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Goodyear skal forske på reaksjoner i dekkmaterialer i 

internasjonale eksperimenter på romstasjonen  

 

– Materialvitenskap spiller en avgjørende rolle innen dekkforskning og -utvikling 
– Vitenskapelig forskningsprosjekt skal evaluere molekylære strukturer i silika 
som ikke er tilgjengelige på jorden  
– Resultatene skal gi informasjon om flere potensielle muligheter til å forbedre 
drivstoffeffektivitet og veigrep  
 
 
Oslo, 24. september 2018 – Goodyear Tire & Rubber Company planlegger å teste 

dekkomponenter som en del av et prosjekt på det amerikanske nasjonallaboratoriet på den 

internasjonale romstasjonen (ISS) med et eksperiment som forventes å starte senere i år.  

På romstasjonen, som har et miljø med minimal tyngdekraft (mikrogravitasjon), vil Goodyear 

undersøke dannelsen av silikapartikler, et vanlig materiale brukt i forbrukerdekk. Ved å samle 

inn kunnskaper fra denne evalueringen kan Goodyears ingeniører og forskere avgjøre om det er 

grunnlag for videre forskning på unike former for sedimentert silika i dekk.  

«Goodyear har vært en pioner innen dekkfornyelse i forbindelse med romfarten, med de første 

og eneste dekkene på månen, flere samarbeidsprosjekter med NASA og nå dette», sier Eric 

Mizner, Goodyears direktør for global materialvitenskap. «Det understreker vår lidenskap at vi er 

villige til å reise helt til verdens ende – og enda lenger – for å utvikle nye teknologier som hjelper 

oss å levere banebrytende produkter som forbrukerne kan ha virkelig nytte av.»  

Goodyear kom med sin kunngjøring under ISS-konferansen for forskning og utvikling i San 

Francisco.  

Nyere akademiske eksperimenter i mikrogravitasjonsmiljøer har demonstrert muligheten til å 

generere unike morfologier som kan ha potensial til å levere produkter med bedre egenskaper. 

Hvis det skulle komme et gjennombrudd med denne Goodyear-undersøkelsen på det 

amerikanske nasjonallaboratoriet på ISS, kan det føre til forbedringer innen drivstoffeffektivitet 

og andre ytelsesfaktorer. 

 

Evalueringen i rommet utføres gjennom en avtale med CASIS (Center for the Advancement of 

Science in Space), organisasjonen som NASA har gitt i oppdrag å administrere det amerikanske 

nasjonallaboratoriet på ISS.  

«Nasjonallaboratoriet på ISS kan gi selskaper og forskere muligheter til å evaluere materialer 

innenfor sine produktkategorier på måter som ikke tidligere var mulig», sier CASIS' direktør for 

kommersiell innovasjon, Cynthia Bouthot. «Goodyears kunngjøring om at de sender en 
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undersøkelse ut til romstasjonen, er et eksempel på at selskaper tenker kreativt for å forbedre 

produktene sine, samtidig som de også ser på måter å forbedre tilstanden på planeten vår på.»  

Du kan lese mer om kapabiliteten på det amerikanske nasjonallaboratoriet på ISS i bane, 

inkludert tidligere forskningsinitiativer og tilgjengelige fasiliteter, på 

www.spacestationresearch.com.  

Om Goodyear: Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. Selskapet har ca. 64 000 

ansatte og produserer sine produkter på 48 anlegg i 22 land over hele verden. De to 

innovasjonssentrene i Akron i Ohio og Colmar-Berg i Luxembourg arbeider med å utvikle 

førsteklasses produkter og tjenester som setter standarden for bransjen både når det gjelder 

teknologi og resultater. Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear og deres produkter, kan du 

gå til www.goodyear.no.  

Om CASIS: CASIS (Center for Advancement of Science in Space) er den ideelle 

organisasjonen som er valgt ut til å administrere det amerikanske nasjonallaboratoriet på ISS, 

med fokus på å lette til rette for en ny æra i romforskningen for å forbedre livet på jorden. I 

denne nyskapende rollen fremmer og formidler CASIS en lang rekke forskningsprosjekter 

innenfor biovitenskapene, fysiske vitenskaper, fjernsansing, teknologisk utvikling og utdanning. 

Siden 2011 har det amerikanske nasjonallaboratoriet på ISS opparbeidet en portefølje med 

hundrevis av nyskapende forskningsprosjekter innen en rekke ulike vitenskapelige disipliner, alle 

med mål om å bidra til å forbedre livet på jorden. CASIS har, i samarbeid med NASA, som mål å 

fremme USAs ledelse innen kommersiell bruk av rommet, arbeide for banebrytende forskning og 

bruke romstasjonen til å inspirere neste generasjon.  

Om det amerikanske nasjonallaboratoriet på ISS: I 2005 bestemte den amerikanske 

kongressen at den amerikanske delen av romstasjonen skulle fungere som nasjonens nyeste 

nasjonallaboratorium for å maksimere bruken for å forbedre livet på jorden, arbeide for 

samarbeid mellom ulike brukere og fremme utdanning innen teknologi og naturvitenskap. Dette 

unike laboratoriemiljøet er bare tilgjengelig for bruk av andre amerikanske offentlige etater og av 

akademiske og private institusjoner, og gir permanent tilgang til et miljø med mikrogravitasjon i 

en gunstig posisjon i lav bane rundt jorden, og til varierte rommiljøer.  

 


