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SYVAB uppgraderar
Himmerfjärdsverket valde under 2007 att byta ut
sina äldre slamhaltsgivare från Cerlic samt sina
syremätare i den biologiska reningen. Efter en
inbjudan under våren för testkörningar av olika
fabrikat, utvärderades resultaten under hösten

för att sedan mynna ut i anbudsförfrågan och
upphandling av givare från Cerlic. SYVAB valde
att uppgradera sitt biosteg med tio stycken slamhaltsgivare och sexton stycken syregivare till den
biologiska reningsdelen i verket.

Mats Hellborg, processingenjör och Malin Tuvesson, processchef, poserar bredvid de nyinstallerade
instrumenten på Himmelfjärdsverket.

SPCI jubilerar
Branschföreningen Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningens (SPCI) 100-årsjubileum den 27 – 29 maj på Stockholmsmässan i
Älvsjö firas med pompa och ståt i dagarna tre,
samtidigt som SPCI står som mässarrangör för
utställningen, som fyller 40 år i år.
– Vi kommer att hålla i en jubileumskonferens
i Victoriahallen och hela arrangemanget känns
väldigt nytt och spännande, berättar Marina Asp,
vd för SPCI. Inledningstalare är Christer Fuglesang,
Sveriges förste astronaut tillsammans med
artisten och debattören Alexander Bard. Under
följande dagar har de stora skogsbolagen, som
Södra, SCA, Holmen och Stora Enso var sina pass
i talarstolen och därpå följer ett konferensavsnitt
med inriktning på branschens image framåt i
tiden. Med hjälp av idrottsstjärnor som företagen
sponsrar, bland andra Susanna Kallur, diskuteras
hur massa- och pappersindustrin skall kunna gå
in i nästa århundrade som en framtidsbransch.
Festligheterna avslutas med en kamratkväll på

Gröna Lund och däremellan är alla medlemmar
och gäster inbjudna till galabankett, en middag
i Nobelstil på Stockholms Stadshus.
– Vår förhoppning är att SPCI tillsammans med
branschen fortfarande och i all framtid står som
en viktig bas för kunskapsöverföring och nätverkande, säger Marina Asp.

KOLUMNEN
Med små eller stora bokstäver
När vi var små fanns det outtalade regler
som gjorde att barn undanhölls sådant de
inte ansågs förstå, men som det heller
inte var någon direkt nytta med att få ta
del av. Inte just då. Som barn behövde vi
inte ta ställning till sådant som bedömdes
ligga utanför vår värld. Idag är det annorlunda. Och det har dessvärre visat sig
under den gångna vintern att även en
vuxen allmänhet undanhålls relevant
information, inte för att skonas från något
utan för att något måste döljas. Vi får inte
veta det vi bör veta för att rätt kunna ta
ställning till beslut som måste fattas. Av
vissa storbanker och livsmedelskedjor
blir den svenska allmänheten förd bakom
ljuset. Att bankerna kör med dubbla
index och att köttfärsen packas om efter
utgånget datum gör att förtroendet körs
i botten och en viss ilska blandad med
misstänksamhet blossar upp.
Vi följer upp vårt upprop i senaste numret
av CerlicNytt med räkneexempel, som
bland annat visar att det är produktens
livstidskostnader man skall vara uppmärksam på, inte inköpspriset. Det kan
jämföras med bankernas förvaltningskostnader, som under ett livslångt sparande kan uppgå till nästan hälften av
det sparade kapitalet.
Energibesparingar - aktivt arbete
eller kommunal pump?
På sidan två skriver Börje Kjellén, konsult
på Diagnos Tech AB, om sina samlade
erfarenheter och ger råd för effektivare
energianvändning i vatten- och avloppsreningsverk. Förra årets vinnare av Flygtpriset, Carl-Olof Zetterman, berättar om
hur ett integrerat arbete och brett tänkande
genomsyrar energieffektiviseringsarbetet
på SYVAB, Himmerfjärdsverket. Under
våren deltar Cerlic i flera mässor och
utställningar. Informationsutbytet mellan
oss, våra kunder och leverantörer är alltid
lika betydelsefullt. På en mässa av ITF:s
format är inte minst pauserna mellan
föredragen viktiga; de gör det möjligt att
komma till tals över en kopp kaffe eller
kika igenom ett produktblad tillsammans
för att få svar på en klurig installation.
Den öppna och tydliga kommunikationen
mellan oss och våra användare är en del
av Cerlics företagsfilosofi. Intresset för
kundens vardag skall genomsyra vårt
arbete, ämnena och frågorna varierar,
men svaren är alltid skrivna med lika
stora bokstäver.
Anna E Hedfors

Marina Asp, vd SPCI
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UTBLICK Bättre infrastruktur med
lägre driftkostnader
– av Börje Kjellén, Diagnos Tech AB –

I fädrens spår mot framtida segrar.....
Läste nyligen ett kåseri i Dagens Nyheter där
Niklas Wahllöf hade tankar om TV:s bevakning av
Vasaloppet. Årets lopp hade enligt Wahllöf inte
några bra förutsättningar, trist väder, grått som
en novembereftermiddag på ett torg i någon trist
förort och det stod tidigt klart att någon norrman
skulle vinna. Men SVT öste på som vanligt med
reportage från vallningsbodar och blåbärskontroller. Riktigt tråkigt, men ändå perfekt sportteve
för de genuint intresserade. Riktiga reportrar och
kompetenta experter och befriande ointresse för
glamour och tjafs. Ändå är det nästan fjortontusen människor som tar sig fram de nio milen
från Berga By till Mora och ca 1,5 miljoner som
glor på spektaklet i TV. Vasaloppet är kanske den
sista utposten för TV-sänd konditionsidrott med
snor, svett och toppluva, allt enligt Niklas Wahllöf
i DN.
Jaha, vad har nu detta med Cerlic att göra? Jag
drog osökt parallellen att arbetet med mätning
och effektivisering av processer inom VA och
skogsindustrin för att spara energi och kemikalier, är ett långt ifrån glamouröst liv. Det är inte
så mycket tjosan och hejsan utan mer ett konditionskrävande långlopp där resultaten kommer
av idogt gnetande, noggranna förberedelser och
en god portion tålamod.
Ingenjörskonsten är på tillbakagång till förmån
för mer spektakulära sysselsättningar inom
media och IT, sägs det. Trots dystra profetior
genomgår branschen för närvarande en generationsväxling där många unga välutbildade tjejer
och killar hittar en spännande värld med stor
bredd på arbetsuppgifterna. Även Cerlic har fått
flera yngre medarbetare som visar framfötterna.
Det har märkts genom en ökad orderingång
både i Sverige och på exportsidan.
Man skulle kunna säga att vallningen är perfekt, inte ett uns bakhalt och blåbärssoppan ger
bra energi. De unga verkar väl förberedda och
fast beslutna att ta sig i mål. Lag Cerlic ångar
oförtrutet på i oförminskad takt och med god
uthållighet.
Ur spår konkurrenter, här kommer vi!
Pär-Håkan Bergström

Börje Kjellén ute på Sladö i Tjust skärgård.
Att ge sig på de stora motorerna sparar mest
Se över och kontrollera driften för alla större
elmotorer. Dessa kan tillsammans svara för upp
till cirka 80 % av den totala elanvändningen på
ett reningsverk. Att förbättra drift och verkningsgrad med några procent för de stora elmotorerna, som också ofta har långa drifttider, kan
göra en stor skillnad. Större elmotordrifter bör
som regel utrustas med separata undermätare
för att ha en möjlighet att fortlöpande kunna
följa effektiviteten via nyckeltal som t ex m3/kWh.
Då kan dessa nyckeltal jämföras med varandra
och liknande drifter.
Blåsmaskiner
Mät upp och kontrollera t ex alla luftflöden från
blåsmaskiner. Det gäller även luft som används
för omrörning i kanaler och som kanske inte är
utrustade med mätdon. Koppla då tillfälligt bort
luftflöden till sådana kanaler och se hur mycket
belastningen reduceras för blåsmaskinerna. Att
använda luft från blåsmaskiner för omrörning är
som regel ett dyrbart sätt att slippa beläggningar.
Där är det bättre att använda storbladiga långsamgående rotorer eller propellerpumpar.
De största pumpdrifterna
Kontrollera driften analogt för pumpstationerna.
Använd pumpar och elmotorer med höga
verkningsgrader. I pumpstationer med flera
pumpar kan ett komplement med en lite mindre
men effektiv pump ibland klara upp till 80-90 %
av driftfallen. Det kan innebära väsentliga driftbesparingar jämfört med att ständigt köra en stor
pump för alla driftfallen. Ibland är båda pumparna lika stora och optimala för endast några få
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driftfall. Elvärmen i äldre större pumpstationer
kan också svara för en stor elanvändning, ibland
t o m större än den för driften av pumparna!
Se till livstidskostnader
Tillåt inte längre några "kommunala pumpar",
dvs pumpar som traditionellt är billiga i inköp
men dyra i drift. Driftkostnaderna brukar svara
för upp till 90 % av den totala livstidskostnaden.
Det kan bli mycket kostbart för att inte säga förödande att anskaffa utrustning med låga verkningsgrader och som ger höga driftkostnader. Välj den
utrustning som ger den lägsta totala livstidskostnaden. Denna domineras som regel helt av driftkostnaden, dvs elkostnaden under livslängden
= den totala drifttiden.
Rötgas
Skapa lösningar vid reningsverk med rötkammare, som inte ger något behov av fackling av
rötgasen. Det har hänt att det rent styrtekniskt
har blivit konflikter mellan gas till t ex värmepannor och gas för fackling, vilket resulterat i
onödig fackling av gas.

FAKTA
Diagnostech AB i Trosa arbetar sedan
starten 1987 för effektivare processer
inom industrin samt inom kommunala
vatten- och reningsverk för att förbättra
lönsamheten och minska belastningen
på miljön.

KALENDARIUM vinter/vår

NR 1 2008

ITF-dagarna, minimässa i stort format
ITF:s Automationsdagar den 6 och 7 februari
arrangerades för tjugonde året i rad, nu på
Quality Hotel Globe i Stockholm. Det digra programmet innehöll föredrag inom områden som
mätteknik, reglering, styrsystem och säkerhetsfrågor. Konferensen, med över trehundra besökare, inramades av en utställning med närmare
femtio utställare och de sociala kontakterna blev
många. Cerlic var som vanligt med på denna tvådagars konferens, i år i gemensam monter med
Eletta Flow, vilket fick ett gott mottagande.

SMAGUA 2008,
18th International Water Exhibiton,
ägde rum mellan den 11 och 14
mars i Zaragoza, Spanien. Cerlics
återförsäljare Lana Sarrate från
Barcelona representerade företaget
på denna stora vatten- och miljömässa.
IFAT 2008,
den stora mässan för vatten, avlopp,
avfall och återvinning i München,
går av stapeln för femtonde gången
5 - 9 maj. Cerlic finns i hall A4,
monternummer 413/510.
Här möter industrin investerare,
praktisk tillämpning möter teknologi och vetenskap möter beslutsfattare; det är en mötesplats också
för opinionsledare och uppfinnare.
SPCI 2008,
Pulp & Paper Week, Stockholmsmässan i Älvsjö, den 27 – 29 maj.
Världens största pappers- och
massamässa fyller 100 år.
Välkommen till Cerlics monter
01:19 i A-hallen.

Elisabeth Lennström, Eletta, utbyter erfarenheter
med Pauline Siegfried Lazarz på Mobrey AB,
Eletta Flows återförsäljare i Sverige.

Betydelsefulla order
Stora Enso Fors’ strategi att byta ut underhållskrävande, roterande koncgivare fortsätter. Under
föregående år installerades ytterligare tre optiska
koncentrationsgivare från Cerlic, vilket betyder

Mässkalender

att Fors har ett tjugofemtal givare från företaget i
olika positioner i CTMP, kartongbruk och externrening.
Cerlics strategiska samarbete med Kajaani

Fabriken, Stora Enso Fors.
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Process Mesurements löper vidare och har
medfört leveranser till Japan, Malaysia, Chile
och Colombia. Här är det främst Cerlics givare
för retentionsmätning på pappersmaskiner som
är aktuella.
I Kapellskär byggs det ett nytt reningsverk för
avloppsvattenbehandling från färjetrafiken och
campingområdena. Verket använder SBR-process
med flotation och sandfilter efter underlag från
SWECO, Stockholm. Cerlic har genom Läckeby
Water, division Purac, levererat syre- och
slamhaltsmätare, in-line TS-mätare, nivåmätare,
vattenprovtagare och kylskåp.
I Uppvidinge kommun fortsätter man att automatisera sina avloppsreningsverk. Under 2007
uppgraderades Åsedaverket med automatiska
slamuttag efter tidigare lyckade installationer i
Lenhovda och Alstermo, där Cerlics syre- och
slamhaltsgivare använts. I början av 2008 har
man fortsatt med Norrhults avloppsreningsverk.
På Käppalaverket har man installerat nya centrifuger under året som gått. Här har Cerlic återigen utrustat centrifugerna med susphaltsmätning på rejektvattnet, denna gång med in-line
susphaltsmätare.
Växjö Kommun har än en gång valt Cerlic som
instrumentleverantör till sina avloppsreningsverk
i kommunen. Under förra året har omfattande
ombyggnationer gjorts på Rottnes reningsverk
och Cerlic har levererat mätare för TS, slamoch syrehalt.

MARKNADSTIDNING

B

Sverige
Por t o
Betal t

Cerlic Controls AB
Box 5084, 141 05 Huddinge
Tel 08-501 694 00
Fax 08-501 694 29

Energispartips i stort och smått
Carl-Olof Zetterman är driftchef på SYVAB. Under
de senaste tre åren har man på Himmerfjärdsverket arbetat aktivt och väldigt brett över hela
anläggningen med energieffektivisering.
– Vi startade med en utredning tillsammans med
Lunds tekniska högskola för att kartlägga hur
energibesparingar bäst skulle kunna göras i
anläggningen. Vi kontrollerar och analyserar vår
maskinutrustnings status, så att vi vet att utrustningen har en hög verkningsgrad. Det är ett kontinuerligt arbete för att bli mer kostnadsmedvetna,
där drift- och underhållspersonal arbetar tillsammans. Pumputrustning är ett exempel. Att
flytta vatten kräver mycket energi, därför kartlägger vi pumparnas verkningsgrad. Vi tittar på
hur vi kör anläggningen och är noga med att
pumpa på rätt sätt. Vi reparerar inte endast
maskiner utan prioriterar förbättringsunderhåll
för att göra dem mer effektiva, berättar Carl-Olof
Zetterman.

Som första verk i Norden har man på Himmerfjärdsverket investerat i en gasmotor som driver
en blåsmaskin. Gasmotorn ersätter den eldrivna
motorn och gasen produceras i bioreaktorerna
på verket.
– Gasmotorn kostade 7,5 miljoner kronor i
inköp och den kommer att vara betald på två och
ett halvt år, säger en nöjd Carl-Olof Zetterman.

- Montera så lite utrustning som möjligt nere
i pumpsump
- Montera givaren i god arbetshöjd
- Skär slitsar i röret så att en fettklump i
rörbotten ej hindrar mätning
- Givare i sump monteras i rör som slutar
cirka en meter ovan golv

Pumpgivare
Att köra runt i pumpstationer och rengöra givare
är ett onödigt energislöseri och dålig arbetsmiljö,
tycker man i Laholm. Från drifttekniker Bo Brink
kommer detta tips för att minska tillsyn och
rengöring av pumpgivare:

– Kartläggning och brett tänkande, samt
involvering av all berörd personal,
är betydelsefulla delar i SYVABs
energibesparingsarbete, säger Carl-Olof
Zetterman, driftchef på Himmerfjärdsverket.

– Välj en välformad givare med minimalt
fäste för trasor, råder oss Bo Brink i Laholm.

Nya ansikten på Cerlic och Eletta

Från den 1 april kommer Ann-Christin Mäkinen
att arbeta som teknisk kundsupport på Cerlic
och Eletta.
Ann-Christin är civilingenjör i Maskinteknik och
har arbetat på Eletta Flow i cirka ett år.

Yassin Jomni arbetar sedan augusti 2007 på
Utvecklingsavdelningen för Cerlic och Eletta.
Yassin är civilingenjör i Teknisk Fysik och teknologie doktor i Industriell Elektronik från Luleå
Tekniska Universitet.
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Lisa Tamleht är ny inköpsansvarig sedan
november 2007.
Lisa är civilingenjör i Materialteknik från KTH,
Stockholm och kommer närmast från Infrafone AB.

