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Førende producent
Vandbehandling
• Teknisk Vand: 

• Fjernvarme, Kraftvarme Værker, 
Forbrændingsanlæg, Kedelanlæg, 
Kraftværker, Kølevand – Pharma, 
Food & Beverage m.v.

• Drikkevand, vandværker.

• Hovedkvarter inkl. produktion: 
Stilling v/Skanderborg (salgs-/ 
service afd. Hillerød).

• 365 ansatte – inkl. Datterselskaber 
rundt omkring i Europa.

• Privat ejet – uafhængig.



Egen produktion
Beholderfabrik i Harlev + i Polen

Malefabrik i Grindsted

Rustfrit værksted

Produktion i Stilling



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.

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



Succeskriterier for 
vandbehandling
Korrosion

• Grubetæring (Ilttæring / Pitting)

• Mikrobielt betinget korrosion

• Belægningskorrosion / 
tildækningskorrosion

• Spændingskorrosion



Succeskriterier for 
vandbehandling
Minimering af Belægningsdannelse 



Ny 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.

• Ændringer i værdierne for ledningsevne 
og hårdhed i det cirkulerende vand.

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



Ny vejledning fra 
Dansk Fjernvarme
September 2015
Sammenfatning (uddrag) af ændringer 
i forhold til tidligere anbefalinger:

• Kemikalietilsætning ud over 
natriumhydroxid frarådes.

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

• Større fokus på betydningen af 
iltfjernelse, spædevand og 
anlægsvand

• Grænseværdierne for cirkulerende 
vand for ledningsevne og hårdhed 
er tilpassede, så de er i 
overensstemmelse med de øvrige 
krav og praktiske erfaringer.



Fra grundvand til det rene vand





Forbedret økonomiSILHORKOs vandbehandlingskoncept:

• Reduceret kemikalieforbrug (ingen dyre kemikalier)

• Reduceret behov for kemikaliehåndtering (H&S)

• Færre skader som følge af belægninger og korrosion

• Færre renoveringsudgifter til komponenter, 
reservedele og rør som kan være nedgravede.

• Mindsket energitab pga. bedre varmetransmission.

• Vandtabet minimeres.

• Miljøproblematik ved vandtab minimeres

• Færre reklamationer fra fjernvarmekunder

Image & grøn profil



Spædevand: Blødgøring, RO, MDU 
membranafgasser

Spædevand: Nødforsyning, f.eks. 
blødgøringsanlæg

Spædevand: Midlertidig forsyning

Spædevand og 
delstrømsbehandling: 
Spædevandsbehandling, 
delstrømsfiltrering

Afsaltning af 
spædevand og 
cirkulerende vand

Afgasning af 
spædevand og 
cirkulerende vand

Delstrømsfiltrering
med magneter

Delstrømsblødgøring
(transportabel)

Kedel

35-40°CVandværskvand

Drikkevand

80-90°C



Læs mere på www.silhorko.dk


