
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 19, 2023

Blødgøring –CCPP og observerede effekter

Vafadar Afshar, Sevil; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Hedegaard, Mathilde ; von Bülow, Dorthe; Rygaard,
Martin

Publication date:
2021

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Vafadar Afshar, S. (Author), Albrechtsen, H-J. (Author), Hedegaard, M. (Author), von Bülow, D. (Author), &
Rygaard, M. (Author). (2021). Blødgøring –CCPP og observerede effekter. Sound/Visual production (digital),
Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

https://orbit.dtu.dk/en/publications/75689d85-f593-42bc-a4ef-5c390942a6fc


DTU EnvironmentDecember 23, 2020

Blødgøring – CCPP og 
observerede effekter
April 2021 

Sevil Vafadar Afshar, Videnskabelig Assistent, DTU Miljø
Hans-Jørgen Albrechtsen, Professor, DTU Miljø
Mathilde Hedegaard, Vandkvalitetsspecialist, HOFOR
Dorthe von Bülow, projektleder, HOFOR
Martin Rygaard, Lektor, DTU Miljø

1



DTU EnvironmentDecember 23, 2020

Projektets baggrund
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• HOFOR indfører central blødgøring for at reducere forbrugernes kalkgener
– Central blødgøring er implementeret på Brøndbyvester Vandværk, hvor vandets 

hårdhed baseret på indholdet af calcium reduceres 

• Hollandske studier argumenterer for at kalkudfældning afhænger af flere parametre end 
blot Ca2+ og Mg2+

– Beregnet kalkudfældningspotentiale (CCPP)
– Målt kalkudfældning (MCCP)
– Observeret kalkudfældning 

• Kan HOFOR bruge CCPP og MCCP til at forudsige forbrugernes kalkgener?
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Arbejdspakker
1. september 2019 – 31. oktober 2020 
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• Arbejdspakke 1:
At dokumentere en robust metode til at måle MCCP og undersøge sammenhængen 
mellem varierende CCPP og MCCP

• Arbejdspakke 2: 
At undersøge i laboratorie om MCCP/CCPP kan forudsige observerede kalkudfældninger 
hos borgere og virksomheder

• Arbejdspakke 3: 
At evaluere det optimale CCPP-niveau i forhold til drift og service af varmeanlæg

• Arbejdspakke 4: 
At evaluere om CCPP/MCCP vil være retvisende mål for kalkudfældning i ledningsnet og 
hos borgere og virksomheder
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MCPP – Kogetest 
Protokol for målt kalkudfældning
Measured Calcium Precipitation Potential

AP1
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Metode til måling af Measured Calcium Carbonate
Precipitation (MCCP)
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• Hollandsk metode oversat til dansk  
• Laboratorieprotokol udarbejdet og testet 
• Problematisk procedure forbundet med stor usikkerhed

– Ligevægt opnås ikke under forsøget, hvorfor målte 
calciumværdier er følsom over for ændringer af:
• Opvarmningstid
• Temperatur 

AP1

Presenter
Presentation Notes
Measured Calcium Carbonate Precipitation (MCCP) bruges af hollænderne til at måle kalkudfældning i forskellige vandtyper. DTU har oversat den hollandske metodebeskrivelse og har på baggrund af denne udarbejdet en laboratorieprotokol af MCCP metoden. Metoden er blevet testet, og af flere omgange optimeret for at reducere variationen mellem duplikatprøverne. Hollænderne mener at kalkudfældning afhænger af flere parametre end blot Ca2+ og Mg2+ (hårdhed). Calcium Carbonate Precipitation Potential (CCPP) er et udtryk for hvor meget kalk, der potentielt kan udfælde i vand. Dog forventes det ikke at forbrugerne vil opleve lige så stor udfældning som CCPP beskriver. Forbrugerne skulle gerne opleve mindre kalkudfældning end det deres vand har potentiale for at udfælde (CCPP). Derfor kan MCCP, som er et forsøg på at efterligne en mere virkelighedsnær situation måske være et bedre mål for hvor meget kalkudfældning forbrugeren kan forvente at opleve. I modsætning til CCPP måles MCCP dog ikke i ligevægt, hvorfor forsøgets resultater er meget følsomme over for ændringer af opvarmningstid, nedkølingstid og temperaturfordeling på varmepladen. Det har ikke været muligt at få alle fire kolber til at nå kogepunktet på samme tid, selvom der er købt en ny varmeplade som skulle have en ensartet varmefordeling – derfor ser vi også at der er stor variation mellem duplikatprøverne. Proceduren for MCCP er derfor problematisk. DTU har været i dialog med de hollændere, der har udviklet metoden, under optimeringen af forsøgsmetoden, men hvis det ønskes at fortsætte med denne metode anbefales et tættere samarbejde med hollænderne. 
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MCPP & CCPP
Sammenhæng og variationer i målt og beregnet kalkudfældning
I ledningsnet og hos forbruger

AP1
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Calcium Carbonate Precipitation Potential (CCPP)
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• CCPP vs hårdhed 
– CCPP er et udtryk for hvor meget kalk, der potentielt kan udfælde i drikkevand
– CCPP tager udgangspunkt i flere parametre end blot Ca2+ og Mg2+

• CCPP-værdier 
– CCPP = 0  vand i ligevægt i forhold til CaCO3

– Negativ CCPP  aggressivt vand 
– Positiv CCPP  vand overmættet med CaCO3 og 

kan medføre udfældning af kalk

• CCPP-ændringer
– Stiger ved øget temperatur 
– Er højere i et åbent end i et lukket system

AP1

Presenter
Presentation Notes
Hårdhed er et udtryk for mængden af opløst calcium og magnesium i vandet. Calcium Carbonate Precipitation Potential (CCPP), er derimod et udtryk for hvor meget CaCO3 der potentielt kan udfælde i vand. Vi beregner CCPP på baggrund af følgende parametre: pH, temp., alkalinitet, Ca2+, Mg2+, Na, K, Cl-, SO42-, NO3-. CCPP i et åbent system er forskellig fra (og højere end) CCPP i et lukket system.Et åbent system er et system hvor vandet er i ligevægt med atmosfærisk CO2.  
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Hårdhed er i højere grad korreleret med CCPPÅbent
end med CCPPLukket

8

• CCPP beregnet for 2641 danske vandværkers seneste 
udvidede vandanalyse (Jf. Jupiter per august 2020)
– 24% af vandværkerne har negativ CCPP10Lukket

• Stor forskel på åbent og lukket system 
– Distribution af drikkevand – lukket system 
– Vandforbrug i hjemmet – åbent system

• Da hårdhed i høj grad korrelerer med CCPPåben, kan man for 
åbne systemer nøjes med at se på hårdhed (færre målinger) 
– CCPP: ICP analyse, IC analyse, pH, temp., alkalinitet
– Hårdhed: ICP analyse 

AP1
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Presenter
Presentation Notes
Da en negativ CCPP betyder at vandet er aggressivt vil der for de 24 % af de 2661 danske vandværker være aggressivt vand i ledningsnettet. Da CCPP stiger når vi går fra et lukket til et åbent system ser vi at de fleste vandværker har en positiv CCPP i det åbne system (og vandet altså er kalkudfældende). 
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… samme mønster ses for projektets egne 
vandprøver
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• CCPPåben korrelerer bedre med hårdhed end CCPPlukket

AP1

Presenter
Presentation Notes
For alle vandprøver der er blevet udtaget i løbet af projektet har vi lavet samme sammenligning af CCPP og hårdhed. Her ses igen at hårdhed i højere grad korrelerer med CCPP for et åbent system end for et lukket system. Der er 95 datapunkter for hver af de to grafer. Datapunkterne er for indsamlede vandprøver i løbet af projektperioden:Hvidovre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/5-20, 14/9-20Hvidovre Vandværk (egen produktion) – prøvetagningsdato: 14/9-20Brøndbyvester Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/11-19, 18/05-20, 14/9-20, 29/10-20, 2/11-20, 9/11-20, 11/11-20, 12/11-20, 16/11-20, 18/11-20, 20/11-20, 23/11-20, 25/11-20, 27/11-20Dragør Vand A/S (afgang vv) – prøvetagningsdato: 18/5-20Dragør Vand A/S (udløb membrananlæg, permeat) – prøvetagningsdato: 18/5-20Islevbro Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/5-20, 14/9-20 Marbjerg Værket (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/5-20, 14/9-20 Ganløse Søndre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Ganløse Nordre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20Katrineberg Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20Marbjerg Bys Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Egebjerg Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Søbjerg vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Kerteminde Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/10-19 Skælskør Nordre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/10-19Skovmølleværket (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/10-19 DTU Bygning 115 – prøvetagningsdatoer: 14/10-19, 21/1-20, 11/5-20, 20/7-20, 24/7-20, 17/8/20  DTU Bygning 409 (indløb ionbytteranlæg) – prøvetagningsdatoer: 15/9-20, 28/10-20DTU Bygning 409  (udløb ionbytteranlæg, 0 dH) – prøvetagningsdato: 15/9-20DTU Bygning 409  (udløb ionbytteranlæg, 13 dH) – prøvetagningsdato: 28/10-20DTU Bygning 409  (udløb ionbytteranlæg, 3 dH) – prøvetagningsdato: 28/10-20DTU Bygning 409  (udløb ionbytteranlæg, 8 dH) – prøvetagningsdato: 28/10-20DTU Bygning 409  (udløb ionbytteranlæg, 7 dH) – prøvetagningsdato: 19/11-20DTU Bygning 409  (udløb ionbytteranlæg, 12 dH) – prøvetagningsdato: 19/11-20DTU Bygning 409 (LAGUR-behandlet vand) – prøvetagningsdato: 28/10-20Regnemark hårdt (indløb Brøndbyvester vv) – prøvetagningsdatoer: 18/11-19, 14/9-20, 2/11-20, 29/10-20, 3/11-20, 4/11-20, 9/11-20, 11/11-20, 12/11-20, 16/11-20, 18/11-20, 20/11-20, 23/11-20Regnemark blødgjort (udløb kolonne) – prøvetagningsdato: 18/11-19Herlev Vandtårn (afgang vt) – prøvetagningsdato: 20/11-19 Herlev Vandtårn (ledningsnet):Herlev Privatskole – prøvetagningsdato: 20/11-19 Sønderhavevej 4 – prøvetagningsdato: 20/11-19Herlev Hallerne – prøvetagningsdato: 20/11-19Brøndbyvester Vandværk (ledningsnet):Børnehaven Klydebo – prøvetagningsdatoer: 18/11-19Circle K Brøndby Strand – prøvetagningsdatoer: 18/11-19Fyrmestervej 18 – prøvetagningsdatoer: 18/11-19Gl. Køgelandevej 642 – prøvetagningsdatoer: 18/11-19DTU Bygning 115, demineraliseret vand – prøvetagningsdatoer: 14/10-19, 28/10-20Jegindø (sommerhus) – prøvetagningsdato: 1/8-20
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Stabil CCPP ud gennem ledningsnettet

10

• CCPP og hårdhed er stabil ud gennem ledningsnettet 
• Store ændringer af MCCP

– dog ingen klar stigende eller faldende tendens

AP1

T = vandets 
opholdstid i  
ledningsnettet 

Presenter
Presentation Notes
CCPP blev beregnet for prøver ud gennem ledningsnettet for at undersøge om vandkvaliteten og dermed udfældningspotentialet ændrer sig ud gennem ledningsnettet. MCCP blev målt for prøver ud gennem ledningsnettet for at undersøge om der kunne måles en ændring af MCCP ud gennem ledningsnettet, og forbrugerne derved oplever forskellig mængder kalkudfældning alt efter hvor langt ude i ledningsnettet de bor.Derudover bruges MCCP og CCPP resultaterne til at undersøge om beregnede CCPP-værdier kan bruges til at forudsige målte MCCP-værdier. MCCP testen udføres som et åbent system og sammenlignes derfor med CCPP for et åbent system. I modsætning til CCPP for et åbent system ændrer MCCP sig ud gennem ledningsnettet (dog uden nogen klar stigende eller faldende tendens). Dog skal vi huske på at der er stor variation mellem duplikatprøverne for MCCP testen. T = vandets opholdstid i ledningsnettet. 
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• Hverken CCPP eller hårdhed er gode til at forudsige de MCCP-værdier, der er målt 

CCPP er ikke et bedre mål for kalkudfældning 
(MCCP) end hårdhed 

AP1/
AP4

Presenter
Presentation Notes
De to figurer er baseret på gennemsnits-MCCP-resultater – på figurerne ses variationen mellem MCCP prøverne ikke.  Der er 48 datapunkter på figuren til venstre.Der er 45 datapunkter for hver af de to grafer på figuren til højre.Overvægt at vandprøver >11 dH. Datapunkterne er for indsamlede vandprøver i løbet af projektperioden: Hvidovre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/5-20, 14/9-20Hvidovre Vandværk (egen produktion) – prøvetagningsdato: 14/9-20Brøndbyvester Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/05-20, 14/9-20, 18/11-19Dragør Vand A/S (afgang vv) – prøvetagningsdato: 18/5-20Dragør Vand A/S (udløb membrananlæg, permeat) – prøvetagningsdato: 18/5-20Islevbro Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/5-20, 14/9-20 Marbjerg Værket (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/5-20, 14/9-20 Ganløse Søndre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Ganløse Nordre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20Katrineberg Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20Marbjerg Bys Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Egebjerg Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Søbjerg vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Kerteminde Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/10-19 Skælskør Nordre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/10-19Skovmølleværket (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/10-19 DTU Bygning 115 – prøvetagningsdatoer: 14/10-19, 21/1-20, 11/5-20, 17/8/20  DTU Bygning 409 (indløb ionbytteranlæg) – prøvetagningsdato: 15/9-20DTU Bygning 409 (udløb ionbytteranlæg, 0 dH) – prøvetagningsdato: 15/9-20Regnemark hårdt (indløb Brøndbyvester vv) – prøvetagningsdatoer: 18/11-19, 14/9-20Regnemark blødgjort (udløb kolonne) – prøvetagningsdato: 18/11-19Herlev Vandtårn (afgang vt) – prøvetagningsdato: 20/11-19 Herlev Vandtårn (ledningsnet):Herlev Privatskole – prøvetagningsdato: 20/11-19 Sønderhavevej 4 – prøvetagningsdato: 20/11-19Herlev Hallerne – prøvetagningsdato: 20/11-19Brøndbyvester Vandværk (ledningsnet):Børnehaven Klydebo – prøvetagningsdatoer: 18/11-19Circle K Brøndby Strand – prøvetagningsdatoer: 18/11-19Fyrmestervej 18 – prøvetagningsdatoer: 18/11-19Gl. Køgelandevej 642 – prøvetagningsdatoer: 18/11-19
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Udfældning på fliser og i 
varmtvandsbeholdere

MCCP/CCPP som indikator for forventede kalkudfældninger hos 
borgere og virksomheder

AP2
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Ny metode: Observeret udfældning på fliser 
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• Overfladebelastning 
– Sorte fliser sprøjtes med vand med forstøver
– Vanddråber fordamper og efterlader lyse kalkaflejringer på fliserne 

• Billedgenkendelse 
– Udfældning udtrykt som ændring af 

flisens farve (flisens ”luminans” L)

Før overflade-
belastning

Efter 120 
sprøjterunder

Vand fra DTU 
Lyngby Campus

AP2

Presenter
Presentation Notes
Ny metode udviklet på DTU Miljø. Metoden beskriver farveudvikling af en flise, der udsættes for sprøjt med vand. Metoden giver et objektivt udtryk for synlig udfældning.Metoden viser, at konceptet virker, og at metoden er sensitiv nok til at vise udvikling af synlig sløring (udfældning) af flisen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at metoden ikke beskriver tykkelsen af det kalklag, der ligger på flisen (og altså mængden af kalk på flisen) men hvor meget flisens overflade har ændret farve (blevet lysere). Farveændringen antages at skyldes (kalk)udfældning. Resultater opnået ved denne metode vil kunne vise hvordan kalkudfældning fra en given vandtype kan opleves af en forbruger. Dog viser denne metode ikke hvor nemt/svært det er at fjerne kalk fra flisen eller hvor tykt et kalklag der er på flisen. Videre anvendelse af metoden kræver standardisering. Testforsøget er udført med drikkevand fra DTU Miljø. Forsøget er udført med duplikater. Duplikatprøverne følger pænt hinanden og der er en lineær korrelation mellem flisens farveændring og antal sprøjterunder. Flisens farveændring accelerer altså ikke i takt med at flisen bliver mere kalket til. 



DTU EnvironmentDecember 23, 2020

Glatte fliser har større synlig udfældning 
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• Observeret udfældning efter 30 sprøjterunder
– Den registrerede udfældning stiger jo glattere fliserne er Fliser udsat for vand 

fra Brøndbyvester

Glat flise

Middel ruhed Ru flise

AP2

Presenter
Presentation Notes
Forsøget er testet på 3 typer fliser: glat flise, flise med middel ruhed og ru flise. Forsøget er udført med triplikater. Ionbytteranlægget får DTU indløbsvand. Der måles en større farveændring på den glatte flise sammenlignet med den ru flise og flisen med middel ruhed. Ligeledes ses en større farveændring på flisen med middel ruhed sammenlignet med den ru flise. Den glatte flise giver størst variation mellem triplikatprøverne. Glat flise: 3700754A Biselado sort blank (https://www.bauhaus.dk/vaegflise-biselado-metro-sort-blank-7-5-x-15-cm-1-m2)Middelru flise: 56F1300023 FAUST 9,8X9,8 SORT (https://www.vvs-eksperten.dk/search2?q=56F1300023)Ru flise: 56F4850075 INES 9,8X9,8 SORT (https://www.vvs-eksperten.dk/search2?q=56F4850075)
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En markant reduktion af synlig udfældning opnås 
kun ved meget lav hårdhed
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• Der er ikke entydig sammenhæng mellem hårdheden 
og de observerede udfældninger i spændet mellem 11 
og 26 hårdhedsgrader

• Metoden siger ikke noget om hvor nemt det er at 
fjerne udfældningerne

Observeret 
udfældning 

efter 30 
sprøjterunder

AP2

Presenter
Presentation Notes
Fliseforsøget er udført på 8 forskellige vandtyper:Ionbytteranlæg (udløb ionbytter, 0 dH) – prøvetagningsdato: 15/9-20Brøndbyvester vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 14/9-20DTU Bygning 409 (indløb ionbytteranlæg) – prøvetagningsdato: 15/9-20Marbjerg (afgang vv) – prøvetagningsdato: 14/9-20Regnemark (indløb Brøndbyvester vv) – prøvetagningsdato: 14/9-20 Islevbro (afgang vv) – prøvetagningsdato: 14/9-20Hvidovre (afgang vv) – prøvetagningsdato: 14/9-20Hvidovre (egen produktion) – prøvetagningsdato: 14/9-20 Metoden viser at fliserne udsat for overfladebelastning med vand fra ionbytteranlægget har mindre synlig udfældning end fliserne udsat for vand fra HOFORs forsyningsområde. Med denne metode kan vi (med glatte og ru fliser) ikke påvise en forskel på hvor meget synlig kalk der afsættes på fliserne testet med HOFORs forskellige vandtyper. Forsøget med de glatte fliser giver stor varians mellem replikatprøverne, hvorfor det kan være svært at påvise en reel forskel. Forsøget med de ru fliser giver et lavt signal hvilket også vanskeliggører sammenligning af forskellige vandtyper. På baggrund af disse resultater vælger vi fremadrettet udelukkende at lave forsøg med fliser af middel ruhed. Ud fra resultaterne fra fliserne med middel ruhed er det muligt at påvise en lille forskel mellem Brøndby, DTU og Regnemark (pixelværdien stiger ved øget hårdhed).  Når vi ser på udviklingen af farveændringen over tid kan vi se at ionbytteren holder en mere eller mindre stabil farve under hele forsøget. Brøndby og Regnemark stiger dog fortsat under hele forsøget. Jo længere forsøgsperioden bliver jo større er forskellen mellem fliserne udsat for vand fra ionbytteren sammenlignet med Brøndby og Regnemark. Vi skal over 10 sprøjteomgange før der ses en forskel på Regnemark og Brøndby (på flisen med middel ruhed).  
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Yderligere undersøgelser viste heller ingen markant 
forskel i synlig udfældning i intervallet 7-22 dH

16

• Reduktion af synlig udfældning opnås ved indstilling af ionbytteranlæg til 0 og 3 °dH
– Disse indstillinger resulterer dog i aggressivt vand med for højt natriumindhold 

• Vandprøver fra ionbytteranlæg med hårdhedsgrader på 5 og 6 bør undersøges.  

AP2

Observeret 
udfældning efter 
30 sprøjterunder

Presenter
Presentation Notes
En ekstra runde af fliseforsøget undersøgte specifikt hårdhedsniveauer under 11dH. Det er uklart hvor lav dH, der giver en markant reduktion i kalkfældninger på flisen, men det er i denne opstilling <7dH.Resultater for forsøg af 3 omgange. Første forsøg: Ionbytter (0dH) n=3, Brøndby (11dH) n=3, DTU (17dH) n=3, Regnemark (22dH) n=3Andet forsøg: Demivand (0dH) n=3, Ionbytter (3dH) n=3, Ionbytter (8dH) n=3, Ionbytter (13dH), DTU (17dH) n=3, LAGUR (17 dH) n=3, Regnemark (20 dH) n=3Tredje forsøg: Ionbytter (7 dH) n=3, Ionbytter (12 dH) n=3I figuren, er n=6 for vandprøverne Brøndby (11 dH) og DTU (17dH). For de resterende vandprøver er n=3. 
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CCPP og MCCP er ikke bedre end hårdhed til at 
forudsige observeret udfældning på fliser

17

AP2/
AP4

Presenter
Presentation Notes
Punkterne på grafen viser fliseforsøgets triplikatprøver (tomme ringe) og gennemsnit (fyldte ringe) for fliser med middel ruhed. MCCP punkterne er et gennemsnit af duplikatprøver.  Der er en overvægt af prøver med dH > 11 (196 mg CaCO3/L)
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Metode: Kvantificeret udfældning i 
varmtvandsbeholdere
• Måling af Ca2+-koncentrationer i koldt 

indløbsvand og opvarmet udløbsvand  
– ΔCa2+ er et mål for hvor meget kalk, 

der udfældes under opvarmning 

• Afvejning af udfældet kalk i beholderen 
og på varmelegemet efter gennemløb af 
10 m3 opvarmet vand

18

AP2

Presenter
Presentation Notes
Der beregnes CCPP for indløbsvand – der måles derfor temperatur og pH, og tages prøver til ICP og IC analyse samt måling af alkalinitet.Der udtages ICP-prøver af indløb- og udløbsvand til bestemmelse af delta-calciumkoncentrationer.Efter opvarmning af 10 m3 vand tømmes beholderen for vand og udfældet kalk opsamles, tørres og vejes. Kalkudfældning på varmelegemet børstes af og afvejes. Kalkudfældning på varmelegemet som ikke kan fjernes ved børstning bliver opløst i citronsyre, hvorefter en prøve udtages til ICP analyse for bestemmelse af mængden af kalk der har siddet fast på varmelegemet. 
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Kalkudfældning i varmtvandsbeholder dannes 
som løstsiddende flager på varmelegemet
• Udfældning på varmelegemet falder af og samles som løse flager i bunden af beholderen
• Beholderens indersider er glatte uden spor af kalkaflejringer efter endt forsøg
• Der observeres forskel på farven af den udfældede kalk

– Blødgjort = lys/gullig 
– Ikke blødgjort = mørk/rødlig

19

AP2

Brøndby Regnemark

Brøndby Regnemark

Presenter
Presentation Notes
Udfældet CaCO3 på varmelegemet: varmelegemet placeres i beholder med citronsyre (4g/L) i 24 timer, efterfulgt af to timers magnetomrøring for at sikre at alt kalken er opløst. Herefter måles calcium- og magnesiumindholdet med ICP analyse. Opvarmet vand i varmtvandsbeholdere:Blødgjort (Brøndby) = 9,746 m3Ikke blødgjort (Regnemark) = 9,609 m3
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Der udfældes mere end dobbelt så meget kalk i 
varmtvandsbeholderen med vand fra Regnemark 
• Fordelingen af udfældet kalk er ens før og efter blødgøring

– Mere end halvdelen af den udfældede kalk ligger i bunden af varmtvandsbeholderen 
– Størstedelen af den udfældede kalk på varmelegemet kan børstes af 
– <10 % af total kalkudfældning sidder fast på varmelegemet 

• Mængden af kalk, der sidder fast på varmelegemet er størst for blødgjort vand

20

AP2

Presenter
Presentation Notes
Udfældet CaCO3 på varmelegemet: varmelegemet placeres i beholder med citronsyre (4g/L) i 24 timer, efterfulgt af to timers magnetomrøring for at sikre at alt kalken er opløst. Herefter måles calcium- og magnesiumindholdet med ICP analyse. Opvarmet vand i varmtvandsbeholdere:Blødgjort (Brøndby) = 9,746 m3Ikke-blødgjort (Regnemark) = 9,609 m3
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CCPP og varme- og 
blødgøringsanlæg

MCCP/CCPP som indikator for forventede kalkudfældninger hos 
borgere og virksomheder

AP3

Presenter
Presentation Notes
Spørgeskemaundersøgelsen er en del af AP3, hvor det optimale niveau for CCPP i forhold til drift of service af varmeanlæg ønskes undersøgt. For at bestemme relevante CCPP-niveauer foretages en beregning af CCPP for alle danske vandforsyninger. Dette vil klarlægge variationen af CCPP på tværs af flere hårdhedsgrader. På baggrund af forholdet mellem CCPP og hårdhed udvælges en række vandforsyninger som ønskes nærmere undersøgt. Vandforsyninger, der levede op til en af følgende CCPP/hårdheds kombinationer blev udvalgt: Høj CCPP (>40 CCPP10 lukket system)/lav hårdhed (<15 dH)    Høj CCPP (>40 CCPP10 lukket system)/høj hårdhed (>15 dH)    Lav CCPP (<5 CCPP10 lukket system)/lav hårdhed (<15 dH)    Lav CCPP (<5 CCPP10 lukket system)/høj hårdhed (>15 dH)Herefter blev alle vandforsyninger med en årlig vandproduktion <200,000 m3 frasorteret.Spørgeskemaundersøgelsen har haft til formål at undersøge udvalgte påvirkninger for forbrugeren, ved at indføre central blødgøring. Følgende punkter tænkes at være påvirket af drikkevandets hårdhedsgrad:kalkudfældning    antal serviceeftersyn af varmeveksler/varmtvandsbeholder/decentrale blødgøringsanlægafkalkning/udskiftning af toiletter   udskiftning af cisterneindmad     henvendelser i boligselskaber vedrørende kalkgener    saltforbrug for forbrugere med decentrale blødgøringsanlæg



DTU EnvironmentDecember 23, 2020

Spørgeskemaundersøgelse

22

• Undersøgelsen foretages for at vurdere om CCPP kan bruges til at forudsige:
– Kalkgener hos forbrugeren 
– Antal serviceeftersyn på varmtvands- og blødgøringsanlæg
– Frekvens for udskiftning af toiletter og cisterindmad 

• 214 udsendte og 41 modtagne besvarelser
– Flest modtagne besvarelser 

i områder med høj CCPP
– Forbrugere i områder med høj CCPP 

oplever også, at deres vand er hårdt
– Nogle forbrugere i områder med lav CCPP

mener, at de får leveret hårdt vand

AP3

Presenter
Presentation Notes
Spørgeskemaundersøgelsen blev udført under coronanedlukningen i foråret, hvilket kan være med til at forklare den lave besvarelsesprocent. Der var få besvarelser fra blødtvandsområder, hvor modtagere af spørgeskemaet var uforstående for relevansen af at deltage i undersøgelsen da de ikke har kalkrelaterede problemer. Generelt ligger hårdhedsgraden, for de boligselskaber og virksomheder, der selv mener, at de har hårdt vand, højt. Dog ses det også, at de to boligselskaber/virksomheder med den laveste hårdhedsgrad/CCPP har hårdt vand i deres område. Der er således et stort spænd i hårdhedsgrader og CCPP for dem, der mener, at de har hårdt vand. Det ses derudover, at der er mange manglende besvarelser, og at det især er i områder med lav hårdhedsgrad/lav CCPP, at det har været svært at indsamle besvarelser. 
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CCPP er ikke afgørende for antallet af 
serviceeftersyn på anlæg

23

• Antallet af serviceeftersyn af varmtvandsbeholdere og varmevekslere afhænger ikke af 
CCPP eller vandets hårdhed

• Uanset hårdhed/CCPP får de fleste serviceret deres anlæg 0,5-1,5 gange om året

Bo-Vest 
(Brøndby)

Gentofte Almennyttige 
Boligselskab 

AP3

Presenter
Presentation Notes
De fleste får mellem 0,5-1,5 serviceeftersyn om året – dog er der ikke nogen sammenhæng mellem CCPP og antal serviceeftersyn. 
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Valg af serviceselskab har ikke betydning 
for antal af serviceeftersyn på anlæg

24

AP3

Presenter
Presentation Notes
Da antallet af serviceeftersyn ikke er afhængig af CCPP, blev det undersøgt om det kunne afhænge af valget af serviceselskab. Vi  kan ikke se af fra de modtagne besvarelser, at der skulle være en sammenhæng mellem valget af serviceselskab og antallet af serviceeftersyn. Der er også markant variation på serviceintervaller indenfor det enkelte serviceselskab. Det ser ikke ud til, at der er en sammenhæng mellem antal serviceeftersyn af hverken varmtvandsbeholdere, varmevekslere eller blødgøringsanlæg og valg af serviceselskab. Det er ikke sådan, at de forskellige serviceselskaber hver især har et fast serviceinterval. Derudover er der heller ikke en sammenhæng mellem vandets hårdhed (eller ønsket hårdhedsgrad efter blødgøring) og serviceeftersyn inden for de enkelte serviceselskaber.
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CCPP har ingen markant betydning for 
udskiftning af toiletter i de undersøgte områder

25

• Kalkudfældning i toiletter kan føre til tilstopning af cisterner og give løbende toiletter 

• Vha. spørgeskemaundersøgelse blev det undersøgt om der i områder med høj CCPP 
(pga. mere kalkudfældning) udskiftes toiletter oftere end i områder med lav CCPP
– Antallet af udskiftede toiletter ikke afhænger af vandets CCPP (eller hårdhed)
– Der er en meget stor spredning af resultaterne 

AP3

Presenter
Presentation Notes
Boligselskaberne har i spørgeskemaundersøgelsen angivet hvor mange boliger der er i deres boligselskab. Vi har antaget at der er ét toilet pr. bolig. Der ses ingen tydelig sammenhæng mellem serviceeftersyn og udskiftning af toiletter. Vi har dog få målinger hvor CCPP < 180 mg CaCO3/L
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Konklusion på spørgeskemaundersøgelse

26

• Svært at motivere forbrugere i blødtvandsområder til at deltage i undersøgelsen, da de 
ikke oplever problemer med kalkudfældning

• Ingen sammenhæng mellem antal udskiftede toiletter og CCPP/hårdhed  

• Antallet af serviceeftersyn på anlæg varierer mellem 0,5-1,5 pr. år uanset 
– hårdhed/CCPP 
– valg af serviceselskab
– antal afkalkede toiletter
– antal udskiftede toiletter/cisterneindmad
– Antal boliger/beboere i boligselskab
– hyppighed af henvendelser vedrørende kalk i boligselskaber

• Andre parametre end CCPP/hårdhed kan have indflydelse på behovet for service – fx 
eftersyn af mekaniske dele

AP3

Presenter
Presentation Notes
OpsummeringUd af 219 udsendte spørgeskemaer har vi modtaget 40 besvarelserhøj CCPP/høj hårdhed: 9 besvarelser    høj CCPP/lav hårdhed: 4 besvarelser     lav CCPP/lav hårdhed: 8 besvarelser     lav CCPP/høj hårdhed: 1 besvarelse    middel CCPP/lav hårdhed: 3 besvarelser    middel CCPP/høj hårdhed: 15 besvarelserDer mange, der har undladt at svare på en række spørgsmål, hvilket begrænser vores muligheder for databehandling. Ud fra den indsamlede data, tyder det ikke på, at antal serviceeftersyn på varmevekslere/varmtvandsbeholdere er afhængig af hverken:hårdhed/CCPP    antal boliger/beboere i boligselskab     antal afkalkede toiletter    antal udskiftede toiletter/cisterneindmad    hyppighed af henvendelser vedrørende kalk    valg af serviceselskab         Det lader ikke til, at vi kan få "bedre" resultater ved at indsamle mere data, når det kommer til at undersøge hvorvidt antallet serviceeftersyn påvirkes af faktorerne nævnt i forrige punkt. Da antallet af serviceeftersyn ikke engang afhænger af valget af serviceselskab, kan det næsten kun afhænge af hvilken sælger i serviceselskabet, der laver servicekontrakten.  Der er for lidt indsamlet data til at bedømme om det årlige saltforbrug er afhængig af hårdheden/CCPP-værdien på indløbsvandet til blødgøringsanlægget, og om saltforbruget således kan reduceres ved at indføre central blødgøring  Begrænset svarprocent pga corona. Overvej spørgeskemaundersøgelse på en ”Building Green” konference. – muligt for at møde folk personligt. Serviceselskaber fortæller at de ikke anbefaler deres kunder færre serviceeftersyn på baggrund af lavere hårdhed – de skal sikre omsætning, så der kan holdes en bredt kompetent gruppe teknikere ansat. 
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Evaluering af metoder
MCPP og CCPP som mål for kalkudfældninger

AP4
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Evaluering af metoder og forsøgsresultater 1/2
• Calcium Carbonate Precipitation Potential (CCPP)

– CCPP beregnes nemt i PhreeqC, men kræver måling af vandets hovedbestanddele, temperatur, pH og 
dominerende ioner

– CCPPåben for systemer i kontakt med atmosfæren korrelerer i høj grad med hårdhed – der er nemmere at 
måle
• For åbne systemer kan man formentlig nøjes med at se på hårdhed 

– CCPPlukket afviger mere fra hårdhed end CCPPåben

• CCPP er måske mere relevant for lukkede systemer end for åbne. Der bør udføres flere forsøg på lukkede 
systemer for at afklare anvendeligheden af CCPPlukket

• Measured Calcium Carbonate Precipitation (MCCP)
– På trods af stor indsats for at implementere og optimere metoden viser den stadig stor variation mellem 

duplikater (variation mellem duplikater stiger i mange tilfælde ved øget hårdhed)
– På denne baggrund er det usikkert om metoden viser et realistisk og reproducerbart billede af 

kalkudfældninger i hjemmet

28

AP4
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Evaluering af metoder og forsøgsresultater 2/2
• Kvantificeret synlig udfældning på fliser 

– Metoden virker. Til sammenligning på tværs af studier, og som beslutningsstøtte, skal den testes på flere 
vandtyper og standardiseres.

– Følsom metode for mål af sløring af glatte og middelru fliser. Der er lav følsomhed ved ru fliser
– Variationen mellem duplikater er lav ved brug af ru og middelru fliser
– Metoden kvantificerer synlig udfældning på fliser. Det er dog ikke et mål for, hvor meget kalk der afsættes 

eller hvor svært det er at fjerne

• Kvantificeret udfældning i varmtvandsbeholdere med blødgjort/ikke-blødgjort drikkevand
– Forsøget kan med fordel gentages, men forskellen er markant efter 10 m3 gennemløb
– Det bør undersøges hvordan kalkudfældning på varmelegement udvikler sig over tid

• Spørgeskemaundersøgelse af drift af varmtvands- og blødgøringsanlæg
– Trods ihærdig indsats var der generelt få besvarelser

• Svært at motivere folk fra blødtvandsområder til at besvare spørgeskemaet hvilket kan give en 
skævvridning af resultaterne 

• Coronanedlukning har betydet få besvarelser fra virksomheder (skoler, daginstitutioner, hoteller, 
restauranter, m.fl.) 

29

AP4
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Læringspunkter
MCPP og CCPP som mål for kalkudfældninger

AP4
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Konklusioner og anbefalinger til HOFOR 1/2
• Calcium Carbonate Precipitation Potential (CCPP)

– Det er vigtig at skelne mellem åbne og lukkede systemer ved beregning og anvendelse af CCPP 
• CCPPåben og hårdhed er stærkt korrelerede, og derfor kan hårdhed bruges som et simpelt udtryk for den 

forventede udfældning i åbne systemer 
• Hårdhed korrelerer ikke lige så godt med CCPPlukket som med CCPPåben      

• For lukkede systemer kan CCPP måske bedre forudsige udfældning – det anbefales at undersøge CCPP 
for lukkede systemer yderligere (projektets forsøg har primært været designet som åbne systemer)

• Measured Calcium Carbonate Precipitation (MCCP)
– MCCP er en tidskrævende metode, som giver resultater med stor variation, da der ikke måles i ligevægt –

det anbefales ikke at gå videre med denne metode
– Fordi der er stor variation på MCCP værdierne kan vi ikke sige om der er nogen sammenhæng mellem 

MCCP, CCPP eller hårdhed

• Kvantificeret synlig udfældning på fliser 
– Med den nye metode registreres der ikke en markant forskel på den synlige udfældning i hårdhedsintervallet 

11 til 22 ⁰dH
– CCPP og MCCP er ikke bedre end hårdhed til at forudsige kalkudfældning på fliser

31
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Konklusioner og anbefalinger til HOFOR 2/2
• Kvantificeret udfældning i varmtvandsbeholdere 

– Der er observeret 2,6 gange mindre kalkudfældning i vandvarmer ved blødgjort vand end ved det 
ikke-blødgjorte vand. 

– Kalkudfældningerne er primært løse flager i bunden af vandvarmeren.

• Spørgeskemaundersøgelse af drift af varmtvands- og blødgøringsanlæg
– Serviceintervallet af varmtvands- og blødgøringsanlæg afhænger ikke af CCPP eller hårdhed 

• Det tyder på, at andre hensyn (fx tilsyn af mekaniske dele, eller at servicen kan betale sig for 
leverandøren) har indflydelse på serviceintervallet 

– Andre hensyn end hårdhed er styrende for antallet af serviceeftersyn i de adspurgte virksomheder
– Hvis man vil have det fulde potentiale af blødgøring af drikkevand kæver det oplysning og kommunikation 

• Indvirkning på kemiforbrug, serviceintervaller og kalkudfældninger vil afhænge af folks vaner og 
præferencer, som måske skal tilpasse sig en ny vandkvalitet

• Der bør være en forventningsafstemning mellem vandforsyningen og kunderne om hvilke effekter, der kan 
forventes og hvordan de opleves
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Bilag
Ekstra slides og dokumentation
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Arbejdspakke 1

34

• Motivation 
– CCPP er et teoretisk udtryk for, hvor meget kalk der potentielt kan udfælde i vand. Den 

reelle kalkudfældning hos forbrugeren forventes ikke at nå dette niveau for udfældning.
– For at tilnærme den virkelige situation hos forbrugeren afprøves en praktisk metode til 

måling af kalkudfældning (MCCP). 
– CCPP sammenlignes med MCCP for at undersøge om CCPP kan forudsige 

forbrugerens kalkgener – kan CCPP udnyttes ved implementering af central blødgøring? 

Formål: At dokumentere en robust metode til at måle MCCP og undersøge 
sammenhængen mellem varierende CCPP og MCCP

• Aktiviteter 
– Afprøv/dokumenter metode til måling af MCCP
– Undersøg ændringer i MCCP og CCPP ud gennem ledningsnettet
– Evaluér om CCPP afspejler MCCP for forskellige vandtyper

AP1
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MCCP måling efter flere optimeringsrunder –
stadig stor variation mellem nogle duplikatprøver

35
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MCCP måling efter flere optimeringsrunder –
stadig stor variation mellem nogle duplikatprøver

36

• MCCP test efterprøves for Marbjerg for at nedbringe relativ standard afvigelse (RSD)
- RSD reduceres fra 62 til 14 % ved at øge til fire replikater (dog stadig høj RSD)
- Fra første til anden MCCP målerunde stiger gennemsnitsværdien med 82 % fra 61 til 111 

mg udfældet CaCO3/L

AP1

Presenter
Presentation Notes
Vi kan reducere standardafvigelsen på gennemsnitsresultatet ved at inkludere flere replikater i vores MCCP test. Dog har vi stadig en høj relativ standardafvigelse når forsøget (for Marbjerg) udføres med 4 replikater. Ved denne gentest af MCCP for Marbjerg vand ser vi at der sker en markant ændring af MCCP fra første til anden test. Dette er igen et tegn på at metoden er usikker og resultaterne ikke er helt troværdige.  
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CCPP er stabil ud gennem ledningsnettet
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• Stabil CCPP ud gennem ledningsnettet
– Herlev: RSD = 0,84 %
– Brøndby: RSD = 2,5 %

• 50 % lavere CCPP i Brøndby (11 °dH) i 
forhold til Herlev (20 ° dH)

• 5 gange højere CCPP i et åbent system 
sammenlignet med et lukket system i 
både Herlev og Brøndby

AP1

Presenter
Presentation Notes
Stabil CCPP ud gennem ledningsnettetHerlev: RSD = 0,84 % (gennemsnit af alle målinger ud gennem ledningsnettet)Brøndby: RSD = 2,5 % (gennemsnit af alle målinger ud gennem ledningsnettet)
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CCPP og hårdhed er stabil ud gennem 
ledningsnettet

38

Brøndby Herlev

• Små ændringer af CCPP og hårdhed for både hårdt og blødgjort drikkevand
• Store ændringer af MCCP i ledningsnettet (NB: stor variation mellem duplikatprøver)

– RSD ud gennem ledningsnet; Herlev = 42 %, Brøndby = 65 %

AP1

Presenter
Presentation Notes
RSD ud gennem ledningsnet; Herlev = 42 %, Brøndby = 65 % (gennemsnit af alle målinger ud gennem ledningsnettet)



DTU EnvironmentDecember 23, 2020

CCPPlukket og hårdhed følger ikke altid hinanden

39

• CCPPlukket for vandværkerne Katrineberg og Egebjerg er på samme niveau, men de to 
vandværker har alligevel forskellig hårdhedsgrad

AP1

Presenter
Presentation Notes
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• Hverken CCPP eller hårdhed er gode til at forudsige de MCCP-værdier, der er målt
• Stor variation mellem MCCP-prøver  

CCPP er ikke et bedre mål for kalkudfældning 
(MCCP) end hårdhed 

AP1/
AP4

Presenter
Presentation Notes
De to figurer er baseret på gennemsnits-MCCP-resultater – på figurerne er standard afvigelser for MCCP-duplikatprøver indsat.��Overvægt at vandprøver >11 dH. Datapunkterne er for indsamlede vandprøver i løbet af projektperioden: Hvidovre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/5-20, 14/9-20Hvidovre Vandværk (egen produktion) – prøvetagningsdato: 14/9-20Brøndbyvester Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/05-20, 14/9-20, 18/11-19Dragør Vand A/S (afgang vv) – prøvetagningsdato: 18/5-20Dragør Vand A/S (udløb membrananlæg, permeat) – prøvetagningsdato: 18/5-20Islevbro Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/5-20, 14/9-20 Marbjerg Værket (afgang vv) – prøvetagningsdatoer: 18/5-20, 14/9-20 Ganløse Søndre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Ganløse Nordre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20Katrineberg Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20Marbjerg Bys Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Egebjerg Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Søbjerg vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/6-20 Kerteminde Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/10-19 Skælskør Nordre Vandværk (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/10-19Skovmølleværket (afgang vv) – prøvetagningsdato: 9/10-19 DTU Bygning 115 – prøvetagningsdatoer: 14/10-19, 21/1-20, 11/5-20, 17/8/20  DTU Bygning 409 (indløb ionbytteranlæg) – prøvetagningsdato: 15/9-20Ionbytteranlæg (udløb ionbytter, 0 dH) – prøvetagningsdato: 15/9-20Regnemark hårdt (indløb Brøndbyvester vv) – prøvetagningsdatoer: 18/11-19, 14/9-20Regnemark blødgjort (udløb kolonne) – prøvetagningsdato: 18/11-19Herlev Vandtårn (afgang vt) – prøvetagningsdato: 20/11-19 Herlev Vandtårn (ledningsnet):Herlev Privatskole – prøvetagningsdato: 20/11-19 Sønderhavevej 4 – prøvetagningsdato: 20/11-19Herlev Hallerne – prøvetagningsdato: 20/11-19Brøndbyvester Vandværk (ledningsnet):Børnehaven Klydebo – prøvetagningsdatoer: 18/11-19Circle K Brøndby Strand – prøvetagningsdatoer: 18/11-19Fyrmestervej 18 – prøvetagningsdatoer: 18/11-19Gl. Køgelandevej 642 – prøvetagningsdatoer: 18/11-19
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Arbejdspakke 2

41

Formål: At undersøge i laboratorie om MCCP/CCPP kan forudsige observerede 
kalkudfældninger hos borgere og virksomheder

• Observer udfældning på fliser af forskellig ruhed (m./u. eksisterende kalk)
• Observer udfældning i varmebeholdere

AP2
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Der observeres ikke mindre sløring af fliser der 
sprøjtes med blødgjort vand fra Brøndby 
• Overfladebelastning på glat flise med 8 forskellige vandtyper (triplikatprøver) 

– Brøndbyvester (11 °dH)
– Regnemark (22 °dH)
– Islevbro (21 °dH)
– Marbjerg (19 °dH)
– Hvidovre (egen produktion, 26 °dH)
– Hvidovre (afgang vv, 25 °dH)
– DTU (17 °dH)
– Ionbytteranlæg (0 °dH) 

42

AP2
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Variation mellem triplikatprøver fra Brøndby er 
lavere ved brug af middelru fliser

43

• Variationen mellem triplikatprøverne fra Brøndby er høj for den glatte flise 
• For begge flisetyper ligger de midterste prøveværdier tæt op ad gennemsnitsværdien 

AP2
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CCPP er ikke bedre end hårdhed til at forudsige 
observeret udfældning på fliser
• Glat flise

44

AP2/
AP4

Presenter
Presentation Notes
Ud fra graferne ses en tendens for at pixelværdien (tilsløringen) af flisen stiger ved øget hårdhed. Dog afviger prøverne fra Brøndby fra denne tendens. Disse prøver ender, på trods af deres ”lave” hårdhed, stadig med en høj pixelværdi.  
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CCPP er ikke bedre end hårdhed til at forudsige 
observeret udfældning på fliser

45

AP2/
AP4

Presenter
Presentation Notes
Middel ruhed (figur til venstre): Punkterne viser fliserforsøgets triplikatprøver (tomme ringe) og gennemsnit (fyldte ringe) for fliser med middel ruhed. Korrelation med pixel over MCCP har i modsætning til CCPP og hårdhed 2 punker på x-aksen. Her er der altså blevet plottet duplikatprøverne for MCCP’en og derfor plottet fliseforsøgets resultater to gange. I dette tilfælde viser dublikaterne at variansen på MCCP stiger med hårdheden.Ud fra de to figurer ses også at signalet på glatte og ru fliser er meget lavere end på fliserne af middel ruhed.
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Der er overensstemmelse mellem tre forskellige 
metoder til billedanalyse af observeret sløring af fliser 

46

Farveændring af flise efter 
30 sprøjt (på celleniveau) Andel af flise med synlig 

udfældning efter 30 sprøjt

AP2

Farveændring af flise efter 30 
sprøjt (gennemsnit af hele flisen)
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Presenter
Presentation Notes
Der tages billeder af fliserne før forsøgets start (0 sprøjt) og igen efter 30 sprøjt.Forskellige billedbehandlingsstrategier viser stort set samme resultat. Metode 1 - Farveændring af flise (gennemsnit af hele flisen): Billedgenkendelse er valgt til kvantificering af kalkaflejringernes omfang, da det antages, at en kalkaflejring danner kontrast på flisernes sorte overflade. Alle billeder analyseres i MATLAB, hvor billederne omdannes til gråtoner, således at hver farve har en værdi fra 0 (sort) til 255 (hvid). På baggrund af billedets gråtoner beregnes der en middelværdi, som er et udtryk for billedets ”gennemsnitsfarve”. En høj middelværdi er et udtryk for et lysere billede og dermed en mere omfangsrig kalkaflejring. Metode 2 - Farveændring af flise (på celleniveau): I MATLAB inddeles flisen i celler. Her sammenlignes farven af hver enkel af flisens celler efter 30 sprøjt med cellernes farve ved 0 sprøjt. Hvis der er en farveændring > 1 pixelværdi registreres det som en ændring. Resultatet gives i % for hele flisen. På figuren til venstre ses således den procentvise farveændring fra forsøgets start til slut. Metode 3 - Andel af flise med synlig kalk: Med denne metode undersøges hvor stor en andel af flisen der har en lysere farve efter 30 sprøjt sammenlignet med flisens farve ved 0 sprøjt. Resultaterne opnået ved metode 2 og 3 stemmer overens med de resultater der er opnået ved at bruge metode 1 (som er brugt til beregning af resultater vist i slide 13-16 og 38-41. Disse resultater er brugt til at verificere den anvendte metode til at bestemme synlig udfældning på fliserne. 
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Kvantificeret udfældning i varmtvandsbeholdere

47

• Motivation
– Undersøge om kalkudfældning i varmtvandsbeholdere afhænger af hårdhed/CCPP

• Kan vi reducere kalkudfældning i varmtvandsbeholdere ved at blødgøre drikkevand? 
• Hypotesen er at en reduktion af kalkudfældning i varmtvandsbeholdere vil medføre 

– en økonomisk besparelse i forbindelse med serviceeftersyn
– en bedre varmetilførsel og derved en energibesparelse

• Aktiviteter 
– Forsøg med varmtvandsbeholdere på Brøndbyvester vandværk 

• Afgang vv
• Regnemark (hårdt)
• Mål calcium koncentration ind og ud 
• Afvej kalkudfældning efter endt forsøg

AP2
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Kvantificeret udfældning i varmtvandsbeholdere 
på DTU

48

• Ca2+ målinger af koldt indløbsvand og opvarmet udløbsvand fra varmtvandsbeholder
– Ca2+ konc. i indløbsvandet varierer fra dag til dag
– Ca2+ konc. i udløbsvandet er mere eller mindre stabil og ser ikke ud til at afhænge af:

• mængden af vand, der er løbet igennem beholderen 
• indløbskoncentrationen  

AP2

Presenter
Presentation Notes
Stor variation på indløbskoncentration Mere eller mindre stabil udløbskoncentration Udløbskoncentrationen er ikke afhængig af:Mængden af vand, der er løbet igennem beholderenIndløbskoncentrationenDeltakoncentrationen varierer sammenfaldende med indløbskoncentrationen
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Kvantificeret udfældning i varmtvandsbeholdere 
på DTU
• ΔCa2+ er afhængig af indløbskoncentration
• Stor variation på indløbskoncentration medfører stor usikkerhed på udfældet CaCO3 
• ΔCa2+ accelerer ikke over tid (med øget kalkudfældning i beholderen)

49

AP2

Presenter
Presentation Notes
Stor variation på indløbskoncentration medfører stor usikkerhed på beregnet kalkudfældningUsikkerhed omkring hvor meget vand, der er løbet ud ad overtrykshanen – giver usikkerhed omkring det faktiske antal m3 opvarmet vandDen målte udfældning er mindre end den beregnede udfældning. Skyldes dette:et større vandtab fra overløbshanen?forket udløbskoncentration pga. filtrering?  
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Varmtvandsbeholderforsøg sættes op på 
Brøndbyvester Vandværk

50

• Afhænger kalkudfældning i varmtvandsbeholdere af hårdhed/CCPP?
• Kan vi reducere kalkudfældning i varmtvandsbeholdere ved at blødgøre drikkevand? 

Billeder fra test af 
varmtvandsbeholderforsøg på 

DTU

AP2

Presenter
Presentation Notes
Forsøgsperiode: cirka 15 dage (cirka 10,4 m3 vand)Prøveudtagning af indløbs- og udløbsvandDer udtages prøver af indløbs- og udløbsvand for at bestemme ΔCa2+ – og derved hvor meget calcium, der udfældes i varmtvandsbeholderen under opvarmningen af vandet. Der udtages prøver/målinger af indløbsvandet for at muliggøre beregning af CCP – således kan vi sammenligne ΔCa2+ med CCPP-værdien for vores indløbsvand.For udløbsvandet tages der både ICP prøver med/uden filtrering Uden filtrering – for at undgå en overestimering af udfældet calcium i beholderen Med filtrering – for at kunne sammenligne med resultater fra første forsøgsrunde på DTUUnder forsøget opsamles vand fra overtrykshanenReduktion af usikkerhed på den reelle mængde opvarmet vand 
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Koncentrationen af Ca2+ er mere end dobbelt så høj for indløbs-
og udløbsvand fra Regnemark sammenlignet med Brøndby

51

• Forskel på udløbsprøver m./u. filtrering giver anledning til 
at tro, at der skylles udfældet kalk med ud ad beholderen 
– dette kan måske forklare hvorfor der i 

nogle tilfælde måles højere calcium-
koncentrationer i udløbsvandet 
sammenlignet med indløbsvandet

AP2

Presenter
Presentation Notes
Indløbs- og udløbskoncentrationer er meget tæt på hinanden. I nogle tilfælde overstiger calciumkoncentrationen i udløbsprøverne den for indløbsprøverne. Test af udløbsprøver med/uden filtrering viser, at calciumkoncentrationen i mange tilfælde falder ved filtrering. Dette tyder på, at der kan være udfældet kalkpartikler i beholderen, der bliver skyllet med ud når den tømmes og udløbsprøven tages.  
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Forskel på udløbsprøver m./u. filtrering giver anledning til 
at tro, at der skylles udfældet kalk med ud ad beholderen
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• På trods af stor forskel på indløbs- og udløbs-
koncentration af Ca2+ måles der næsten 
samme gennemsnits- ΔCa2+ for de to vandtyper 
i udløbsprøver uden filtrering
– Brøndby; 4,0 mg/L, Regnemark; 4,6 mg/L

• En større forskel måles for udløbsprøver 
med filtrering 
– Brøndby; 4,4 mg/L Regnemark; 7,3 mg/L

AP2
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Arbejdspakke 3
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• Motivation
– Undersøge oplevet kalkgener
– Kan CCPP/hårdhed bruges til at forudsige 

• kalkgener hos forbrugeren?
• antal serviceeftersyn på anlæg?
• Frekvens for udskiftning af toiletter og cisterneindmad  

Formål: At evaluere det optimale CCPP-niveau i forhold til drift og service af varmeanlæg

• Aktiviteter
– Fjernvarmeforsynings- og VVS interviews
– Undersøg CCPP-variation på tværs af vandforsyninger 
– Vurder sammenhæng mellem CCPP/servicebehov 

AP3
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CCPP/hårdhed er ikke afgørende for antallet af 
serviceeftersyn
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• Uanset hårdhed/CCPP får de fleste serviceret deres anlæg mellem 0,5-1,5 gange om året

AP3

Presenter
Presentation Notes
Antallet af serviceeftersyn af varmtvandsbeholdere og varmevekslere afhænger ikke af vandets hårdhed eller CCPP
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Der er modtaget flest spørgeskemabesvarelser 
fra områder med hårdt vand
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• Undersøgelsen foretages for at vurdere om CCPP kan bruges til at forudsige:
– Kalkgener hos forbrugeren 
– Antal serviceeftersyn på varmtvands- og blødgøringsanlæg
– Frekvens for udskiftning af toiletter og cisterindmad 

• 214 spørgeskemaer udsendt til boligselskaber og virksomheder 
(tal i parentes = forbruger med blødgøring)
– Kun få besvarelser er modtaget fra blødtvandsområder

AP3

Presenter
Presentation Notes
Der er modtaget 24 besvarelser fra boligselskaber, hvoraf 2 boligselskaber har svaret ja til at have et blødgøringsanlæg. Der er ikke modtaget nogle besvarelser fra boligselskaber i kategorien lav CCPP/høj hårdhed. Der er modtaget 16 besvarelser fra virksomheder, hvoraf 9 virksomheder har svaret ja til at have et blødgøringsanlæg. I alt er der således modtaget 40 besvarelser, hvoraf 11 har blødgøring i deres boligselskab/virksomhed. Det bør overvejes om der skal gøres en ekstra indsats for at indsamle flere besvarelser fra kategorien lav CCPP/høj hårdhed, hvor vi kun har modtaget én besvarelse. Besvarelser fra kategorierne middel CCPP/lav hårdhed og middel CCPP/høj hårdhed er modtaget ved at nogle boligselskaber har videresendt vores mail til flere afdelinger end vi har bedt dem om. 
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De fleste boligselskaber og virksomheder får 
op til 2 serviceeftersyn på deres anlæg om året

56

• Varmtvandsbeholder
– 86 % får op til 2 serviceeftersyn/år

• Varmeveksler 
– 47 % får mindre end 1 serviceeftersyn/år
– 76 % får op til 2 serviceeftersyn/år
– 12% får mere end 3 serviceeftersyn/år

• Ionbytteranlæg 
– 67 % får op til 2 serviceeftersyn/år 

AP3



DTU EnvironmentDecember 23, 2020

Udskiftning af toiletter afhænger ikke af vandets 
hårdhed eller CCPP

57

AP3
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Forbrugere i områder med hårdt vand/høj 
CCPP er bevidste om, at deres vand er hårdt

58

• Der er modtaget flest besvarelser i områder med hårdt vand 
• Nogle forbrugere i blødtvandsområder mener, at de får leveret hårdt vand

AP3
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