ELEMENTOS POROSOS SINTERIZADOS
EM AÇO INOXIDÁVEL E LIGAS ESPECIAIS

MELHOR CUSTO BENEFÍCIO DO MERCADO
SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS

FILTRAÇÃO, DISPERSÃO DE GASES EM LÍQUIDOS,
DRENOS OU RESPIROS, ATENUADORES DE RUÍDO,
ENTRE OUTRAS APLICAÇÕES

A MELHOR
ESCOLHA
A MELHOR
ESCOLHA
SIMPLICIDADE E QUALIDADE
Por serem produtos de formas simples, estrutura rígida, sem
necessidade de ferramentas ou estruturas especiais para a sua
instalação, podem ser adaptados facilmente e com reposição
rápida e fácil em processos industriais.
A BRATS dispõe de produtos adequados para utilização em
qualquer que seja a atividade industrial. Como um fabricante de
meios porosos sinterizados, podemos adequar a forma e tipo de
produto para obter a máxima eciência ao seu processo.

ELEMENTOS POROSOS EM AÇO INOXIDÁVEL
Por serem inteiramente produzidos em aço inoxidável, podem
ser utilizados por longos períodos mantendo sua integridade
estrutural, mesmo em meio a temperaturas elevadas e condições
oxidantes. Assim, torna-se o produto ideal para utilização em
diversos segmentos industriais, entre eles, alimentos, bebidas,
químicas, petroquímicas, resíduos e tratamento de água e
farmacêutico.
Os elementos porosos feitos por metalurgia do pó podem
substituir tecidos e telas metálicas, pois sua estrutura mais rígida
resiste a pressões mais elevada sem deformação ou alteração da
estrutura porosa, permitindo uxo reverso sem a necessidade de
estruturas de suporte internas. Podem também substituir
elementos cerâmicos, mantendo a resistência à corrosão e à
temperatura, eliminando problemas de fragilidade e ruptura
muito comuns em elementos porosos cerâmicos.

RESISTÊNCIA E VERSATILIDADE
Os produtos BRATS são fabricados com materiais selecionados,
para garantir o seu pleno funcionamento nos mais diversos e
agressivos meios, sejam eles corrosivos, redutores ou de altas
temperaturas.
A combinação de materiais, granulometrias, processos de
produção e operações complementares, permitem a fabricação
de peças com diferentes características, formatos, tamanhos e
conexões que se adequam facilmente à necessidade do cliente.
Como um fabricante de meios porosos sinterizados podemos
adequar a forma e tipo de produto para obter a máxima eciência
ao seu processo. Consulte-nos.

APLICAÇÕES
APLICAÇÕES
ASPERSÃO - FILTRAÇÃO - FLUIDIFICAÇÃO - OUTRAS

ASPERSORES
Não há melhor forma de melhorar a eciência de contato gás/líquido do que se utilizando de
bolhas pequenas. Elementos porosos sinterizados são a escolha mais rápida, conável e de
excelente custo benefício para diversas aplicações. Isso porque um conjunto de bolhas
pequenas possuem superfície maior e portanto transferem o gás muito mais rápido e de
maneira mais eciente, reduzindo o tempo e o volume de gás requerido de reação.
PRINCIPAIS USOS











A carbonatação de bebidas gaseicadas e cervejas
Aeração de euente de esgoto para aumentar a atividade biológica no tratamento de resíduos
A adição de ar para processos de fermentação, como a produção de cerveja ou a produção de etanol combustível
O aumento do teor de oxigênio em viveiros de piscicultura
Adição de ozônio em tratamento de sistemas de água e euentes.
A introdução de nitrogênio em produtos alimentares, como bebidas e óleos, para remover o oxigênio e aumentar a vida de prateleira
Injeção de cloro e oxigênio para branqueamento de celulose.
Injeção de ar para leito uidizado de carvão
Aspersão para a separação de óleo
Injeção de vapor limpo para aquecimento e limpeza eciente.

FILTRAÇÃO
Atuação como dispositivos de ltragem para gases e líquidos. A elevada resistência
mecânica e à corrosão sem auxílio de suportes estruturantes permite o uso
simplicado, de longa duração e de fácil limpeza e remoção em qualquer sistema,
inclusive em ambientes agressivos e em temperaturas elevadas.
PRINCIPAIS USOS










Vapor
Solventes em geral
Recuperação de catalizadores,
Óleos vegetais e minerais,
Gás natural, etanol, biodiesel.
Alimentos e bebidas.
Gás para processamento químico
Água de processo em meios agressivos, em osmose reversa e processos de tratamento.
Indústrias farmacêuticas, atuando na ltração de xarope e outros.

SILENCIADORES, RESPIROS, DRENOS, EQUALIZADORES, LEITOS FLUIDIZADOS,
LIMITADORES E CONTROLADORES DE PRESSÃO E DE FLUXO
Podem ser utilizados como equalizadores ou limitadores de uxo, drenos ou respiros, atuando com características de uxo muito
especícas e controláveis e podendo ser utilizados tanto para controlar o uxo de gases ou de líquidos de e para um processo.
ALGUMAS APLICAÇÕES












Limitadores de uxo em sistemas com micro válvulas,
Detectores de vazamento de gás.
Equalizadores de pressão.
Protetor de instrumentos eletrônicos delicados em ambientes agressivos – Sensores.
Respiros ou drenos em sistemas eletrônicos à prova de explosão
Elemento corta-chamas em válvula seca de maçarico e regulador.
Equalizadores de uxo, absorvendo os picos de pressão na linha de processo
Atenuador de ruído em linhas pneumáticas.
Ar ou nitrogênio secos para secagem de café
Criação de leitos uidizados em diversas aplicações.

GRÁFICOS
GRÁFICOS

DADOS PARA APLICAÇÕES EM MEIOS GASOSOS (AR)

Medidas de permeabilidade ao ar segundo ISO 4022
Discos: espessura de 3mm / Área: 48,4 cm² / Temperatura: 0 ºC / Pressão Atmosférica 1013 mbar

BR

AT
S

IS

10

DADOS PARA APLICAÇÕES EM MEIOS LÍQUIDOS (ÁGUA)
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Medidas de permeabilidade em água segundo ISO 4022
Discos: espessura de 3mm / Área: 55,4 cm² / Temperatura: 8 ºC

EXEMPLOS DE MONTAGENS TÍPICAS EM LINHAS

EXEMPLOS DE MONTAGENS TÍPICAS EM TANQUES

Montagem lateral única

Montagem lateral única
centralizada

Montagem em 3 pontos

Montagem de plugs

Montagem cruzada

AVENIDA DR. ANTÔNIO JOÃO ABDALA, 200, CENTRO,
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FONE: +5511 4446-6196
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