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Ingenieursbureau draagt reinigen van ketel op aan  
Veolia’s Mobile Water Services, Estland 

Ingenieursbureau 

Estland – Bijna 25% van de 
energieproductiecapaciteit wereldwijd is 
afhankelijk van de technologie en services 
van uw klant. Zij zijn gespecialiseerd in 
elektrische generatie en transport met 
behulp  van   producten   zoals   turbines  
voor hydro-elektrische, gasgestookte, 
kolengestookte en nucleaire  installaties,  
en  hun  schone technologieën genereren 
elektriciteit die voorziet in de behoeften 
van 1,2 miljoen huizen. 
 
In Narva, Estland, bouwt onze klant een 
Combine Cycle Turbine om huizen van 
elektriciteit te voorzien. 
 
 
 

Kerncijfers 
• Hoofdkantoor in Frankrijk 
• Jaaromzet van 20,3 miljard euro 
• 96.000 medewerkers 
• Bedrijfslocaties in meer dan 100 

landen wereldwijd 

De behoefte van de klant 

Veolia ontving een verzoek  
van  een  klant  om een 
mobiele eenheidin bedrijf  te  
nemen    voor   het   reinigen  
Van   de   nieuwe   ketel   van  
een recent Gebouwde 
ol ieschal iegestook te 
energiecentrale. Omdat de 
Huidige gedeïoniseerd- 
Watersysteem  onvoldoende 
water produceerde,  had  de 
klant  behoefte aan een 
tijdelijke waterbron. 
 
 

De oplossing 

Door de inzet van de technologieën MOFI-1200S, MORO-4X24T 
en  MODI-9000T  van  Veolia  kon  aan  de vereisten  van  de  
klant  niet  alleen  worden  tegemoet  gekomen, maar konden deze 
zelfs worden overtroffen: 

• MOFI-1200S: Mobiele multimedia filters voor het filtreren van 
rivierwater na coagulatie 
 

• MORO-4X24T: Mobiele omgekeerde osmose trailer waarmee 
>95% van de ionen uit de waterbron wordt gehaald 
 

• MODI-9000T: Mobiele trailer voor gedemineraliseerd water 
voor het  opwaarderen van het  water na  omgekeerde  osmose  
om  tot een kwaliteit te komen van <0,1 µS/cm 



    Ingenieursbureau: ketel reinigen, Estland - Casestudy Energie 

Beschrijving van proces 

Ketel reinigen: 
Reinigen van ketelbuizen met zuur 
betreft het verwijderen van roest  
ketelsteen in nieuwe buizen om 
oververhitting tijdens bedfijf te 
voorkomen. Dit wordt uitgevoerd door 
een etszuur, gevolgd door grondig 
spoelen. 
 
Dit moet worden gedaan met spoelwater  
van hoge kwaliteit en zeer hoge 
stroomsnelheid om te voorkomen dat  
het zuur stagneert en afbreekt. De 
hoeveelheid en kwaliteit van de 
watertoevoer is daarom een belangrijke 
factor in het succes van de behandeling. 
 
Onze  klant  in  Narva  had  behoefte  
aan 75 m3/uur gedemineraliseerd water 
van <5 µS/cm gedurende 2 x 10 dagen 
om een tank te vullen met 900 m3  

gezuiverd water die één of twee keer per 
dag werd opgebruikt om het zuur  uit de 
ketel te spoelen. 
 

De voordelen 

Procescapaciteit: een continue 
75 m3/uur 
water   van  <5 gedemineraliseerd 

µS/cm. 

Kwaliteit:      naleving      van      de 
regelgeving  van  de  lokale  markt 
verzekert   strikte   procesregeling 
door      Veolia. 

Service: een continue 
gedurende   het 
dagen,  16   uur 
onze    technici 

per   dag,  waarbij 
gedurende deze 

periode ter plaatse zijn. 
 
Op   budget:   Veolia-project   
wordt uitgevoerd binnen het 
budget van de klant. 

Veolia Water Technologies  
Celsiusstraat 34, 6716 BZ EDE - NL / PO Box 250, 6710 BG 
EDE - NL Tel.: +31 (0) 318 691 661 / Mobiel: +31 (0) 6 516 180 26 
www.mobilewaterservices.com 
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