Filtração tangencial dinâmica
A forma mais eficiente de clarificação do vinho
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DCF – filtração tangencial dinâmica
para vinho
Melhor recuperação e filtração dos sedimentos
resultantes do processo de fermentação do vinho
Cada gota conta na enologia. Com o filtro tangencial dinâmico (DCF), a ANDRITZ
SEPARATION fornece uma solução altamente eficiente de separação, sendo superior às
tecnologias comuns como filtros de tambor a vácuo ou filtros prensa. A recuperação dos
sedimentos no tanque durante o envelhecimento ou a purificação do vinho é apenas um
dos vários do DCF. É uma solução inteligente para o aumento do rendimento, otimização
da qualidade, redução de custos e melhoria das condições de trabalho.
Nos filtros tradicionais de fluxo tangencial, a

em si é muito fácil, uma vez que o skid do

Seus benefícios

limpeza constante das membranas do filtro

DCF opera de forma contínua e estável, dis-

 Rendimento acima de 96 a 98% do vi-

é feita pelo bombeamento do lodo na super-

pensando o uso de terra diatomácea ou de

fície da membrana. Contudo, este método

outros recursos de filtração. Além disso, não

não é aplicável em situações que envolvam

há necessidade de concentrar os sedimen-

produtos sensíveis ou muito viscosos. Na

tos no tanque de alimentação, e mesmo as

 O vinho filtrado apresenta alta qualidade

ANDRITZ SEPARATION, nós nos antecipa-

pequenas bateladas podem ser manusea-

com relação ao Vmax, IF ou IFM, que

mos e projetamos o DCF. Neste processo,

das com eficiência, graças ao baixo volume

permite o envase direto, sem perda de

os discos de rotação de sobreposição di-

de retentados. Como os componentes sóli-

videm a superfície da membrana em zona

dos são descarregados à consistência pas-

 Ausência de captação de O2 devido ao

de filtração e zona de turbulência. Na zona

tosa, própria ao bombeamento, são muito

projeto de auto ventilação pelos eixos

de turbulência, a velocidade diferencial dos

fáceis de manusear e transportar.

verticais

nho processado
 Concentração alta de sólidos de 80 a

90% por volume

álcool, CO2, sabor ou qualidade

 Consumo reduzido de energia (aproxi-

discos entre si gera um fluxo turbulento e

madamente 7.5 kW para 10 hl/l)

tridimensional sem o bombeamento e a linha de circulação. Este efeito muito eficiente

 Não necessita de recursos de filtração

de limpeza local resulta em altas forças de

minimizando os custos de consumíveis
e de descarte

separação, que removem as camadas de

 O permeado estéril evita a fermentação.

entupimento altamente aderentes.

 Uso multifuncional dado ao fácil trans-

porte e amplas condições de processo

Com o novo skid do DCF, a ANDRITZ
SEPARATION apresenta uma solução prática para a recuperação sustentável dos sedimentos, aumentando o rendimento da fábrica ao mesmo tempo em que reduz o volume
e a massa dos fluxos de resíduos. Graças à
suas dimensões reduzidas, o skid do DCF
não representa apenas uma tecnologia muito eficiente de separação, sendo também
uma unidade muito compacta e que ocupa
pouco espaço, devido ao layout vertical. O
skid já contém os diversos instrumentos de
processo, eliminando a necessidade de instalações adicionais. A operação da unidade
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Filtro dinâmico de fluxo cruzado - DCF

Membranas do filtro DCF

Ambiente do processo
 Operação normal à temperatura ambiente

para os sedimentos de vinho branco, rosé
ou tinto
 Operação em condições refrigeradas, que

evitam a fermentação, por exemplo, do vi-

 Reversão de fluxo automática que permite

a maximização e homogeneidade das taxas de filtração

Características do projeto
 Membrana de pequeno diâmetro para

nho de safra, dos sedimentos derivados

prover a resistência ideal da membrana

do mosto após a flotação, da espuma da

 Pequena distância da membrana para as-

flotação do vinho jovem ou de produtos
difíceis como as uvas moscatel
 Operação em altos níveis de pressão de

até 6 bar
 Operação em processos isobáricos para

vinhos espumantes

Campos de aplicação

segurar as altas taxas de filtração
 Camisa dupla para aquecimento ou res-

friamento
 Acionamento individual do motor
 Pilha do disco da membrana suspensa

permitindo, assim, a total auto ventilação
 Invólucro elíptico para um volume morto e

tempo de retenção mínimos

Skid do DCF

 Suco de uva e mosto

 Ruído mínimo decorrente da dinâmica do

 Vinho de safra e turvo

filtro e da rotação da bomba de processo

 Clarificação do vinho
 Retentado tradicional de filtração tangen-

cial
 Descarga da centrífuga

Escopo de fornecimento
 Equipamento, conexões de processo e

utilidades de fácil instalação
 Todos os instrumentos de processo incluí-

dos
 Painel de toque (touch) colorido com vi-

sualização gráfica do processo
 Limpeza CIP (limpeza em operação) to-

para cada produto
 Controle da descarga de retentado, para

não voltar ao tanque, mas diretamente ao
coletor de resíduos
 Reversão de fluxo automática que permite

a maximização e homogeneidade das taxas de filtração

Recursos opcionais
 Peneira dupla com limpeza manual
 Peneira dupla com limpeza automática
 Supervisão do smart access

Esquerda para a direita: alimentação, permeado, retentado

 Ferramenta de diagnóstico remoto

talmente automática, sem a presença do
operador
 Bomba de alimentação com inversor de

frequência incluído
 Conexões para três CIPs, bem como, tra-

tamento de água quente e fria incluído
 Inversor de frequência para o ajuste per-

feito da rotação da membrana para cada
produto
 Controle da descarga do retentado, para

não voltar ao tanque, mas diretamente ao
coletor de resíduos

Dados técnicos

Unidade DCF 312/8 DCF 312/16 DCF 312/32

Superfície da membrana instalada

m²

8

16

32

Capacidade

hl/h

2 to 8

5 to 16

10 to 32

Peso de transporte do DCF

kg

1,600

1,800

3,000

Peso de transporte do skid

kg

800

800

900

kg

2,400

2,600

3,900

Peso total
Área de instalação

mm x mm 2,400 x 1,300 2,400 x 1,300 2,600 x 1,500

Altura da instalação/manutenção

mm

Força total instalada

kW

9

15

22

db(A)

68

68

68

Nível de ruído

2,500 / 3,900 3,000 / 4,300 3,000 / 4,600
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ANDRITZ SEPARATION
na indústria alimentícia
Empresas bem conhecidas que atuam

cia, são agora parte do grupo ANDRITZ

e as tecnologias de tratamento térmico

na

décadas:

SEPARATION. A ANDRITZ SEPARATION

para atender os clientes na indústria ali-

KMPT Krauss Maffei Process Technology,

tem um alcance global, solidez financeira e

mentícia. A empresa oferece equipamen-

Secadoras GMF Gouda, Separadores

equipe inovadora para continuar a investir

tos e serviços para todos os estágios de

de Lácteos Frautech, Prensa Netzsch,

nessas empresas, ampliando e integrando

processamento nos diferentes usos ali-

Centrífugas

literalmen-

o portfolio de produtos e serviços destina-

mentícios, desenvolvidos em parceria com

te, milhares de instalações de referên-

dos à separação mecânica sólido-líquido

os principais clientes.

indústria

alimentícia

Guinard,

há

com

Humboldt
Guinard
Netzsch Filtration KHD Rittershaus & Blecher
TCW

Bird Frautech Separators
Royal GMF-Gouda

KMPTVA Tech Wabag Fliessbettsysteme
3Sys Technologies

ÁFRICA
ANDRITZ Delkor (Pty.) Ltd.
Telefone: +27 (11) 012 7300
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separation.za@andritz.com

AUSTRÁLIA
ANDRITZ Pty. Ltd.
Telefone: +61 (3) 8773 4888
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separation.au@andritz.com

EUROPA
ANDRITZ AG
Telefone: +43 (316) 6902 2318
Fax: +43 (316) 6902 92318
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ÁSIA
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.
Telefone: +65 (6512) 1800
Fax: +65 (6863) 4482
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CHINA
ANDRITZ (China) Ltd.
Telefone: +86 (757) 6663 3419
Fax: +86 (757) 6663 3448
separation.cn@andritz.com

AMÉRICA DO NORTE
ANDRITZ SEPARATION Inc.
Telefone: +1 (817) 465 5611
Fax: +1 (817) 468 3961
separation.us@andritz.com

Contec Decanter

AMÉRICA DO SUL
ANDRITZ SEPARATION Ltda.
Telefone: +55 (47) 3387 9110
Fax: +55 (47) 3387 9103
separation.bra@andritz.com
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