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Membrana Plana Rotatória (VRM)
para Biorreatores

Placas de membranas com rotação para um desempenho
superior:
– sistema de limpeza com baixo consumo de energia
– baixo custo de operação e manutenção
– desempenho comprovado, com muitas referências operando
– todo sistema em aço inoxidável
– membranas de grande durabilidade



    

Substituído por:
Membrana Plana Rotatória HUBER VRM®
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➤➤➤ O Desafio
O desenvolvimento das tecnologias na área de
tratamento de efluentes sanitários, incluindo a remoção
de nutrientes, tem melhorado significantemente o
desempenho das estações de tratamento de esgoto. No
entanto, os desafios continuam: a maioria dos efluentes
sanitários contém sólidos suspensos, normalmente na
forma de pequenos flocos biológicos, incluindo DBO, DQO
e nutrientes. Esses sólidos suspensos podem ser
removidos posteriormente através de filtros, mas isso
requer tratamento terciário com alto custo. Patógenos em
efluentes requerem sua inativação por cloro ou radiação
UV, o que requer mais investimentos e aumenta os custos
operacionais. Muitas estações de efluentes são
construídas em locais restritos: adicionar mais estágios
de tratamento é geralmente difícil ou impossível. O
aumento da falta de água potável, particularmente em
regiões áridas, requer o reuso de efluentes tratados.

➤➤➤ A Solução 
As membranas planas HUBER VRM® são sistemas de ultra
filtragem e submergidas no reator biológico ou podem
operar em um tanque com recirculação de lodo para o
reator. O efluente tratado possui alta qualidade e satisfaz
os regulamentos mais rígidos e ao mesmo tempo atende
os futuros requisitos da legislação para tratamento de
efluentes, diminuindo os custos de investimento e
operação. 
O sistema HUBER VRM® é uma combinação de
tratamento de efluentes biológicos e uma eficiente
separação de sólidos e líquidos. O efluente pré-tratado é
tratado biologicamente e clarificado através das
membranas de ultra filtração onde ocorre a remoção da
totalidade dos sólidos suspensos. O efluente tratado
produzido não tem bactéria e vírus removidos pela
membrana de ultra filtração, pois a mesma atua como
uma barreira física para a passagem destes patógenos 
O sistema pode operar com da biomassa ativa de 8,000 –
16,000 mg/L. Com isto podemos melhorar a eficiência de
remoção de contaminantes muito acima de um sistema
convencional, sem a necessidade de aumentar a
capacidade dos tanques.
Clarificadores secundários, filtros de areia ou sistemas de
desinfectação do efluente tratado não são necessários.
Com a remoção da totalidade dos sólidos suspensos,
obtemos um efluente com alta qualidade. Em caso de
aproveitamento de ETE existente, os clarificadores
secundários podem ser usados como reservatórios de
efluente para reuso.
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Módulo VRM® 30 sendo de placas de quatro membranas Placa de Membrana

➤➤➤ Diagrama do Processo HUBER VRM®
a Tanque de aeração ou câmara de filtragem
b Descarga do permeado
c Entrada de ar de lavagem
d Módulo da membrana
e Membrana de segmento
f Haste oca rotatória
g Tubo coletor do permeado

A unidade completa do VRM® está integrada à uma
estrutura de aço inoxidável e pode ser imerso no tanque
de aeração (1) ou em uma câmara de filtragem separada.
O sistema consiste de uma haste oca rotatória (6) em
volta do qual 6 (VRM® 20) ou 8 (VRM® 30) módulos de
membranas planas são instaladas com uma distância pré-
definida entre os módulos. O efluente biologicamente
tratado é aspirado através das membranas pela diferença
de pressão transmembranae coletadas b pelos tubos
coletores de permeado g.
Para evitar a produção de “Fouling” sobre as placas de
membranas que diminua o fluxo do permeado, um fluxo
de ar cruzado é injetado na superfície das membranas A
inovação do sistema HUBER VRM® é o novo sistema de
limpeza eficiente com ar sobre a superfície das
membranas que elimina a necessidade de limpezas
químicas periodicamente.

O princípio da limpeza da membrana consiste na injeção
direta de ar que causa uma aceleração radial ao longo
das membranas rotatórias dentro do reator. Somente um
segmento individual da membrana requer limpeza de alta
intensidade por vez. Esta limpeza seqüencial reduz o
consumo de energia consideravelmente. Além disso, o ar
é introduzido somente até a metade do nível da água, o
que reduz a pressão da água e a energia consumida pelo
soprador. A unidade HUBER VRM® pode ser instalada em
tanques existentes, tanques de concreto novos, de aço
inoxidável ou aço carbono.

➤➤➤ Descrição do Funcionamento
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➤➤➤ Benefícios da HUBER VRM®

Três VRM® 30 instaladas na estação de tratamento
industrial de Hans Kupfer & Sohn GmbH, Alemanha.

Quatro unidades VRM® 30 instaladas nos tanques da
estação de tratamento de efluentes municipal de Arenas
de Iguña, Spain

Três unidades VRM® instaladas na estação de tratamento
de efluentes municipal em Hutthurm, Germany

➤ Membrana de ultra filtragem para separação eficaz e
consistente de bactéria e vírus

➤ Introdução de forças intensas para controle do fouling
pelo movimento rotacional.

➤ Consumo de energia de limpeza reduzido devido a
entrada de ar ser posicionada centralmente

➤ Nenhuma limpeza semanal com uso de químicos ou
retro lavagem necessário

➤ Fácil identificação e substituição de placas de
membranas em caso de danos

➤ Baixos requerimentos de pré tratamento

➤ Redução na limpeza química e manutenção.
➤ Sistema de controle simples
➤ Feito de aço inoxidável, com decapagem química
➤ Mais de 3800 m2 de área da membrana por unidade

VRM®
➤ Mais de 40,000 ft2 (3800 m2) de área da membrana

por unidade VRM® 
➤ Mais de 8 anos de experiência.
➤ Competência em tratamento de efluentes industriais.

Duas unidades HUBER VRM® 20 instaladas nos tanques
da estação de tratamento de efluentes municipal de La
Santa, Lanzarote, Spain
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