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Veolia’s Mobile Water Services “Brug van water” voor 
ingenieursbureau Alstom Power,  Zwitserland 

De klant 

Alstom  Power,  in  Zwitserland,  is  een 
van de wereldleiders op het  gebied van 
energieopwekking en biedt  al meer dan  
100 jaar technische Oplossingen om te 
voldoen aan de toenemende vraag naar 
elektriciteit. 

De energiecentrale omvat de 
rotorenfabriek, een teststation, 
onderzoeks-en ontwikkelings-laboratoria 
en een revisiecentrum.  

De eigen testenergiecentrale is uitgerust 
met twee gasturbines die op twee   
brandstoffen kunnen werken, GT26  en 
GT8C2, waarmee Alstrom de 
componenten van de Energiecentrale 
onder praktijk-omstandigheden kan testen 
en deproducten kan optimaliseren. 

Toepassing 

• Water demineraliseren als 

toevoer voor het koelcircuit van 

een gasturbine 

• Siliciumgehalte: <20 ppb 

 

• Behandeling: MORO-24C, container 
voor omgekeerde osmose 

• Demineralisatie: MODI-15000T, 

aanhanger voor ionenwisseling 

• Duur: 5 weken 

De behoefte van de klant 

De  gasturbine  van  de  testenergiecentrale 

heeft een uitgangsvermogen van maximaal 
500  megawatt.  De  benodigde  koeling  van 
de inlaatlucht voor het turbine-gedeelte van 
de   gasturbine   wordt   bereikt   door   een 
waterstroomcircuit. 

Het siliciumgehalte (SiO2) mag niet hoger zijn dan 20 ppb, omdat anders 
afzettingen kunnen worden gevormd die schade kunnen veroorzaken in de 
gevoelige warmtewisselaar. Voor dit doel produceert de waterzuiverings- 
installatie, die deel uitmaakt van de centrale, ultrazuiver water. 

Toen de waterzuiveringsinstallatie moest worden gemoderniseerd, 
bestelde Alstrom een mobiele waterzuiveringsinstallatie voor een duur van 
vijf weken. Deze tijdelijke oplossing moest twee tanks, elk met een inhoud 
van 1700m3, gevuld houden met een constante toevoer van 
gedemineraliseerd water. 

De oplossing 

Twee  dagen  later  arriveerden  Velolia uit  het  Verenigd Koninkrijk  en  
Nederland  ter  plaatse.  Een  MORO-24C  container  voor voorzuivering 
met omgekeerde osmose, en een MODI-15000T aanhanger met  daarin  
een  mengfilterpolijster en drukverhogingsstation voor 100 m3/uur van 6 bar 
werden geleverd. 

Het MORO-systeem verwijderde ongeveer 98% van de onzuiverheden en 
verontreinigingen uit het toevoerwater. En de MODI, ijn ionenwisselaars, 
demineraliseerde vervolgens het water om de gewenste kwaliteit te 
leveren. 

De voordelen 

Het is niet nodig om de hars in de ionenwisselaar van de mengfilterpolijster   
op locatie te regenereren. Nadat de hard  was opgebruikt,  verving  Veolia 
de MODI-vrachtwagen door een identieke en vers geregenereerde 
vrachtwagen die tot 60 ton hars per dag  regenereerde.  De  snelle  reactie  
van  Veolia was mogelijk door  haar  uitgebreide  reeks  mobiele  
oplossingen  door  heel Europa. 
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