
Membrany Alfa Laval MBR
Naturalne, wydajne oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych

Wprowadzenie
Membrany Alfa Laval MBR zapewniają bezproblemowe 
oczyszczanie ścieków przy niskich kosztach eksploatacyj-
nych. Oparte na opatentowanej przez Alfa Laval technologii 
LowResist™ łączą niewielkie wymagania w zakresie czysz-
czenia i konserwacji z niskim zużyciem energii i doskonałą 
jakością odcieku.

Zastosowania
Membrany Alfa Laval MBR są stosowane na całym świecie 
w oczyszczalniach ścieków wykorzystujących bioreaktory 
membranowe (MBR) do oczyszczania ścieków pochodzą-
cych z różnych procesów, takich jak np.:

• komunalne oczyszczalnie ścieków 
• produkcja spożywcza, między innymi przemysł winiarski, 

browarniczy, mleczarski, napojowy, produkcja skrobi, 
przekąsek

• farmacja
• przemysł chemiczny
• przetwórstwo petrochemiczne
• ubojnie zwierząt
• instalacje MBR w komunalnych i przemysłowych oczysz-

czalniach ścieków

Korzyści
Najnowszy typoszereg modułów membranowych MBR 
posiada szereg nowych funkcji, które pozwoliły zwiększyć 
wydajność, zmniejszyć zużycie energii i jeszcze bardziej 
obniżyć koszty utrzymania. W nowym module wykorzystano 
sprawdzoną i przetestowaną, w setkach instalacji w ciągu 
ostatnich 10 lat, technologię, co gwarantuje niezawodną 
pracę przy możliwie najniższym koszcie posiadania.

Każdy element unikatowych płaskich membran kapilarnych 
został specjalnie zaprojektowany przy uwzględnieniu warun-
ków panujących w oczyszczalniach ścieków. W rezultacie 
uzyskano moduł charakteryzujący się niezawodnością dzia-
łania, niskimi kosztami eksploatacyjnymi przy minimalnym 
nakładzie pracy personelu.

Moduły membranowe Alfa Laval MBR są wykonane przy 
zastosowaniu unikatowych technologii: LowResist™,  

S Aerator™ i QuickSwap™, które zapewniają szereg korzy-
ści zarówno dla komunalnych, jak i przemysłowych proce-
sów oczyszczania ścieków w bioreaktorach MBR.

LowResist™ - zredukowane zapychanie się membran  
i niższe zużycie energii
Unikatowa konstrukcja LowResist™ opracowana przez Alfa 
Laval zapewnia bardzo niskie ciśnienie transmembranowe 
(TMP) podczas pracy urządzenia. Wiele z naszych instala-
cji działa pod samym ciśnieniem grawitacji. Bardzo niskie 
ciśnienie transmembranowe w membranach MBR pozwala 
ograniczyć znacznie prace w zakresie mycia i konserwacji,  
gdyż zapychanie membran powodowane jest głównie przez 
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zanieczyszczenia powierzchniowe, które z łatwością są 
usuwane, a zapychanie porów membranowych jest ograni-
czone.

Kluczem technologii LowResist™ jest budowa membrany 
mikrofiltracyjnej, która łączy w sobie wysoką przepuszczal-
ność z konstrukcją modułu MBR i ogranicza straty ciśnienia 
na wszystkich etapach produkcji permeatu. W nowym 
modelu technologia ta została udoskonalona w celu jeszcze 
większego obniżenia ciśnienia transmembranowego.  
Nowe membrany mają otwarte boki, co umożliwia swobodny 
przepływ permeatu do zbiornika. Prowadzi to do bardziej 
równomiernego rozkładu ciśnienia na membranie, co zwięk-
sza wydajność i zmniejsza potrzebę czyszczenia.

S Aerator™ - automatyczny system napowietrzania
Nowy model instalacji Alfa Laval MBR jest wyposażony  
w system napowietrzania S Aerator™, opracowany przez 
Alfa Laval, który zmniejsza zużycie powietrza i ogranicza 
czas przeznaczony na czynności konserwacyjne. 

Nowy system S Aerator™ ma jednoliniową konstrukcję, co 
sprawia, że spłukuje się samoczynnie. Oznacza to, że na 
żadnym etapie nie ma potrzeby ręcznej obsługi. Konstrukcja 
samoczynnego płukania umożliwia niezawodne włączanie 
i wyłączanie dopływu powietrza podczas pracy, co pozwala 
na uruchamianie modułów membranowych ze zmiennym 
napowietrzaniem. Zmienna procedura czyszczenia zmniej-
sza zużycie energii w przypadku czyszczenia powietrznego 
nawet o 40% w porównaniu z tradycyjną metodą, bez 
wpływu na tempo zapychania i wydajność filtracji membra-
nowej.

System S Aerator™ jest stosowany tylko w produktach  
Alfa Laval.

QuickSwap™ - łatwa wymiana membran
Unikatowy system QuickSwap™ firmy Alfa Laval umożliwia 
pojedyncze wyjmowanie każdego pakietu płyt modułu, 
zmniejszając wysokość podnoszenia wymaganą nad modu-
łem membranowym. Po zamontowaniu wszystkich membran  
w module, cały pakiet można wymienić za jednym razem 
bez konieczności indywidualnej wymiany każdego elementu 
membrany.

Moduły membranowe Alfa Laval MBR są doskonałym 
rozwiązaniem do zastosowania wewnątrz budynków lub 
jako instalacje podziemne, w których dodatkowa wysokość 
podnoszenia oznacza większe koszty kapitałowe.

Membrany do zastosowań w oczyszczalniach ścieków
Membrany Alfa Laval są kluczową częścią oczyszczalni 
ścieków wykorzystujących technologię MBR. Wszystkie 
membrany stosowane w naszej technologii MBR są projek-
towane i produkowane w Alfa Laval, co zapewnia najwyższą 
ich jakość i trwałość. 

Membrany wykonane są z odpornego na chlor PVDF i zostały 
zoptymalizowane pod kątem zastosowań w oczyszczalniach. 
Membrany stanowią absolutną barierę dla bakterii, mikro- 
tworzyw sztucznych i innych zanieczyszczeń, a oczysz-
czona woda zawiera mniej niż 3 mg zawiesiny ciał stałych 
na litr. Oznacza to, że może być ona wykorzystana jako 
woda zasilająca do późniejszego oczyszczania metodą 
nanofiltracji (NF) lub odwróconej osmozy (RO) i ponownie 
wykorzystana.

Membrany Alfa Laval MBR dostępne są w różnych rozmia-
rach, od MFM080 do MFM240, dzięki czemu zawsze można 
dopasować moduł membranowy do indywidualnych warun-
ków danej oczyszczalni ścieków.
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Membrany MBR o minimalnych wymaganiach w zakresie konserwacji.
Moduły membranowe Alfa Laval MBR mają najniższe wymagania konserwacyjne wśród podobnych urządzeń na rynku, 
zarówno w zakresie czyszczenia, jak i serwisu. Poniżej zilustrowano typowy rok eksploatacji membrany Alfa Laval MBR  
z umową serwisową w zakresie utrzymania wydajności. 

Otrzymanie informacji 
zwrotnych od Alfa Laval

Otrzymanie informacji 
zwrotnych od Alfa Laval

Wysyłanie danych  
roboczych do Alfa Laval.

Wysyłanie danych  
roboczych do Alfa Laval.

Coroczna wizyta  
Alfa Laval

Coroczny serwis  
pompy CIP i dmuchawy 

powietrza.  
Wysyłanie danych robo-

czych do Alfa Laval.

CIP CIP

CIPCIP

Od obliczeń projektowych MBR po ciągłą optymalizację
Alfa Laval wspiera Klientów na każdym etapie procesu, począwszy od wstępnego projektu, aż po cały okres eksploatacji  
ich instalacji. Z ponad 150 oddziałami na całym świecie i doświadczonym zespołem, pomagamy osiągać indywidualne cele  
w zakresie oczyszczania ścieków. Zawarcie umowy z Alfa Laval daje Klientom pełne poczucie bezpieczeństwa i gwarancję 
sprawności urządzenia. Zespół ekspertów Alfa Laval ds. technologii MBR zapewnia uzyskanie przepływu i poziomu zawie-
siny określonych w zawartej umowie. 

Jako partner serwisowy, Alfa Laval jest zawsze gotowa do udzielenia wsparcia. Dysponujemy personelem serwisowym  
w blisko 100 krajach. Dzięki doskonałej logistyce, gwarantujemy, że wszystkie niezbędne części zamienne będą dostar-
czone tak szybko, jak to możliwe.

Specyfikacja techniczna membran Alfa Laval MBR
Moduły membranowe Alfa Laval MBR są dostępne w następujących standardowych rozmiarach:

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj SierpieńLipiecCzerwiec Wrzesień ListopadPaździernik Grudzień

Otrzymanie informacji 
zwrotnych od Alfa Laval

 Oznaczenie modułu  MFM 080 MFM 120 MFM 160 MFM 200 MFM 240

 Powierzchnia modułu:  
   m²1 129  193  257  322 386  
 Wymaganie dotyczące  
 głębokości wody:
   Siły grawitacyjne (mm) 2075 2880 3315 3715 4115
   Pompa (mm) 1575 2380  2815  3215 3615

1 Dostępne są inne, mniejsze moduły, które mogą zmienić powierzchnię membrany.
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Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. 22 336-64-64, fax: 22 336-64-60
poland.info@alfalaval.com

200000414-1-PL4 Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadamiania.

Moduł membranowy i dane eksploatacyjne

Typ membrany MFP2
Wielkość membrany 0.2 µm
Standardowe ciśnienie transmembranowe podczas pracy (TMP) 0.01 ÷ 0.04 bar
Standardowy zakres strumienia netto 10 ÷ 30 LMH 
Maksymalna temperatura 50°C 
Zakres pH 1 ÷ 11
 
1 W zależności od rzeczywistych warunków i składu ścieków 

Wykonanie materiałowe elementów modułu membranowego 

Rama modułu stal kwasoodporna AISI 316
Orurowanie permeatu i systemy napowietrzającego  stal kwasoodporna AISI 316
Element membranowy i przekładka dystansująca  polipropylen (PP)
Membrana polifluorek winylidenu (PVDF)
Typ systemu napowietrzania dyfuzor grubopęcherzykowy
System napowietrzania stal kwasoodporna AISI 316 
Przyłącze na wlocie powietrza 1½ " BSP / NPT
Przyłącze na wylocie permeatu  2 " BSP / NPT
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