måste vara 100 procent säkra på att luften är helt fri
från olja och att det inte ﬁnns någon risk för kontaminering,
säger Ben Van Reybroeck.
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Framtiden
är redan här
Tekniska framsteg inom virtuell verklighet,
förstärkt verklighet och bionik är inte längre
bara ämnen för ﬁlmer och datorspel. Möt
morgondagens cybernetiska operatör.

Röstkommando

TEXT DAVID BENNETT ILLUSTRATION BJÖRN GEVERT

I DAGENS tillverkningsindustri ställs
allt högre krav på ﬂexibilitet. Högautomatiserade processer, till exempel i
fordonsindustrin, måste kunna klara
produktvariationer och kundanpassningar av individuella fordon på samma
monteringslinje. För att klara konkurrensen behöver företagen mer soﬁstikerade verktyg och system som vid rätt
tidpunkt kan ge medarbetarna den information de behöver.
Anders Nelson och Johan Wallgren,
utvecklingsansvariga på Atlas Copco
Tools, tror att nya tekniker helt kommer
att förändra produktionsprocesserna i
tillverkningsindustrin.
– TEKNISKA FRAMSTEG inom
bionik, virtuell verklighet och förstärkt
verklighet görs så gott som dagligen, säger Anders Nelson.
I framtiden ser de båda en vision där
operatörer utför sitt jobb med superergonomiska verktyg och med interaktiva
elektroniska anordningar som vägleder
och stödjer dem genom processer. De
anser att industrimiljöer där operatörer
utför monotona uppgifter är ett föråldrat
sätt att arbeta.
16

– Förr bestod gränssnittet mellan operatören och verktyget av en tryckknapp.
I framtiden kommer verktyget förmodligen vara mer av en bionisk förlängning
av operatören med ständig datalagring,
säger Anders Nelson.
I en nära framtid ser de cybernetiska
operatörer som är utrustade med avancerade trådlösa hörlurar, mikrofoner och
kameror som både förstärker de mänskliga sinnena och är sammankopplade i
anläggningens hela produktionssystem.
Dessa framtidens operatörer använder
röstkommandon och avancerad teknik
för spårning av ögonrörelser och har
smartphone-stora skärmar på armarna
på vilka de kan mata in och ta emot data
från monteringsverktyget. Alla dessa
smarta enheter är trådlöst realtidsanslutna till anläggningens produktionssystem.
– Mycket av det vi beskriver ﬁnns
tillgängligt idag. Vi levererar redan soﬁstikerade styrsystem för handhållna
och fasta monteringsverktyg. Vi har
också ett Tool Location System – i princip ett GPS-system för inomhusbruk,
säger Johan Wallgren.
Atlas Copcos Tool Location System

Interaktiva elektroniska enheter och
superergonomiska verktyg kommer att
leda och stödja operatörer i framtiden.

(TLS) är ett innovativt och tillförlitligt sätt att säkerställa att åtdragningarna genomförs vid rätt station och på
rätt produkt. Produkter och verktyg har
etiketter som gör att de kan lokaliseras
med ultrabredband-radiofrekvensteknik. TLS ger precis positionering av
verktyg och produkter med en noggrannhet av 50 cm.
– Möjligheterna för spännande ny
utveckling är oändliga. Vi har idéerna
– det är bara en fråga om vilka man ska
prioritera. Endast fantasin sätter gränsen för vad som ska komma, säger
Anders Nelson.
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Utbildningscenter
TEXT & FOTO ATL AS COPCO

Kamera
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Intelligent skärm

NÄR GUERRA, en av Brasiliens största tillverkare av vägtransportprodukter
– såsom trailers, skåpbilar och lastfordon – behövde ändra sina verksamhetsprocesser beslutade företaget att gå till
botten med problemen. En uppenbar
lösning var omfattande utbildning, men
Guerra hade inte den organisationsstruktur som krävdes för att genomföra
detta. Därför sökte Guerra hjälp hos sin
långtida partner Atlas Copco. Resultatet blev ett Professional Training Center
som utformades för att kompetensutveckla Guerras personal och hjälpa dem
att maximera sin potential.
Centret erbjuder nu utbildning för
operatörer och underhållstekniker. Här
kan även göras jämförande tester med
hjälp av olika utrustning och tillbehör,
såsom borrar, skruvar och slipmaterial.
Operatörerna lär sig hur man minskar
driftskostnaderna och undviker tidskrävande tester på monteringslinjen.
– Förutom den hjälp vi ﬁck med att
avgöra vilka verktyg vi skulle använda
i vårt labb, gav Atlas Copco oss värdefulla tips om rätt val av verktyg för vår
monteringslina och vi ﬁck även hjälp
med utbildnings- och supportmaterial,
berättar Paulo Ferreira på Guerras avdelning för processtillverkning.
– Nu tar vi fram en speciﬁk plan för
varje nyanställd. Vi tittar på arbetsuppgiften och verktygen de ska använda
och avgör sedan vilken utbildning
de behöver.

VISSTE DU?
Förstärkt verklighet: En verklig,
direkt eller indirekt bild av en fysisk,
verklig miljö där föremål förstärks
med datorgenererade sinnesintryck
såsom ljud, video, grafik eller GPSinformation.
Bionik: Tillämpningen av biologiska metoder från naturen vid studier
och design av konstruktionssystem
och modern teknik.
Cybernetik: Vetenskapen om
kommunikations- och automatiska
styrsystem i både maskiner och biologiska enheter.

Tool Location System (TLS):
Ett system som använder givare
för att lokalisera tillgångar, produkter och/eller verktyg. Med hjälp av
bredbands-radiofrekvensteknik, kan
TLS lokalisera tillgångar med en noggrannhet av 50 cm.
Virtuell verklighet: En term som
hänvisar till en datorsimulerad miljö
som kan simulera fysisk närvaro i såväl en verklig som en imaginär värld.
Paulo Ferreira på Guerras avdelning för
processtillverkning uppskattar Atlas Copcos
förbättringsråd och hjälp med utbildning
och supportmaterial.
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MEDICINSK GAS

I denna toppmoderna, integrerade operationssal används sofistikerade informationssystem för
både utbildning och operationer.

ssa tekniska
”Vi är ett utbildningssjukhus och de
inte bara leverera
framsteg gör det möjligt för oss att
bättrad pedagogik .”
högkvalitativ sjukvård, utan även för University Hospital

Murad Jivan, Global Director of

18

Supply Chain Management, Aga

Khan
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Lyckad

OPERATION
Samarbetet och partnerskapet mellan BeaconMedæs och
Aga Khan University var avgörande vid implementeringen
av spjutspetsteknik på ett sjukhus i Pakistan. Ett sjukhus
där utbildningen är lika viktig som sjukvården.
TEXT NANCY PICK FOTO ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

I APRIL 2012, genomförde en kirurg
på Aga Khan University Hospital i
Karachi en titthålsoperation för att
ta bort en gallblåsa. Även om operationen var ett rutiningrepp, var operationen unik ur en aspekt. Ingreppet var
det första som gjordes i sjukhusets nya
integrerade operationssal med digital
teknik. Operationssalen är också den
första i sitt slag i Pakistan.
– Denna spjutspetsteknik tar oss
till en helt ny nivå, säger Murad Jivan,
chef för Supply Chain Management
på universitetet.
I den integrerade operationssalen
kan kirurger sända operationer i live-tv
och dela sin expertis med kollegor över
hela regionen och med universitetets
studenter. Dessutom erbjuder den nya
operationssalen soﬁstikerade informationssystem så att kirurgerna har tillgång online till patientens sjukjournaler, röntgenbilder och skanningar. I den
ergonomiskt utformade operationssalen ﬁ nns även ett centralt styrsystem.
Projektet innebar dessutom ett gyllene tillfälle för Atlas Copco att ta hem
en order inom ett mycket konkurrensutsatt område. Under 25 år har BeaconMedæs, ett företag i Atlas Copcogruppen, levererat all medicinsk gasutrustning till Aga Khan University
Hospital. Det förtroende som byggts
upp genom åren banade väg för detta
nya projekt.
Det här projektet visade sig emellertid vara ovanligt komplicerat. Utrust-

ning till den integrerade operationssalens huvudsystem tillhandahölls av
Karl Storz, ett tyskt företag som har
installerat omkring 3 000 av dessa
system över hela världen. Sjukhuset
behövde även sex hängarmar, de
metallställningar som håller uppe
de kirurgiska instrumenten och den
medicinska utrustningen samtidigt
som de kommunicerar via optisk
ﬁber. Mer speciﬁ kt bestod ordern
av tre hängarmar för anestesi och
tre för endoskopi/kirurgi.
Karl Storz, som är marknadsledande
i sin bransch, arbetar helst med sina
egna leverantörer, även dessa baserade
i Tyskland. Men Aga Khan University
Hospital insisterade på att använda
BeaconMedæs.
– BeaconMedæs har levererat vad än
vi begärt. Detta var avgörande vid vårt
val, förklarar Hussain Ramzan Ali,
ansvarig för byggprojekt på sjukhuset.
De nya systemen krävde omfattande
specialanpassning och Hussain Ramzan Ali berättar att BeaconMedæs var
mycket ﬂexibla när det gällde att tillmötesgå alla krav.
I den nya operationssalen krävs
specialutrustning för syre och kväve
liksom kompressorer som förser den
sterila miljön med ren luft.
– Detta var vår första installation.
Framöver siktar vi på att göra alla våra
tre nya operationssalar integrerade och
utrustade med uttag från BeaconMedæs, säger Hussain Ramzan Ali.

Denna typ av avancerade operationssalar är dessutom klara att implementeras utanför Pakistan. Aga Khan
University Hospital i Karachi är del
av ett nätverk med anslutna sjukhus
på tre kontinenter.
– Nu kan läkare i Nairobi se vad som
pågår i vår operationssal i Karachi och
vi kan sända live-tv till Kabul, säger
Murad Jivan.

BEACONMEDÆS
BeaconMedæs, sedan 2006
en del av Atlas Copco-gruppen,
är en världsledande specialist inom design, leverans och
installation av rörbaserade
distributionssystem för medicinsk gas. Företaget spelar en
avgörande roll inom sjukvården
genom att på fem kontinenter
kunna hjälpa patienter när de är
som mest sårbara.
Företaget verkar via lokala
och regionala distributörer i
över 40 länder och via Atlas
Copcos marknadsbolag når det
ytterligare 140 länder.
Under mer än 60 års utveckling av kliniska rutiner har BeaconMedæs produkter funnits i
gränssnittet mellan patienten
och vårdgivaren, och har bidragit till att uppfylla de ökade
krav som ställs på livsuppehållande utrustning, som är hjärtat
i ett modernt sjukhus.
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Allt under

KONTROLL
För ett halvt decennium sedan började Atlas Copco
utforma metoder för att göra borriggar mer effektiva.
Arbetet resulterade i en systemplattform som är såväl
innovativ och bränsleeffektiv som prisbelönt.
TExT & FoTo AtlAs CopCo

DET ÄR TYDLIGT att Atlas Copcos
största påverkan på miljön sker då produkterna används. Alltså är det extremt
viktigt för företaget att innovativa och
miljömässiga aspekter integreras i designprocessen för nya produkter.
Med detta som utgångspunkt började
Atlas Copcos division Surface Drilling
Equipment för fem år sedan försöka hitta nya sätt att förbättra energieffektiviteten i sina borriggar och minska antalet
komponenter. Det handlade också om
att designa en hytt med bästa möjliga
användarvänlighet, minska den totala
ägandekostnaden för kunden och självklart minska riggens miljöpåverkan.
Resultatet: Rig System Platform, en
enhetlig styrsystemsplattform för alla
riggar för ovanjordsborrning som tillverkas i Örebro och så småningom även
för dem som tillverkas i Kina, Japan och
Indien.
– Plattformen är ett mycket energieffektivt styrsystem för borriggar, med
helt nya system för elektricitet, hydraulik och kompressorer. Det nya styrsystemet är optimerat för att bara leverera
så mycket effekt som krävs för att utföra
arbetet, berättar Jimmy Holler, design20

ansvarig för det nya systemet.
Den nya Rig System Platform har så
framgångsrikt nått de uppsatta målen att
divisionen Surface Drilling Equipment
i juni 2011 vann Atlas Copcos miljöpris.
Plattformen testas nu på fältet och får
även där extremt goda resultat.
FÄLTTEsTERna av SmartROC T35/
T40-riggarna med det nya styrsystemet
i Sverige, Norge, Tyskland, Polen och
Turkiet har visat på bränslebesparingar
på upp till 45 procent jämfört med motsvarande utrustning vid samma eller
förbättrad borrningsprestanda. Systemet reducerar även motorbelastningen
med i genomsnitt 40–50 procent vilket
ökar motorns livslängd. Livslängden för
borrsträngens förbrukningsmaterial har
ökats med upp till 30 procent.
I nästa version av riggar med det nya
styrsystemet, SmartROC T45 och T50,
kommer bränsleförbrukningen att vara
35–45 procent lägre jämfört med tidigare modeller. Målet är att den enhetliga
styrsystemsplattformen ska finnas i alla
produkter under det kommande året.
Även vid en typisk tillämpning för
SmartROC T35 kan bränsleförbruk-

ningen minskas med 20 250 liter per år.
Det motsvarar en årlig minskning av
koldioxidutsläppen med 53 460 kg per
rigg. I det nya hydraulsystemet har antalet hydraulslangar kunnat minskas till
hälften och antalet kopplingar med mer
än två tredjedelar.
– Genom att även börja använda
kopplingar med mjuka packningar har
vi tagit ett stort steg närmare en helt
läckagefri rigg. Testerna på fältet har
visat på en i stort sett läckagefri installation, säger Jimmy Holler.
Hydraulikens oljereturledning omkonstruerades tillsammans med en ny
hydraultank med en cyklon som trycker
ut luftbubblorna ur oljan. Denna lös-
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Jimmy Holler, rig System design manager (håller miljöprisdiplomet) och hans team, tillsammans med anna Brandhorst-Satzkorn, vice President integrated management System, gruv och
bergbrytningsteknik (andra från höger) och Kobus malan, före
detta chef för divisionen rocktec (längst till höger).

Fördelar med innovationerna i
“rig SyStem PlatForm”
Påtagliga besparingar i material-

kostnader och monteringstid.
minskad bränsleförbrukning med
upp till 45 procent.
motorns tomgångsvarvtal har
minskat från 1 200 till 800 varv/min
vilket sänker bullernivån.
den reducerade motorbelastningen
förlänger motorns livslängd.
50 procent färre hydraulslangar.
71 procent färre kopplingar.
Förbrukningsmaterialets livslängd
har ökat med upp till 30 procent.

ny teknik för hydraultanken tillåter
en mindre tank som kan användas på
alla riggar oavsett typ och modell.
oljevolymen har minskats med mer
än 75 procent.
den mindre oljetanken betyder att
mindre olja förloras vid spill.
Kopplingar med mjuka packning-

ar ger färre läckage.
Potentiell årlig minskning av koldioxidutsläpp med 53 460 kg per rigg.
enhetligheten mellan olika riggars
elsystem har ökat till ca 90 procent.

ning gjorde att såväl tankens storlek
som hydraulsystemets oljemängd kunde
minskas. Därigenom minskas även den
oljemängd som skulle kunna spillas ut
vid ett större haveri.
Samma tank kan användas på alla
riggar för ovanjordsborrning, oavsett
storlek. Oljevolymen har minskats med
mer än 75 procent, från 450 till 90 liter.
Hydraultanken är försedd med en
unik typ av retur- och utluftningsfilter
utan stål, som därigenom kan brännas
på ett sätt som är mindre skadligt för
miljön än tidigare tankar.
I hytten är förarmiljön helt nykonstruerad. Atlas Copco har arbetat tillsammans med en extern partner för att
definiera ett generellt gränssnitt människa/maskin vilket säkerställer att kunderna får den bästa operatörsmiljö som
går att få i en borrigg.
Den genomsnittliga materialkostnaden för en rigg som är tillverkad med
denna systemtyp kan sänkas rejält.
Dessutom kan monteringstiden
minskas med upp till 50 timmar
per rigg, vilket bidrar till ytterligare
kostnadsbesparingar.
Riggarnas enhetliga uppbyggnad kommer även att påverka andra
tillverkningskostnader som lager,
inköpsnivåer och administration av reservdelsnummer. Fullt implementerat
kommer projektet att öka samstämmigheten mellan de olika riggarnas elsystem till omkring 90 procent och mellan
hydraulsystemen med 75 procent, vilket innebär stora besparingar.
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TexT michael miller & atlas copco
foTo atlas copco
källA & illusTrATioner transparency international *
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No data

Att vägra befatta sig med
mutor och korruption är kanske inte alltid det snabbaste
sättet att göra affärer, men
det är alltid det rätta. Atlas
Copco arbetar för att nolltolerans mot korruption ska
bli djupt förankrad i
företagskulturen.
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map. Copyright 2011. Med tillstånd
av Transparency International: the
global coalition against corruption.
Mer information finns på
www.transparency.org.

korruptionsuppfAttningsindex
varje år gör den fristående organisationen transparency international en
enkät bland affärsfolk och analytiker
om hur de uppfattar korruptionsnivån i olika länder i världen. 2011 rankade gruppen 183 länder på en skala
mellan 0 (väldigt korrupta) och 10 (fria
från korruption) och publicerade resultaten i 2011 års korruptionsuppfattVERY
9 - 10
ningsindex. följande är en lista över
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8 - som
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de länder
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turer de arbetade med.
– Med andra ord, om
det var sed i ett visst land
att ge dyra gåvor till kunder, ansågs detta vara OK.
Idag är detta inte OK. Lokalt
accepterad affärssed och kultur är ingen
ursäkt för korruption.
Som världsmedborgare med värdefulla varumärken ser Atlas Copco
behovet av att arbeta aktivt för att se
till att alla anställda förstår och följer
principerna för integritet i sin
dagliga verksamhet. Målet
är att inte ha några fall
2.0
av korruption inom Atlas
2.0
Copcos globala verksamhet.
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Av AllA finAnsiellA oegentligheter som kan skada ett företag eller en
verksamhet är det korruption som ger
upphov till de största skadorna. Den slutsatsen drogs i en global undersökning
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gjord av konsultfirman PwC i samarbete
länder idag. Alla brott mot sådana lagar
med London School of Economics.
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rssed och
”Lokalt accepterad affä
r korruption.”
kultur är ingen ursäkt fö

Håkan osvald, Atlas

Copcos chefsjurist

potentiella korruptionsfall och stränga
åtgärder vidtas i respektive fall. Interna
kontrollprocedurer finns för att minimera risken för korruption och mutor, till
exempel separering av arbetsuppgifter.
Enligt koncernpolicyn måste mottagna
och skänkta gåvor uppfylla lokal lagstiftning och affärsregler.
Atlas Copcos affärskod, tillgänglig på www.atlascopco.com, bygger på
FN:s Global Compact, av OECD utfärdade riktlinjer för multinationella företag, FN:s internationella regelverk för
mänskliga rättigheter och Internationella arbetsorganisationens principer.
Upprättande av en etisk kod var bara
det första steget. Att se till att alla är
medvetna om den och följer den kräver
stora insatser.
IndonesIen är ett aktuellt fall.
– Alla anställda är medvetna om
riskerna med att bedriva verksamhet i
Indonesien. Utbildning är den viktigaste
faktorn för att undvika dessa risker och
för att kunna bedriva vår dagliga verksamhet enligt principerna och riktlinjerna i vår affärskod, säger Noel Avila,
chef för PT Atlas Copco Indonesien.
Den indonesiska ledningen har tagit
fram en broschyr på det lokala språket
bahasa.
– Det räckte inte att översätta broschyren. Det viktigaste var ordentlig
utbildning som förklarade dess innehåll,
så att inget lämnades åt slumpen eller
olika tolkningar, säger Noel Avila.
Under 2011 bedrev den lokala
ledningen i Indonesien utbildning i affärskoden för alla anställda – först för
chefer och gruppledare, sedan för ar24

betsledare, därefter för sälj- och servicepersonal och slutligen för alla övriga
medarbetare.
– När vår verksamhet växer och vi får
fler kunder, utvecklar vårt distributionsnät och samarbetar med fler leverantörer blir värdet av den här utbildningen
uppenbar. I år har vi återigen arrangerat
ett särskilt möte om affärskoden för
personal som möter kunder, i samband
med vår årliga nationella sälj- och servicekonferens. Den här gången kommer diskussionerna att vara ännu mer
inriktade på riskerna med korruption i
Indonesien, säger Noel Avila.
Men fortfarande är utbildningen bara
början.
– Vi tror inte att våra anställda och
övriga lokala intressenter kommer att
inse så lätt vad vi står inför enbart genom att hålla utbildningsmöten och en
medvetandekampanj. För oss är det lika
viktigt att bygga kanaler som medför ett
bredare deltagande från våra anställda
och andra lokala intressenter, säger
Noel Avila.
nÄr den LoKALA ledningen lämnar
offerter till kunder får de samtidigt broschyren med affärskoden.
– För oss är detta det enklaste sättet
att leverera ett tydligt budskap till våra
kunder att vi inte uppmuntrar mutor och
andra osunda relationer. Genom att göra
detta tror vi att våra kunder tydligt kan
särskilja Atlas Copco från andra organisationer, säger Noel Avila.
Ledningen har börjat göra granskningar och inspektionsbesök bland leverantörerna och för större inköp har en
sluten anbudsprocess införts utöver den
allmänna leverantörsutvärdering och

urvalsprocess som redan fanns på plats.
För att se till att alla förstod betydelsen i den etiska policyn höll företaget en
ceremoni där alla anställda fick skriva
på ett avtal där de förband sig att följa
nolltoleranskoden.
– Vi höll en ceremoni för att komma
bort från ”bara en formalitet”-uppfattningen bland de anställda och ge handlingen mer tyngd, säger Noel Avila.
Att bedrIvA verksamhet etiskt är
inte alltid det snabbaste sättet och inte
nödvändigtvis det mest framgångsrika
på kort sikt, men det är det rätta sättet. Håkan Osvald pekar på exemplet
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Det räcker inte med att läsa
affärskoden. Omfattande
utbildning vid Atlas Copcos
verksamheter är viktig så att
alla anställda förstår och
följer dess innehåll.

etisk hjälplinje

när företaget skulle köpa mark för att
bygga ut en anläggning i Indien.
– Det är nästan omöjligt att få tag på
bra mark där. Men nu har vi slutligen
den fabrik vi skulle ha haft för tre eller
fyra år sedan om vi betalt mutor, säger
Håkan Osvald.
Var det den bästa strategin att vänta?
Definitivt, säger Håkan Osvald.
– Vi står bergfasta mot mutor. Korruption får inte förekomma.
Om företaget går miste om affärer på grund av dessa principer eller
om det tar längre tid att få ett avtal till
stånd, är det ett acceptabelt pris för att
bedriva verksamheten etiskt.

Atlas Copcos etiska hjälplinje på koncernnivå
är ett viktigt verktyg i kampen mot oegentligheter, inklusive korruption. Anställda och andra
intressenter kan använda hjälplinjen för att rapportera uppförande som står i strid med Atlas
Copcos affärskod.
hjälplinjeprocessen används när ett fall inte
kan lösas på lokal nivå. Gruppens juridiska avdelning ansvarar för att undersöka rapporter
som tas emot via hjälplinjen och garanterar att
dessa behandlas konfidentiellt. Den person som
rapporterar den tveksamma aktiviteten garanteras anonymitet.
Under 2011 rapporterades totalt 25 misstänkta överträdelser mot affärskoden till
gruppens juridiska ombud genom den etiska
hjälplinjen. De rapporterade överträdelserna
varierade från organisatoriska förändringar och
ekonomiska frågor till personliga bekymmer.
Av de 25 rapporterade fallen hade 22 grund och
ledde till åtgärder, exempelvis internutredning,
polisutredning och disciplinära åtgärder. ett fall
visade sig handla om bedrägeri och ledde till
avsked. två fall är fortfarande under utredning,
inklusive ett som rör misstänkt korruption.
– hjälplinjen är ett viktigt verktyg i vår kamp
mot korruption och andra oegentligheter, säger
håkan Osvald, Atlas Copcos chefsjurist.
han framhäver att precis som att den person
som rapporterar en misstänkt överträdelse
kommer att förbli anonym, är det lika viktigt att
skydda namnet på den person som anklagas för
missgärningen.
– precis som i en domstol kommer inte någon
att bestraffas som inte befinns vara skyldig. Det
innebär att en skyldig person kan gå fri om det
saknas bevis. Vi kommer bara att vidta åtgärder
när det finns tydliga bevis på oegentligheter, säger håkan Osvald.
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utblick

inFrAsTrukTur
runT om i värlDen

Världsekonomins

ryggrad
Investeringar i infrastruktur och förbättrad
transport underlättar för handel och bidrar till
ekonomisk utveckling. För länder och företag
runt om i världen står det klart hur viktigt det
är med bra infrastruktur.

Över hela världen deltar Atlas
Copco i en mängd olika infrastrukturprojekt. På följande sidor kan du läsa om hur borriggar
i Argentina bidrar till att koppla
ihop Atlant- och stillahavskusterna. ett annat pågående projekt kommer att fördubbla
Panamakanalens kapacitet
2014 och en snabbtågslinje i
Turkiet kommer att knyta samman storstäderna Ankara och
istanbul.
De här projekten är bara några få av de infrastrukturuppgraderingar som kommer att medföra stora förbättringar, både
ekonomiska och sociala.
PAnAmAkAnAlen

ArgenTinA

TexT Cari SimmonS FoTo atlaS CopCo & Getty imaGeS

enligT oeCD:s uppskattning kommer det krävas investeringar på 361 biljoner kronor för att möta behoven av infrastruktur under kommande årtionden.
– Om man tittar på utvecklingen historiskt ser man att alla typer av investeringar är nyttiga för god tillväxt, men
att investeringar i infrastruktur är de
mest produktiva, i synnerhet i utvecklingsländer där kraven på befintlig infrastruktur bara ökar, säger Pravakar
Sahoo, docent vid Institute of Economic
growth på delhi University i Indien,
och författare till rapporten Infrastructure development and Economic
growth in China.
– det blir en positiv spridningseffekt mellan sektorer. Om det sker en

stor investering i transportsektorn, till
exempel i vägnätet, knyter det inte bara
ihop landet och ökar efterfrågan på järn,
cement och andra material, utan det ger
även en ökning av efterfrågan på arbetsintensiva investeringar. det skapar
många arbetstillfällen och i det långa
loppet gör infrastrukturen hela ekonomin konkurrenskraftig.
Pravakar Sahoo säger att alla infrastrukturinvesteringar ger effekt på
många sätt eftersom de attraherar och
uppmuntrar ytterligare investeringar.
avsaknad av infrastruktur gör istället
ett land mindre konkurrenskraftigt. Ett
exempel: det kostar en dollar när Kina
exporterar till andra länder, jämfört
med två dollar att exportera samma sak

”Höga transitkostnader orsakade av
ns export
infrastrukturproblem gör kontinente
arknaden.”
mindre konkurrenskraftig på världsm
Donald kaberuka, ordförande

26

i African Development Bank

TurkieT

från Indien. det här, menar Pravakar
Sahoo, beror på att Indien har sämre
utvecklad infrastruktur.
– de högre kostnaderna beror på hur
många dagar det tar för frakten att nå
hamnarna från fabriker eller gruvor –
och tid är pengar. Kina spenderar 15
procent av sin BNP på infrastruktur
medan Indien lägger ungefär 7 procent
på social och fysisk infrastruktur (vägar, civil flygtrafik, vatten, elektricitet
m.m.). det är också viktigt att komma
ihåg att Kinas BNP är tre gånger så hög
som Indiens, säger Pravakar Sahoo.
Många afrikanska länder står inför
ett liknande transportdilemma, som
orsakas av brist på alla typer av infrastruktur. Transportkostnaderna i afrika
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Infrastruktur I
utvecklIngsländer

är bland de högsta i världen.
– Höga transitkostnader orsakade
av infrastrukturproblem gör kontinentens export mindre konkurrenskraftig
på världsmarknaden och dess import
dyrare för konsumenter, säger Donald
Kaberuka, ordförande i African Development Bank i FN:s tidskrift Africa
Renewal.
Tidningen skriver vidare att bristen
på infrastruktur är allvarligast i åsidosatta landsbygdsområden. Hårdast
drabbas kvinnorna som lägger ner flera
timmar bara på att samla in ved för matlagning och uppvärmning.
– Kvinnor på landsbygden går i snitt
sex kilometer om dagen till floder och
brunnar eftersom de saknar vattenled-

ningar och brunnar. Eftersom vägarna
är så dåliga kan de inte få skördarna
till marknaderna eller ta sjuka barn till
sjukhuset, säger Donald Kaberuka.
Ett av de största hindren för infrastrukturutvecklingen är finansieringen.
– I Indien behöver vi 6,82 biljoner
kronor för investeringar i infrastruktur
under den 12:e femårsplanen (2012–
2017) och 50 procent av det förväntas
komma från den privata sektorn, säger
Pravakar Sahoo.
Genom partnerskap mellan offentliga och privata företag fördelas de stora
kostnaderna för den indiska regeringen,
men situationen kompliceras av krångliga tillståndsförfaranden, brist på välorganiserade projekt, tvister bland olika

utan bra infrastruktur slutar
alla samhällen och ekonomier att
fungera ordentligt. I ett utvecklingsland kan brist på fungerande infrastruktur vara ännu mer
förödande. den främsta orsaken
till att dessa länder fortfarande
kämpar med att komma ur fattigdomen är ofta en låg standard
på befintliga samhällsfunktioner,
kommunikationer och transportinfrastrukturer.
uppgradering av infrastrukturen är en viktig faktor för att
utvecklingsländer ska kunna bli
självförsörjande deltagare i den
globala ekonomin.

intressenter, brist på finansieringsalternativ och svårigheter kring hantering av
miljöfrågor.
Trots utmaningarna pekar Pravakar
Sahoo på att infrastrukturinvesteringarna har ökat i världen under de senaste
åren, både i utvecklings- och industriländer.
– Under en recession tenderar pengarna att gå till infrastruktur för att skapa
produktivitet, säger han.
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infrastruktur

Panamakanalen har tjänat världen väl
under det senaste århundradet, men
dagens större fartyg behöver en bredare
och djupare passage. Ett utbyggnadsprojekt pågår just nu för att fördubbla
kanalens årliga kapacitet.
TexT atlas copco FoTo atlas copco & Nasa

PANAMAKANALeN

En bredare väg

MELLAN
HAVEN
STILLA HAVeT
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ATLANTEN

4
NÄR PANAMAKANALEN byggdes för hundra år sedan ansågs arbetet
vara en bedrift i klass med pyramiderna, Roms akvedukter och den kinesiska muren. Nu blir kanalen ännu
mer imponerande genom ett projekt
som kommer att fördubbla dess kapacitet. Modern utrustning, inklusive en
uppsättning anläggningsmaskiner från
Atlas Copco, gör denna monumentala
uppgift möjlig.
Mer än 250 000 personer från hela
världen kom till Panama för att arbeta
på det första projektet som inleddes
1903 och slutfördes 1914. Från start
medförde kanalen stora besparingar
i tid och energi, eftersom fartyg som
tidigare var tvungna att segla runt Sydamerikas södra spets nu snabbt kunde
ta sig mellan Atlanten och Stilla havet.
Idag är däremot runt 37 procent av
världens containerfartyg för stora för

att komma igenom kanalen. De som
inte får plats måste antingen gå runt
Sydamerika eller lasta av i ena änden
av kanalen och skicka lasten med tåg
till den andra sidan.
Ett konsortium bestående av fyra
företag arbetar på vad som kallas
”Third Set of Locks Project”, som
kommer att fördubbla kanalens kapacitet till 2014. I konsortiet, som heter
Grupo Unidos Por El Canal (GUPC),
ingår företag från Spanien, Italien,
Belgien och Panama. För att behålla
formen på kanalväggen har företagen
tagit in Atlas Copcos hydraulhammare
HB 3000.
– Jag har aldrig tidigare sett den här
typen av sten. Den varierar från meter till meter, säger Gerd Casteleyn,
utrustningsansvarig på
GUPC-anläggningen.
Han säger att
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Idag är 37 procent
av alla containerfartyg för stora
för att gå genom
Panamakanalen.
En utbyggnad av
kanalen sparar tid,
pengar samt energi
och utsläpp.

”De lär användas en hel del under
projektets livslängd och vi behövde
en hammare av hög kvalitet.”
Pieterjan Versteele, biträdand

e utrustningsansvarig

AtlAs CoPCo VId
PAnAMAkAnAlEn
Vid Panamakanalens utbyggnadsprojekt,
som kommer att fördubbla kanalens kapacitet till 2014, används ett stort antal Atlas
Copco-produkter:

hammarna har hjälpt arbetarna att demolera klippor som är för stora för de käftkrossar man har tillgång till lokalt.
– Det är viktigt att ha rätt verktyg, säger
Pieterjan Versteele, biträdande utrustningsansvarig. Han tillägger att precision är avgörande och
att Atlas Copcos HB 3000 får jobbet gjort.
– Det är omöjligt för mig att förklara komplexiteten hos kanalens slutliga utseende. Planerna är
extremt komplicerade och ändras under projektets
gång, säger Pieterjan Versteele.
Till slut kommer så många som 7 000 personer
att arbeta med slussarna. Manuellt arbete kommer
att behövas för att avlägsna mindre ojämnheter och
arbeta i trånga utrymmen. Hittills har GUPC köpt
in 150 handhållna Atlas Copco-tryckluftsspett,
som valdes ut tack vare sin låga vikt och tåliga
konstruktion.
– De lär användas en hel del under projektets livslängd och vi behövde en hammare av hög
30

Manövreringsförmågan hos mindre,
lättare, portabla
lågtryckskompressorer gör tuffa jobb
enklare.

1 ovanjordsborraggregat
4 tunga hydraulhammare
6 datoriserade ovanborrsaggregat
15–20 belysningsmaster
23 kyltorkar
24 stationära oljesmorda skruvkompressorer
40–45 portabla kompressorer
200 tryckluftshammare
500 vibratorer
Borrstål på försörjningskontrakt

kvalitet, säger Pieterjan Versteele.
När Third Set of Locks Project har slutförts
kommer Panamakanalen att ge världen kortare
frakttider, högre bekvämlighet samt lägre energiförbrukning och utsläpp jämfört med att skicka
större fartyg den långa vägen runt Sydamerika.
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INFRASTRUKTUR

TYST
framgång
I utvecklingsprojektet
Anderson Road
ingår vägbyggen,
dräneringssystem,
stödmurar och
stabilisering av
sluttningar i den
kuperade terrängen.

Ovanjordsborriggen
SmartRig ROC D7C
har en bullernivå som
är lägre än hälften av
vad myndigheterna
föreskriver.

I Hongkong är tystnad
värdefull – och sällsynt.
Ett stort projekt i staden
får hjälp av borriggen
SmartRig så att de
boende inte dränks i oljud.

Som trängst är det i Kowloon, en halvö
på det kinesiska fastlandet, tvärs över
hamnen från Hongkong-ön. För att
kunna möta det ständigt ökande behovet
av mark, som är följden av ekonomisk
utveckling och befolkningsökning, blev
man i Hongkong tvungna att undersöka
alternativa och innovativa strategier.

TEXT & FOTO ATLAS COPCO

SEDAN 2008 har arbete pågått med
Anderson Road, ett storskaligt stadsbyggnadsprojekt i östra Kowloon med
målet att förbereda 20 hektar för bostäder och annan användning. I projektet
ingår att gräva ut cirka 2,6 miljoner

SJU MILJONER människor på 1 104
kvadratkilometer gör Hongkong till en
av världens mest tätbefolkade platser.

kubikmeter jord och sten. Eftersom platsen ligger nära det folkrika
bostadsområdet Sau Mau Ping, har
Hongkongs styre infört restriktioner
för hur höga bullernivåerna får vara
under byggtiden, som väntas pågå till
2014. Som en del av arbetet med att
hålla bullret på låga nivåer använder
entreprenören en ovanjordsborrigg från
Atlas Copco av typen SmartRig ROC
D7C. Med en bullernivå så låg som 55
A-viktade decibel – lägre än hälften
av myndigheternas gränsvärde – kan
bullerstörningarna för bostadsområdet
hållas på ett minimum.
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Att återskapa

ETT LAND

atlas Copco deltar i arbetet med återuppbyggnaden
av det svårt krigshärjade afghanistan genom att bidra
med utrustning, kunskap och med sitt kontaktnät.
TexT nancy pick FoTo atlas copco & Getty imaGes
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DET ÄR INTE ALLA företag som har resurserna,
kunskapen eller modet att ta sig an projekt i Afghanistan. Icke desto mindre, när USA:s försvarsdepartement beslöt att bygga en komprimeringsanläggning för
naturgas (CNG) i Sheberghan – en stad med 150 000
invånare längs Sidenvägen i norra Afghanistan – antog
Atlas Copco utmaningen.
– På en skala från 1 till 10 hade detta en svårighetsgrad av 20, säger Alec Shapiro, en oberoende energikonsult för USA:s försvarsdepartement, som arbetade
med projektkoordineringen.
– Vi genomled kraftiga snöstormar, regn och köld
så svår att våra händer frös fast om vi tog i metall och
dessutom ﬁck hela teamet evakueras till en militärbas på grund av anti-amerikanska demonstrationer. Vi
trodde vi skulle bli klara på 19 dagar. Det tog oss 36.
Frågar man invånarna i Sheberghan så säger de att
det var värt besväret. Efter svåra konstruktions- och
konverteringsåtgärder kan nu ”moderanläggningen”
leverera lokalt producerad CNG till hundratals taxibilar, det enda transportmedlet som ﬁ nns tillgängligt
för de ﬂesta invånarna.
– Det var folk som grät när vi tankade den första bilen. En företagsledare sa att det var första gången på 15
år som någon satsade pengar på staden och
verkligen skapade arbetstillfällen, säger
Alec Shapiro.
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Efter konvertering
kan bilen använda
både komprimerad
naturgas (CNG) och
bensin från den nya
CNG-anläggningen.

Projektet var ett resultat av Kris Haags vision. Han
ansvarar för energiprojekt på det amerikanska försvars
departementets Task Force for Business & Sustainability
Operations, en grupp vars mål är att stimulera ekonomin i
Afghanistans privata sektor. Landet är fortfarande beroende
av oljeimport vilket gör att priset på bensin är högt. Men
Afghanistan kan producera sin egen naturgas, vilken är
betydligt billigare.
Inledningsvis tog Atlas Copco med sig försvarsdeparte
mentets team på en resa till Malaysia för att visa hur CNG
utrustning fungerar i ett utvecklingsland. Företaget konsulte
rade även Wahidullah Shahrani, Afghanistans gruvminister,
som var mycket entusiastisk.
Det fanns dock många hinder att överbrygga innan projek
tet var i hamn.
– Framförallt var det mycket svårt att få in folk i landet.
Det var leverantörer som inte ville göra resan. En kille skrev
ett brev och sa: ”Jag är ledsen, jag är en fegis och vill inte
åka”, berättar Alec Shapiro.
Atlas Copco levererade inte bara utrustning, utan hjälpte
även till med leveranser av viktigt materiel från andra
företag.
– Sättet som Atlas Copco samlade sina resurser för att ge
nomdriva projektet på så kort tid var helt enkelt fantastiskt.
Det kom folk från Atlas Copco i Pakistan och stannade un
der alla förseningar. De visade på enastående engagemang i
kundrelationen, säger Alec Shapiro.
– I projektet med CNGstationen fanns det många utma
ningar som förpackningsdesign, inköp av utrustning, in
stallationer i tuffa väderförhållanden och den lokala kom
petensnivån, säger Nasir Jamal, Business Line Manager på
divisionen Oilfree Air.
Kris Haag menar att anläggningen, med sin höga kvalitet,
skulle kunna finnas var som helst i Europa eller USA. När
man står och ser på hela komplexet, går det inte att ana att
det ligger mitt i Afghanistan, detta öde och krigshärjade land
där framgångar är sällsynta.
34

Alec Shapiro, oberoende energikonsult för amerikanska försvarsdepartementet, hjälpte till att samordna det komplexa projektet.

ÅtERUPPbyGGNAD mED CNG-LöSNiNG
Sedan 2002 har USA:s regering spenderat omkring
SEK 485 (EUR 55) miljarder på program som ska säkra
och stabilisera läget i Afghanistan och samtidigt återuppbygga infrastrukturen. Den nya CNG-stationen i
Sheberghan var en del av dessa program. Atlas Copco
levererade en rad olika typer av utrustning och tjänster för uppbyggnaden och driften av stationen. Här
nedan listas bara en del av vad gruppen bidrog med:
En anläggning som avskiljer svavel ur naturgas så
att den blir ren nog för användning.
En verkstad där bilar konverteras för två bränslen
och kan köras på antingen bensin eller CNG.
Lagringsutrymme för 4 000 kg samt utrustning för
samtidig påfyllning av fyra bilar.
På stationen finns en påfyllningsslang för släpvagnar som kan transportera CNG.
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Utmaning: riv en 5 500 ton tung och
85 meter lång viadukt på en hårt
trafikerad engelsk motorväg på 36 timmar.
text & foto atlas copco

Felfri

prestAtioN
fram till December 2011 ledde
Catthorpe-viadukten i mellersta England södergående trafik på motorväg
M6 över M1. Men den var sliten och en
ny bro hade just öppnat för trafik.
I januari 2012 skulle den gamla viadukten bort, och det skulle ske inom 36
timmar under en helg. Rivningen och
borttransporten innebar att båda motorvägarna fick lov att stängas för södergående trafik och minsta försening skulle
ha varit dyrbar och påverkat trafikflödena över ett stort område.
Rivningsuppdraget var ”en mycket
speciell teknisk utmaning”, berättade
Ivan Marriott, projektledare för U.K.
Highways Agency för BBC.
Armac Group, de inhyrda rivningsexperterna, satte in tio hydraulhammare
från Atlas Copco för att skrota strukturen. Armac använde även en hydraulisk

kombinationssax av typen CC 6000 från
Atlas Copco för att krossa betongen och
klippa de armeringsjärn, med 32 till 50
millimeter i diameter, som förstärkte
strukturen. Denna sex ton tunga maskin,
med sin kombination av hög spräckkraft
och snabb öppning och stängning, är
gjord för hög produktivitet.
– Vi var mycket nöjda med att kunna
lita på Atlas Copcos utrustning för
detta uppmärksammade och tidskritiska projekt. All utrustning från Atlas

Copco fungerade felfritt under hela
projektet, trots att den användes så intensivt och så gott som kontinuerligt,
säger Noel McLean, Contracts Director
på Armac.
För att säkerställa att inga utrustningsproblem skulle orsaka uppehåll
i arbetet försåg Atlas Copco Armac
med ett lager med viktiga reservdelar
som fanns på plats under hela projektet. Men som väntat behövdes inga
reservdelar.

a lita
”Vi var mycket nöjda med att kunn
på Atlas Copcos utrustning för detta
projekt.”
uppmärksammade och tidskritiska
Noel mclean, contrac ts Director

på armac
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PROFIL

HON ÄR EN I

GÄNGET
För Lina Nyman var det enklare att lära sig tala
mandarin än att ta över rodret i Atlas Copcos fabrik
för bergborrmaskiner i Zhangjiakou. Nu trivs hon
i sin utmanande roll med grundinställningen att
ˮingenting är omöjligtˮ.
TEXT CARI SIMMONS FOTO SUSETTA BOZZI

NÄR LINA NYMAN anlände till Kina
för att arbeta som design- och utvecklingschef inom Atlas Copcos divisionRock Drilling Tools verkade utmaningen skrämmande. ”Jag vill aldrig bli
bolagschef”, minns hon att hon sa, efter
att ha sett de tuffa utmaningar hennes
chef stod inför varje dag.
Fyra år senare visade det sig att hon
hade fel. Hon gillar utmaningarna och
har tagit jobbet hon aldrig trodde hon
ville ha. Om sanningen ska fram vill
hon nu inte ha det på något annat sätt.
– Jag vill hela tiden höja nivån. Jag
föredrar att göra några få saker åt gången, men dessa gör jag till hundra procent, säger hon, nu chef för Atlas Copco
Zhangjiakou Construction and Mining
Equipment.
Det är denna inställning som inneburit att Lina Nyman fått uppdraget att
leda de 183 anställda på Atlas Copcos
produktionsanläggning i Zhangjiakou.
Lina Nyman började på Atlas Copco
i Fagersta 2007. Hon var då materialutvecklingsingenjör och arbetade med
metallutveckling.
– Jag blev intresserad av hårdmetaller
36

och framförallt deras användning i
Atlas Copcos bergborrningstillämpningar, berättar hon.
Inom ett år satt hon på ett ﬂygplan
från Sverige till Kina. I början var den
svåraste utmaningen att överbrygga
språkbarriären och hon anmälde sig genast till en intensivkurs i mandarin.
Idag känner hon sig bekväm med
att tala mandarin och använder sina
språkkunskaper på såväl arbetet som i
privatlivet. Hon är ensam utlänning på
anläggningen, ja, kanske den enda av
stadens 250 000 invånare.
– Människor är mycket vänliga här
och utlänningar accepteras snabbt. I
Kina umgås man ofta med kollegor efter
arbetstid och vi äter ofta middag tillsammans, spelar bordtennis eller ägnar
oss åt andra aktiviteter.
Men arbetet på Atlas Copcos anläggning för förbrukningsvaror som hammare och borrkronor ger henne inte
mycket fritid.
– I Kina ﬁnns en känsla av att alltid
ha lite bråttom, att vi alltid ligger lite
efter. Vi vill hela tiden kämpa för att bli
bäst, säger Lina Nyman.

LINA NYMAN
Chef för Atlas
Copco Zhangjiakou
Construction and
Mining Equipment
Ltd.
Nationalitet:
Svensk
Stationering:
Hebeiprovinsen, Kina
Familj: Svensk make
som arbetar i Peking
Språkkunskaper:
Kinesiska (mandarin), engelska,
svenska
Råd till andra utlänningar som kommer till Kina: Fråga,
lyssna, lär och fråga
mer, så att du förstår. Lär dig språket.
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”Jag vill ständigt höja nivån.
Jag föredrar att göra några få
saker åt gången, men dessa gör
jag till hundra procent.”
Lina Nyman
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Dessutom ökar konkurrensen inom
Kina och marknaden är extremt
priskänslig.
– De konkurrenter som tidigare tillverkade billiga produkter, men av lägre
kvalitet, börjar komma ifatt oss när det
gäller kvaliteten, så gapet mellan pris
och kvalitet minskar. Vi kan inte ta
något för givet, berättar hon.
Atlas Copco är specialister på bergborrning och designteamet i Kina arbetar med produkter som ska uppfylla
de specifika behoven i Kina.
– Våra kinesiska designers är även del
av vårt globala forsknings- och utvecklingsteam och tillsammans arbetar vi
även på helt revolutionerande produkter,
säger Lina Nyman.
– Jämn och hög kvalitet och lång
livslängd är viktiga faktorer på den kinesiska marknaden för bergborrning.
Produkterna ska vara lätta att använda
men inte gå sönder lätt eftersom arbetet
ofta sker på avlägsna platser och långt
från underhållsservice. Att minska tiden
som kunden lägger ner på inställningar
och manuellt arbete – även på mindre
saker som att förbättra gängningen på
en hammare för att göra den mer lättöppnad – innebär en konkurrensfördel i
Kina, säger Lina Nyman.
Efterfrågan från de kinesiska gruv38

förbättringar
”Företaget är innovativt, söker alltid
t enkelt att
och vill vara i frontlinjen. Det gör de
känna sig stolt över att arbeta här.”
Lina Nyman
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ATLAS COPCO I KINA
Atlas Copco har verkat i Kina
under nästan ett sekel och landet är nu koncernens största
marknad. Här nedan visas verksamhetens utveckling i landet
genom åren.
1920-talet
Började sälja kompressorer i Kina.
1981
Atlas Copco (Hong Kong) Co., Ltd.
1993
Atlas Copco (Nanjing) Construction
& Mining Equipment Ltd.
1994
Atlas Copco (Wuxi) Compressor
Co., Ltd.
1998
Atlas Copco (China) Investment
Co., Ltd.
1999
Atlas Copco (Shanghai) Trading
Co., Ltd.
2001
Atlas Copco (Wuxi) Exploration
Equipment Ltd.

och anläggningsföretagen är stabil
och den enda nedgång Lina Nyman
kunnat se inträffar då man ﬁrar det
kinesiska nyåret.
– Alla ﬁrar, äter och lagar mat och
det känns som att BNP i Kina minskar varje år under denna tid och går
upp igen under mars och april, säger
hon och skrattar.
Lina Nyman kommer att ﬁra några
ﬂer nyår i Kina eftersom hennes kontrakt förlängts till 2015.
– Jag gillar företagskulturen på
Atlas Copco, hur företaget tänker
både på dagsläget och på morgondagen och inte bara på kortsiktiga vinster. Företaget är innovativt, söker
alltid förbättringar och vill vara i
frontlinjen. Det gör det enkelt att känna sig stolt över att arbeta här.
Eftersom företaget är decentraliserat tycker hon det känns skönt att
vara del av en global organisation.
– Det ger en känsla av säkerhet
att veta att man är en del av ett stort,
internationellt nätverk av kunskap,
metoder och öppna möjligheter. Det
ﬁnns en stor öppenhet och människor
är alltid beredda att stödja och hjälpa
varandra. Det är också tillåtet att göra
misstag och att lära av dem, vilket
känns bra, framförallt då man i Kina

2002
Liuzhou Tech Machinery Co., Ltd.
2003
Atlas Copco (Shenyang) Construction & Mining Equipment Ltd.
2004
Atlas Copco (Zhangjiakou) Construction & Mining Equipment Ltd.
Tooltec (Qingdao) Tool Co., Ltd.

Samtidigt som konkurrensen har
skapat en känsla av brådska i Kina,
arbetar Lina Nyman och hennes kollegor hårt för att behålla försprånget
på bergborrningsmarknaden.

snabbt måste kunna agera och ändra på saker.
Vid sidan av arbetet har Lina
Nyman kommit att bli en hängiven maratonlöpare.
– Jag började springa i Kina
för några år sedan eftersom jag
behövde motion. En dag sprang en
man som arbetar på slutbesiktningen på fabriken upp jämsides med
mig och började prata. Han bjöd
in mig till att träna tillsammans
med hans 50–60-åriga maratonlöpande vänner. I början var de
tvungna att dra ner tempot för min
skull, men nu är jag snabbast.

2005
Wuxi Pneumatech Air/Gas Purity
Equipment Co., Ltd.
2006
Shanghai Bolaite Compressor Co.,
Ltd.
2007
Shenyang Ruifeng Machinery Ltd.
Dynapac (China) Compaction & Paving Equipment Co., Ltd.
2008
Atlas Copco (Shanghai) Equipment
Rental Co., Ltd.
Shanghai Tooltec Pneumatic Tool
Co., Ltd.
Atlas Copco (Wuxi) Research and
Development Center Co., Ltd.
2010
Kunshan Q-Tech Air System
Technologies Ltd.
Atlas Copco (Shanghai) Process
Equipment Co., Ltd.
2011
Shanghai Beacon Medæs Medical
Gas Engineering Consulting Co., Ltd.
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Infrastruktur bereder

VÄG FÖR
UTVECKLING
Det råder inget tvivel om att ett bra vägnät är nödvändigt för ekonomisk
och samhällelig utveckling. Faktum är att det mellan 2020 och 2030
förväntas investeringar på SEK 2 biljoner (USD 292 miljarder) för att bygga
väginfrastruktur i världen, enligt OECD-rapporten Infrastructure to 2030. Denna
prognos avspeglar de ständigt ökande kraven på det befintliga vägnätet och
behovet av att hela tiden bygga ut och förbättra vägnäten över hela världen.
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Vägar till

VÄLSTÅND
Tidningen Achieve har letat reda på några
vägbyggnadsprojekt i världen där Atlas Copco har
varit delaktigt och undersökt hur dessa projekt påverkar
ekonomin på de platser som nu knyts samman.
TEXT SUSANNA LINDGREN, HANNA SISTEK, JEAN-PAUL SMALL
FOTO ISTOCKPHOTO, GET TY IMAGES & SHUT TERSTOCK

POLEN
EURO 2012, Fotbolls-EM, avgjordes
sommaren 2012 i Polen och Ukraina. I
förberedelserna för evenemanget ingick
en kraftfull upprustning av infrastrukturen i de båda länderna.
I Polen spelades matcherna i Warszawa, Poznań, Wroclaw och Gdansk.
Medan många av de mer än en miljon
utländska fansen och turisterna flög till
Polen, reste andra besökare med bil,
framför allt från grannländerna Tyskland
och Slovakien.
I Polen fick färdigställandet av motorväg A2 hög prioritet. Motorvägen
går från öster till väster i centrala Polen
genom Euro 2012-städerna Warszawa
och Poznań. Även Polens motorvägar
A4 och A1 och motortrafikled S5 ingick
i projektet. När turneringen nu är avslutad (och Spanien har tagit hem titeln) går dessa förbättringar in i en
andra och ännu mer värdefull fas, nämligen att möta
transportkraven i Polen.
Mellan 1994 och 2001 byggdes märkligt nog inte en
enda kilometer motorväg i Polen. År 2005 hade Polen,
trots sina 312 680 kvadratkilometer, endast 820 km
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separerade, flerfiliga motorvägar och motortrafikleder.
Det här har visat sig vara ett stort hinder för utländska
investeringar och ekonomisk tillväxt på nationell nivå.
Euro 2012 blev en fantastisk möjlighet för Polen att
rätta till de många decennierna av undermåligt underhåll av vägnätet. Eurovia, entreprenören på motorväg
A2, använde 60 stycken Dynapac-maskiner under det
viktiga vägarbetet.
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COLOMBIA
I COLOMBIA byggs nu en ny motorväg som kommer
att bli över 1 000 kilometer lång och gå från huvudstaden Bogota i mitten av landet till hamnen i Santa Marta
vid Karibiska havet. Projektet, som kallas Ruta del Sol
(solens väg), är landets största infrastrukturprojekt
och just nu ett av de största projekten i sitt slag i hela
Sydamerika.
– Det här är ett projekt som har betydelse för hela
nationen och det kommer att ha stor betydelse för
ekonomin eftersom det kortar ner transporttiderna och
minskar transportkostnaderna, säger Paul Ritorni,
projektchef för byggkonsortiet Helios, som vann den
första fasen av upphandlingen.
Långa vägavsnitt löper längs Rio Negro, en biflod till
Amazonas, men längs sträckan finns även ett berg som
kommer att kräva bortforsling av 7 miljoner kubikmeter berg- och jordmassor och ett kuperat område där
14 miljoner kubikmeter måste flyttas.

SV40-45_foldout.indd 43

2012-10-08 16:13:54

QATAR
I DISTRIKTET AL WAAB i Doha i södra Qatar, pågår
byggen av nya vägar och förbättring av befintliga. Distriktet Al Waab har genomgått en enorm utveckling
som tog sin början vid mitten av 1990-talet och resulterade i ett stort antal bostadsområden med villor för lokalbefolkning och utlandsstationerade samt affärscentrum
och sjukvårdsinrättningar.
Bland de orter i distriktet som kunnat dra nytta av projektet finns Doha Sports City, där många av tävlingarna
i Asian Games 2006 ägde rum och där Qatars högsta
byggnad, Aspire Tower finns, tillsammans med Qatars
största idrottsarena, Khalifa Stadium. Där finns också
landets största och mest berömda köpcentrum, Villagio
Mall, som hämtat sitt arkitektoniska tema från Venedig
i Italien. I distriktet finns även ett antal skolor, inklusive
Doha College och American School of Doha. Ett antal
köpcentrum ligger också längs Salwa Road, motorvägen
som knyter samman Doha med landets södra delar och
Saudiarabien.

BURKINA FASO
DE OMFATTANDE infrastrukturprojekt som just nu pågår i Burkina Faso, såsom förbättringar av huvudvägarna
som knyter samman landet med grannländerna Ghana,
Mali och Elfenbenskusten, kommer att få stor betydelse
för landet, säger Richard Asare, försäljningsingenjör vid
Atlas Copco i Ghana. Han har besökt flera av de platser
där vägbyggnads- och förbättringsarbete pågår.
Vägbyggnadsprojektet är bara en del av en överenskommelse mellan den oberoende, bilaterala amerikanska utvecklingsfonden Millennium Challenge Corporation
och regeringen i Burkina Faso. Överenskommelsen, som
omfattar 3,2 miljarder kronor, har som syfte att förbättra
produktiviteten på landsbygden och i jordbruksproduktionen med hjälp av bevattningsprojekt. Landet har drabbats
hårt av återkommande perioder av torka. För närvarande är
produktionen av bomull en stöttepelare för många av invånarna i Burkina Faso. I investeringsvillkoren ingår även att
få fler flickor att fullfölja sin skolgång.
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INDIEN

MED SIN HÄPNADSVÄCKANDE snabba utveckling
är Indien på väg att bli en av världens ekonomiska stormakter. Ett hinder på vägen mot målet är dock landets
infrastruktur. Trots en befolkning på 1,2 miljarder människor utgör moderna motorvägar en bråkdel av landets
vägnät.
Men förändringens vindar blåser. Jaiprakash Associates, en avdelning i det indiska konglomeratet Jaypee
Group, bygger nu Yamuna Expressway som ska gå mellan landets huvudstad New Delhi och Agra där monu-
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mentet Taj Mahal finns. Den nuvarande vägen är fyrfilig
och på den samsas traktorer, lastbilar, motorcyklar, motorrickshaws samt en och annan oxkärra med bilar som
försöker ta sig fram. Den nya motorvägen kommer att få
sex till åtta filer, vara 45 kilometer kortare och beläggas
med hjälp av maskiner från Atlas Copcos Dynapac.
N.K. Singh arbetar för Jaiprakash och han ser fram
emot en halvering av restiden, till två timmar.
– Du kommer att kunna äta frukost i Delhi och lunch
i Agra, säger han.
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INFRASTRUKTUR
Grävningsarbetet för
Turkiets höghastighetståg har pågått
sedan 2009.

Turkiets

största städer
länkas samman

TEXT SUSANNA LINDGREN
FOTO TORE MARKLUND & GETTY IMAGES

Det nya höghastighetståget mellan
Ankara och Istanbul är en av landets
viktigaste infrastrukturinvesteringar.
Den nya tåglänken mellan Turkiets två
största städer ska transportera 50 000
passagerare per dag.
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NÄR DEN NYA snabbtågsträckan i Turkiet öppnar 2013 ska
den transportera mer än 50 000 passagerare per dag. Projektet
kommer att förkorta restiden mellan Ankara och Istanbul från
sex och en halv till bara tre timmar.
Detta gigantiska infrastrukturprojekt är indelat i faser och
några redan är klara. Mustafa Yasar, tunnelchef på
Cengiz-Ictas-Belen (CIB) Consortium i Turkiet har arbetat
på tågprojektet sedan det startade 2009. Han har ansvarat för
tunnelborrning på sträckan vilket har inneburit cirka 52 kilometer tunnlar.
– Vi har enbart använt utrustning från Atlas Copco: lastmaskiner och hydraulhammare. I ett projekt av denna storlek
ville vi arbeta tillsammans med ett ansett och världsledande
företag, säger Mustafa Yasar.
Arbetsteamet har fått ta sig an tuffa utmaningar med såväl
berggrunden som leran.
– I början hade vi problem med hydraulhammarna, kolvarna fastnade och gick sönder, säger Ahmet Köse, grävmaskinförare på CIB Consortium.
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Istanbul

Ankara

Turkiets nya höghastighetståg
kommer att halvera restiden
mellan Istanbul och Ankara.

DEN TREDJE DIMENSIONEN
Om vi ska minska trafiken och trycket på vägarna
ovanjord finns bara en lösning.
– Vi måste utnyttja utrymmet under våra fötter,
säger Gunnar Nord, underjordsspecialist på Atlas
Copco.
– Med dagens moderna borrutrustning finns möjligheten att göra det.
Stadsplanerare över hela världen, från Stockholm
till Singapore, håller med honom och bygger nu intressanta infrastruktursystem under jord. Transport,
energi, uppvärmning och andra nyttofunktioner kan
nu på ett säkert och effektivt sätt förläggas under
jord, vilket sparar värdefull mark ovan jord, till nytta
för människor och miljö.

De trasiga kolvarna skapade frustration och
irritation i relationen mellan kunden och
Atlas Copco.
– Vi var naturligtvis mycket måna om
att snabbt lösa dessa problem, säger
Gürkan Burak Buyurgan, som vid denna
tid var försäljningsingenjör på Atlas
Copco men som sedan dess ﬂyttat över
till divisionen Surface Drilling Equipment där han arbetar som Business
Line Manager.
– Ett av problemen var att tunnelborrningen gjordes i en bergstruktur som
var mycket svårgenomtränglig. Ett annat problem
var att operatörerna inte var vana vid våra maskiner.
Snabbt genomfördes en instruktionskurs för operatörerna
som löste det ena problemet. Byte av de ordinarie kolvarna
mot mer slittåliga SilverLine-kolvar löste det andra.
– Därefter löpte arbetet på mycket smidigt, säger Ahmet
Köse och tillägger att han verkligen gillar hydraulhammarna
eftersom de når områden som annars är svåråtkomliga.
– Arbetet med höghastighetsbanan har utökat vår eftermarknadsservice. Efter operatörskurserna i början har vi även
arrangerat kurser i maskinservice samt andra regelbundna
utbildningar. Och det är något som verkligen kommit att uppskattas, säger Gürkan Burak Buyurgan.
– Den positiva responsen från CIB Consortium bevisar att
vi gör ett bra jobb, säger Turgut Kiriş, Business Line Manager
på divisionen Construction Tools på Atlas Copco i Turkiet.
– Det här uppmuntrar oss att fortsätta vår fortlöpande dialog med kunden och vidareutveckla och förbättra våra försäljnings- och eftermarknadsavdelningar för att möta
kundernas behov.
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infrastruktur

Gula

giganter
i Triassic Park

Där dinosaurier en gång trampade ryter nu giganter av ett
annat slag. När Argentinas vägnät byggs ut knyts landets
vägar samman.
TexT atlas copco foTo atlas copco & Getty imaGes
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Argentinas norra provins San Juan
ﬁnns världens största ansamling av
dinosaurielämningar från Triasperioden (195–225 miljoner år sedan). Men det ﬁnns inget förhistoriskt över de stora, gula maskiner
som nu banar väg genom berget.
Maskinerna är Atlas Copcos borriggar – en Boomer E2 C och en
Boomer XE3 C, de första av sitt slag i Argentina. De arbetar med att
bygga sex vägtunnlar längs Route 150 nära den chilenska gränsen.
När projektet är klart 2013 kommer tunnlarna att bidra till sammanlänkningen av landets komplexa vägnät och så småningom även till
att skapa ett modernt vägsystem tvärs över Sydamerika, från Atlanten till Stilla havet.
Route 150 går igenom en bergssektion med geologiska formationer
som är äldre än Anderna. Det som en gång var ett blomstrande paradis för dinosaurierna, är nu en ogästvänlig öken med extrema temperaturskiftningar. Dessutom ligger tunnelbyggena i ett område som
skapades för att skydda fossilerna, vilket inte bara påverkar riktningarna för vägar och tunnlar, utan även hur de utformas.
Daniel Castro, chef för vägbyggen och gruvor på Jose Cartellone
Construcciones Civiles, berättar att han är mycket imponerad över
prestandan hos Atlas Copcos riggar.
– När riggarna anlände kom det två svenska tekniker från Atlas
Copco och utbildade våra borrare som i sin tur utbildade andra
borrare. Värdet av utbildningen visar sig i att vi inte haft en enda
driftstörning som orsakats av felaktigt handhavande eller användning, säger Daniel Castro.
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innovation

Problem med bilar som rostar kan snart höra till historien.
Idag använder fordonsindustrin allt oftare lätta kolfiberbaserade material som hålls samman med limfogar, istället
för den traditionella svetsfogen.
TexT atlas copco foTo atlas copco & sca schucker

Starka

fogar

bilTillverkare över hela världen försöker ständigt ge sina fordon
bättre bränsleeffektivitet och lägre
utsläpp. En av nyckelfaktorerna är att
göra dem lättare. Idag använder många
företag lim som komplement till svetsning när delar ska fogas samman.
Atlas Copco köpte nyligen det tyska
företaget SCA Schucker, som är specialister på lim. Företaget införlivades i
affärsområdet Industritekniks division
för utrustning till fordonsindustrin.
Avsikten med köpet var att säkerställa
Atlas Copcos ledande position inom
fordonsmontering och för att titta på
expansionsmöjligheter inom andra
segment.
– Den drivande kraften för att minska fordonsvikten är användningen av
nya material som lätta metaller och
kolfiber. De nya materialen är också
starkare och styvare, vilket förbättrar
fordonets kollisionsmotstånd och bidrar till bättre väghållning, säger Berthold Peters, chef för SCA Schucker.
Alla större fordonstillverkare använder redan tekniken, liksom tillverkare
av flygplan, solpaneler, vindkraftverk
och andra tillämpningar.
Utrustning för lim och tätningsme50

del är ett relativt stort nischsegment för
ett litet antal specialiserade globala
aktörer och utgör en snabbt expanderade marknad. SCA Schucker var intressant på grund av bolagets tekniska
lösningar och kunskaper om tillämpningar inom fordonsindustrin.
– Vi kom fram till att vi för att växa
måste expandera vår verksamhet bortom de traditionella fästelementen. Vi
anser att detta är en sammanfogningsteknik som hör framtiden till. Efter
utvärdering av ett antal fästtekniker
bestämde vi oss för att fokusera på lim
eftersom det har en klar framtida potential och vi tror att det ger oss stora
tillväxtmöjligheter, säger Mats Rahmström, chef för Industriteknik.
Han anser aTT SCA Schucker
passar perfekt som en del av Atlas
Copco.
– Vi har samma kundbas som arbetar med montering som SCA Schucker,
men vi har försäljning och marknadsföring med global täckning, säger Mats
Rahmström.
– På Atlas Copco Tools finns mer
än 500 säljare och 700 serviceingenjörer med dagliga kundkontakter. Vi har

egna marknadsbolag på 22 platser och
vi har försäljnings- och serviceanläggningar på alla platser där fordon tillverkas. Med våra resurser kan vi från dag
ett expandera försäljningsområdet för
SCA Schuckers utrustning till att täcka
hela världen.
– Vi behåller varumärket och gör
allt vi kan för att bibehålla fördelarna
i nuvarande SCA Schucker, samtidigt
som vi ger företaget global räckvidd.
Vi vill dra fördel av möjligheten till
korsbefruktning av intellektuellt kapital mellan de båda företagen och kommer att undersöka möjligheterna att
dela teknologi. Jag tror att vi kan lära
av varandra.

sCa sCHuCker
Årlig omsättning drygt
sek 600 (eur 70) miljoner
>300 anställda
Huvudkontor och tillverkning
i bretten i Tyskland
egna försäljnings- och serviceenheter i england, spanien, usa, brasilien, Mexiko,
korea, Japan och kina
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Lim bidrar inte bara till
att göra fordon lättare,
det hindrar även vatten,
salt och smuts från att
tränga in i karossen.
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EFTERMARKNAD

Engagemang

DYGNET RUNT

För att uppnå förstklassig service och kundlojalitet
gäller det att ha rätt medarbetare med rätt attityd.
Atlas Copcos servicetekniker arbetar över hela
världen och träffar dagligen kunder för att lösa
och förebygga problem.
TEXT SUSANNA LINDGREN FOTO ATLAS COPCO & GETTY IMAGES

SERVICE PÅ EFTERMARKNADEN är
en tillgång för koncernen och en fördel för
kunderna. De tekniker som tillhandahåller
servicen är organisationens ansikte utåt mot
kunderna, som därmed ofta bedömer Atlas
Copcos professionalism efter hur väl teknikerna sköter sig.
– De här personerna besöker olika anläggningar och ser till att allt fungerar friktionsfritt, säger Peter Leemans, chef för kompetensutveckling och kommunikation på
servicedivisionen för Kompressorteknik.
Atlas Copco skapade nyligen särskilda
servicedivisioner för alla sina affärsområden, med välutbildade, branschspeciﬁka
servicetekniker inom affärsområdena Kompressorteknik, Industriteknik, Gruv- och
bergbrytningsteknik samt Bygg- och anläggningsteknik.

”Kunderna väljer
att arbeta med
personer de litar på.”
Peter Leemans, chef för kompetensutveckling
och kommunikation på servicedivisionen för
Kompressorteknik

Men det är viktigt att gruppens kunder träffar ett och samma Atlas Copco och att de får
samma ﬁna upplevelse av service, oavsett om
de beﬁnner sig i Kazakstan, Peru eller Zambia, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef
för Atlas Copco.
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Över hela världen har det skett ett paradigmskifte från reaktiv service till mer proaktiv service, där förebyggande underhållsalternativ ingår i serviceavtalen. Peter Leemans
beskriver det som en servicestege, en modell
som hjälper kunderna förstå hur proaktiv service förbättrar deras vinst:
– Längst ned på stegen hittar du den traditionella kunden som köper en maskin,
använder den, inte sköter om den och ringer
när den går sönder. Eftersom maskinen inte
har servats förbrukar den mer energi och får
sämre prestanda och produktionskvalitet.
Höga energikostnader, haverier som leder
till stillestånd och kostsamma reparationer
gör reaktiv service mer kostsam än förebyggande service.
Några steg upp på servicestegen ﬁnns de
proaktiva kunderna som har ett serviceavtal, som garanterar att maskinerna hålls i bra
skick. Längst upp ﬁnns de kunder som har
ett fullserviceavtal, där Atlas Copco ansluter maskinerna till övervakningsenheter som
optimerar energiförbrukningen och upptiden
för hela installationen. I slutänden handlar
dock förstklassig service om att ha förstklassig personal.
– Kunderna väljer att arbeta med personer
de litar på. Vi bygger upp ett förtroende genom att erbjuda kunskap och tillmötesgående.
Att vara tillmötesgående innebär att vara artig, respektfull, omtänksam och vänlig, men
även att uppvisa ett rent och prydligt yttre. Att
bygga upp ett sådant förtroende är basen för
framtida uppdrag, säger Peter Leemans.
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Över hela världen gör den tillgänglighet och
kompetens som kännetecknar Atlas Copcos
servicetekniker att företagets partners kan känna sig trygga inom alla verksamhetsområden.
Achieve tog en titt på några av dessa och på
några av de utmaningar de dagligen ställs inför.

CLAYTON JONES

Titel/befattning: Technical
Service Supervisor, Byggoch anläggningsteknik
Plats: La Porte, Texas, USA
CLAYTON JONES, Technical Service Supervisor, har ett enormt ansvarsområde. Från La
Porte, Texas, samordnar han alla tekniska supportaktiviteter för Atlas Copco Construction
Equipment i USA. Det finns hundratals återförsäljare över hela USA som erbjuder Atlas
Copco-produkter och det är Clayton Jones
ansvar att möta behovet av teknisk utbildning
och support hos samtliga dessa.

BRUCE LEE
ALEXANDRINO
DE VASCONCELOS

Titel/befattning: Electronic
Technician
Plats: Camaçari, Brasilien
NÄR BRUCE LEE ALEXANDRINO DE VASCONSELOS får frågan om vad han gillar bäst
med att arbeta som elektroniktekniker på Atlas
Copcos servicecenter i Camaçari i Brasilien ger
han två svar:
– Det första är att kunderna betraktar mig som
en effektiv problemlösare i det processområde
jag arbetar inom. Det andra är att jag har en
möjlighet att erbjuda lösningar som värdesätts
av kollegor och chefer och som används med
framgång.

MOHAMED SAID

Titel/befattning: Service Technician, Kompressorteknik
Plats: Kairo, Egypten

SERVICETEKNIKERN Mohamed Said låter inte
något hindra honom från att göra sitt jobb – inte
ens de historiska protesterna under den arabiska
vården 2011. När demonstrationer på gatorna
gjorde det osäkert att röra sig i och omkring
Kairo efter mörkrets inbrott såg Said till att kunderna fick det de behövde genom att ordna så
att alla leveranser skedde dagtid.

KELLINE ZHAO

Titel/befattning: Senior Service
Sales Engineer
Plats: Shanghai, Kina

EN AV DE FRÄMSTA anledningarna till att kunderna respekterar Kelline Zhao är att hon förstår
dem. Som Senior Sales Engineer har Zhao ett
kundorienterat tillvägagångssätt när det gäller försäljning, med starkt fokus på kontraktsförsäljning. Hon strävar efter att tillhandahålla
lösningar som skapar mervärde i kundernas
verksamheter.

JAIME APARICIO

Titel/befattning: Transportable
Energy Specialist
Plats: Spanien
SOM SPECIALIST på portabel energi i Spanien
ligger Jaime Aparicios ansvarsområde mitt i
landet. Hans arbetsfält är brett och finns inom
brunnsborrning, grundläggning och kompaktering, generatorinstallation och akutsjukhus. Kort
sagt servar han alla typer av mobil utrustning
och förstår behoven från många olika typer av
kunder.

DMITRY YUSHKEVICH
Titel/befattning: Service
Team Leader, Bygg- och
anläggningsteknik
Plats: Moskva, Ryssland

FÖR DMITRY YUSHKEVICH är det särskilt
stimulerande att lösa nya och komplicerade
problem.
– Ju knivigare desto bättre. Det är sådant som
får dig att växa som yrkesman, säger gruppchefen för divisionen Construction Technique
Service i Ryssland.
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Konsten att lagra

energi
En underjordisk förvaringsanläggning
i norra Kina kommer att rymma enorma
mängder flytande gas.
text Jean-Paul small iLLUStRation atlas CoPCo

Staden Qingdao i norra Kina är
sannolikt mest känd bland västerlänningar för sitt Tsingtao-öl, den populära
produkten från det lokala bryggeriet,
startat av tyskar för mer än hundra
år sedan.
Men detta är också platsen för Yellow
Island-gasolprojektet, som inbegriper
den största underjordiska förvaringsanläggningen för gasol (LPG) i norra Kina.
Projektet spänner över sju hektar mark
och dess underjordiska förvaringsgrottor
rymmer 350 000 kubikmeter gasol och

150 000 kubikmeter propan.
Gasol är en lättantändlig blandning
av kolvätegaser som oftast används som
bränsle i fordon och värmeaggregat.
Den kommer nästan helt från fossila
bränslen, förbränns relativt rent och eftersom den är en gas förorenar den inte
mark och vatten. För en stor energiförbrukare som Kina framstår gasol som
en vettig lösning.
Under 2011 var gasolmarknaden 19
procent större än föregående år. Gasolförbrukningen har fortsatt visa tvåsiff-

riga tillväxtsiffror sedan 2005 och uppgår
nu till 22,8 miljoner ton på grund av en
bredare tillämpning inom gasoldjupraffinering, i synnerhet bland oberoende
kinesiska raffinaderier. Det året (2011)
märktes även ett minskande beroende av
importerad gasol, ett resultat som Yellow
Island-projektet strävar efter att bibehålla.
Projektet innefattar borrning och
sprängning med två Boomer 353E-borriggar från Atlas Copco. Zhou Zhenghua, chefsingenjör på anläggningsföretaget China Railway Tunnel Group No.
1, säger att valet av riggar var enkelt.
– Under många års användning vid
borrning och sprängning inom anläggning ger den hydrauliska borriggen
Boomer 353E flera fördelar. Riggen är
lätt att använda, enkel att underhålla
och ger stabila prestanda, säger
Zhou Zhenghua.

Förvaringsgrottorna i
Qingdao-anläggningen
kommer att rymma
runt 350 000 kubikmeter gasol.
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INFRASTRUKTUR

Kraft från vatten
Infrastrukturprojekt på Brasiliens landsbygd och i
centrala Kina ger vattenkraft till folk och företag.
TEXT ATLAS COPCO FOTO ATLAS COPCO & GETTY IMAGES
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Dynapac-vältarna
hjälper till att bana
väg för vattenkraft
i Brasilien.

Brasilien
Porto Velho, huvudstaden i Brasiliens delstat Rondônia, var en gång
en stillsam stad i mitten av Amazonas
regnskog. Turister kom sällan dit och
dess 300 000 invånare upplevde inte
mycket spänning.
Men det var innan bygget av två vattenkraftsdammar som kommer att förändra området inleddes. Santo Antoniodammen, nära Porto Velho, planeras
generera 3 150 megawatt (MW) elektricitet medan Jirau-dammen, 100 kilometer nedströms, kommer att producera
3 450 megawatt. Tillsammans förväntas
de två dammarna höja Brasiliens genererade vattenkraft med 6 procent.
Atlas Copcos Dynapac-vältar finns på
plats på båda byggplatserna. I Jirau har
den brasilianska entreprenören Camargo
Corrêa runt 20 000 arbetare och 2 000

i kina är säker borrning och
sprängning av hårt berg livsviktigt för att slutföra projektet vid jinping river Bend.

kinesiska ingenjörer har ägnat mer än 50 år åt att studera vattenkraftpotentialen i Jinping River Bend,
där en 150-kilometers sträcka av Yalong River vänder tillbaka uppåt. Mellan flodens uppströms- och nedströmsdel är fallhöjden mer än 300 meter och
det fallande vattnet kommer att driva
56

maskiner, varav sex Dynapac-vibratorvältar och totalt
åtta statiska
packningsvältar.
Med sin stora
kompakteringskapacitet har vältarna använts
till vägar som ansluter till de viktigaste platserna på vattenkraftverket.
För kompaktering av stenfyllningsdammen valde Camargo Corrêa kraftfulla
vibratorvältar, som kan hantera stenar
upp till en meter i diameter för en damm
som är 35 meter hög och 550 meter lång.
För markfyllnadsarbete och lerkompaktering valde entreprenören nya Dynapac CT300, tillverkad i den brasilianska
fabriken i Sorocaba. Ingenjör Luiz Paulo

Santos, ansvarig för mobil utrustning
på Camargo,
säger att CT300vältarna valdes
för deras kompakteringshastighet som når
upp till 21 km/h.
Vid dammanläggningen Santo
Antonio hjälper Dynapacs maskiner till
att bygga flera betongstrukturer som
exempelvis gravitationsdammen. När
betongen har lastats av och spritts ut
kommer vibratorvältarna in i bilden.
När alla turbiner i Madeira River
Complex är helt i drift 2015 förväntas
utvecklingen av större delen av Brasiliens norra regioner fortsätta expandera i
många år.

Kina
enorma turbiner i ett kraftverk
placerat under jord.
Projektet inbegriper två
kraftstationer som genererar
elektricitet som ska möta den
växande efterfrågan från alla
nya fabriker i östra Kina.
Jinping I får en kapacitet på
3 600 megawatt som ger mellan 16 och 18 terawattimmar
(TWh) årligen. Jinping II får
totalt en installerad kapacitet på
4 800 megawatt, vilket ger en genomsnittlig årlig produktion på mer än
24 TWh.
Projektet inbegriper en slussdamm,
spillvägsstrukturer, krafttunnlar, kraftstationskomplex och fyra 16,6 kilometer långa avledningstunnlar som löper
från inloppet till kraftstationen. När
de är färdiga kommer dessa tunnlar att
vara bland de längsta i världen.
Borrning och sprängning av avledningstunnlarna, som mäter 14 meter i

diameter, skedde i två steg. De övre 7,5
metrarna grävdes ut med Boomer-ortdrivningsriggar från Atlas Copco. När
den övre halvan tagits bort kommer den
undre att grävas bort med ovanjordsborraggregat för pallborrning från
Atlas Copco. Totalt involverar projektet mer än 25 Boomer tunneldrivningsaggregat från Atlas Copco och sju
ovanjordsborrar.
Projektledaren Quan Li säger att prestandan hos Atlas Copcos utrustning
har varit enastående.
– Allt har fungerat som förväntat.
Boomer 353 E-borren är som gjord för
detta arbete. Borrarna är lätta att sköta
och är perfekt dimensionerade för tunneldrivningen, säger Quan Li.
Säkerheten är ytterligare en faktor
som gör att Quan Li tycker om Atlas
Copcos utrustning.
– Ingen blir skadad här. Det är
viktigt för oss, eftersom vi bryr oss om
vår personal.
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Jobba med utmaningar i världsklass
Vågar du anta en utmaning i världsklass?

Atlas Copco erbjuder dig verkligt global arbetserfarenhet. Vi är marknadsledande i över 170
länder och expanderar snabbt. Våra mer än
35 000
anställda
servar kunder
på fem kontiHur
skulle
du förenkla
styrningen
av en gruvlastare?
nenter, tar initiativ och sätter nya standarder.

I Diavik, Kanada, är tusen personer i arbete – oavsett tid på dygnet. Systemet för fjärrstyrning gör att fler av
dem kan arbeta från kontor på ytan, istället för att befinna sig på plats flera hundra meter – ibland kilometer
är vår
mest
värdefulla
resurs,
–Våra
undermedarbetare
jord. Tidigare system
krävde
att man
var tvungen
att ha viss sikt och översyn nere i själva gruvan,
men
med
det
nya
systemet
kan
många
moment
köras
helt
det är de som gör skillnaden. Atlas Copcosutan mänsklig inblandning. Det har bland annat
medfört att man kan gå från gruvdrift i form av dagbrott till underjordsutvinning. Tekniken gör det med
företagskultur
på lojalitet och
andra
ord möjligt attbygger
styra Scooptram-lastarna,
somsamarbete,
byggs i Örebro, från valfri plats och de kan köras helt
automatiskt
moment. Det ärutveckling
också ett led i på
skapandet
och vi tari de
dinflesta
yrkesmässiga
allvar.av framtidens gruvor. Det här är bara ett
exempel på en utmaning inom gruvdrift som vi inom Atlas Copco-gruppen arbetar med.

Scanna QR-koden och
se hur det är att jobba
på Atlas Copco.

För att teknik
inleda
din utmaning
hos oss, besökföretag,
oss erbjuder vi spännande utmaningar för dig
Förutom
i världsklass
och ett världsomspännande
med
rätt driv. Du skapar själv din karriär och har stora möjligheter att få arbeta med det du vill – kanske rent
på www.atlascopco.com/careers
av i ett annat land? Du får snabbt stort eget ansvar och får chansen att visa vad du går för. Samtidigt som
vi gör vad vi kan för att hjälpa dig hålla balansen mellan arbete och fritid. För du vill ju inte bara ha ett bra
jobb, du vill väl skapa dig ett bra liv? Läs mer om oss på www.atlascopco.se.
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INNOVATION

Förenklad

BORRNING

Genom att ta fram ny och innovativ utrustning för laboratorietester har Rocktec uppnått betydande effektivitetsförbättringar.
TEXT & FOTO ATLAS COPCO

LÄNGE ANSÅG ATLAS COPCO att
det enda och bästa sättet att testa nya
bergborrars kvalitet och prestanda var
att göra det under verkliga förhållanden.
En av divisionerna nöjde sig dock inte
med att fortsätta jobba på det sättet utan
utvecklade ny utrustning för laboratorietester. Med den nya metoden förbättrades effektiviteten markant.
– Vårt mål var att minska den tid vi
lade på att testa utrustning på fältet eftersom det innebar höga kostnader och
var väldigt tidskrävande. Utmaningen
låg i att vi med tidigare laboratorietestutrustning bara kunde testa maskiner
med relativt låg borruteffekt, säger Lars
Persson, utvecklingschef på Rocktec,
den division som ansvarar för utveck58

ling av kärnkomponenter inom affärsmed uteffekter upp till 50 kW, jämfört
området Gruv- och bergbrytningstekmed den tidigare maximala effekten på
nik.
ungefär 20 kW. De resultat som uppnådRocktec satte ihop en grupp bedes på en vecka skulle ha tagit runt
stående av tre personer som
sex veckor på fältet.
arbetade med teknologer från
– Det här innebär att det
Linköpings universitet för att
går att få ut nya hydrauliska
utvärdera ”artiﬁciellt berg”,
bergborrar på marknaden
ett sätt att absorbera borrbetydligt snabbare. Nu kan
kraften hydrauliskt. Tidigare
vi köra i 100 timmar nästestutrustning använde mekatan utan underhåll. Tidigare
niska stötdämpare som krävde
skulle samma tester ha kostat
regelbundet underhåll och
Lars Persson, utvecklings- mycket mer och effektivitechef på Rocktec
byte av delar.
ten skulle inte ha blivit lika
Slutligen installerades två
bra. I framtiden tror jag att
nya hydrauliska testbänkar i Rocktecs
fälttester bara kommer att vara nödvänlaboratorium. Resultatet var imponerandiga för att få acceptans för nya produkde. Den nya utrustningen testade borrar
ter från kunderna, säger Lars Persson.
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Secoroc eDge
fungerar precis som
ekolod, med givare
som fångar in och tolkar hammarvibrationer
så att borrarna vet vad
som finns i hålet.

Det arbete som rocktec och Linköpings universitet gjorde
med att utvärdera ”artificiellt berg” ledde till förbättrade
och mer effektiva borrtester som kan förkorta tiden att få
ut nya hydrauliska borrar på marknaden.

rocktec
rocktec-divisionen utvecklar och tillverkar bergborrar,
komponenter och system exklusivt för divisionerna Underground rock excavation och
Surface Drilling equipment.
I sitt moderna laboratorium
och forskningscenter i örebro
tillhandahålls tjänster för alla
divisioner i affärsområdena
gruv- och bergbrytningsteknik samt Bygg- och anläggningsteknik.

Borrarna
får övertag
för många Borrare skulle snabbare och mer exakta
data om vad som händer hundratals meter under marken
innebära att produktiviteten kan öka betydligt. Atlas Copcos
produktutvecklare har därför tagit fram ny teknik som ska
eliminera gissandet vid djuphålsborrning.
– Vi visste att varje slag med en hammare i botten av hålet
skickar upp en vibration längs borrstången, ett slags ekolod med unika signaturer som meddelar egenskaperna för
just det hålet vid just den tidpunkten av borrningen. Denna
information färdas med ljudets hastighet genom stålet. Men
skulle vi kunna fånga upp informationen? Skulle vi kunna
tolka den? säger Leif Larsson, produktchef på Rock Drilling
Tools-divisionen.
Tillsammans med partnern SPC Technology tog Atlas
Copco fram ett nytt system kallat Secoroc EDGE. Avancerade
givare fångar upp hammarens vibrationer som läses som
prestationsdata, tolkas av datorprogramvara och visas visuellt
för borraren. Borrarna ser plötsliga förändringar så snart de
inträffar, så att de kan justera borrningen exakt.
– Innan vi hade EDGE var borrarna tvungna att hela tiden
gissa vad som hände och oroa sig för om de skulle hinna reagera i tid på mätare och den fördröjning som att tolka borrkax som kommer upp från botten innebär, säger Leif Larsson.
Med EDGE kan företagen nu flytta borrare till obekanta
platser och snabbt få dem uppdaterade om de lokala
geologiska formationerna och deras specifika egenskaper.
EDGE har testats för olje- och gasborrning i Nordamerika och för brunnsborrning i Norden och testas även för
spränghålsborrning.
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KLART
för AVSPARK
Brasilien är i full färd med förberedelserna inför 2014 års VM.
Beﬁntliga arenor renoveras och
nya byggs i tolv värdstäder. Atlas
Copcos utrustning ﬁnns på plats.
TEXT ATLAS COPCO FOTO GETTY IMAGES

60

I SALVADOR, huvudstaden i Bahia
på Brasiliens nordöstra kust, har arbetarna fullt upp med att bygga om
Fonte Nova Stadium med 56 500 platser för fotbolls-VM som hålls 2014. I
staden Belo Horizonte i Minas Gerais
norr om Rio de Janeiro, pågår samtidigt arbetet med en uppgradering av
Mineirão Stadium med 66 800 platser.
Efter VM-matcherna kommer dessa
och andra nya eller uppgraderade
sportanläggningar i tio andra städer
att vara till glädje för många nya generationer brasilianare.
Fonte Nova-projektet i Salvador sysselsätter tre olika Atlas Copco-pulveri-
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Arenor i Salvador och Belo
Horizonte i Brasilien rivs
och återuppbyggs inför
2014 års fotbolls-VM.

serare som hanterar 150 kubikmeter betong om dagen. Utöver det nödvändiga
rivningsarbetet separerar pulveriserarna
också den armering som är inbäddad i
anläggningens betong.
– Betongen skickas till mobila krossar på byggplatsen där den reduceras
till rätt granularitet för användning
som grund i markfyllning eller asfaltsbäddar, medan armeringen skickas till
återvinning, säger José Virgilio Mazza
Batista, Production Engineer på Arcoenge, det företag som ansvarar för rivningsarbetet.
I Belo Horizonte har byggföretaget
Detronic fått i uppgift att riva de öppna

läktarområdena för att göra plats för
nya sittplatser enligt den standard som
angetts av det internationella fotbollsförbundet FIFA.
Ayres de Azevedo Barreto, operativ
chef på Detronics, säger att företaget
blev tvunget att sänka planen med 3,9
meter, ett jobb som kräver bortforsling
av 70 000 kubikmeter jord.
Först ﬁck man använda mindre utrustning för att bereda väg för större
utrustning.
– Vi använde hydraulhammare på 140
kg av typen SB 152 monterade på 1,8
tons minigrävare. Det var bara en mindre maskin som den som kunde röra sig

i det begränsade utrymme vi disponerade under den första fasen av bygget.
Efter att ha berett plats för större utrustning gav sig Detronic på läktarna
med stora hammare. Dessa aggregat
monterades på maskiner som vägde upp
till 50 ton som sedan rev 2 500 kubikmeter betong, säger Ayres de Azevedo
Barreto.
Enligt kontraktet skulle rivningen
och sänkningen av planen slutföras på
150 dagar.
– Utrustningens höga produktivitet
innebar att vi kunde slutföra arbetet på
mindre än 120 dagar, säger Ayres de
Azevedo Barreto.
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tillverkning

Framgångsrik

precision
Kraftfull, vacker, självklar. En
Lamborghini ser ut och presterar
som en sportbil ska, delvis tack vare
verktyg och tjänster från Atlas Copco.
text jean-paul small
Foto atl as CopCo & simon Hamelius

den rusande gyllene tjuren på en svart sköld
är en lättigenkännlig symbol för alla bilälskare. Den är logotypen för den italienska tillverkaren av supersportbilen
Lamborghini. På Lamborghinis anläggning i Sant’Agata Bolognese i Italien monteras företagets flaggskepp Aventador
nästan helt för hand. För tre år sedan, när Lamborghini började leta efter en verktygspartner, var ett av de huvudsakliga
kriterierna att åtdragningsverktygen skulle tillhandahålla
spårningsinformation.
– Vi använder Atlas Copcos elektriska skruvdragare och
momentnycklar för att få spårbarhet och data för alla säkerhetstillämpningar , säger Andrea Constantini, produktionschef på Lamborghini.
Atlas Copco tillhandahåller också tjänster, inklusive periodiska kalibreringar och underhåll, men det var verktygens
statistiska processkontroll, som säkerställer att monteringsprocessen följs, som avgjorde affären. Ett perfekt partnerskap.

Filter för högt luftflöde

lamborghinis anställda får utbildning på plats för korrekt
användning av atlas Copcos verktyg.
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Kostnad: 2,7 miljoner kronor

Människa-maskingränssnitt i mittkonsolen

Mittmonterad V 12-motor med
700 hästkrafter, 0–100 km/h på
2,9 sekunder, toppfart på 350
km/h

Kromfälgar med
335/30/R18-däck
bak

4,78 m lång, 2,26 m bred och 1,136
m hög

Måsvingedörrar som
öppnas uppåt
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Ett konsortium av fyra
företag arbetar på vad som
kallas Third Set of Locks
Project, som kommer att
fördubbla Panamakanalens
kapacitet fram till 2014.
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