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Membranowe reaktory biologiczne 
Biologiczne oczyszczalnie ścieków nigdy przedtem nie były tak do-

bre i tak proste!
Korzystanie z membranowych systemów  przy użyciu 
zanurzeniowych membran, może  jakość oczyszc-
zonych  ścieków (na odpływie )  osiągnąć maksymalne 
wyniki  dostepne   w jednym systemie biologicznym.

Membranowa  technologia niedawnorozwineła sie 
do takiego stopnia, że  nie jest już najsłabszym ele-
mentem łańcuchy.. Dla nas najlepszym wyborem są   
membrany kapilarne.

Korzystanie z tych systemów, nigdy nie było tak łatwe 
w obsłudze i utrzymaniu. Setki klientów może już 
powiedzieć. 

Dlatego też jedynym decydującym czynnikiem su-
kcesu jest prawidłowe zaprojektowanie bioreaktora 
membranowe (MBR) do czyszczenia  ścieków.

Dla opracowania  takiego projektu, będzie Wam 
potrzebny  dobry zespół składający się z:

•	 Ciebie:
Ty jako klient, wiesz co robisz i co chcesz zrobić w 
najbliższej przyszłości  

•	 Nas:
My ALVEST MONT, znamy projektowanie systemów 
MBR i ich zastosowanie oraz  inne systemy oczyszc-
zania wody 

Chętnie byście z nami 
współpracowali i byli  
zadowoleni?
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Konwencjonalne systemy biologiczne
W  Europie jest około 90% wszystkich komunalnych i przemysłowych systemów uzdatniania wody, systemy biologiczne, z 
których 99% to  nadal konwencjonalne systemy.

W prostych konwencjonalnych systemach , ścieki oczyszczane  są w 3 głównych krokach  (patrz wykres): 

1. Podstawowa sedymentacja dla usuwania opadających zanieczyszczeń (podstawowy osad)
2. Biodegradacja  z mikroorganizmami (osadu czynnego), używając napowietrzania
3. Kolejne sedymentacja  i powrotu osadu czynnego do  kroku 2, nadmiar osadu jest usuwany.

Zasada wygląda  całkiem prosto, ale w praktyce może być bardziej skomplikowana  (trudna). Ze względu na dużą różnorodność 
wielu czynników biologicznych wilele systemów ma problem z koleją sedymentacją  w kroku 3, co z kolei prowadzi do wiek-
szych nieoptymalnych  warunków biologicznych  w kroku 2. Rezultatem jest znacznie gorsza jakość ścieków (lub odpływu), niż 
mogłyby być osiągnięte w tych systemach, a także wieksze koszty eksploatacyjne i inwestycyjne.

Dla przezwyciężenia tego zjawiska konwencjonalne systemy są często przeciążone, co prowadzi do budowy dużych zbiorników 
napowietrzania, dużych zbiorników kolejnej sedymenyacji, a czasami nawet do powstania nowych problemów  ze względu na 
bardzo niskie zaciążenie  cząsteczek  w okresach z małym dopłyem zanieczyszczeń, zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych.

Systemy bioreactor membranowy (MBR systemy)
W celu przezwyciężenia strukturalnych problemów systemów konwencjonalnych wskazano powyżej, z wykorzystaniem nowoc-
zesnych systemów konwencjonalnych bioreactor membranowy (MBR) filtrację membranową. powodu zastąpienia dodatkowe-
go sedymentacyjnego zbiornika. Korzystając  z tego systemu są zatrzymanie mikroorganizmów są zatrzymanie  w 100% tach. 
Dlatego osadu czynnego jest separowany  z wyczyszczonej wody i prowadzi do krystalicznie  czystemu odpływu  (ścieków) .

W lewo:
Kryształowo czysty odpływ z nowoczesnego 
systemu membranowego bioreaktora.

W prawo: 
Oczyszczona woda w sprawnie działającym kon-
wencjonalnym biologicznym systemie.

    Szczegół jednorodnej struktury membrany

Kapilarn rurki membrany wykonane z PE

> >

>
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Membrana

Membranowy modułu
Elementy membrany są montowane do kompletnych i gotowych (lub przygotow-
anych) modułów, w których jest zintegrowany system ciągłego napowietrzania do 
oczyszczania membrany i dopływ tlenu dla procesu biodegradacji.

Aby osiągnąć maksymalną zwartość trzy moduły są połączone w jedną warstwę 
membrany (stos), przy użyciu tylko jednego systemu napowietrzania. Mem-
branowe warstwy (stosy) zanurzane są w zbiorniku napowietrzania i filtracja 
może rozpocząć się załączeniem zwrotnej pompy odpływy. To po prostu nie może 
działać prościej ….

Korzyści systemu membranowych bioreaktorów przy 
użyciu kapilarnych membran капилярные системы

Ekonomiczna strona:
Stosunek cena – wydajność systemu kapilarnych membranowych bioreaktorów 
jest znacznie lepszy niż inny system.

Mały układ
System membranowych bioreaktorów jest eksploatowany przy stężonym osadzie, 
który jest 3-5 razy wyższy niż w konwencjonalnych systemach, co prowadzi do 
bardzo zwartej konstrukcja i niewielkiemu układu.

Niskie zużycie energii
Ponieważ trzy moduły w jednej membranowej warstwie (stosie) działają tylko z 
jednym systemem napowietrzania, zużycie energii do napowietrzania jest bardzo 
niskie. Oprócz tego częstotliwości pomp jest  specjalnie zaprojektowane dla bard-
zo niskie zużycie energii. W związku z tym całkowite zużycie energii na ekstrakcję 
zazwyczaj wynosi około 0,35 kW/m2 (na podstawie hydraulicznej pojemności  
100 m2 / h).

Długa żywotność membran 
Dzięki jednorodnej strukturze membran, niskich właściwościach zatykania oraz ze 
względu na wysoką odporność na działanie substancji chemicznych, żywotność 
membran jest bardzo długa. Dodatkowo, mechaniczne rozerwanie(spękanie) 
membrany z powodu przypadkowego uszkodzenia nie jest problemem: kapilara 
będzie wypełniona rozmnażającymi się bakteriami!

Wysoka skuteczność czyszczenia
Przy dobrze zaplanowanym systemie, świetnie poradzi sobie z zawartością BZT5 
nawet i 10.000 mg / l.

Nasze membrany są kapilarne i wykonane z jednorodnego PE (polietylen), co daje 
wysoką odporność membrany na rozciągające siły i wysoką wytrzymałości. Dlate-
go nie jest konieczne stosowanie specjalnego uzbrojenia warstw, takich jak. w 
kompozytowych membranach. Ponadto, brak dwuwarstwowe membrany można 
podzielić na warstwy, a więc łatwo wytrzymać retrospektywnemu impulsu ciśnienia. 
Dalej, polietylenowe (PE) membrany nie maja dotyku z kwasami wodnymi czy zas-
adami (alkaliami), mikroorganizmami lub promieniowaniem.

W związku z tym żywotność membrany wynosi, zazwyczaj od 6 do 10 lat i może być 
stosowana konsekwentnie w różnych aplikacji, w tym czyszczenia (poprawa) wszel-
kiego rodzaju “problematycznych” ścieków przemysłowych.

Biologicznie oczyszczone ścieki są po prostu wydobyte za pomocą kapilarnych 
membran przy użyciu zwykłej odśrodkowej pompy, w wyniku wcześniej przed-
stawionego krystalicznego odpływu ścieków. Typowa różnica ciśnienia będzie 
mniejsza niż 0,05 do 0,15 bar w zależ-
ności od zastosowania. Jeśli ciśnienie -
jest 0,2 Bara membrany są automatyc-
znie czyszczone przez użycie powrotne-
go pompowania oczyszczonej wody.

Materiały membrany
Membrany
Odsysająca rurka
Polietylen 
Poliuretan
ABS

Charakterystyka membran
Średnica (wewnętrzna)  0,28 mm
Średnica (zewnętrzna)  0,41 mm
Rozmiar pory   0,4µm

Materiały modułów 
RVS 316
Polietylen

Rozmiar modułó 105 m2  
D  1,36 m 
Ś  0, 53 m
W  1,12 m 

Rozmiar nawarstwienia 315 m2
D  1,36 m 
Ś  0,53 m 
W  3,85 m

Prvky membrány

Prvok s povrchom membrány 1.5 m2

Membránový modul so 70 prvkami

Membránové vrstvy (hromady) s 3 modulmi
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Korzyści systemu membranowych bioreaktorów przy 
użyciu kapilarnych membranкапилярные системы

Łatwa obsługa 
Działanie systemu jest bardzo proste i przebiega automatycznie. Oczyszczanie 
membran jest wykonywane sporadycznie (czasami) i automatycznie. 

Modułowy system 
Powiększenie objętości membranowego systemu bioreaktorów można osiągnąć 
bardzo prosto, jedynie poprzez dodanie dodatkowych modułów membranowych.

Minimalizacja nadmiernego osadu 
Ponieważ właściwości opadania cząsteczek  osadu są przypadkowe (nieistotny), 
system może pracować przy niskich obciążeniach osadów, co powoduje zmnie-
jszenie nadwyżki osadów, a tym samym do zmniejszenia kosztów operacyjnych.

Projekty
System bioreaktorów membranowych  (MBR) przy użyciu kapilarnej membrany 
zostały zainstalowane w Azji (Japonia, Korea, Chiny), Australii, Ameryce i Europie 
(Holandia, Belgia, Austria, Niemcy i Francja). 

Projekty te odnoszą się do ścieków komunalnych i przemysłowych woda.

ALVEST MONT: 
Twój partner w technologii bioreaktorów membranowych  
Więc jeśli potrzebujesz dobrych bioreaktorów  membranowych  (MBR), systemy firmy ALVEST MONT powinna być 
twoim partnerem. 

ALVEST MONT s.r.o jest słowacka spółką, która ma około 30 pracowników, którzy mają osobiste doświadczenie w dziedzinie 
uzdatniania wody w czasie trwania 15 lat, siedziba firmy znajduje się w miejscowości Skalka nad Váhom koło Trenčína. Jeśli 
możemy pomóc w jakikolwiek sposób, prosimy o kontakt. Chętnie pomożemy.

Nasza filozofia opiera się na jakości w każdym zakresie, co oznacza,  jakość relacji z klientami, jakość, design, jakość technologii, 
jakość produktu i jakości zarządzania projektami. Ponadto, dokonując dużego wysiłku w posprzedażnych procesach, to jest 
nasz główny cel, aby każdy klient, mógł dać pozytywne referencje dla spółki ALVEST MONT s.r.o.

ALVEST MONT jest dostawcą kapilarnej membrany na Słowacji, Czechach i winnych krajach europejskich. W przypadku 
poważnego zainteresowania, możemy dostarczyć referencje OŚ naszego holenderskiego partnera, który jest wyłącznym dys-
trybutorem na Mitsubishi Europie. Oprócz dostaw membranowych bioreaktorów technologia może również świadczyć usługi 
na konserwację systemów membranowych bioreaktorów. Mamy osoby gotowe do wykonywania usług serwisowych i konser-
wacyjnych..

Jeśli możemy pomóc w jakikolwiek sposób, prosimy o kontakt. Chętnie pomożemy.

Nasza filozofia opiera się na jakości w każdym zakresie, co oznacza,  jakość relacji z klientami, jakość, design, jakość 
technologii, jakość produktu i jakości zarządzania projektami. Ponadto, dokonując dużego wysiłku w posprzedażnych 
procesach, to jest nasz główny cel, aby każdy klient, mógł dać pozytywne referencje dla spółki ALVEST MONT s.r.o.

ALVEST MONT s.r.o.
913 31 Skalka nad Váhom II/54

Slovensko
Tel. : 00421 41 326 0102
Tel.: 00421 41 326 0103
Fax: 00421 41 326 0104

E-mail: info@alvestmont.sk
www.alvestmont.sk


