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Det nyetablerte gründerselskapet Hybri-
de Centrifuge holder hus i lokalene til NTNU 
på Gløshaugen i Trondheim. Her har de to 
argentinske forskerne og professorene ved 
universitetet, Maria Fernandino og Carlos 
Alberto Dorao, utviklet en helt ny separa-
sjonsprosess for å fremstille olje og gass, og få 
produktet frem til markedet.

Genitank. – Vi har greid å separere oljen i 
denne lille tanken. Til nå har det vært brukt 
en tank på størrelse med et hus, og det har be-
tydd enorme kostnadsreduksjoner, sier forsker 
Carlos Dorao, mens han peker på en liten tank 
langt mindre enn ham selv, inne i lokalene på 
universitetsområdet.  

Fernandino og Dorao kom til Norge og til 
stillinger ved NTNU for tre år siden. I løpet 
av denne tiden har de to separasjonsspesialis-

tene utviklet ideen ved siden av lærerjobbene. 
NTNU Technology Transfer Office, TTO, kom 
tidlig inn i bildet og støttet arbeidet. TTO er 
opprettet for å bistå kommersialisering av 
gründerideer fra universitet.

Stort potensiale. Da Hybrid Centrifuge 
gikk til topps i Innovator 2011 og vant 
500.000 kroner i startstøtte, sa juryen at pro-
sjektet hadde den beste ideen og det største 
potensialet.

Ifølge Dorao har oljeselskaper allerede vist 
stor interesse for teknologien, som er behørig 
patentert. Utfordringen er å ta skrittet videre 
fra den lille tanken på NTNU.

– Vi må teste ut prototypen i virkelige  
betingelser. Oljeselskapene vil se hvordan det 
virker, det er ikke ferdig ennå. Det koster vold-
somt mye å leie et teststed, sier Dorao.

Strategi Norge. Selskapet er under etablering 
med de to forskerne som hovedaksjonærer og 
TTO NTNU med en liten post. Prosjektleder Son-
dre Jacobsen fra TTO går inn som daglig leder. 

– Vår jobb er å bistå med utvikling av selska-
pet og sørge for at oppfinnerne forblir eiere, sier 
Jacobsen, og skisserer strategien deres: 

– Unngå at selskapet blir solgt ut av landet 
for raskt, og bygge det opp i samarbeid med 
NTNU, som har mye kompetanse ved at de to 
arbeider her. Vi satser på å bygge opp produk-
sjonen og ha alt samlet i Trondheim.

Fernandino og Dorao har fått tre millioner 
kroner fra forskjellige forskningsfond, blant an-
net til patenter og oppbygging av prototypen. 
De får også fortsatt lønn fra NTNU. Samtidig 
ser de nødvendigheten av å få med en investor 
utenfra.

– Vi diskuterer med flere, rene pengeinves-
torer og industriinvestorer som også kan bistå 
produksjonsutviklingen. Det er en stor og kost-
bar prosess før teknologien er fremme på mar-
kedet, ikke minst fordi oljebransjen er spesielt 
konservativ og det tar lang tid å få gehør for ny 
teknologi, sier Jacobsen.

Nettverk nødvendig. Oppbygging av et 
solid internasjonalt nettverk innen bransjen er 
prioritert.

Vi har vært to ganger i USA og snakket med 
store selskaper innen olje og gass. Nå bruker vi 
feedback fra dem til å finpusse presentasjonen vi 
skal bruke overfor mulige investorer, sier Dario.

Han sier startstøtteprisen på 500.000 kroner 
er utrolig viktig i den fasen de er i og at det gir 
dem muligheten til å bruke tid på å finne den 
mest optimale investoren. ■

Mer lønnsom 
oljeproduksjon
De har utviklet en ny måte å fremstille olje på – som  
kan gjøre prosessen vesentlig billigere. To argentinske 
forskere og gode betingelser fra NTNU var det som  
skulle til.  AV ELISABETH LUND

LØNNSOM: NTNU-forsker Carlos 
Alberto Dorao (t.v.) og Sondre Jacob-
sen fra selskapet Hybrid Centrifuge 
har utviklet en billigere måte å frem-
stille olje på. 
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