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BUCHEN is deel van de 
REMONDIS-Group, een van ‘s werelds 
grootste dienstverleners voor recycling, 
service en water. De ondernemingen 
van deze groep beschikken over meer 
dan 500 filialen en vestigingen in 34 
landen in Europa, Afrika, Azië en Aust-
ralië. Hier werken meer dan 30.000 me-
dewerksters en medewerkers voor circa 
30 miljoen burgers en vele duizenden 
bedrijven. Op het hoogste niveau. 
In opdracht van de toekomst.

Selectie en dosering van het medium 
en het vereiste reinigingsequipment 
worden individueel vastgelegd

Natte chemische reiniging

kraftwerk-service.de

Specialist voor industrieservice in 
conventionele energiecentrales 
en verbrandingsinstallaties

> BUCHEN KraftwerkService

BUCHEN KraftwerkService GmbH 
Schloßstraße 36
44653 Herne // Duitsland

T +49 2325 3729-0
F +49 2325 3729-219
vertrieb.bks@buchen.net 
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Individuele samenstellingen

Net zoals bij andere reinigingsprocessen kan ook hier niet worden afgezien 

van een rondgang op locatie. Om precies vast te stellen welke chemicaliën 

kunnen worden toegepast, moet een proef van de residuen beschikbaar 

worden gesteld.

Met dit proef worden dan in het bedrijfsinterne laboratorium oplostesten 

gedaan. Zo wordt bepaald welke samenstelling de reinigingsoplossing 

moet hebben om optimale resultaten te behalen.

Zure reinigingsoplossingen

Wij reinigen in de regel met zure reinigingssoplossingen. Wij passen hier-

voor geschikte en beproefde chemicaliën toe. Het zuurgehalte in de reini-

gingsoplossing wordt uiteraard continu gemeten en gecontroleerd.

Als de zure reiniging voltooid is, wordt de reinigingsoplossing in het kring-

loopproces geneutraliseerd. Na de neutralisatie ondergaan de van tevoren 

behandelde vlakken een eindspoeling. 

Om uw afvoervolumes te reduceren bieden wij aan om het slib of een 

suspensie te persen. Schroom niet om contact met ons op te nemen!

> NATTE CHEMISCHE REINIGING

De methode van de natte chemische reiniging wordt toege-
past voor het verwijderen van hardnekkige vervuilingen of 
het verwijderen van corrosie van residuen nadat installatieon-
derdelen nat zijn gereinigd.

De reiniging met behulp van chemische middelen wordt vooral in installa-

tieonderdelen van energiecentrales, vuilverbrandingsinstallaties en kete-

linstallaties van chemische, voedingsmiddel- en industriebedrijven (raffina-

derijen) toegepast. Dus overal waar de constellatie van materiaal en ver-

vuiling deze reiniging nodig maakt of betere resultaten kunnen worden 

behaald met dit methode, met name in moeilijk bereikbare gedeelten en in-

stallaties. Vooral de Cleaning in Place-methode (CIP) wordt daar toegepast. 

Tijdens het reinigingsproces wordt de installatie zonder wezenlijke demon-

tage gereinigd door gericht reinigingsmiddelen, drukken en temperaturen 

toe te passen (omloopspoeling). Er worden heel goede reinigingsresultaten 

behaald bijvoorbeeld in verbrandingskamers, oververhitters, convectiezo-

nes, tanks, buizen en armaturen.

Neutralisatiemethode

 Minder stofontwikkeling ten opzichte van overige reini- 

 gingsprocedés, zoals bv. zandstralen, droge reiniging

 Lagere residuvolumes

 Zodoende verminderen wij uw afvoeruitgaven en uw  

 kosten

 Materiaalvriendelijke reiniging, omdat deze minder  

 abrasief is

 Betere bereikbaarheid van ontoegankelijke plekken

> Uw voordelen in één oogopslag

Met de natte chemische reiniging 
worden aanhechtingen ook in 
smalle tussenruimten verwijderd

Verontreinigde, met conventionele 
reinigingsmethoden moeilijk te 
reinigen installatieonderdelen


