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FILTRO CERÂMICO ROCKET  R3 e R7

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
Processo filtrante mediante discos cerâmicos semipermeáveis alimentados a baixa pressão em fluxo constante, 
porosidade nominal 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 operador 
para a programação e a visualização dos parâmetros de processo, para um controlo semiautomático da máquina. 
O filtro não necessita de operador presente durante a fase de filtração, o operador só deve estar presente durante 
todas as fases de lavagem quando for necessário a adição do detergente (soda/ácido).



BEV - TECH PORTUGAL - Rua dos Camilos Galerias São João Loja G Peso da Régua | +351 916 402 173 | geral@bevtech.pt | www.bevtech.pt

FILTRO CERÂMICO ROCKET  R3 e R7

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 SÓLIDOS / 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 circuito fechado 
                              com um reservatório (reservatório excluído do fornecimento). 

Mediante um gráfico sinóptico torna-se simples e intuitivo verificar a fase em curso e os parâmetros de processo, 
como pressões, consumo elétrico, rotação e rendimento do líquido filtrado.

O filtro ROCKET é montado numa estrutura em aço inox, sobre rodas, 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 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 campânula, cerca de 75% 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 
contrario, 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.

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. De seguida posiciona-se em stand-by até nova instrução do operador para proceder 
com qualquer outra fase.

A lavagem química da máquina é por sua vez realizada com uma solução sanificante preparada pelo operador 
num depósito (depósito excluído do fornecimento). Está previsto, seja o uso da bomba alimentação para uma 
lavagem em equi-corrente, seja o uso de uma bomba em back-wash para uma lavagem em contracorrente. Esta 
fase prolongasse durante um tempo pré-estabelecido pelo operador. Do mesmo modo é executada uma fase de 
neutralização utilizando uma solução neutralizante preparada pelo operador.
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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 pára automaticamente e assina-
la 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.

 • Controle de presença líquido; estão instaladas sondas de presença de líquidos nas tubagens de modo 
a permitir o desenvolvimento e a monitorização correta das fases automáticas.
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DADOS TÉCNICOS FILTRO ROCKET 3 E ROCKET 7
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KIT de LAVAGEM a BORDO R3 / R7

Sistema integrado de limpeza dentro da estrutura da máquina, composto por: 
- Resistência elétrica de 2kw, instalado dentro do circuito da máquina para aquecer a água à temperatura ideal 
para a limpeza química. 
- Tanque de dosagem de produtos químicos, 15 l de capacidade integrada dentro da estrutura da máquina. 
- Tubagem para ligar o sistema para o circuito da máquina, conexões rápidas e fáceis. Este sistema permitirá a 
limpar a máquina sem qualquer tanque externo, tornando a máquina é completamente independente, o opera-
dor só tem de carregar produto de limpeza dentro dos tanques acima mencionados.

VÁLVULA DE MODULAÇÃO PARA REGULAÇÃO DE PRESSÃO DE FILTRAÇÃO
MOD. VM R3 / R7

A válvulamodulante contra a pressão de filtração, que normalmente deve ser ajustada pelo operador e monitoriz-
zada periodicamente durante o ciclo a filtração pode ser automatizada com esta opção.

É esperado :
- Atuador pneumático proporcional
- Integração de controlo no PLC existente, com a possibilidade de programação da pressão de filtração desejada. 
A válvula é gerida automaticamente tanto no ciclo de filtração como nos ciclos de lavagem.

PRÉ-FILTRO AUTOMÁTICO DE AUTO-LIMPEZA MOD. FAP R3 / R7

Com esta opção, o pré-filtro com cesta removível é automatizado para uma operação automática durante o ciclo 
de filtração.

Esta previsto:
- Sem-fim dentro do cesto para limpar os orifícios de passagem, completo com motor e motoredutor. Sem-fim 
extraível na conexão DIN para eventual inspeção.
- Válvula automática para descarregar resíduos raspados do sem-fim
- Integração de controlo no PLC existente com possibilidade de programação de tempos de pausa / trabalho da 
função de autolimpeza.


