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Hvorfor blødgøre ?





Hvor giver det mening med blødgøring i Danmark ?

TÅRNBY 
30 °dH



Hvor nyt er brug af blødgøringsanlæg ?







Hvordan kommer vi i gang ?

• Afklaring af behov for blødgøring (hårdhed >> 9°dH)

• Forespørgsel hos egen kommune om brug af central blødgøringsanlæg 
(videregående vandbehandling)

• Afklaring af eksisterede installationsforhold

• Dimensionering af anlæg

• Endelig myndighedsansøgning



Blødgøring i Tårnby 
3 x 55 m3 pr. time

Produceret og designet i 
DK af Silhorko



Saltsilo til brine
• Brine = Vand mættet med salt

• Kapacitet på 30 tons

• Udendørs placering

• Salt leveres med tankbil - som mel 
til bageri

• Forbrugsstof er køkkensalt dog 
uden jod
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Sikring af vandkvaliteten



UV på afgang anlæg
Myndighedskrav ved videregående 
vandbehandling

CERTIFICERET  OG 
DRIKKEVANDSGODKENDT



UV på 
regenerationsvand
Myndighedskrav ved videregående 
vandbehandling



Analysepanel for overvågning af vandkvalitet 



Hvordan virker blødgøring ved ionbytning ?



Ionbyttere
Også kaldet ‘resin’ eller ‘harpikskugler’
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Kapacitet
Fra blødt vand til gennembrud af hårdt vand
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Genbrug af vand fra regeneration

33 % af regenerationsvandet genbruges



Driftsøkonomi



Driftsøkonomi for Tårnby (nøgletal)
• Kapacitet mellem hver regeneration er 160 m3 pr. beholder

• Vandforbrug til regeneration er 6,6 m3 pr. beholder heraf genbruges 33%

• Vandforbrug er 2,75% pr. behandlet mængde

• Saltforbruget er 1 kg pr. m3 blødgjort vand forudsat hårdhed i ”råvand” er 
30 °dH og blødgøres til 0,5 °dH

• Afledningsafgift* er 20 kr pr. m3 heraf følger en udgift på 55 øre pr. m3

• Udgift til regenerationssalt ca. 1 kr. pr. m3 

*) gældende for TÅRNBYForsyning



Kilde: ”Central blødgøring af drikkevand”, Naturstyrelsen, 2011



Konklusion
• Velkendt og gennemprøvet teknologi

• Høj driftssikkerhed og holdbarhed

• Lukket system

• Lave udgifter til drift og vedligehold

• Pladsbesparende design - kræver ingen ombygning

• Godt arbejdsmiljø uden håndtering af kemikalier

• Enkel drift medfører kun kort uddannelse af driftspersonalet

• Ingen affaldsprodukter

• Læs mere om det første centrale ionbytningsanlæg på et dansk vandværk på 
www.silhorko.dk/taarnby

Tak for opmærksomheden


