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Dagsorden
Tid Emne Ansvarlig/Taler

9:30-10:00 Ankomst, kaffe og kollegial snak 

10:00-11:30 Stiftende generalforsamling 

1. Introduktion

2. Vedtægter

3. Budget

4. Valg af bestyrelse

Valg af dirigent og referent 

Karsten Thomsen

Monika Nielsen

Karsten Thomsen

Dirigent

11:30-12:00 Idéer til emner for 2019-2020 

- Hvilke emner er der interesse for? 

- Hvordan skal formen være: Kursus vs. Workshop 
- Tanker om den elektroniske formidling

Alle

12:00-12:30 Frokost
12:30-13:30 Workshop 

1. Moderne vandbehandling til fremstilling af spædevand til kedler og 

fjernvarmenet

2. De rette kemiske betingelser for at minimere korrosion I vanddampkredsløb

Thomas Dalsgaard, Silhorko

Karsten Thomsen, COWI

13:30-14:00 Pause og kollegial snak

14:00-14:30 Workshop fortsat

3. Vandkemi og korrosion i el-kedler, hvad er praksis og hvilke erfaringer ligger der? Monika Nielsen, Ørsted Bioenergy A/S

14:30-15:30 Præsentation af Silhorko/Eurowater

Besøg af produktionsfaciliteter 

Thomas Dalsgaard, Silhorko



Vedtægter



Emner for 2019 - 2020

1. Moderne vandbehandlingsanlæg til fremstilling af spædevand til kedler 
og fjernvarmenet

2. Erfaringer med filtrering af fjernvarmevand – hvordan, hvor meget og 
batter det noget?

3. De rette kemiske betingelser for at minimere korrosion i 
vanddampkredsløb

4. Vandkemi og korrosion i el-kedler, hvad er praksis og hvilke erfaringer 
ligger der?

5. Instrumentering og analyser for vand-dampkredsløb, hvor ligger den gode 
balance?

6. Instrumentering og analyser for fjernvarmesystemer, hvor ligger den gode 
balance?

7. Problemløsning i vandbehandlingsanlæg

8. Problemløsning i vanddampkredsløb

9. Kølevandssystemer



Emner for 2019 - 2020

1. Vandbehandling til fremstilling af spædevand til kedler og fjernvarmenet
1. Teknikker: Forbehandling, ionbytning, omvendt osmose, elektrodeionisering, afluftning, afiltning m.fl.

2. Instrumentering og overvågning

3. Driftserfaringer og problemløsning

2. Filtrering af fjernvarmevand og kondensat
1. Teknikker: Posefiltre, kertefiltre, selvskyllende filtre af forskellig type

2. Erfaringer: Materialer vs. temperatur, mikrobiologi og partikelindhold

3. Røggaskondensering og tilhørende vandbehandling
1. Teknik i røggasrensning og den følgende vandbehandling

2. Membranteknikkerne i brug – principper og drift af dem, instrumentering

3. Driftserfaringer: Overvågning – problemløsning: Fouling og mikrobiologi

4. Kemiske betingelser for at minimere korrosion i vanddampkredsløb
1. Konditionering – erfaringer med forskellige metoder

2. Instrumentering og overvågning

3. Problemløsning

4. Aktionstrin – værktøjet for driftspersonalet

5. Kemiske betingelser for at minimere korrosion i fjernvarme- og kølekredsløb

6. Vandkemi og korrosion i el-kedler

7. Instrumentering og analyser for fjernvarmesystemer

8. Spildevandsbehandling


