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(57) Resumo: APARELHO PARA PREPARAR UM LÍQUIDO DE BEBIDA E PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE CAFÉ A 
presente invenção refere-se a um aparelho (1) para preparar um líquido de bebida a partir dos ingredientes de bebida contidos em 
um receptáculo (2) por passar água através da substância por centrifugar o receptáculo compreendendo: meio de centrifugação 
para propulsionar o receptáculo em torno do seu eixo central de rotação I, meio (11) para alimentar água no receptáculo, meio de 
filtração (4) colocado no receptáculo, caracterizado pelo fato de que: o mesmo é provido com pelo menos uma saída de fluxo de 
bebida de seção transversal variável para o fluxo de bebida que deixa o receptáculo.
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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "APARELHO 

PARA PREPARAR UM LÍQUIDO DE BEBIDA E PROCESSO PARA A 

PREPARAÇÃO DE CAFÉ".
A presente invenção refere-se a um aparelho para preparar um 

alimento líquido tal como bebida de café por efeito de centrifugação. A in

venção também refere-se a um processo para a preparação de um alimento 

líquido tal como bebida de café usando forças centrífugas.

É conhecido preparar bebidas em que uma mistura consistindo 

de café fervido e pó de café é separada com forças centrífugas. Tal mistura 

é obtida por trazer água quente e pó de café juntos durante um tempo defi

nido. A água é então forçada através de um coador, no qual o material em 

pó no coador, por exemplo, café moído, está presente.

A Patente Norte Americana 4545296 refere-se a um aparelho de 

preparar café centrífugo usando um cartucho de filtro inserido no aparelho 

que compreende um compartimento para receber o dito cartucho e possui 

um segundo compartimento ou, alternativamente, um orifício de restrição 

para prover uma contra-pressão suficiente para controlar o tempo de per

manência do líquido no cartucho. Como resultado, a extração pode ser me

lhorada uma vez que o tempo de interação entre os ingredientes de bebida e 

água pode ser significativamente aumentado.

A Patente Mundial 2006/112691 refere-se a um dispositivo e a 

um processo para preparação de um café em que pequenas saídas são co

locadas a jusante de um coador de filtração cilíndrico colocado em um re

ceptáculo capaz de se abrir. Todavia, o tamanho das saídas de bebida é fixo.

As condições de extração do dispositivo da técnica anterior exis

tente não podem ser apropriadamente controladas. Em particular, o tempo 

de permanência para prover as características de extração desejadas (isto é, 

teor sólido, rendimento) para a bebida e/ou a quantidade de espuma criada 

no topo da bebida não podem ser facilmente controláveis.

A presente invenção visa propor uma solução às desvantagens

da técnica anterior.

Um objetivo da invenção é propor um aparelho e um processo
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para preparar uma bebida em que as condições de extração são melhores 

controladas, em particular, o tempo de permanência do líquido com os in

gredientes da bebida pode ser significativamente aumentado e eventual

mente variado de acordo com as necessidades. Em particular, o gosto ou 

paladar da bebida, por exemplo, café, pode ser significativamente mudado 

dependendo do tempo de permanência de água no receptáculo contendo os 

ingredientes da bebida.

Um outro objetivo da invenção é propor um aparelho e processo 

para prover uma bebida em que creme ou espuma no topo da bebida pode 

ser melhorada e eventualmente sua quantidade pode ser controlada de a- 

cordo com o desejo do consumidor e/ou do tipo de bebida dispensada.

Para isto, a invenção refere-se a um aparelho para preparar um 

líquido alimentar a partir de uma substância alimentar contida em um re

ceptáculo por passar água através da substância por centrifugação do re

ceptáculo compreendendo:

meio de centrifugação para acionar o receptáculo em torno de 

seu eixo central de rotação,

meio para alimentar água no receptáculo,

meio de filtração colocado no receptáculo e,

e em que o mesmo é provido com pelo menos uma saída de flu

xo de bebida de seção transversal variável formando uma restrição ao trajeto 

de fluxo para a bebida deixar o receptáculo.

Em uma modalidade da invenção, pelo menos uma saída de flu

xo compreende uma válvula de restrição de fluxo capaz de abertura.

Em uma modalidade possível da invenção, a seção transversal 

pelo menos de uma saída de fluxo de bebida varia, por exemplo, a válvula é 

aberta, para criar um trajeto de fluxo durante a centrifugação.

Em uma concretização mais particular, pelo menos uma saída 

para o fluxo de bebida tem uma seção transversal que aumenta durante a 

centrifugação.

Em uma concretização vantajosa diferente, a seção transversal 

de saída é variada antes da centrifugação. Em particular, a saída pode ser
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variada para ajustar-se às características específicas dos ingredientes co

locados no receptáculo. Em particular, a seção transversal de saída é varia

da para ajustar-se ao tamanho médio de partícula e/ou à massa dos ingredi

entes de café. Por exemplo, a seção transversal de saída pode ser aumen

tada antes da centrifugação para compensar uma taxa de fluxo mais lenta 

devido aos menores tamanhos de partícula médios e/ou a uma massa de 

café maior.

Em uma modalidade particular, uma válvula é provida e esta se 

abre como um resultado das forças de centrifugação, isto é, quando uma 

pressão suficiente do líquido centrífugo é exercida na mesma.

Como um resultado, uma liberação retardada de líquido pode ser 

criada com sucesso na saída de bebida possibilitado um aumento da pres

são no receptáculo e, portanto,um aumento no tempo de permanência entre 

os ingredientes da bebidas e água no receptáculo. As propriedades de ex

tração podem ser grandemente melhoradas, deste modo resultando na pro

dução de uma bebida de café com elevadas concentrações de café e rendi

mentos.

A válvula pode ser ativa ou passiva.

A válvula passiva pode ser preferida para evitar uma complexi

dade desnecessária do aparelho que pode auto-regular de acordo com a 

pressão de centrifugação do líquido centrifugado.

Consequentemente, em uma modalidade passiva da válvula, pe

lo menos uma saída de bebida aumenta como um resultado das forças 

centrífugas tais como por meio de uma válvula que bloqueia o fluxo de be

bida até se abrir quando uma predeterminada carga aplicada à válvula é 

superada pelo líquido centrifugado que aplica suficientes forças centrífugas 

à válvula.

Portanto, contrário aos aparelhos da técnica anterior, o tamanho 

da seção transversal das saídas pode variar em uma maneira dinâmica, isto 

é, em resposta à centrifugação do líquido. Como um resultado, pode ser cri

ado um efeito retardado na liberação das bebida que provê concentrações e 

rendimentos de bebida mais altas e também melhor espuma ou creme de
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café.
De preferência, a taxa de fluxo é estabelecida pela variação da 

velocidade rotacional. Em particular, quanto mais alta a velocidade rotacio
nal maior a seção transversal das saídas ou maior a abertura de trajeto de 
fluxo da válvula. Portanto, é possível encurtar o tempo de envio de extrato 
líquido por regular uma velocidade rotacional mais alta do receptáculo. Na
quele aspecto, os meios para controlar a velocidade rotacional são de prefe
rência providos no aparelho da invenção. Os meios de controle de velocida
de podem compreender programas apropriados armazenados na unidade de 
controle do aparelho e/ou compreende um botão de controle de velocidade 
provendo diferentes velocidades rotacionais atuáveis pelo usuário.

De acordo com uma concretização diferente, o trajeto de fluxo 
pode ser fechado quando o receptáculo não é centrifugado pela válvula e 
pode ser aberto como um resultado das forças centrífugas. Como acima 
mencionado, a liberação do líquido centrifugado é retardada até a válvula se 
abrir. A interação entre os ingredientes da bebida e água pode assim ser 
grandemente melhorada.

A válvula pode ser parcialmente aberta, assim formando saídas 
menores, quando nenhuma ou não suficiente pressão centrífuga é exercida 
sobre a válvula e pode ainda expandir na abertura, assim formando uma 
saída maior, como um resultado da pressão centrífuga exercida pelo líquido 
na válvula. Por exemplo, uma taxa de fluxo lenta do líquido pode ser deseja
da no início do processo de centrifugação e a taxa de fluxo pode aumentar 
durante a centrifugação, quando a pressão no receptáculo aumenta.

Em uma modalidade alternativa, a válvula pode ser ativa, isto é, 
no sentido que possa ser operada por um meio atuador para abrir um trajeto 
de fluxo ou ampliar a saída da bebida durante a centrifugação. Em particular, 
a válvula pode ser associada a uma unidade de controle que é configurada 
para operar a válvula na abertura do trajeto de fluxo e/ou na ampliação da 
seção transversal das saídas durante a centrifugação, por exemplo, após um 
certo volume de água ter interagido com os ingredientes da bebida no recep
táculo. Por exemplo, a válvula é operada para abrir quando um certo limiar 
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de pressão tenha sido atingido na válvula pelo líquido centrifugado e/ou 
quando o meio propulsor de centrifugação tenha atingido uma predetermi
nada velocidade de centrifugação. Como um resultado, a liberação da bebi
da é também retardada consequentemente e isto promove a interação entre 
os ingredientes da bebida e água no receptáculo.

Em uma modalidade possível, uma saída única pode ser provida 
tal como uma saída anular laminar cuja largura é variável.

Alternativamente, várias saídas de bebida podem ser providas 
na periferia do receptáculo rotativo. Ela pode ser distribuída ao longo da 
periferia do receptáculo, por exemplo, nas suas bordas superiores, de modo 
a formarem vários jatos de líquido centrifugado impactando contra uma su
perfície de impacto periférica circundando o receptáculo. As saídas podem 
ter uma seção transversal individual que permanece substancialmente pe
quena para café curto , isto é, "ristretto, expresso ou "lungo". Por exemplo, 
cada saída tem uma seção transversal máxima de menos que 2,0mm2, de 
preferência menos que l,0 mm2. Cada saída pode ser uma seção transversal 
maior para café tipo filtro tal como café Americano do que para café tipo cur
to tal como expresso ou "ristretto". Neste caso, a seção transversal máxima 
de cada saida deverá ser até cerca de 5,0 mm2.

Em uma outra modalidade possível, a válvula abre-se de uma 
posição fechada para uma posição aberta pela formação de um espaço anu
lar capaz de enviar uma camada centrifugada de 360 graus de bebida. Em 
particular, o espaço de deflexão como determinado por uma válvula pode ser 
fechado antes da centrifugação e abrir quando as forças centrífugas do lí
quido aumenta no meio de válvula. O espaço de deflexão (isto é, sua altura 
anular) pode ser menos que 2,0 mm, mais de preferência de menos que 
1,0mm, mesmo mais de preferência de menos que 0,5 mm. Com tais dimen
sões, o líquido é projetado como uma camada muito fina com alta velocidade 
na superfície de impacto do aparelho. Isto resultará na formação de uma alta 
quantidade de creme de café. Naturalmente, o espaço de deflexão pode ser 
maximizado para bebidas que não requerem espuma ou uma liberação mais 
rápida com um tempo de interação menor com água tal como para café ligei-
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ramente fervida incongelável. Por exemplo, espaço pode ser tão grande 
quanto 2-5 mm.

Em uma maneira geral, a seção transversal total da saída de flu
xo de bebida pode ser variada dentro de uma faixa compreendendo entre 
substancialmente 0,01 mm2 e 25 mm2, mais de preferência 0,05 e I0 mm2. 
Quanto menor a seção transversal, maior o tempo de permanência do líqui
do no receptáculo, assim maior a interação entre o líquido e os ingredientes 
de alimentação, isto é, café moído. As seções transversais menores, tam
bém, criam liberação de pressão maior do líquido e maior velocidade do 
jato centrifugado, promovendo deste modo em geral um creme mais untuoso. 
Para bebidas de café, a resistência do café e as propriedades do creme po
dem ser melhor controladas.

Em uma modalidade preferida da válvula, um membro carrega
dor de mola é provido. O membro carregador de mola pode, por exemplo, 
ser uma mola de plástico resiliente, de elástico de borracha ou mecânica. O 
membro carregador de mola atua no fêcho contra a porta da válvula a fim 
de prover uma predeterminada carga. Esta predeterminada carga deve ser 
superada pelo líquido sendo centrifugado fora do receptáculo a fim de abrir 
um trajeto de fluxo ou ampliar a seção transversal do fluxo da dita saída. A 
carga pode ser calibrada em diferentes valores de acordo com o tipo do apa
relho ou tipo de bebida a ser produzida e/ou a carga pode ser ajustável. Para 
isto, o meio ajustável de carga pode ser provido para variar a carga da vál
vula. Este meio ajustável de carga pode ser meio mecânico tal como obtido 
pelo mecanismo do tipo parafuso ou hidráulico ou elétrico ou quaisquer 
combinações possíveis destes meios.

Em uma modalidade preferida da invenção, o meio de filtragem 
compreende uma porção de filtro que é colocada no receptáculo rotativo. A 
porção de filtro separa o receptáculo em volume a montante no qual os in
gredientes de bebida são colocados e um volume a jusante para coletar o 
líquido centrifugado antes do líquido ser liberado para a saída. Em uma mo
dalidade possível, o filtro podia também ser colocado adjacente a saída e a 
coleta de volume ser eliminada.
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O filtro é de preferência uma porção de tela compreendendo um 
material tecido, um material nãotecido, uma malha metálica, uma parede de 
plástico porosa, papel filtro e suas combinações. A tela pode compreender 
uma armação rígida na qual é afixado um material poroso flexível. Por e- 
xemplo, a armação rígida é um plástico e material poroso flexível é malha 
metálica.

Por exemplo, os coadores podem ter diferentes formatos perifé
ricos tais como cilindro tubular, cone tubular, uma porção oca de esfera, um 
pirâmide oco e suas combinações.

Em uma concretização preferida, o filtro tem um formato tubular 
cilíndrico de modo que os ingredientes usados podem ser removidos pela 
raspagem da superfície do filtro com um raspador em formato de disco que 
se move axialmente dentro do cilindro de filtração.

O filtro pode ser colocado em um receptáculo compreendendo 
uma parede lateral periférica que se alarga conicamente na direção de fluxo 
d’água a jusante do filtro.

Em geral, o filtro é posicionado no receptáculo a distancia da pa
rede lateral de modo a deixar um volume de coleta entre o filtro e a saída. 
Portanto, a função de filtração é separada da função de restrição para prover 
operações de limpeza uma vez que as saídas são mantidas limpas e não 
contaminadas pelas partículas sólidas contidas no receptáculo.

O aparelho da invenção pode ainda compreender meios para 
abertura de receptáculo e um raspador para remover os ingredientes usa
dos do receptáculo. O raspador pode ser elemento em formato de disco mó
vel colocado no receptáculo. O raspador é assim movido axialmente ao lon
go do eixo central de rotação do receptáculo para raspar a superfície interna 
do filtro e assim remover o pó usado após o preparo (por fervura ) da bebi- 
da.O receptáculo pode compreender uma parede do fundo que se abre para 
tornar possível a remoção dos ingredientes secos em uma maneira a limpar 
e de modo conveniente. Como um resultado, o dispositivo pode ser mantido 
continuamente limpo em uma maneira simples e a manutenção manual po
de ser consideravelmente reduzida.
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O aparelho pode ainda compreender um tubo de introdução de 
água colocado acima do receptáculo. O tubo de introdução de água pode ser 
colocado ao longo do centro da rotação ou ser desviado com relação a este 
eixo. Também, o aparelho ainda compreende uma entrada de ingrediente, 
por exemplo, entrada de café moído acima do receptáculo. A entrada pode 
estar em comunicação com uma calha e um transportador de parafuso para 
os ingredientes. Um dispositivo de moagem pode ser associado ao presente 
aparelho, em particular, para alimentar o transportador com ingredientes mo- 
ídos, por exemplo, café moído.

Em uma alternativa possível, o receptáculo pode ser projetado 
para receber pacotes em porção tais como emboque/cartucho de filtro. A 
vantagem é que a dosagem da bebida é mais fácil e o aparelho não requer 
qualquer limpeza cansativa.

Após o preparo(por fervura), o emboque /cartucho usado é sim
plesmente removido do receptáculo e um novo emboque/cartucho é inserido.

O emboque/cartucho de filtro podia ser provido com, de prefe
rência, uma porção de filtro periférico para filtrar o líquido que vem do em
boque/cartucho e mantém sólido no emboque /cartucho.

O emboque/cartucho de filtro podia ter de preferência um forma
to cilíndrico.

O emboque/cartucho de filtro podia ter de preferência um forma
to de anel cilíndrico.

O invólucro do emboque/cartucho de filtro pode ser feito de pa
pel filtro, plástico, alumínio e combinações dos mesmos. O invólucro pode 
conter uma dose de café ou outros ingredientes de bebida.

A invenção ainda refere-se a um processo para a preparação de 
uma bebida pela aplicação de ingredientes de bebida a um filtro em um re
ceptáculo, rotação do receptáculo e fornecimento de água no receptáculo, 
de modo que água é forçada através dos ingredientes de bebidas e líquido 
de bebida é extraído através do dito filtro, caracterizado em que a jusante do 
dito filtro,o fluxo de bebida é passado através de uma saída de fluxo, cuja 
seção transversal é variável.
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O processo da invenção ainda compreende a operação de regu
lar a velocidade rotacional do receptáculo dentre diferentes velocidades ro- 
tacionais.

A invenção será, a seguir, explicada em maiores detalhes abai
xo com referência às várias concretizações não limitadoras.

A figura 1 ilustra uma vista seccional transversal de um aparelho 
da invenção de acordo com uma primeira concretização.

A figura 2 ilustra uma vista seccional transversal de um aparelho 
da invenção de acordo com uma primeira variante.

A figura 3 mostra uma vista em detalhes da concretização da fi
gura 2.

A figura 4 é uma vista esquemática de um receptáculo em uma 
primeira variante com saídas de fluxo de bebida variáveis em uma configu
ração de pequena abertura.

A figura 5 é uma vista esquemática do receptáculo da figura 4 
em uma configuração de abertura maior das saídas de fluxo de bebida.

A figura 6 é uma vista esquemática de um receptáculo em uma 
segunda variante com saídas de fluxo de bebidas variáveis em uma configu
ração de abertura pequena.

A figura 7 é uma vista esquemática do receptáculo da figura 6 
em uma configuração de abertura maior das saídas de fluxo de bebida.

A figura 8 é uma vista esquemática de um receptáculo em uma 
terceira variante com saídas de fluxo de bebida variáveis em uma configu
ração de abertura pequena.

A figura 9 é uma vista esquemática do receptáculo da figura 8 
em uma configuração de abertura maior das saídas de fluxo de bebida.

A figura 10 é uma vista esquemática de um receptáculo em uma 
quarta variante com saídas de fluxo de bebida variáveis em uma configura
ção de abertura pequena.

A figura 11 é uma vista esquemática do receptáculo da figura 10 
em uma configuração de abertura maior das saídas de fluxo de bebida.

A figura 12 é uma vista esquemática de um receptáculo em uma 



10

5

10

15

20

25

30

quinta variante com saídas de fluxo de bebida variável em uma configuração 
de abertura pequena.

A figura 13 é uma vista esquemática do receptáculo da figura 12 
em uma configuração de abertura maior das saídas de fluxo de bebida.

A figura 14 é uma vista esquemática de um receptáculo em uma 
sexta variante com saídas de fluxo de bebida variáveis em uma configuração 
de abertura pequena.

A figura 15 é uma vista esquemática de um receptáculo da figu
ra 14 em uma configuração de abertura maior das saídas de fluxo de bebida.

Com referência ao aparelho 1 da figura 1, um receptáculo 2 é 
provido, cujo receptáculo compreendendo um volume 3 para receber ingre
dientes de bebidas tal como café moído e um filtro 4 para filtrar o líquido ex
traído dos ingredientes e água. O filtro pode ser um cilindro que é fixado no 
receptáculo 2 para separar o volume a montante contendo os ingredientes 
do volume a jusante 5 formando uma câmara coletora. O receptáculo pode 
ser parcialmente fechado por uma tampa 6 que gira em conjunção com um 
tambor 7 do receptáculo.

A rotação do receptáculo é obtida pelo meio de rotação centrífu
ga. Em particular, o meio de acionamento compreende um motor 8, um aco
plamento rotacional 9 e elementos de mancai 10.

Na região central da tampa 6 é colocado um injetor de água co- 
nectável à uma fonte de água quente (não mostrada). Água pode ser alimen
tada ao injetor 11 de um reservatório de água e um aquecedor ( por exemplo, 
um termobloco).

A tampa ainda compreende uma ou mais entradas 12 para ali
mentar os ingredientes no receptáculo, isto é, no volume interno 3. As entra
das 12 estão em comunicação com uma calha 13 e ainda acima disto, com 
uma transportadora do tipo parafuso 14 para alimentar a calha com ingredi
entes de pó. Vários ingredientes de pó podem ser usados no aparelho da 
invenção, mesmo que os ingredientes preferidos compreendam café torrado 
e moído.

O aparelho da figura 1 ainda compreende um mecanismo de 
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válvula 15 para prover uma passagem de fluxo anular como uma resposta às 
forças de centrifugação do líquido que força a válvula a se abrir. Para isto, 
a tampa 6 estende-se por uma porção de pressionar 16 contra uma borda 
superior 17 da taça ou tambor 7 do receptáculo. A porção de pressionar e- 
xerce uma força de fechamento contra a borda sob uma certa carga obtida 
por meio de impelir de mola 18.

O meio de impelir de mola 18 pode tomar várias configurações. 
Numa ilustração, o meio 18 compreende um cartucho formado por um corpo 
tubular 19 no qual é inserida uma mola 20 que atua em compressão contra 
um soquete 21. O soquete assim transmite a carga à tampa 6.

O meio de impelir de mola do meio de válvula pode ser ajustá- 
vel para variar a carga. Tanto mais a mola é comprimida, mais alta a carga 
sobre a porção de pressionar. Portanto, as forças do líquido para abrir a vál
vula deve ser mais alta. O meio de ajuste de carga 23 pode ser formado de 
uma cabeça de parafuso o 22 roscada no corpo tubular 19 e que exerce uma 
carga de compressão de valor ajustável na mola 20 tal como via um segun
do soquete 24.

Um conjunto de coletar líquido 25 é provido em torno do recep
táculo que compreende uma superfície de impacto 26 em uma curta distân
cia da saída provida entre a tampa e a taça do receptáculo, na interface da 
saída 27. O conjunto de coletar possui um duto 28 para guiar o líquido cole
tado para uma taça ou vidro colocado abaixo.

Uma segunda concretização é ilustrada nas figuras 2 e 3. Uma 
diferença comparada à concretização anterior é que a válvula 150 possui 
um membro de carga elástico de borracha 29. O meio de válvula 150 com
preende, mais especificamente, uma tampa 6 consistindo de um inserto de 
pressionar 30 que atua no fechamento com a borda superior 17 do receptá
culo. O inserto pode compreender uma borda pontiaguda anular 31 que veda 
contra a borda quando nenhuma pressão ou uma insuficiente pressão do 
líquido é exercida na superfície interna da borda. Quando a pressão do líqui
do exceder um certo limiar, o inseto 30 é forçado pelo líquido para comprimir 
o anel elástico de borracha 29, deste modo criando uma folga de fluxo 32
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entre as bordas 31, 21. O limiar da pressão é ajustado de modo que o tem
po de permanência seja suficiente no receptáculo para possibilitar a intera
ção entre o líquido e os ingredientes, por exemplo, café, e/ou um belo creme 
pode ser obtido no topo da bebida. O limiar da pressão pode ser abaixado 
para reduzir a interação e/ou reduzir a quantidade de espuma. De preferên
cia, um meio de variar a velocidade provê diferentes velocidades como uma 
função da bebida a produzir. O meio de variar velocidade pode ser um con
trolador 40 que controla a velocidade do meio acionador rotacional, por e- 
xemplo, o motor rotativo que aciona o receptáculo em rotação (figura 1). 
Como conhecido por si, a velocidade rotacional também influencia a pressão 
no receptáculo e assim o tempo de permanência de líquido. Portanto, o tem
po de permanência é de preferência controlado por ambos, ajuste da seção 
transversal do fluxo de bebida e a velocidade rotacional. Como um resultado, 
a qualidade da bebida (concentração, aroma, etc.) pode ser variada.

O filtro 4 colocado dentro do receptáculo assegura que apenas o 
líquido centrifugado pode passar através da folga 32 enquanto que os sóli
dos de café são retidos no volume a montante 3 do receptáculo. Por tal ra
zão, as aberturas ou poros do filtro 4 são de preferência dimensionados pelo 
menos abaixo do diâmetro medido das partículas de café, por exemplo, a- 
baixo de 500 microns, mais de preferência abaixo de 300 mícrons, mais de 
preferência abaixo de 200 mícrons. A área da superfície de abertura do filtro 
é tal que provê uma perda de pressão inferior a ou substancialmente igual a 
perda de pressão criada na folga de fluxo de bebida.

O aparelho das figuras 2 e 3 também tem um receptáculo capaz 
de se abrir, que facilita a limpeza e remoção dos ingredientes utilizados. Em 
particular, ele possui um dispositivo de raspagem 34. O dispositivo de ras- 
pagem possui um raspador 35 (tal como aquele que compreende uma 
escova terminal) que é móvel axialmente relativo ao eixo central de rotação I 
do receptáculo. O raspador pode assim mover para baixo para raspar a su
perfície interna do filtro 4 e remover os ingredientes utilizados que tenham 
aderido no coador de filtro. O raspador pode ser integral com a porção de 
fundo 36 do receptáculo via um eixo central 37. Portanto, quando o rapador 
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é movido para baixo, a porção de fundo abre o receptáculo ao mesmo tempo 
de permitir os ingredientes utilizados a serem removidos do receptáculo. 
Um insuflador de ar ( não mostrado) pode ser ainda associado para remover 
as partículas de café das superfícies internas do receptáculo. O eixo pode 
ainda compreender aberturas de injeção ou conduites 38 que possibilitam 
água a ser direcionada no receptáculo ao longo de um trajeto de fluxo 
substancialmente radial. O eixo pode ser projetado para vedar contra a saí
da de água 39, de modo que água é apropriadamente guiada do injetor para 
aberturas ou conduites de injeção. No fundo do receptáculo, um meio de 
vedação 42 pode ser provido para vedar contra a parede lateral que se alar
ga conicamente 41 do receptáculo.

Como uma variação possível das concretizações descritas, a 
válvula pode ser substituída por uma série de saídas de seção transversal 
variável distribuídas ao longo das bordas superiores do receptáculo. Seria 
suficiente que as superfícies de pressionar 16, 17 do receptáculo compreen
dam uma estrutura perfurada ou um diafragma. As saídas podem variar em 
tamanho pelo efeito do líquido centrifugado que exerce uma pressão contra 
a porção de pressionar da válvula. No início, as saídas podem ser muito pe
quenas e sua seção transversal podem aumentar progressivamente quando 
a pressão de líquido aumenta no lado interno da válvula. A variação das saí
das pode também ser realizada pela atuação mecânica tal como por um pis
tão, um came ou qualquer dispositivo equivalente apropriado; cuja atuação é 
controlada pela unidade de controle 40(figura 1).

Naturalmente, o válvula pode ser formada pela borda superior 17 
da taça. Por exemplo, a borda superior 17 pode também ser resiliente o su
ficiente para defletir e criar uma folga enquanto que a borda superior da 
tampa seja fixa. Também, ambas, a borda superior e a borda inferior 30, 17 
podem ser tornadas deformáveis para criar uma folga de fluxo de bebida.

A invenção será a seguir descrita em vista das diferentes varian
tes em que a seção transversal das saídas de fluxo do aparelho é tornada 
variável pelos diferentes meios técnicos possíveis. Um homem versado na 
técnica reconhecerá que muitas outras variações técnicas podem facilmente
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ser concebidas.
Na variante das figuras 4 e 5, um receptáculo 2 é provido, que é 

fechado por uma tampa 6 em uma região de sobreposição 60. Nesta região 
são providas uma série de saídas de descarga 61 providas ou na tampa ou 
no receptáculo que podem ser parcialmente cobertas pelas respectivas par
tes de sobreposição, isto é, receptáculo ou tampa. O receptáculo e mapa 
são ajustáveis um ao outro ao longo da direção axial I, de modo que a seção 
transversal das saídas pode ser aumentada progressivamente ( ou escalo
nadamente ) quando a tampa e o receptáculo são movidos um relativo a ou
tro na direção axial oposta. Naturalmente, um dos dois elementos pode ser 
movido enquanto outro esteja fixo ou, alternativamente, os dois estejam mó
veis. Na configuração da figura 5, a seção transversal das saídas é maior de 
modo que a resistência ao fluxo é significativamente decrescida. Como aci
ma mencionada, a variação da seção transversal pode ser provida por um 
mecanismo de ajuste da posição relativa da tampa e receptáculo tal como 
um carne, uma alavanca ou um parafuso,etc.(não ilustrado).

Na variante das figuras 6 e 7, a seção transversal das saídas de 
descarga de bebidas é variada por um posicionamento angular da tampa 6 
relativa ao receptáculo 2. Em particular, a tampa pode compreender uma 
série de saídas 6I que alinham rotativamente com uma série de saídas 62 
providas no receptáculo, as últimas sendo fechadas pela borda inferior da 
tampa, na posição não alinhada da figura 6 e sendo aberta na posição ali
nhada da figura 7. Assim, na posição separada da figura 6, apenas as saí
das 61 provêem uma passagem restritiva ao fluxo enquanto que na posição 
alinhada da figura 7, ambas as saídas 61 e 62 formam uma passagem mai
or para o fluxo.

Na variante da figura 8, a seção transversal das saídas de des
carga de bebidas 63 é variada por um relativa engate/desengate das por
ções projetantes 65 da tampa e porções projetantes 66 do receptáculo. Na 
configuração da figura 8, as porções projetantes 65 da tampa são desali
nhadas com relação às porções projetantes 66 do receptáculo, deixando 
deste modo uma folga de descarga menor 63 entre os mesmos. Nas confi-
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guração da figura 9, as porções 65, 66 são alinhadas radialmente, criando 
deste modo uma folga de descarga maior 64. A mudança das posições po
dem ser realizadas por um relativo deslocamento angular da tampa e recep
táculo.

A variante das figuras 10 e 11 é similar aquele preceden
te,exceto que as porções projetantes 65 de um dos elementos, isto é, tampa 
6, podem seletivamente engatar os sulcos 67 do segundo elemento, por 
exemplo, receptáculo 2. Na figura 10, as porções projetantes 65 e sulcos 67 
são desalinhados levando as porções 65 a engatarem uma borda superior 
do receptáculo, de modo que uma folga de descarga maior 68 é mantida. Os 
sulcos são dimensionados para parcialmente receber as porções projetantes, 
deixando deste modo uma folga menor 60 na posição da figura 11.

Na variante das figuras 12 e 13, a passagem de uma pequena 
folga de descarga 70 para uma maior folga de descarga é provida por meio 
de carne. Por exemplo, a tampa e o receptáculo são formados com segmen
tos de carne 72, 73 que engatam cada qual em uma maneira a deixar uma 
diferente largura de folgas como uma função de seu posicionamento angular 
relativo.

Finalmente, na variante das figuras 14 e 15, a seção transversal 
das folgas de fluxo 74, 75 podem ser variadas pela compressão a um grau 
diferente, elementos elásticos 76 posicionados entre a tampa e o receptácu
lo. Na posição da figura 14, os elementos elásticos não são comprimidos ou 
parcialmente comprimidos, deste modo deixando uma grande folga 74. Nas 
posição da figura 15, a tampa e os receptáculos são aproximados um do 
outro e os elementos elásticos são mais comprimidos assim formando uma 
folga menor 75. A compressão pode ser realizada por um pistão ou um me
canismo de carne ou quaisquer meios de atuação apropriados.
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REIVINDICAÇÕES
1. Aparelho (1) para preparar um líquido de bebida a partir dos 

ingredientes de bebidas contidos em um receptáculo (2) por passar água 

através da substância por centrifugar o receptáculo compreendendo:

meio de centrifugação (8,9, 10) para acionamento do receptácu

lo em torno de seu eixo central de rotação (I),

meio (11) para alimentação de água no receptáculo,

meio de filtração (4) colocado no receptáculo,

pelo menos uma saída de fluxo de seção transversal variável 

formando um trajeto de fluxo de restrição para a bebida deixar o receptácu

lo,

caracterizado pelo fato de que o meio de filtragem compreende 

uma porção de filtro que é colocada no receptáculo rotativo e forma uma 

porção de tela selecionada dentre um material tecido, um material não-tecido, 

uma malha metálica, uma parede de plástico porosa, papel filtro e suas 

combinações.

2. Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que pelo menos uma saída de fluxo compreende uma válvula de res

trição de fluxo capaz de se abrir.

3. Aparelho de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que a seção transversal de pelo menos uma saída de fluxo varia para 

criar u m trajeto de fluxo durante a centrifugação.

4. Aparelho de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo 

fato de que pelo menos uma saída para o fluxo de bebida possui uma seção 

transversal que aumenta durante a centrifugação.

5. Aparelho de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo 

fato de que pelo menos uma saída de bebida aumenta como um resultado 

das forças centrífugas.

6. Aparelho de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo 

fato de que uma válvula é provida que se abre como um resultado das forças 

centrífugas.

7. Aparelho de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 
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5, caracterizado pelo fato de que o mesmo compreende uma série de saídas 

de bebida providas na periferia do receptáculo.

8. Aparelho de acordo coma reivindicação 6, caracterizado pelo 

fato de que a válvula abre-se de uma posição fechada para uma posição 

aberta formando uma folga anular capaz de enviar uma camada centrifugada 

de 360 graus de bebida.

9. Aparelho de acordo com a reivindicação 6 ou 8, caracterizado 

pelo fato de que a válvula compreende um membro de carregamento resili

ente.

10. Aparelho de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pe

lo fato de que o membro carregador de mola é uma mola de plástico resilien

te, de elástico de borracha ou mecânica.

11. Aparelho de acordo com a reivindicação 9 ou 10, caracteri

zado pelo fato de que a carga na válvula é ajustável.

12. Aparelho de acordo com qualquer uma das reivindicações 

precedentes, caracterizado pelo fato de que o meio de filtração compreende 

uma porção cilíndrica de filtro ou tela.

13. Aparelho de acordo com qualquer uma das reivindicações 

precedentes, caracterizado pelo fato de que um volume de coleta é posicio

nado entre o meio de filtração e pelo menos uma saída.

14. Aparelho de acordo com qualquer uma das reivindicações 

precedentes, caracterizado pelo fato de que o mesmo compreende meios 

para variar a velocidade rotacional do meio de acionamento.

15. Processo para a preparação de café pela aplicação de in

gredientes de bebida a um filtro em um receptáculo, rotação do receptáculo 

e fornecimento de água no receptáculo, de modo que água é forçada através 

dos ingredientes de bebida e o líquido de bebida é extraído através do dito 

filtro, em que a jusante do dito filtro o fluxo de bebida é passado através de 

uma saída, cuja seção transversal é variável, caracterizado pelo fato de que 

o fluxo de bebida é passado através de um meio de filtragem compreenden

do uma porção de filtro que é colocada no receptáculo rotativo e forma uma 

porção de tela selecionada dentre um material tecido, um material não-tecido, 
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uma malha metálica, uma parede de plástico porosa, papel filtro e suas 

combinações.
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