Controlo e ajuste do pH
através de membranas
Electrodiálise: Patente INRA / EURODIA
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Um tratamento de precisão para uma acidez controlada
Uma boa acidez é essencial para o vinho. O controlo desta acidez é mais do que nunca um grande desafio para o Enólogo.
Para responder com a máxima eficiência a este desafio, a Œnodia desenvolveu uma tecnologia inovadora, que permite um
ajuste preciso e natural do pH dos mostos e vinhos.
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Ajuste de pH através de eletrodiálise: como funciona?

Um tratamento de precisão para uma acidez controlada

Os estudos realizados pela Œnodia e pelo Instituto Francês de Investigação Agronómica (INRA) demonstraram que:
O pH demasiado elevado é frequentemente relacionado com um excesso de catiões principalmente do potássio (sal de
base forte). A acidificação por via membranar tem como objetivo a remoção de parte desse potássio dos mostos ou vinhos
para diminuir o pH e deste modo realçar a acidez natural do vinho.

UM GANHO DE QUALIDADE
Não requer nenhum aditivo químico, permitindo um tratamento contínuo
que respeita o vinho e os seus consumidores. O método ecológico
desenvolvido pela Oenodia é baseado na electrodiálise de membrana
bipolar. Utiliza um módulo tipo filtro de prensa que possui vários
compartimentos

em

paralelo

e

separados

por

membranas.

Os

compartimentos pares recebem o mosto ou o vinho e os impares a água.
Os dois fluidos nunca se encontram mas podem trocar iões sob o efeito de
um fraco campo elétrico.
Ajustando com precisão a intensidade da corrente procedesse a uma
extração seletiva do potássio contido no mosto ou no vinho.
Esta baixa de catiões é imediatamente compensada com uma adição de
iões H+, obtidos pela dissociação das moléculas de água contidas no vinho.
Esta operação não tem qualquer impacto no produto final, apenas controla a sua acidez e portanto, contribui para uma
melhoria na sua qualidade de forma natural.
Este processo é aplicável em qualquer momento da vinificação (no mosto ou em vinho após FA, antes ou depois da FML ou
no momento do engarrafamento). Permite uma redução do pH facilmente ajustável de 0,1 a 0,5

Uma gama completa de equipamentos para dar resposta a todas as necessidades:
hI/h

hI/dia

Dimensões (cm)

Peso (kg)

ED 15

15

de 5 a 300

230x120x170

750

ED 30

30

de 5 a 600

230x120x170

900

ED 45*

45

de 10 a 900

300x200x190

1850

ED 60

60

de 10 a 1200

300x200x190

2000

ED 90

90

de 30 a 1800

690x280x230

2600

ED 120

120

de 50 a 2400

690x280x230

2900

* a partir do modelo ED45 é possível a opção 100% automática
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