
 

Mobile Water Services 

Awaryjne, Planowane i 

Wieloletnie uzdatnianie wody 

TECHNOLOGIE WODNE 



Jako światowy lider w zakresie mobilnych usług wodnych, Veolia ma zasoby 
i wiedzę aby zapewnić wysokiej jakości, opłacalne rozwiązania dla krótko- i 
średnioterminowego uzdatniania wody. Zapewniamy uzdatnioną wodę 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, o natężeniu przepływu od 
1 m3/godzinę do 150 m3/godzinę i więcej. Nasze udokumentowane 
osiągnięcia w zakresie szybkiej reakcji umożliwiły wielu firmom utrzymanie 
ciągłości zaopatrzenia w wodę dla podstawowych operacji w 
nieprzewidzianych okolicznościach. 

 

Co to są mobilne usługi wodne firmy 

Veolia? 

Mobilne usługi wodne zapewniają technologie 
uzdatniania wody zainstalowane na przyczepie, 
ramie lub w kontenerze, co zapewnia 
maksymalną mobilność i szybką reakcję. 
Dostępne w wersji standardowej lub modułowej 
są wstępnie zaprojektowane z wykorzystaniem 
połączeń typu „plug and play” w celu 
zapewnienia łatwego użycia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W przypadku tych jednostek mobilnych 
dostępne jest bardzo szerokie spektrum 
technologii uzdatniania wody, w tym: 

• Filtracja wielu mediów • Ultrafiltracja • 
Klarowanie 

• Odwrócona osmoza zasolonej wody • 
Elektrodejonizacja 

• Zmiękczanie wody za pomocą wymiany jonowej 
• Dejonizacja wody za pomocą wymiany jonowej 

• Odsalanie wody morskiej • Odgazowywanie 
membranowe 

• DAF • MBR • MBBR • Odparowywanie 

Do czego nadają się mobilne usługi 

wodne? 
 

 

Mobilne systemy wodne są bardziej opłacalną i 
wydajną alternatywą dla stałych instalacji w wielu 
przypadkach i sytuacjach w sektorze 
przemysłowym. Ponadto, ponieważ są one 
klasyfikowane jako koszty operacyjne, nie mają 
one negatywnego wpływu na budżet inwestycji 
kapitałowych. Są idealne do: 

• Sytuacje awaryjne w przypadku awarii 
istniejącej instalacji lub zanieczyszczenia 
skażonej wody zasilającej/chłodzącej 

• Przetwarzanie zużytej wody technologicznej 
do ponownego użycia lub rozładowania 
zgodnie z normami ochrony środowiska 

• Krótkoterminowa lub średnioterminowa 
zamiana starzejącego się zakładu i 
infrastruktury, który staje się niepewny lub 
drogi w eksploatacji i utrzymaniu 

• Zapewnienie krótkoterminowej dodatkowej 
zdolności uzdatniania wody w celu 
rozszerzenia produkcji, nowych prób produktu 
lub niepewnego cyklu życia produktu 

• Obniżenie kosztów wody surowej, 
poprawa jakości uzdatnionej wody i 
wdrożenie bardziej zrównoważonego 
rozwiązania 

 



Dlaczego wybrać mobilne usługi 

wodne firmy Veolia Water 

Technologies? 
 

 

• Veolia ma niezrównaną szybkość reakcji i 
udokumentowane osiągnięcia w branży 

• Gwarantowana jakość i ilość 
uzdatnianej wody – 24/7 

• Rozległe globalne doświadczenie z najszerszą 
gamą dostępnych produktów i technologii 

• Priorytetowy dostęp do naszej floty 
awaryjnej za pośrednictwem naszej usługi 
ReAct 

• Elastyczne umowy – ilość uzdatnianej wody 
może wrastać lub zmniejszać się w dowolnym 
czasie, aby spełnić zmiany w 
zapotrzebowaniu 

• Umowa ze stałymi cenami bez ukrytych 
dodatków w celu zapewnienia łatwego 
budżetowania 

• Wybór pakietów wsparcia pasujących do Twojej 
operacji 

• „Nie wymagające konserwacji” - pełne 
wsparcie techniczne i operacyjne 
zapewniane jest przez cały czas trwania 
umowy, co zmniejsza koszty pracy i 
zarządzania zapasami 

• „Nie wymagające konserwacji” – zapewnia 
pełną kontrolę nad produkcją przy użyciu 
istniejących zasobów 

• Zdobądź najnowszą technologię bez znacznych 
inwestycji w nową infrastrukturę 

• Zero wypadków i pełna zgodność z zasadami 
BHP 

• Odpowiedzialny, przyjazny dla 
środowiska i zrównoważony serwis 

 

Nasze rynki 

Zapotrzebowanie na mobilne usługi wodne rośnie z 
roku na rok. Nasi klienci pochodzą z wielu różnych 
rynków, w tym: 

• Wytwarzanie energii • Farmaceutyka 

• Naftowy i gazowy • Papierniczy 

• Petrochemiczny  • Stalowy 

• Żywność i napoje • Ścieki 

•  

 



 
 

Nagły wypadek – krótkoterminowe 

zastąpienie zakładu uzdatnania 

Awaria zakładu uzdatniania wody jest zawsze 
nieoczekiwana i potencjalnie bardzo kosztowna. 
Istotne jest, aby każda firma miała wdrożony plan 
awaryjny w celu zminimalizowania przestojów i 
strat produkcyjnych. Rejestrując się w naszym 
planie bezpieczeństwa wodnego ReAct, możesz 
zapewnić swojej firmie, że odpowiednie, gotowe 
do użycia, jednostki do uzdatniania wody będą 
gotowe do wyjazdu w ciągu 4 godzin od 
zgłoszenia. Nasze usługi w razie awarii zapewnią 
jakość i ilość uzdatnionej wody, której 
potrzebujesz tak szybko, jak to możliwe, aby 
zapewnić płynne działanie podczas naprawy 
istniejącego zakładu. Jeśli jesteś zarejestrowaną 
firmą ISO 22301, nasza usługa ReAct spełni 
również wymagania w zakresie planowania 
ciągłości działania w zakresie uzdatniania wody. 

Nasza służba ratunkowa obejmuje szeroki zakres 
nieprzewidzianych okoliczności, w tym: 

• Awarii tymczasowej stacji uzdatniania wody 

• Nieprzewidziane zmiany w dostarczaniu surowej 
wody 

• Wycieków z kotła lub skraplacza 

• Konieczność przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony środowiska 

• Zwiększenie zapotrzebowania na uzdatnioną wodę 

Rozwiązanie krótko-, średnio- lub 
długoterminowe 

Studium przypadku 

Wytwarzanie energii elektrycznej z 

odpadów 

Energy Recovery Facility (ERF) usług 
środowiskowych firmy Veolia w  Newhaven 
obsługuje 210 000 ton rocznie stałych odpadów 
komunalnych i odpadów po oczyszczaniu ulic z 
East Sussex. Odpady te są spalane w celu 
napędzania dwóch 50-barowych kotłów 
wodnych, które wytwarzają parę do napędzania 
turbiny wytwarzającej 19 MW energii 
elektrycznej. 

 

Kotły wysokociśnieniowe pracowały przy 
przepływie pary o wartości 43,7 m3/h i 
wymagały, aby stacja uzdatniania wody miała 
zdolność operacyjną do 4,5 m3/h wody o 
wysokiej czystości. Demineralizowana woda 
była produkowana na miejscu przez zakład 
wymiany jonowej, ale podczas dwudniowej 
modyfikacji systemu sterowania zakład nie był 
w stanie osiągnąć normalnej ilości i jakości 
produkcji. 

 

W ciągu 4 godzin od kontaktu mobilne usługi 
wodne firmy Veolia wysłały dwie jednostki 
wymiany jonowej MOFI™, które są w stanie 
zapewnić ciągły dopływ 70 m3/h wody o 
wysokiej czystości na miejsce. Rozwiązanie 
mobilne pozwoliło turbinie kontynuować pracę 
z pełną wydajnością, podczas gdy modyfikacje 
zostały przeprowadzone. 



Planowane – obejmuje przestoje 

związane z konserwacją 

Nasza planowana usługa ma na celu utrzymanie 
ciągłości zaopatrzenia w uzdatnioną wodę 
podczas zaplanowanych wcześniej prac 
konserwacyjnych lub remontowych. Zapewniamy 
elastyczne i opłacalne rozwiązania, które można 
dostosować do konkretnych wymagań tak długo, 
jak są potrzebne - 1 dzień lub 1 rok. Nasza 
planowana usługa jest idealna dla: 

• Chłodzenie wlotu 

turbiny gazowej 

• Dwie zmiany 

• Próby z pełnym 

przepływem 

• Zmiany wody 

zasilającej 
• Zastosowania 

kondensatu 

• Powiększenie 

produkcji 
• Uruchomienie 

rurociągów 

• Płukanie i napełnianie 

kotła 

• Testowanie 

hydrologiczne 

• Wydmuchiwanie pary 
 

 
 

Wieloletnie – niezawodne i opłacalne dla 

długoterminowych wymagań 

Nasza wieloletnia usługa oferuje dostosowane do 
indywidualnych potrzeb lub standardowe systemy 
uzdatniania wody na dłuższe okresy umowne od 1 
do 10 lat. Jest to idealny sposób na uwzględnienie 
okresów niepewności związanych z cyklem życia 
produkcji lub gdy budżet kapitałowy jest już 
napięty. 
• Skorzystaj z najnowszych produktów i 

technologii, aby zoptymalizować produkcję i 
zaoszczędzić na kosztach operacyjnych 

• Dostarczaj większe ilości wody wysokiej jakości 
z maksymalnym czasem pracy 

• Osiągnij redukcję kosztów wody surowej dzięki 
wyższym wskaźnikom odzysku 

• Przejrzysta stała cena bez nieplanowanych 
dodatków - płacisz tylko za to, czego 
potrzebujesz, tak długo, jak tego potrzebujesz. 

• Potrzeby związane z uzdatnioną wodą są 
zawsze gwarantowane z priorytetowym 
dostępem do naszej floty awaryjnej, w 
przypadku zmiany wymagań 

Studium przypadku 

Konserwacja wieży chłodniczej 

INEOS ChlorVinyls jest głównym producentem 
przemysłowych chemikaliów chloro-
alkalicznych, światowy lider w produkcji 
pochodnych chloru i największy producent 
PCW w Europie. 

Drewniane wieże chłodnicze należało zastąpić, 
ale wyłączenie całego systemu chłodzenia 
spowodowałoby utratę produkcji. 

Podjęto decyzję o zastąpieniu wież po kolei. W 
trakcie procesu woda chłodząca 
zanieczyszczona gruzem z rozbiórki spływała 
do studzienki wieży off-line. Woda ta musiała 
być oczyszczona przed odprowadzeniem do 
odpływu lub z powrotem do układu 
chłodzenia. 

W ciągu kilku dni Veolia dostarczyła 
tymczasową stację uzdatniania wody o 
zdolności przerobu 50 m3/h zanieczyszczonej 
wody. Zindywidualizowany system, składający 
się z pomp i dwóch etapów filtracji, usuwał i 
zatrzymywał zanieczyszczenia i chemikalia z 
wody, umożliwiając nieprzerwane działanie 

 układu chłodzenia. 

Studium przypadku 

Utrzymanie oświetlenia w czasie zimy 
Elektrownia Indian Queens w Kornwalii działa w 
okresach szczytowego zapotrzebowania, aby 
uzupełnić dostawy energii elektrycznej z większych 
elektrowni. W miesiącach zimowych należy rozpylać 
do palnika 170 m3 wody dejonizowanej, 
zmniejszając temperaturę płomienia i tłumiąc 
emisję tlenku azotu. Zapotrzebowanie na wodę w 
miesiącach letnich spada do zaledwie 40 m3 
dziennie. 
Zrzut ścieków z uzdatniania wody nie jest 
dozwolony na miejscu i biorąc pod uwagę 
sezonowy popyt na wodę dejonizowaną 
postanowiono, że najbardziej opłacalnym 
rozwiązaniem dla miesięcy letnich o małym 
zapotrzebowaniu będzie wieloletnia mobilna stacja 
uzdatniania wody w miesiącach zimowych ze stałą 
demineralizacją firmy Veolia. 
Mobile Water Services firmy Veolia dostarczyła dwie 
oddzielne instalacje do demineralizacji MODI. 
Sprzęt zdolny do dostarczania 30 m3/h wody 
demineralizowanej przy <0,1 µS/cm, <10 ppb 
krzemionki - spełniając i przekraczając wymagania 
dotyczące jakości i objętości wody. 
Emisja chemikaliów i ścieków nie stanowiła 
problemu, ponieważ regeneracja żywic 
jonowymiennych odbywa się poza zakładem w 
zakładach Veolia. 
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Resourcing the world 
 

 

 

 

 
W celu uzyskania dalszych informacji 

Zadzwoń: +48 668 887 258 

e-mail: jakub.jasinski@veolia.com  

Web: www.mobilewaterservices.com 

Mobile Water Services 

Veolia Water Technologies 


