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matérias-primas

engarrafamento

A EGITRON desenvolve desde há mais dedez anos equipamentos e programas  paracontrolo de qualidade de rolhas e garrafas.Um desses equipamentos é o MedCork(Sistema Automático de Medição deRolhas), que mede de forma totalmenteautomática, o comprimento, o diâmetro, opeso e ahumidade derolhas. Este equi-pamentouniformiza oprocesso demedição,garantindo queas medidas sãorealizadassempre damesma forma,diminui os custos
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associados ao processo de medição,libertando mão-de-obra para outrasactividades de maior valor acrescentado epossibilita o aumento da amostra controla-da sem aumentar custos.
Para o controlo dimensional do interior dosgargalos, a EGITRON desenvolveu oPerfiLab (Sistema de Controlo de Gargalosde Garrafas). O equipamento écontrolado a partir de umprograma para PC, onde sepoderão configurar os ensaiosa efectuar. Para além de mediro diâmetro até 55mm deprofundidade a cada 0,5mm,possibilitando o desenho doseu perfil, esteequipamento permitemedições a 0º e a

90º podendo calcular a ovalidade edeterminar a conicidade do gargalo. Osresultados dos testes efectuados com oPerfiLab são uma importante ajuda naescolha do vedante adequado para agarrafa em questão.
Para determinar a força deextracção de rolhas, a EGI-TRON desenvolveu doisequipamentos: o ExtraLab(Sistema de Medição de Forçasde Extracção) e o ExtraLabChamp (Sistema de Mediçãode Forças de Extracção paraChampanhe).O ExtraLab (Sistema deMedição de Forças de Extrac-ção) foi desenvolvido paradeterminar a força de extracção
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necessária para retirar arolha. Já o ExtraLab Champ(Sistema de Medição deForças de Extracção paraChampanhe) foi desenvolvidopara medir forças dedescolagem (da rolha aogargalo) e de extracção derolhas de champanhe. Esteinovador equipamento foiconcebido para imitar omovimento humano ao abriruma garrafa de champanhe: primeirorodando a rolha até ela descolar da garrafae depois extrair exercendo um movimentoascendente.Através da força necessária para descolare/ou para extrair a rolha, é possívelcomprovar se o vedante utilizado noengarrafamento foi de facto o maisadequado, se o tratamento de superfície aque foi submetido foi o mais indicado.
A EGITRON possui outros equipamentosinteressantes na sua gama de produtos,nomeadamente o TorsiLab (Sistema deMedição de Forças de Torção). O TorsiLabexerce uma força axial à rolha, torcendo-aaté 120º, para avaliar a sua consistência deacordo com a norma em vigor. É um testemuito útil para as rolhas aglomeradas e

capsuladas. Nas rolhas capsuladas,permite também testar a colagem dacápsula à rolha.
Apesar de todos estes equipamentospossuírem um software de interface,permitindo a configuração dos respectivosensaios, a análise dos dados e a impressãode relatórios, a EGITRON desenvolveu umpoderoso software para gestão e controloda qualidade de rolhas, o EGITRONCorkLab. Esta excelente ferramenta degestão funciona de forma integrada comtodos os equipamentos EGITRON, tendotambém a possibilidade de recolher valoresde equipamentos de outros fabricantes,englobando cerca de 30 ensaios. Paraalém da recolha de valores e a elaboraçãode relatórios de controlo da qualidade, oEGITRON ControLab, tem um módulo deAnálise Estatística, permitindo cruzar efiltrar todos os dados da base de dados eobter dados importantíssimos para agestão.
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