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Synpunkter omvandlas till
instrument – Cerlic 30 år

PM2 i Hallsta mäter askhalt
Givare i champagne
Vilken glad och festlig tillställning det kan
bli när många människor samlas i en
otvungen gemenskap. Till en födelsedag,
till exempel. Precis som hos många
andra hade Cerlic öppet hus när företaget
fyllde 30 år. Mat och dryck och inte minst
gemytlig samvaro bjöds på i lokalerna i
Segeltorp. Ett 60-tal personer minglade
och gavs också tillfälle att få teknisk infor-
mation om Cerlics produkter och förslag
till lösningar på processtekniska frågor.

Ute hos kunder i Sverige och i övriga
världen har synen på miljö och framför-
allt vår närmiljö förändrats och påverkat
allas våra liv. Vad har de här 30 åren inom
vatten- och processteknik betytt? Har
Cerlic satt några spår när det gäller tanke-
gångar om styr- och reglerteknik på de
marknader där företaget arbetar? Det 
är frågor som CerlicNytt ställer till Pär-
Håkan Bergström, vd och en av grun-
darna av företaget.

Man kan konstatera att de flesta verk
idag har bra styrsystem och goda möjlig-
heter att vässa driften. Ändå blir man
förvånad över hur pass många verk som
låter processen gå på gamla rutiner.
Prover tas, labsvar kommer efter några
timmar eller dagar, beroende på om det
finns eget lab eller om proverna skickas
iväg för analys. Oavsett när svaren
kommer är det ofta för sent att vidta
lämpliga åtgärder, eftersom driftförhål-
landena ständigt ändras; här gäller inga
väntans tider. Därför är mätning on-line,
i realtid, så väsentlig, om man vill ha
kontroll på processen och ligga steget
före. På Holmen Paper AB, Hallsta Pap-
persbruk, mäter man just så, on-line-
mätning på PM2 för att få reda på inte
enbart totalkoncentration utan också
fyllmedelshalten. Cerlics askhaltsmätare
ser till att retentionen hålls så hög som
möjligt.

I 30 år har Cerlic levererat innovativa
lösningar med hög kvalitet både för själva
givarna, dess kringutrustning och för
montage och applikationsanpassning.
Det har vi lärt oss genom att besöka ota-
liga anläggningar på den svenska mark-
naden, där vi lyssnat på synpunkter och
önskemål från våra användare. Det är ett
arbetssätt som vi tänker fortsätta med,
eftersom det ger både oss och våra
användare god och långsiktig lönsamhet.
Välkommen till ett nytt nummer av 
CerlicNytt.

Anna E Hedfors

www.cerlic.se

Cellulosafibrer depolariserar polariserat ljus. Det
gör inte fyllmedel. Just detta utnyttjas i Cerlics ask-
haltsmätare CTXA, som reagerar både på cellulosa-
fibrerna, genom depolarisationsmätning och på
fyllmedelspartiklarna genom transmissionsmätning.
En av många applikationer med den nya mätaren
är retentionsmätning på pappersmaskiner med

fyllmedel i mälden. På Holmen Paper AB i Hall-
stavik, där två mätare finns installerade på PM 2
sedan ett år tillbaka, har man stor nytta av det. Men
det började med ett test på en annan maskin. En
provinstallation med mätare både på inloppslådan
och på virabakvattnet, som gav gott resultat. 
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Askhaltsmätaren CTXA. Resultatet av mätningen presenteras som sann totalkoncentration och askhalt.

Att arbeta med avloppsrening och -styrning
utvecklar en speciell ”ingenjörskonst”. Kunnande
och erfarenhet som finns inom VA- och externre-
ning är mångfacetterad och bred, vare sig man
arbetar inom samma eller skilda områden – allt
från konsultverksamhet till kommunal drift.
Människorna som arbetar i branschen är nyfikna

på olika delar inom området och varje verk eller
anläggning ser ut att ha en egen lösning. Det fram-
gick alldeles klart under Cerlics jubileumsdag i
januari, där samtalsämnena växlade mellan dokto-
rander, forskare, processtekniker, driftansvariga
och seniorkonsulter. 
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Från Käppalaförbundet på
Lidingö kom Anna-Maria
Sundin, utvecklingsingenjör
(t.v.) och Dan Wilhelmsson på
avdelningen för Analys och
Mätning. 
På bilden tillsammans med
tidigare kollegan Åsa Sivard,
som idag arbetar med vatten-
renings- och processfrågor på
ÅF Process. 
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Det är inte svårt att få Cerlics vd och försäljnings-
chef på exportsidan, Pär-Håkan Bergström, att
sitta ner och berätta om ”sitt” företag. De många
resor om året han gör i företagets tjänst, alla ota-
liga uppdrag inom avlopps- och vattenrenings-
Sverige, hans engagemang i STFI och  Föreningen
Vatten, allt strålar samman i -  just det - Cerlic! 

På frågan ”Vad är drivkraften?” svarar han:

Cerlic är ju fortfarande ett företag med 
”allt under ett tak” – konstruktion och
utveckling, tester, produktion, försäljning
samt service. Du har sagt en gång att kon-
struktionsarbetet ofta pågår i det fördolda,
i flera år, innan ens en liten prototyp kan
börja testas i fält. 
Krävs något extra av ett sådant företag?
Det är svårt att säga, jag tror att alla företag som
vill framåt måste ha korta kommunikationsvägar
både internt mellan ledning och de olika funktio-
nerna och externt med kunder och användare. 

Du brukar ofta framhäva kundernas bety-
delse och nyfikenhet; de hjälper Cerlic att
utveckla olika mätprinciper. 
Kan du berätta hur?
Våra kunder och användare kommer ofta med
synpunkter och önskemål på såväl befintliga
instrument som idéer till nya instrument för
olika parametrar i processen. Cerlic har haft den
stora turen och lyckan att kunna omsätta en del
sådana idéer till fungerande instrument. Ett bra
exempel är vår optiska koncentrationsmätare,
som kom till efter en kontakt med SCA:s forsk-
ningsavdelning i Sundsvall och som ledde till att
en enkel susphaltsmätare för avloppsvatten
kunde vidareutvecklas till en helt ny produkt,
som idag levereras till skogsindustrin över hela
världen.

Kvalitet är ju ett mått på kundtillfredsstäl-
lelse och kvalitet är ett honnörsord på
Cerlic. Vad mer är viktigt att kunna leverera
för att få kunder som stannar hos en?
En kund är lojal så länge leverantören kan tillhan-
dahålla kostnadseffektiva lösningar. Att leverera
rätt vara till rätt pris och i rätt tid är avgörande.
Cerlics mål är att försöka överträffa kundens för-
väntningar och därmed få fortsatt förtroende.

Berätta om de stora genombrotten som
Cerlic fått uppleva och vad de har betytt.
Det första var nog det som jag nämnde tidigare,
då vi under två års intensivt arbete fick fram en
optisk koncentrationsmätare för pappersmassa
och som lade grunden för Cerlics export till USA.
1994 startades ett försäljningsbolag i Atlanta som
idag vuxit och står för en stor del av vår omsätt-
ning. USA är den enskilt största marknaden. När
så vår helt digitala givarserie med centralenheten
BB2 kom, som med samma hårdvara och mjuk-

vara hanterar alla givare i valfria kombinationer,
var Cerlic först i världen med den flexibiliteten.
Detta är också grunden till att vi nu expanderar 
i Asien. 

Hur får en leverantör av instrument och
givare, alltså hårdvaran, betalt för kunskap
och kringåtaganden?
Det är en knepig fråga, det är svårt för en leve-
rantör av hårdvara att få betalt för kunskap och
all den erfarenhet om applikationer i kundens
process som finns efter 30 års verksamhet. Spe-
ciellt gäller detta inom den offentliga sektorn, 
där lagen om offentlig upphandling (LoU) gör 
att lägsta pris ofta blir den avgörande faktorn,
även om den tekniska personalen vet, att det
finns alternativ, vars kvalitet skulle göra det 
billigare i längden om man valde dessa.

Världen upplevs som närmare idag än för
30 år sedan. Vad krävs av Cerlic för att
hänga med och vinna marknadsandelar,
kanske mest utomlands? 
Hur ser framtiden ut?
Att fortsätta leverera innovativa produkter med
bra funktion, som tar hänsyn till kundens  behov,
är avgörande för framtiden. Kunskap om använ-
darens process är också viktigt.

Några önskningar inför kommande år?
Att de kommande 30 åren blir lika roliga och 
stimulerande som de 30 år som nyss gått!

Vi på CerlicNytt önskar all lycka till!

Samtal med en teknisk humanist

”Nyfikenhet och vilja att hitta lösningar är grund-
läggande för alla som arbetar med företagande
och vill utveckla verksamheten och komma
vidare. Envishet är nog också bra och så viljan
att få nöjda kunder och användare förstås.”

Pär-Håkan Bergström, föredragshållare, på ett
av otaliga möten i världen.

Slawomir Pajak, specialist på Cerlics vattenprovtagare, poserar framför första, andra och tredje
generationens mätare. Till vänster mätare för styrning av pumpar från 1970-talet. I mitten
samma mätare, ACM, från tidigt 1980-tal, föregångare till CSP. Till höger flödesmätare i serien
Black Box Line från 1990 med digital mätförstärkare.

www.cerlic.se
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Krävande SBR-applikation i Linköping
Det finns stora fördelar med att ha alla instru-
ment kopplade till samma enhet. Det tycker man
på Tekniska Verken i Linköping där man bytt upp
sig till pH/redoxmätare med automatisk rengö-
ring från Cerlic. Orsaken är egentligen två: på
Tekniska Verken finns en SBR-anläggning, som
tar hand om rejektvattnet från centrifugerna och
därmed minskar internkvävebelastningen på
reningsverket. Här sitter sedan några år tillbaka
instrument för mätning av slamhalt och för syre-
sättning av SBR-en under luftningsfasen - en ITX
och en O2X, slamhalts- och syrehaltsmätare med
centralenhet BB2.
– Slammet som passerar centrifugerna innehåller
kalk i form av kalcit, som frigörs när slammet
centrifugeras. Rejektvattnet går i ca 500 meter
långa ledningar mellan slambehandlingen och
SBR-en och kalkbeläggningen på våra tidigare
pH/redoxmätare var ett stort problem, berättar
Rikard Selander, instrumenttekniker och an-
svarig för processinstrumenten.

Renspolningen höjer kvaliteten
Att byta till Cerlics pH/redoxmätare visade sig
vara en bra lösning.
– Vi ville ha en mätare med automatisk renspol-
ning. Alla mätare sitter på samma ställe och mäter
således i samma vatten. Och den automatiska
renspolningen har tidigare visat sig fungera bra

på slamhalts- och syrehaltsmätarna utan några
som helst negativa effekter, något som jag upp-
lever har höjt kvaliteten på vår mätning, säger
Rikard Selander.
Installationen blev smidig med alla instrument
kopplade till samma enhet. En bra lösning som
Rikard är mycket nöjd med

– Cerlics instrument har smidiga och robusta
upphängningsanordningar som skyddar både
instrument och fästpunkter från stötar och vibra-
tioner, samtidigt som de underlättar vid service.
Hanteringen av BB2 vid exempelvis justering
eller kalibrering är enkel att sätta sig in i, säger
Rikard Selander.

PM2 på Holmen Paper AB i Hallstavik byggdes
om till dubblevira 1986 och tio år senare fick
maskinen ny inloppslåda. Med tiden ville man
också få reda på pappersmassans retention, on-
line. Efter ett lyckat testresultat med Cerlics ask-
haltsmätare beslutade man sig alltså för att överta
utrustningen i december 2006. 
– På gamla planviratiden kunde maskinföraren
se våtlinjen och justera maskinen efter den. Nu,
när det är dubbelvira, har den möjligheten för-
svunnit, berättar Anders Magnusson, drifttekniker
på Hallsta Pappersbruk.
Istället ger askhaltsmätaren CTXA maskinförarna
ett värde på retentionen att styra maskinen mot.
Är retentionen för hög ger det en instabil gång på
maskinen samt en risk att få ett flockigt papper
på grund av överdosering av retentionsmedel.
– Cerlics on-line koncentrations- och askhalts-
mätare ger oss en möjlighet att förbättra pappers-
kvalitén och spara retentionsmedel. Inom en
snar framtid hoppas vi dessutom kunna styra
retentionsmedlet mot koncentrationen i virabak-
vattnet, säger Anders Magnusson.
Pappersmaskinen PM2, som tillverkar MF-journal
och bokpapper med låg ytvikt har en produktion
på 105 000 ton per år.

Med automatisk renspolning klarar Cerlics pH/redoxmätare den tuffa miljön i rejektvattnet på
Tekniska Verken i Linköping. 
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Den unika askhaltsmätaren

Som drifttekniker på pappersmaskinen behöver Anders Magnusson ha koll på processen. 
– Det har jag med hjälp av Cerlics on-linemätare för koncentration och askhalt, säger han.

www.cerlic.se
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MARKNADSTIDNING

Processbranschens människor är nyfikna.
Och för att tillfredsställa sin nyfikenhet
”roterar man ofta runt” inom branschen.
Man väljer att utveckla sitt eget arbete och att
lära mer; kanske är det därför de som
arbetar inom VA-sfären eller inom skogsin-
dustrin stannar kvar inom sitt gebit, ibland
hela livet? Man lämnar det inte. Det är några
tankar som flyger genom mitt huvud vid
samtalen med Cerlics gäster vid jubiléet i
januari. Gäster som kom från Sweco Viak,
KTH i Stockholm, Käppalaförbundet, Crane
AB, Astra Zeneca, JLR Pulping Systems AB,
Stockholm Vatten AB och många, många fler.

Ny nivågivare med
keramiskt membran
Cerlic har utvecklat en ny tryckgivare, CKN, för
nivåmätning i avloppspumpstationer, före rens-
galler, vattenverk och andra krävande miljöer.
Givaren har ett guldpläterat keramiskt membran
och givarhus i syrafast stål. Kabel med hölje av
Hytrel (Teflon) finns i 12 eller 22m längd.
Givaren levereras i standardmätområden på
0-5/0-10/0-20mvp. Andra 
mätområden på begäran. 
CKN ersätter den tidigare 
modellserien NV51/152n 
som tillverkats i drygt 15 år.

Cerlic CKN, ny robust tryckgivare med digital
elektronik för noggrann och driftsäker mätning
i krävande miljöer. 

Stockholm Vatten representerades av Stefan

Remberger, processingenjör (t.v.) och Rolf

Wolfe, processtekniker på avloppssidan.

Vänner med flerårig kontakt med Cerlic.

Claes Antelius, Kemira Kemi AB Kemwater, 

Stockholm, branschkollega och samarbetspartner.

Mats Hellborg har som processingenjör på

SYVAB, Himmerfjärdsverket, länge använt

Cerlics instrument. ”Det är ett roligt yrke och

det finns mycket kvar att göra för att öka effek-

tiviteten i anläggningarna”, berättade han vid

samtalet med Cerlics Pär-Håkan Bergström.

Adnan Skurlic och Mia Gustavsson, båda 

labtekniker på Käppalaförbundet, Lidingö.

Returfiberbehandling, provtagningsutrustning

och gamla minnen. Det surrade ordentligt runt

borden på Cerlics tillställning i januari.

Tommy Eriksson, före detta vd på Lorentzen 

och Wettre och tidigare styrelsemedlem i 

Cerlic Controls AB.

Varför missa ett tillfälle till fest? Till jubiléet

kom, bland andra, konsult och författare Lars

Turesson, med 82 år på nacken. Han har en

mångårig relation till Cerlic.
- Inom vattenteknikrening, som jag sysslat

med i alla år, krävs förtroende för både 
instrument och leverantör. Det har jag 
för Cerlic, sade han.

Maskinleverantören GL & V Sweden AB säljer

utrustning för papper och massa. Per Nord-

gaard och Kennet Nilsson representerade

företaget på Cerlics öppna hus.
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En specialiserad nisch av tillämpad kunskap


