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     cork

características técnicas

sistema de teste de compressão, 
inserção e relaxação de rolhas

Este novo produto destina-se ao estudo do comportamento de rolhas em condições reais de rolhamento, através de uma análise efetiva do 

comportamento nas ações de compressão,  inserção e relaxação.  O equipamento foi desenvolvido centrado nas variáveis importantes do 

rolhamento, permitindo grande flexibilidade de configuração (velocidade, posição, aquisição). Foi também pensado para ser de simples 

operação, adaptável ao uso em laboratório ou na planta fabril. 

Permite a realização de testes de compressão seguida de inserção; compressão seguida de relaxação, compressão (para estudo de 

recuperação) e compressão e expulsão, utilizando os diversos tipos de rolhas: naturais, aglomeradas e de champanhe. 

Possui também a opção de rolhamento em garrafas e ainda um módulo opcional para a aquisição de massas de cada rolha através 

de uma balança.

comando e monitorização do equipamento

visualização numérica e gráfica dos resultados em tempo real

modo de calibração com cálculo automático dos coeficientes das curvas a partir de tabela de valores experimentais e/ou de referência

capacidade de gerar relatórios resumo em vários idiomas

base de dados local para armazenamento e consulta dos resultados dos ensaios 

possibilidade de consulta remota dos dados ou integração da informação com outras aplicações (Ex: EGITRON SPC Pro, EGITRON ControLab)

exportação de dados para Microsoft Excel

software disponível em Português e Inglês, compatível com Microsoft Windows 10 e sistemas operativos anteriores (sob consulta)

manual do utilizador disponível em Português e Inglês

software

comprimento das rolhas: de 32 a 54 mm(*) 
diâmetro das rolhas: de 22 a 31 mm(*)
(*) consultar para outras dimensões

compressão
   - diâmetro de fecho das maxilas [de 15 a 17mm] [resolução: 0,1mm]
   - força máxima: 2.000 daN 
   - velocidade ajustável: 100 a 240 cm/min
   - apresentação dos resultados: Força vs Diâmetro [resolução da força: 0,7daN] 
     [resolução do diâmetro: 0,1mm] [taxa de aquisição: 2kHz] 
inserção 
   - posição de paragem do punção configurável numa gama de 35mm [de -5 a +30mm] 
     [resolução: 0,1mm]
   - força máxima: 300 daN 
   - velocidade ajustável: 500 a 1500 cm/min
   - apresentação dos resultados: Força vs Profundidade do punção [resolução da  
     força: 0,1daN] [resolução da profundidade: 1mm] [taxa de aquisição: 1kHz] 
relaxação 
   - diâmetro de abertura das maxilas para relaxação configurável 
     [de 15 a 20mm] [resolução: 0,1mm]
   - tempo de espera em posição de relaxação: até 1h
   - intervalo de Tempo entre leituras: desde 0,6s
   - apresentação dos resultados: Força vs Tempo decorrido [resolução da força: 0,1daN] 
(opcional) rolhamento 
   - altura máxima da garrafa: 370 mm (magnum)
   - diâmetro máximo da garrafa: 130 mm

4 maxilas marca GAI em aço inox com guia prismática 
interface com o operador: ambiente de ecrã tátil, baseada em Windows 10
comunicação de alto nível: ligação TCP/IP (Ethernet ou rede sem fios IEEE 802.11g), porta USB
alimentação elétrica: 230Vac 50Hz tomada tipo F
alimentação pneumática: 6-8 bar c/ entrada p/ tubo 8mm
dimensões: 1710mm (A) x 1170mm (L) x 570mm (P) (mais 230mm de largura c/ módulo de massas)

peso: aprox. 200Kg
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