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SIAPWS Danmark mødtes til workshop og anlægsbesøg
Den 27. august 2019 var 45 deltagere samlet til workshop og anlægsbesøg i København.
Workshoppen omhandlede tre forskellige emner: Ivan Lilleng fortalte om basis
vandkemi i vanddampkredsløb og fjernvarmesystemer, efterfulgt af Karsten Thomsen,
der supplerede med information om analyser og overvågning i samme systemer. Det
sidste emne for dagen var vandbehandlingsteknologien Omvendt Osmose og det blev
introduceret af Thomas Dalsgaard. Undervejs var der gode diskussioner og aktiv
deltagelse fra deltagerne, hvilket var med til at gøre videndelingen endnu bedre. Dagen
blev afsluttet med en præsentation af Amagerværket ved Henrik Rostgaard, og til slut et
spændende besøg på Amagerværket.
Bestyrelsen vil gerne takke alle for den store opbakning til den første workshop afholdt i
SIAPWS Danmark regi, og ser frem til at se jer alle til fremtidige arrangementer. Tak til
alle jer der gav jer tid til at evaluere dagen, jeres input tages med i planlægningen af
fremtidige arrangementer.

SIAPWS Danmark
c/o IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Hvis du har spørgsmål til
SIAPWS Danmark, så kontakt
endelig en fra bestyrelsen:
Monika Nielsen, Formand
moneb@orsted.dk
Thomas Dalsgaard, Næstformand
tda.dk@silhorko.dk
Henrik Rostgaard, Sekretær
hero@hofor.dk
Karsten Thomsen, Kasserer
knth@cowi.dk
Ivan Lilleng, Bestyrelsesmedlem
ivan@lilleng.dk

Hvis du ønsker medlemskab af
SIAPWS Danmark, så kontakt
endelig vores kasserer, Karsten
Thomsen
Årligt medlemsgebyr for virksomheder
på 3.500 kr.

Matarvattenkonferensen 2019
Matarvattensektionen (den svenske pendant til SIAPWS Danmark) afholder den 12.–13.
november 2019 den årlige Matarvattenkonferensen på Stockholm Waterfront Congress
Centre. Programmet for og tilmelding til konferencen kan findes på
http://matarvattensektionen.se/vara-konferenser/matarvattenkonferensen/, og SIAPWS
Danmarks medlemmer kan deltage i konferencen til medlemspris.
Konferencen plejer at tiltrække op mod 100 deltagere, og byder på en masse spændende
indlæg, samt mulighed for at tale med forskellige leverandører indenfor blandt andet
proces måleudstyr.

IAPWS Annual Meeting 2019
IAPWS årsmødet blev afholdt i Banff, Canada i Rocky Mountains, og SIAPWS var
repræsenteret med i alt 4 deltagere. Ugen bød på mange godt indlæg og diskussioner om
vandkemien på kraftværker verden over, og der blev lavet et stort stykke arbejde med
IAPWS Technical Guidance Documents (TGD).
På møde blev frigivet to nye TGD’er om hhv. Generator Cooling og FFS (Film Forming
Substances) in Industrial Plants. Alle publicerede TGD’er ligger på IAPWS hjemmeside
(www.IAPWS.org) og er til fri afbenyttelse.
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SIAPWS Danmark
Generalforsamling og
Workshop, Januar 2020
Bestyrelsen er allerede i gang med at
planlægge den næste workshop, der
bliver i forbindelse med den årlige
generalforsamling.
Så reserver dagen den 7. januar 2020,
hvor vi mødes hos Dansk Fjernvarme
i Kolding til en spændende dag.
Program og tilmelding bliver
annonceret senere.

