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FILTRO DE DISCOS CERÂMICOS MOD. ROCKET M14 VERSÃO “VINTAGE”

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Processo filtrante mediante discos cerâmicos semipermeáveis alimentados a baixa pressão em fluxo constante, 
porosidade absoluta igual a 0,2 mícron, sem utilização de coadjuvantes de filtração; por ex. farinhas fósseis. O 
produto a ser filtrado atravessa o septo filtrante deixando na superfície externa dos discos, os componentes 
sólidos a reter, o líquido filtrado que penetrou ao interior do disco cerâmico, é canalizado através de um coletor 
central. Os discos filtrantes são mantidos em constante rotação para permitir uma “auto” limpeza da superfície 
externa dos mesmos. Deste modo está garantida uma filtração de rendimento constante e de longa duração. Está 
previsto também, uma lavagem em contracorrente (back-wash) com o mesmo produto filtrado, sempre no intui-
to de manter limpa a superfície filtrante.

O filtro cerâmico ROCKET é adequado á filtração de produtos tais como, fundos de clarificação de sumos, mostos 
ou vinhos, borras de flotação, resíduos de filtração tangencial, etc… Não provocando nenhum aquecimento ao 
produto ou desnaturações, perdas de cor ou grau alcoólico, graças a um processo filtrante de baixa pressão e a 
um septo de filtração estabilizado. Baixo consumo energético, dimensões reduzidas do equipamento, simplici-
dade de uso e completa autonomia do processo.

FUNCIONAMENTO

Os filtros ROCKET são geridos por um controlador de logica programável (PLC), dotado de um painel de opera-
dor para a programação e a visualização dos parâmetros de processo, para um controlo automático da máqui-
na. O filtro não necessita de operador presente durante a fase de filtração e lavagem.
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As fases de processo controlado estão assim subdivididas:

CARGA DE PRODUTO / FILTRAÇÃO

 • A campânula de filtração é cheia com o produto a tratar, e, procede-se à filtração através dos discos    
                  filtrantes.

DESCARGA DE SOLIDOS / ENXAGUAMENTO

 • Procede-se à evacuação dos sólidos na campânula e ao enxaguamento dos discos filtrantes com 
                   água.

LAVAGEM

 • Procede-se à lavagem do interior do sistema com uma solução química em circui to fechado com o 
                   reservatório a bordo da máquina.

O filtro ROCKET é montado numa estrutura em aço inox, com campânula em aço inox AISI 304, quadro elétrico, 
série de bombas/motorizações e válvulas servo-comandadas como abaixo descrito. 

A bomba de alimentação do tipo volumétrico auto-ferrante envia o produto a ser filtrado para a campânula de 
filtração que contém uma série de discos filtrantes aplicados num veio/coletor rotativo. Uma parte do produto 
filtrado é recirculado ao depósito de alimentação. A bomba está equipada com um pré -filtro em aço inox para 
salvaguardar os discos filtrantes de eventuais corpos estranhos contidos no produto a tratar.

O veio/coletor de cada campânula de filtração é mantido em rotação por meio de uma motorização dotada de 
variador de frequência eletrónico (inverter), onde é monitorizado constantemente o consumo elétrico do motor 
para proceder à paragem do processo uma vez atingida a densidade máxima do produto no interior da campâ-
nula, cerca de 65% vol./vol.

Para aumentar o ciclo de filtração e manter um rendimento o mais possível constante, durante todo o ciclo está 
programada uma fase de fluxo em contracorrente denominada back-wash que permite que haja um breve fluxo 
contrário, por alguns segundos, de modo a soltar da membrana os sólidos colmatantes que se formaram na 
superfície dos discos. O back-wash é executado, através de uma bomba centrífuga, em intervalos constantes 
durante a fase de filtração, em base aos tempos programados pelo operador conforme o nível de turbidez do 
produto a tratar.

O produto filtrado é enviado a um depósito de recuperação instalado na máquina. Depósito com controlo de 
nível para o início automático da bomba centrífuga para o reenvio do produto para o tanque do cliente. Desta 
forma, a máquina é completamente independente de qualquer pressão de retorno gerado por variações no nível 
no tanque de armazenamento do produto filtrado. Graças a uma série de válvulas automáticas a mesma bomba 
usada para lavagem em contracorrente (back-wash) também é usada para esta função de enviar o produto filtra-
do.
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Durante a fase de filtração, no caso de ser atingida o valor de consumo elétrico (Amperes) programado ou suceda 
uma falta de produto, a máquina inicia uma fase de descarga dos sólidos e enxaguamento com água de modo a 
limpar os discos filtrantes.

A lavagem química da máquina é efetuada por uma solução sanificante bombeada em recirculação no mesmo 
depósito a bordo acima mencionado, usado assim seja para esta função seja para acumulação do produt o filtra-
do. É previsto o uso da bomba de alimentação para uma lavagem equi-corrente  como o uso da bomba de (back 
wash) para uma lavagem em contracorrente. A fase é determinada por um tempo pré estabelecido pelo opera-
dor. Do mesmo modo é executada uma fase de neutralização utilizando uma solução neutralizant e em recircula-
ção no depósito de serviço. Todas estas operações são geridas automaticamente. Os produtos de lavagem são 
adicionados no circuito do filtro por uma bomba doseadora.

CONTROLOS DE PROCESSO

O filtro ROCKET está equipado com os seguintes controlos automáticos: 

 • Controlo de falta de produto em alimentação, em caso de terminar o produto em tratamento a máqui
                   na pára e assinala a anomalia.

 • Controlo de rendimento de funcionamento através de um medidor magnético de caudal , que no caso 
                  de o valor desça abaixo de um nível pré-determinado pelo operador, a máquina para automaticamente 
                  e assinala a anomalia.

 • Controlo de velocidade de rotação do conjunto filtrante mediante variador de frequência (inverter), 
                   conforme a velocidade programada pelo operador.

 • Controlo do consumo elétrico (Amperes) do motor de rotação para determinar o nível além do qual o 
                   filtro atingiu a densidade máxima no interior da campânula.

 • Controlo de presença de água para enxaguamento.

 • Controlo de presença ar comprimido.

 • Controles de presença líquida; estão instaladas sondas de presença de líquidos nas tubagens de modo 
                   a permitir o desenvolvimento e a monitorização correta das fases automáticas.
 
 • Válvulas automáticas de descarga
  o Prevista serie de válvulas adicionais para recuperação (em cada campânula) para a recuperação 
                                  de solução água/produto do primeiro enxaguamento
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OPCIONAIS

CLEAN KIT MOD. R14-R28-R42

Este opcional permite realizar a lavagem química na máquina sem a presença do operador, a máquina será total-
mente autónoma e doseia os produtos de lavagem. O kit é composto da seguinte forma:

- Bomba doseadora de pistão
- Sonda de temperatura
- Integração de controlo no PLC
- N. 3 válvulas automáticas
- Válvula de mistura para misturar água quente / fria
- Curvas de série, acessórios

VÁLVULA MODULANTE CONTROLO DE PRESSÃO

O Prevista por cada campânula uma válvula modulante automática para o controlo da contra- pressão de filtração 
de modo a mantar o processo completamente autónomo e automático

FILTRO AUTO LIMPEZA (FAP) DIAM. DN250

 o Cesto inox com furos de 4mm
 o Dimensão cesto diam. 240mm/ h 600mm
 o N.2 discos raspante em PP
 o Válvulas automáticas para alimentação e descarga
 o Sonda de pressão para alarme de colmatação
 o Temporização programável para descarga de sólidos
 o Tubo flexível de alta pressão de ligação entre o filtro auto limpeza ao coletor de alimentação das campâ
                   nulas de filtração.
                                                                                                       


