
Nood-, geplande en meerjarige 
waterzuivering

Mobile Water Services

WATER TECHNOLOGIES



Wat is Veolia Mobile Water 
Services?
Mobile Water Services levert waterzuiverings-
technologieën voorgeïnstalleerd in een trailer, skid 
of container voor een maximale mobiliteit en snelle 
reactie. Deze zijn leverbaar als standaardsysteem of als 
modulair systeem, en zijn ontworpen met plug and play-
aansluitingen voor optimaal gebruiksgemak.

 
In deze mobiele eenheden kan een zeer uitgebreide 
reeks waterzuiveringstechnologieën worden geleverd, 
waaronder:

• Multimediafiltratie• Ultrafiltratie • bezinkers  
• Omgekeerde osmose van brak water • Elektro  
de-ionisatie • Ontharden met ionenuitwisseling  
• Deïonisatie met ionenwisselaar • Ontzouten van 
zeewater • Ontgassen met membraan • DAF • MBR  
• MBBR • Verdamping

Als wereldwijd leider in mobiele waterzuivering, heeft Veolia de middelen en 
expertise die nodig zijn om kostenefficiënte oplossingen van hoge kwaliteit te 
bieden voor waterzuivering op de korte en middellange termijn. Wij leveren 
gezuiverd water 24 uur per dag, 7 dagen per week, met een stroomsnelheid van  
1 m3/uur tot en met 150 m3/uur. Onze bewezen staat van dienst in het leveren van 
een snelle oplossing heeft veel bedrijven in staat gesteld om de continuïteit van de 
toevoer van gezuiverd water naar hun kernprocessen te bewaren in onvoorziene 
omstandigheden.

Wanneer zijn mobiele 
waterzuiveringssystemen 
geschikt?

Mobiele waterzuiveringssystemen zijn een meer 
kostenefficiënt en efficiënt alternatief voor een vaste 
installatie in een breed scala aan industriële situaties 
en omstandigheden. Bovendien vallen de kosten ervan 
onder de operationele kosten, waardoor ze geen negatief 
effect hebben op het budget voor kapitaalinvesteringen 
in nutsvoorzieningen. Ze zijn ideaal voor:
• Noodsituaties waarin de bestaande installatie defect 

is of waarin het voedings-/koelwater verontreinigd is 
geraakt

• Zuiveren van verbruikt proceswater voor hergebruik of 
lozing in overeenstemming met de milieunormen

• Vervanging op de korte of middellange termijn 
voor een verouderde installatie of infrastructuur die 
onbetrouwbaar of duur in gebruik en onderhoud is 
geworden

• Leveren van extra waterzuiveringscapaciteit 
gedurende korte tijd voor uitbreiding van de 
productie, het testen van een nieuw product of een 
onzekere levenscyclus van een product

• Verlagen van de kosten van ongezuiverd water, 
verbeteren van de kwaliteit van het gezuiverde water, 
en implementeren van een duurzamere oplossing



• Veolia reageert en levert ongeëvenaard snel en heeft 
een bewezen staat van dienst binnen de bedrijfstak

• De kwaliteit en kwantiteit van het gezuiverde water is 
gegarandeerd – 24/7

• Uitgebreide wereldwijde ervaring met het breedste 
scala aan beschikbare producten en technologieën

• Prioriteit toegang tot onze noodvoorzieningen via 
onze ReAct Service 

• Flexibele contracten – het volume van gezuiverd 
water kan op elk moment worden verhoogd of 
verlaagd om in te springen op wijzigingen in de vraag

• Contract met vaste prijs zonder verborgen extra 
kosten zorgt voor gemakkelijk budgetteren

Onze markten
De vraag naar mobiele waterzuivering groeit jaarlijks. 
Onze klanten zitten in een breed scala aan markten, 
waaronder:

• Een keuze uit ondersteuningspakketten die past bij 
uw bedrijf
• Zorgeloos onderhoud’ – volledige technologische 

en operationele ondersteuning gedurende de 
contractduur waardoor de kosten voor arbeid en 
voorraadbeheer lager zijn 

• ‘Zelf onderhouden’ – u hebt de volledige controle 
over de productie met gebruikmaking van 
bestaande hulpbronnen

• Verkrijg de allernieuwste technologie zonder 
aanzienlijke investering in nieuwe infrastructuur

• Ongeval vrij en volledige naleving van de 
gezondheids- en veiligheidsnormen

• Een verantwoordelijke, milieuvriendelijke en 
duurzame service

Waarom zou u een mobiel 
waterzuiveringssysteem van Veolia 
Water Technologies kiezen?

• Energieopwekking
• Olie en gas
• Petrochemie
• Voedsel en dranken

• Farmaceutisch
• Pulp en papier
• Metaal
• Afvalwater



Oplossingen voor de 
korte, middellange en 
lange termijn

Noodgeval – kortstondig invallen 
wegens defecte installatie
Een storing van de waterzuiveringsinstallatie komt 
altijd onverwachts en is potentieel zeer kostbaar. 
Het is van het grootste belang dat elk bedrijf een 
noodplan klaar heeft liggen waarmee de stilstand en 
productieverliezen kunnen worden geminimaliseerd. 
Wanneer u zich registreert in het ReAct ‘gegarandeerd 
gezuiverd water’-programma bent u ervan verzekerd 
dat de geschikte gebruiksklare hulpbronnen voor 
mobiele waterzuiveringsinstallatie binnen 4 uur na uw 
verzoek worden ingezet. Onze noodservice levert zo snel 
mogelijk de kwaliteit en kwantiteit aan gezuiverd water 
die u nodig hebt om uw bedrijfsprocessen soepel te 
laten doorlopen terwijl uw bestaande installatie wordt 
gerepareerd. Als uw bedrijf ISO 22301 gecertificeerd is, 
voldoet onze ReAct-service tevens aan uw behoefte aan 
bedrijfscontinuïteitsplanning voor uw waterzuivering.
Onze noodservice is inzetbaar in een groot aantal 
onvoorziene omstandigheden, waaronder:
• Storing van tijdelijke waterzuiveringsinstallatie
• Onvoorziene veranderingen in de toevoer van 

ongezuiverd water
• Lekkage van ketel of condensor
• Noodzaak te voldoen aan milieuwetgeving
• Toename van de vraag naar gezuiverd water

Casestudy
Elektriciteit opwekken uit afval
De Energy Recovery Facility (ERF) van Veolia 
Environmental Services in Newhaven, Groot-
Brittannië, verwerkt 210.000 ton gemeentelijk 
vast en straatafval per jaar uit het graafschap East 
Sussex. Dit afval wordt verbrandt en de warmte 
daarvan voedt twee waterpijpketels van 50 bar die 
stoom produceren die een turbine aandrijft die 19 
MW aan elektriciteit genereert.

De hogedrukketels werken op een stoomproductie 
van 43,7 m3/uur en vereisen dat de 
waterzuiveringsinstallatie een productiecapaciteit 
heeft van maximaal 4,5 m3/uur aan zeer zuiver 
water. Gedemineraliseerd water werd op locatie 
geproduceerd door een ionenwisselaarinstallatie, 
maar gedurende een tweedaagse ombouw van het 
bedieningssysteem kon de installatie niet voldoen 
aan de normale productiekwantiteit en -kwaliteit.

Binnen 4 uur na het eerste contact had 
Veolia Mobile Water Services twee MOFI™ 
ionenwisselaareenheden gestuurd die in staat 
waren om de locatie te voorzien van een continue 
toevoer van 70 m3/uur aan zeer zuiver water.  
De mobiele oplossing zorgde ervoor dat de turbine 
op volledige capaciteit door kon draaien terwijl de 
ombouw werd uitgevoerd.



Gepland – overbrugt uitvaltijd 
door onderhoud
Onze geplande service is ontwikkeld om de continuïteit 
van de toevoer van gezuiverd water te behouden tijdens 
vooraf geplande onderhouds- of revisieprojecten. 
Wij leveren flexibele, kostenefficiënte en aanpasbare 
oplossingen die kunnen worden toegesneden op 
uw specifieke behoeften zo lang als u ze nodig hebt, 
ongeacht of dit een dag of een jaar is. Onze geplande 
service is ideaal voor:

Casestudy 
Onderhoud aan koeltoren
INEOS ChlorVinyls is een grote producent van 
industriële chlooralkali-chemicaliën, wereldwijd 
toonaangevend in chloorderivativen en de grootste 
pvc-producent van Europa.
De houten koeltorens van het bedrijf moeten worden 
vervangen, maar wanneer het hele koelsysteem wordt 
stilgelegd, treedt productieverlies op.

Er werd besloten de torens een voor een te vervangen. 
Tijdens dit proces stroomde koelwater verontreinigd 
met sloopafval in de zinkput van de buiten bedrijf 
gestelde toren. Dit water moest worden gezuiverd 
voordat het kon worden geloosd via afvoerleidingen, 
of het water moest worden gezuiverd om het weer in 
het koelsysteem te gebruiken.

Binnen enkele dagen had Veolia een tijdelijke 
waterzuiveringsinstallatie geleverd met een 
verwerkingscapaciteit van 50 m3/uur aan 
verontreinigd water. Het maatwerksysteem bestaande 
uit pompen en een tweetraps filtratie, verwijderde 
het afval en de chemicaliën uit het water en voerde ze 
af, waardoor het mogelijk was om het koelsysteem in 
bedrijf te houden.

Casestudy 
De lampen ook in de winter laten 
branden
De energiecentrale Indian Queens in Cornwall, Groot-
Brittannië is tijdens piekperioden in bedrijf om de 
elektriciteitsproductie van grotere energiecentrales 
aan te vullen. In de wintermaanden is maximaal 
170 m3 gedeïoniseerd water per dag nodig om op 
de brander te sproeien zodat de vlamtemperatuur 
wordt verlaagd en de emissie van stikstofoxiden 
wordt onderdrukt. De vraag naar water valt in de 
zomermaanden tot slechts 40 m3 per dag.
Het lozen van het afvalwater van de water¬zuivering 
is niet toegestaan op locatie, en aangezien de vraag 
naar gedeïoniseerd water seizoensgebonden is, is 
besloten dat voor de wintermaanden een meerjarige 
mobiele waterzuiveringsinstallatie en voor de rustige 
zomermaanden een vaste demineraliseerder van 
Veolia de meest kostenefficiënte oplossing is.
Veolia Mobile Water Services leverde twee 
afzonderlijke MODI demineralisatie-installaties. 
De apparatuur was in staat om 30 m3/uur aan 
gedemineraliseerd water te leveren met een 
geleidbaarheid van <0,1 μS/cm en een siliciumgehalte 
van <10 ppb, waarmee wordt voldaan aan de 
vereisten voor waterkwaliteit en -kwantiteit, en deze 
zelfs worden overtroffen.
Het lozen van de chemicaliën en het afvalwater 
was geen probleem aangezien het regenereren 
van de harsen in de ionenwisselaars niet op locatie 
plaatsvindt maar in faciliteiten van Veolia.

Meerjarig – betrouwbaar en 
kostenefficiënt voorzien in 
langdurige behoeften
Onze meerjarige service biedt maatwerk- en standaard-
waterzuiveringssystemen met een langere contractduur 
van 1 tot 10 jaar. Dit is de ideale manier om perioden te 
overbruggen waarin de levenscyclus van de productie 
onzeker is of waarin de budgetten reeds zijn opgerekt.
• Geniet van de voordelen van de nieuwste producten 

en technologie om de productie en exploitatiekosten 
te optimaliseren

• Produceer grotere volumes water van hoge kwaliteit 
met minimale uitvaltijd

• Realiseer een verlaging van de kosten 
van ongezuiverd water door hogere 
terugwinningspercentages

• Transparante, vaste prijzen zonder ongeplande extra’s 
– u betaalt alleen voor wat u nodig hebt gedurende 
de tijd dat u het nodig hebt

• Uw behoeften aan gezuiverd water zijn altijd 
gegarandeerd doordat u met prioriteit toegang 
krijgt tot onze noodvoorzieningen in het geval uw 
omstandigheden veranderen

• Koeling van de inlaat 
van een gasturbine

• Two shifting
• Proef op vol vermogen
• Veranderingen in 

toevoerwater
• Toepassingen met 

condensaat

• Productie-uitbreiding
• Leidingwerk 

inbedrijfstellen
• Ketel spoelen en vullen
• Hydro-testen
• Stoom afblazen



• 
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