
Moderne vandbehandling til fremstilling af spædevand til kedler og fjernvarmenet
SIAPWS- DK, Temadag/workshop, 7. marts 2019



Succeskriterier for 
vandbehandling
• Optimal og økonomisk drift både på 

kort og langt sigt.

• Lavt kemikalieforbrug.

• Mindst mulig miljøbelastning –
intern såvel som ekstern.

• Nedsættelse af korrosionsrisiko.

• Hindre hårde og bløde belægninger







Pas godt på de nye 
fjernvarmerør !





Fremstilling af spædevand



Fra grundvand til det rene vand



Spædevand og Cirkulationsvand
Kilde: SILHORKO Fjernvarmebrochure - 2017



Spædevand og Cirkulationsvand
Kilde: SILHORKO Fjernvarmebrochure - 2017



Nyeste vejledning fra 
Dansk Fjernvarme
September 2015
Ændringer i forhold til tidligere anbefalinger

• Udbygget primært med hensyn til ny 
teknologi til vandbehandling og øgede 
miljøhensyn.

• Anbefaling til alle anlæg om at benytte 
afluftning/afiltning for at undgå 
kemikalietilsætning til iltbinding er 
forstærket. Brugen af iltbindere har flere 
uheldige bivirkninger og er miljømæssigt 
en dårlig løsning.

Kilde: Dansk Fjernvarme Vejledning – Vandbehandling og 
korrosionsforebyggelse – september 2015.



Nyeste vejledning fra 
Dansk Fjernvarme
September 2015
Sammenfatning af ændringer ift. 
tidligere anbefalinger:

• Større fokus på betydningen 
af iltfjernelse, spædevand og 
anlægsvand

• Kemikalietilsætning ud over 
natriumhydroxid frarådes.

• Den nyeste teknologi indenfor 
vandbehandling og 
afluftning/afiltning er 
beskrevet med illustrationer
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Behandling af spædevand

•Afsaltning

•Afiltning

•Alkalisering



Forbehandling Kation IX Anion IX Mixed Bed

Forbehandling Mixed Bed

NaOH HCl

R.O. EDI

R.O.

NaOH

HCl

Forbehandling

EDI udvikling



Forbehandlingsmetoder

1
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Forbehandling CaCO3 CaSO4 SiO2 SDI Fe Bakterier Organisk 
materiale

Blødgøring ved 
ionbytning

• •

Multimediafiltrering ◦ ◦ ◦ ◦

Flokkulering ◦ • ◦ ◦

Ultrafiltration • • ◦ •

Filtrering –
patroner/poser/sand

◦ ◦ ◦ ◦

Aktivt kul ◦ ◦ •

◦ Muligt
• Meget effektivt



Demineralisering v/ ionbytning (IX)

Fordele:

• Vandeffektivitet: typisk > 95%

• Kan håndtere vand ved højere temperaturer
- Kation → typisk op til 110 °C - 120 °C
- Anion → typisk op til 60 °C - 80 °C

• Mere robust løsning over for partikler  
sammenlignet med membranfiltrering

• God kvalitet af behandlet vand

• Lavere investering v/ større flow

Ulemper

• Kræver anvendelse og opbevaring af kemi (HCl, NaOH, 
H2SO4)

• Arbejdsmiljø: personale skal håndtere kemikalier

• Syredampe aggressive over for det omgivne miljø

• Eluater fra vandbehandlingsanlægget skal neutraliseres 

• Udstyr til neutralisering: tanke, omrører, pH måleudstyr, 
doseringsudstyr etc.

• Pladskrævende

• Kræver duplex anlæg for kontinuerlig forsyning



Kedelspædevand
Højtrykskedel, 2 x 5 m³/h



Demineralisering v/ membranfiltrering (RO)

Fordele:

• Vandeffektivitet v/ RO-PLUS anlæg: 
85-90%

• Kemikaliefri løsning (NB. CIP af 
membraner)

• God kvalitet af behandlet vand

• Lavere investering v/ mindre flow

• Mindre pladskrævende

• Kontinuerlig drift

Ulemper

• Reduceret vandeffektivitet på standard RO-
anlæg: 75%

• Forbehandling: Blødgøring / 
antiscaledosering.

• RO membraner kan håndtere vand med 
max. temperatur på 45°C.

• Følsom overfor partikler i fødevand 
(membrantilstopning)



Filtrationsspektret
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Membrananlæg – 75-80% vandudnyttelse

75-80%

20-25%



Vandeffektive løsninger



Membrananlæg – 85-90% vandudnyttelse

Reduktion i vandspild = 50-60%



Recovery og opkoncentrering

0

2

4

6

8

10

12

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Recovery

O
p
k
o
n
c
e
n
tr

e
ri
n
g
 a

f 
s
a
lt
e



RO anlæg med høj
vandudnyttelse”RO-
plus”
Recovery: 85-90%

- Som komplet anlæg

- Som opgradering af eksisterende anlæg

- Som kapacitets udvidelse

- Lavere driftsomkostninger



Demineralisering v/ ElektroDeIonisering (EDI)

Fordele:

• Vandeffektivitet v/ EDI anlæg: 90-95%
Afløbsvand er af god kvalitet og kan evt. 
genanvendes (øget vandudnyttelse)

• Kemikaliefri løsning

• God kvalitet af behandlet vand

• Mindre pladskrævende

• Kontinuerlig drift

Ulemper

• Følsom over for CO2

• Fødevand skal normalt være forbehandlet i 
blødgøringsanlæg & RO-anlæg

• Krav om max. ledningsevne inkl. belastning 
fra CO2

• Max. hårdhed i fødevand: 0,05°dH





Kedelspædevand
Højtrykskedel, 2 x 3,25 m³/h



Behandling af  
permeat fra 
RO anlæg

• Tilbageholder 95 – 99 % af 
vandets salte

• Tilbageholder over 90 % af 
vandets organiske stoffer

• O2, N2 og CO2 og tilbageholdes 
ikke !

• Afiltning

• pH justering



Iltkorrosion af stål
1 m³ vandværksvand indeholder typisk 
5-6 g ilt og oxiderer 10-15 g jern ved 
korrosion. Det er mere end en 
almindelig dansk 20 krone mønt.



Fjernelse af ikke kondenserbare gasser

3
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Metode Dosering
af 

iltbinder

Mikro-
boble-
aflufter

Vakuum 
aflufter
Klassisk 
version

Vakuum 
aflufter

Udviddet 
model

Termisk 
aflufter

Katalytisk 
afiltning

Membran
afgasser

MDU-anlæg

Ilt, O2 ◦ ◦ ◦ • • • •

Kuldioxid, CO2 ◦ • • •

Kvælstof, N2 ◦ ◦ • • •

◦ Muligt men effektivitet afhænger af metode og driftsforhold.
• Meget effektivt



Fjernelse af ikke kondenserbare gasser
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Metode Dosering af iltbinder Mikro-boble-aflufter Vakuum aflufter
klassisk version

Fordele: • Lav investering
• Begrænset pladsbehov

• Lav investering
• Begrænset pladsbehov

• Restiltindhold: < 500 ppb

Ulemper: • Høj driftsomkostning
• Øgning af saltbelastning
• Risiko for bakteriel vækst
• Negativ indvirkning på grønt 

regnskab

• Restiltindhold: 1000 ppb
• Ej tilstrækkelig effektiv over for 

ilt og kuldioxid

• Mere pladskrævende ved højere 
effektivitet.



Fjernelse af ikke kondenserbare gasser
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Metode Vakuum aflufter
Udviddet model

Termisk aflufter Katalytisk afiltning Membran
afgasser

MDU-anlæg

Fordele: • Restiltindhold: < 20 ppb
• Mindre følsom over for 

partikler.
• Effektiv til 

delstrømsfjernelse af 
ikke kondenserbare
gasser

• Restiltindhold: < 20 ppb
• Harlagertank

(fødevandsreserve)

• Restiltindhold: < 20 ppb • Restiltindhold: < 20 ppb
• Fjerner O2, CO2 og N2.

Ulemper: • Jo højere effektivitet, jo 
mere pladskrævende .

• Kræver stor loftshøjde

• Jo højere effektivitet jo 
mere pladskrævende.

• Kræver damp.
• Har opstartstid.

• Fjerner ikke CO2 og N2

• Proces kræver brint (H2)
• Anion ionbytter meget 

dyr (Paladiumbelagt)

• Opmærksom på 
driftstemperatur.

• Proces kræver kvælstof 
(N2)



Membranafgasser
MDU
Ved at ændre partialtrykket 

for en gas kan vi enten 

fjerne en gas fra vand eller 

opløse en gas i vand. 

➢ Ved lavt partialtryk, vil 

en gas fjernes fra vand

➢ Ved øget partialtryk, vil 

en gas opløses i vand



Principles of Gas Transfer
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Resultater 

Iltmåling på 
fjernvarmespædevand

• Test af MDU-anlæg på 
fjernvarmeværk

• Test udført af uvildigt 
eksternt laboratorium 

• Resultat:

2 – 5 ppb O2



Tak for opmærksomheden
Læs mere på www.silhorko.dk


