WASTE WATER Solutions

HUBER Vakuum Roterande Membran
VRM® Bioreaktor

Vakuum Roterande Membran (VRM®) – Roterande
membranskivor för MBR-applikationer
Den framtidsorienterade lösningen utformad för enkelt
återvinnande av högkvalitativt servicevatten (“ReUse”)
– Överensstämmande med de senaste direktiven
(EU-direktiv för badvatten, California Title 22)
– Originalet – väl beprövat på mer än 30 platser

➤
➤
➤ Situationen

Tekniska framsteg inom området kommunal avloppsvattenbehandling, inklusive borttagningen av föroreningar
som leder till övergödning, har under de senaste åren
märkbart förbättrat processflödet i avloppsbehandlingsanläggningar.

Däremot har emellertid mycket lite uppmärksamhet
riktats mot den höga mängden bakterier i utloppet från
reningsverken. Mikro- och ultrafiltrering kombinerat med
den aktiva slamprocessen har under senare år bevisats
vara en lämplig metod för att minimera belastningen på
utloppet, samtidigt som patogena bakterier hålls kvar. På
så sätt uppfylls de allt strängare kraven på utloppet, utan
behovet av den “klassiska” luftningen och sekundära
sedimenteringstankar eller filtrerings- och desinfektionsanläggningar.
Dessutom kräver den ständigt ökande bristen på dricksvatten, särskilt i tätbebygda områden, nytänkande och
att åtminstone en viss del av behandlat avloppsvatten
återanvänds som servicevatten. Membransystem kan till
exempel uppfylla kraven på vatten som ska användas för
bevattning.

➤
➤
➤ Lösningen

HUBER VRM®-process är ett system med ultrafiltreringsmembran nedsänkta i luftningen till aktiva slamsteget.
Den höga utloppskvaliteten uppfyller de strängaste
kraven, och har även troligen kapacitet att uppfylla de
högre krav som förväntas i framtiden, med optimerad
investering och driftskostnad för ögonen.
HUBER VRM®-system är en kombination av biologisk
avloppsvattenbehandling och högeffektiv avskiljning av
fasta partiklar från vätskor. Det försilade avloppsvattnet
luftas, renas biologiskt och alla fasta partiklar i flödet
(partiklar, bakterier, virus) tas bort av ultrafiltreringsmembranen i enlighet med lågtrycksprincipen.
Genom att öka koncentrationen av aktiv biomassa till
12 – 16 g/l kan vi öka effektiviteten på en konventionell
behandlingsanläggning utan att behöva öka tankvolymerna / bassängvolymerna.

Efterföljande sekundära sedimenteringstankar, sandfilter
eller desinficeringstankar för avancerad avloppsvattenbehandling behövs inte, tack vare den förbättrade
kvaliteten på utloppet efter HUBER VRM® . Befintliga
sekundära sedimenteringstankar kan emellertid
alternativt användas för att möjliggöra ytterligare
processoptimering.
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➤
➤
➤ HUBERs membranprincip

Principen för membranfiltrering är baserad på avskiljning
av fasta partiklar ur vätska med hjälp av tryckskillnad.
Medan vattnet tränger igenom membranen, hålls de fasta
partiklarna, bakterierna och även de flesta virus, kvar på
koncentratsidan på membranytan där de tas bort av
relativ rörelse. Tryckskillnaden som krävs för att passera
vätskan genom membranet beror på membranets
porstorlek och kvalitet.

HUBER använder ett högpresterande membran, passande
för alla membransystem. Membranen har goda filtreringsegenskaper och låg benägenhet att sättas igen och att
bilda “fouling”, dvs. ett täckande lager av föroreningar på
membranytan. Membranens porstorlek på ca. 38 nm
ligger inom ultrafiltreringsområdet. Detta möjliggör höga
flödesmängder (upp till 60 l/m²h) vid ett lågt transmembrant tryck (< 100 mbar) medan alla fasta partiklar,
bakterier och majoriteten av virus hålls kvar. Förutom
vätskan passerar endast joner och lågmolekylära
upplösta ämnen genom membranen. Typisk ytgenomsläpplighet (flux): upp till 35 l/(m²h).

Överflödet av luft som krävs för ständig drift av ultrafiltreringsmembranen åstadkoms genom ett mycket
effektivt luftflöde på koncentratsidan med endast en
sjättedel eller åttondel av den installerade membranytan
rengjord i taget. Dessutom minimeras energikostnaden av
mellanliggande rengöring vid låga genomflöden.
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VRM® 30-modul med 6 m2 filteryta
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➤
➤
➤ Flödesdiagram HUBER VRM®
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➤
➤
➤ Funktionsbeskrivning

➤
➤
➤ Hög ﬂödesmängd
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Hela VRM®-enheten är integrerad i en stödram och
nedsänkt direkt i en luftningstank a, eller alternativt
installerad inuti en separat filtreringskammare. Hela
systemet består av en roterande ihålig axel f runt vilken
6 eller 8 UF-moduler är installerade med fördefinierade
avstånd mellan modulerna.

Det innovativa med HUBER VRM®-systemet är det nya
effektiva rengöringssystemet för kontroll av täckande
lager, vilket eliminierar behovet av periodisk backspolning.

För att motverka uppkomst av ett täckande lager,
“fouling”, och därmed ett minskat flöde då den flytande
delen av den aktiva slamblandningen passerar genom
membranen, genereras ett motflöde på membranytorna
genom tillförseln av luft underifrån.

HUBER VRM®-enhet kan installeras i befintliga eller nya
betongbassänger, eller alternativt i tankar av rostfritt stål
eller stål.

Det biologiskt renade avloppsvattnet sugs genom
membranen tack vare den transmembrana tryckskillnaden,
den molekylära separationsstorleken ligger på 150 kDa,
innan det matas ut b via permeatuppsamlingsrören g.

Principen för membranrengöring består av riktade
luftflöden som samtidigt orsakar radiell acceleration
längs med de roterande membranen i reaktorn. Endast
ett individuellt membransegment åt gången undergår
högintensiv rengöring, vilket innebär ett optimerat
energibehov.

Behovet av kemisk rening beror på systemets genomflöde
och krävs två till fyra gånger per år

➤
➤
➤ Fördelarna

➤ Hötsta reningsresultat tack vare komplett partikelseparation => direkt återanvändning av permeat.

➤ Överensstämmelse med hygieniska standarder tack
vare den höga separationen av bakterier och virus
som åstadkoms av UF-membranen (37 nm, 150 kDa).
➤ Höga koncentrationer av aktiv biomassa möjliggör
att luftningstankens storlek kan minskas med upp
till 70%.
➤ Borttagning av membranens täckande lager med
minimal energiförbrukning genom sekventiell
rengöring av de roterande membranen.

➤ Låga driftskostnader tack vare minimalt behov av
rengöringsluft.

➤ Minskad energiförbrukning för rengöringsluft tack
vare det centralt placerade luftintaget och det låga
trycket.

Kristallklart vatten – resultatet av förstklassig
avloppsvattenbehandling

➤ Ingen periodisk backspoling av permeatet vid
filtrering, ingen förlust av permeat och ingen
kontinuerlig förbrukning av kemikalier.

➤ De transmembrana trycken är låga och lugna tack
vare membranens höga genomsläpplighet och detta
har en positiv inverkan på membranens livslängd och
det minimerar energiförbrukningen.
➤ Innovativt permeatutloppssystem förhindrar
kontaminering på permeatsidan.
➤ Helt tillverkat i rostfritt stål.

➤ Enkel identifiering och enkelt utbyte av individ-uella
eventuella defekta membranmoduler (3 m2 eller 6 m2).

➤ HUBER bevisar sin stora erfarenhet som uppnåts
under mer än 8 år och bevisats av mer än 30
installationer.

VRM® 20/300 – membranenhet installerad på det
industriella reningsverket GZM Lyss, Schweiz

VRM® 30/320 filtreringsenhet i klart vatten i Jana,
Kroatien

➤
➤
➤ Standardutförande på HUBER VRM® Bioreaktorer
➤ Upp till ca. 4 000 m² membranyta per VRM®-enhet
➤ Installation av flera parallella enheter möjliggör
anpassning till i princip alla flödesmängder
➤ Passande för både industriellt och kommunalt
avloppsvatten

Obehandlat avloppsvatten / slam
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➤ Mer än 8 års erfarenhet,
mer än 30 installationer

➤ Expertis inom industriell avloppsvattenbehandling
(tex. textilindustri, köttindustri, etc.)

4 VRM® 30/448 enheter installerade på det kommunala
avloppsreningsverket Arenas de Iguna, Spanien

Mikrofiltrering:
Partikelseparation > 0,1 µm

3 VRM® 30/544 membranenheter installerade på
avloppsreningsverket Hutthurm, Tyskland
Ultrafiltrering:
Partikelseparation 0,1 - 0,01 µm

Nanofiltrering:
Partikelseparation 0,01 - 0,001 µm
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Industriellt avloppsreningverk, tre VRM® 30/400- enheter
med 7 200 m2 installerade på Hans Kupfer & Sohn GmbH,
Tyskland
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