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oo (57) Abstract : The present invention relates to a supply cartridge (1) for single portions, comprising a package casing ( 11) designed
for housing a support (2) of single portions, provided as a ribbon-like flexible support, or similar, and having a plurality of single
dose portions (21) of an edible substance, such as coffee, disposed successively in the longitudinal direction of the support. In
particular, the supply cartridge (1) according to the present invention comprises a package casing ( 11) having an exit designed to
allow said support (2) of single portions to be moved out of said package casing ( 11) in a more efficient and reliable manner. Theo present invention further relates to a system (10) of supply cartridges comprising at least two types of supply cartridges (1, ), as
well as to a process for preparing beverages in a beverage preparation machine (10) of the type defined in the present invention.
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A presente invenção refere-se a um cartucho de alimentação (1) de porções individuais compreendendo um invólucro de
embalagem ( 11) adaptado para recolha de um suporte (2) de doses individuais, proporcionado como um suporte flexível de tipo
fita ou similar e apresentando uma pluralidade de porções (21) de doses individuais de uma substância edível, como por exemplo
café, dispostas sucessivamente segundo a respetiva direção longitudinal. Em particular, a disposição de alimentação (1) de acordo
com a presente invenção compreende um invólucro de cartucho ( 11) que apresenta uma abertura de saída adaptada de modo que
proporciona um deslocamento mais eficiente e fiável do referido suporte (2) de doses individuais para fora do referido invólucro
de cartucho ( 11). A presente invenção refere-se ainda a um sistema de cartuchos de alimentação (10) compreendendo pelo menos
dois tipos de cartuchos de alimentação (1, ), bem como a um processo de preparação de bebidas com base numa máquina (100)
de preparação de bebidas do tipo da presente invenção.



DESCRIÇÃO

CARTUCHO DE ALIMENTAÇÃO, SISTEMA DE CARTUCHOS DE ALIMENTAÇÃO E

PROCESSO DE OPERAÇÃO DE UMA MÁQUINA UTILIZANDO O REFERIDO

SISTEMA DE CARTUCHOS DE ALIMENTAÇÃO

CAMPO DA INVENÇÃO

A presente invenção refere-se ao campo dos cartuchos de

alimentação adaptados para alimentação de um suporte de doses

individuais apresentando uma pluralidade de porções de doses

individuais de uma substância edivel, como por exemplo café

torrado e moído, a um aparelho de preparação de produtos

edíveis, como por exemplo bebidas aromáticas.

A presente invenção refere-se ainda a um sistema de

cartuchos de alimentação do tipo da presente invenção, bem como

a um processo de preparação de bebidas com base numa disposição

de alimentação do tipo da presente invenção.

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO

O estado da técnica inclui diversas soluções relacionadas

com um cartucho para um suporte flexível e alongado apresentando

uma pluralidade de porções de doses individuais, designadamente

de café .

Os documentos US 3,143,954 e US 3,213,777 revelam máquinas

de preparação de bebidas que apresentam um dispositivo de

atuação adaptado para movimentação de uma fita com uma

pluralidade de doses individuais sucessivamente até a um

dispositivo de extração .



O documento WO97/17006 revela uma outra máquina deste tipo

e adaptada para utilizar uma fita com doses individuais que é

recolhida em ziguezague segundo uma direção vertical numa

respetiva embalagem.

O documento WO 2007/003182 Al revela um cartucho de

alimentação em forma de caixa e apresentando uma linha de

enfraquecimento à volta de todo um perímetro menor da respetiva

embalagem.

Os documentos GB 2266228 e WO 2013/169134 A2 registado pela

autora da presente invenção, revelam máquinas adaptadas de modo

que podem operar com cartuchos de alimentação de doses

individuais em forma de cilindro e de paralelepípedo. Em

particular o documento GB 2266228 propõe caixas de embalagem que

apresentam uma abertura de embalagem adaptada para a saída do

respetivo suporte de doses individuais . A referida abertura de

saída é proporcionada em apenas uma face da caixa de embalagem e

proporciona dois elementos opostos que operam como dupla janela

de bandeira sobre o suporte de doses individuais. Esta

configuração tende a aplicar duas forças opostas sobre o suporte

de porções individuais e revelou-se menos eficiente em testes

realizados .

Nenhum dos documentos no estado da técnica revela uma

solução para a abertura de saída da referida embalagem, em

particular uma solução de abertura de saída que proporcione o

deslocamento eficiente e fiável do respetivo suporte de doses

individuais para fora da referida embalagem.

Além disso, nenhum dos documentos no estado da técnica

revela um sistema de embalagens com dimensões que permita

utilização por uma mesma máquina e proporcionando uma utilização

mais fiável e mais ergonómica.



DESCRIÇÃO GERAL DA INVENÇÃO

O objectivo da presente invenção é o de proporcionar um

cartucho de alimentação compreendendo um invólucro de cartucho

adaptado de modo a recolher um suporte de porções individuais

proporcionadas num suporte flexível e alongado, de tipo fita ou

similar, e adaptada de modo que proporciona o deslocamento

eficiente e fiável do respetivo suporte de doses individuais

para fora do referido invólucro de cartucho .

O referido cartucho de alimentação é de um modo preferido

adaptado para uso numa máquina de preparação de bebidas, como

por exemplo café tipo expresso, chá e similares, designadamente

por via de extração de substâncias aromáticas embaladas nas

referidas porções de doses individuais .

Este objectivo é realizado de acordo com a presente

invenção através de um cartucho de alimentação de acordo com a

reivindicação 1 .

Em particular, o cartucho de alimentação de acordo com a

invenção compreende um invólucro de cartucho de forma geralmente

paralelepipédica e adaptado de modo a recolher um suporte de

porções individuais configurado como fita, sendo que o referido

invólucro de cartucho apresenta uma linha de material

enfraquecido adaptada de modo que pode ser rompida manualmente e

configurada em forma de U ou similar, de modo que mantém uma

ligação de tipo pivotante ao restante invólucro de cartucho e

desse modo exercendo uma força, de um modo preferido de cima

para baixo, sobre o suporte de doses individuais à medida que

este é puxado para fora do referido invólucro de cartucho.

De acordo com uma forma de realização preferida, o referido

invólucro de cartucho apresenta uma largura compreendida entre

40 e 60 mm, de um modo preferido entre 45 e 55 mm, apresenta uma

profundidade compreendida entre 10 e 70 cm, de um modo preferido



entre 20 e 50 cm, e apresenta uma altura compreendida entre 4 e

50 cm.

De acordo com uma outra forma de realização preferida, o

referido invólucro de cartucho é proporcionado num cartão com

uma densidade entre 100 e 300 g, de um modo preferido entre 150

e 250 g .

Um outro objetivo da presente invenção é o de proporcionar

um sistema de cartuchos de alimentação compreendendo pelo menos

dois tipos de cartuchos de alimentação adaptados para diferentes

quantidades de porções individuais e proporcionando uma

utilização mais fiável e mais ergonómica.

Este objetivo é realizado de acordo com a presente invenção

através de um sistema de cartuchos de alimentação de acordo com

a reivindicação 8.

Um outro objetivo da presente invenção é o de proporcionar

um processo de preparação de bebidas com base num cartucho de

alimentação de múltiplas porções individuais do tipo da presente

invenção e que resulte mais fiável.

Este objectivo é realizado de acordo com a presente

invenção através de um processo de preparação de bebidas de

acordo com a reivindicação 14.

De acordo com uma forma de realização preferida, os passos

de processo são repetidos para cada ciclo de preparação de

bebida mediante a rotação do referido dispositivo de atuação que

corresponde ao avanço do suporte de porções individuais em uma

posição para fora do invólucro de cartucho e ao fornecimento de

um porção de dose individual a um dispositivo de extração, para

cada ciclo de operação.

DESCRIÇÃO DAS FIGURAS



A invenção será em seguida explicada em maior detalhe com

base em formas de realização preferidas e nas Figuras que se

anexam.

As Figuras mostram, em representações esquemáticas

simplificadas :

Figura 1 : vista em planta de um suporte (2) de porções

individuais (do lado esquerdo) e em alçado

lateral de uma porção (21) de dose individual

(do lado direito) de acordo com o estado da

técnica;

Figura 2 : vista em alçado lateral (em cima, do lado

esquerdo) e em alçado frontal (em cima, do

lado direito) , bem como pormenor P01 (em

baixo), de uma máquina (100) de preparação de

bebidas de acordo com o estado da técnica,

adaptada para utilização de um cartucho de

alimentação (1) que inclui um suporte (2) de

porções individuais de acordo com a Figura 1 ;

Figura 3 : vistas em alçado lateral das diferentes faces

laterais (do lado esquerdo) e em alçado

frontal (do lado direito) de um cartucho de

alimentação (1) de acordo com a invenção;

Figura 4 : vista em corte do pormenor (P02) de acordo com

a Figura 4 (do lado esquerdo) e correspondente

alçado frontal da primeira forma de realização

de cartucho de alimentação (1) de acordo com a

invenção;

Figura 5 : vistas dos alçados principais de uma segunda



forma de realização de um cartucho de

alimentação (1) de acordo com a invenção;

vistas dos alçados principais de uma terceira

forma de realização de um cartucho de

alimentação (1) de acordo com a invenção;

vista em alçado lateral (do lado esquerdo) e

em alçado frontal (do lado direito), de dois

tipos de cartucho de alimentação (1, 1') de

uma primeira forma de realização de um sistema

de um cartucho de alimentação (10) de acordo

com a invenção;

Figura 8 : vistas de alçado lateral (lado esquerdo) e de

alçado frontal (lado direito) de uma forma de

realização de um cartucho de alimentação (1')

de acordo com a invenção;

Figura 9 : vistas em alçado lateral e frontal (do lado

direito) de uma máquina (100) para preparação

de bebidas adaptada para utilizar um sistema

de cartuchos de alimentação (10) de acordo com

a presente invenção, apresentando uma primeira

forma de realização de um cartucho de

alimentação (1) de acordo com a presente

invenção e do referido sistema de cartuchos de

alimentação (10);

vistas em alçado lateral e frontal (do lado

direito) de uma máquina (100) para preparação

de bebidas adaptada para utilizar um sistema

de cartuchos de alimentação (10) de acordo com

a presente invenção, apresentando uma segunda

forma de realização de um cartucho de



alimentação (1') de acordo com a presente

invenção e do referido sistema de cartuchos de

alimentação (10).

DESCRIÇÃO DE FORMAS DE REALIZAÇÃO PREFERIDAS DA INVENÇÃO

Como acima referido, são conhecidas no estado da técnica

diversas soluções de cartuchos de alimentação (1) adaptadas para

utilização numa máquina (10) de preparação de bebidas, e

basicamente compreendendo um invólucro de cartucho (11) adaptado

de modo a recolher no seu interior um suporte (2) de porções

individuais de tipo fita ou similar, que apresenta uma

pluralidade de porções (22) de doses individuais proporcionadas

sucessivamente ao longo de uma respetiva extensão (E) .

A Figura 1 representa vistas de um suporte de (2) de

porções individuais de acordo com o estado da técnica, sendo que

as referidas porções (21) de doses individuais apresentam um

comprimento (C) segundo a direção da referida extensão (E), e

uma largura (L) segundo a direção transversal.

A Figura 2 representa uma máquina (10) de preparação de

bebidas de acordo com o estado da técnica, adaptada de modo a

utilizar um cartucho de alimentação (1) que compreende um

suporte (2) de porções individuais do tipo representado na

Figura 1 . Como se pode observar, a referida máquina (10)

apresenta pelo menos uma disposição de recolha (3) adaptada para

fixar o referido cartucho de alimentação (1), pelo menos um

dispositivo de extração (4) adaptado de modo a poder recolher

uma referida porção (21) de dose individual no seu interior, e

pelo menos um dispositivo (5) de atuação disposto a jusante do

referido cartucho de alimentação (1) e a montante do referido

dispositivo de extração (4) e proporcionado de modo que pode

movimentar o referido suporte (2) de doses individuais por meio

de rotação e desse modo fornecer as respetivas porções (21) de



dose individual sucessivamente ao referido dispositivo de

extração ( ).

Em particular, como se pode observar melhor no pormenor P01

da Figura 2 , o referido dispositivo de atuação (5) é adaptado de

modo que pode rodar e desse modo exercer uma força de tração

sobre uma extremidade a jusante do referido suporte (2) de doses

individuais, desse modo movimentando a porção (21) de dose

individual mais a jusante de uma direção de deslocamento

substancialmente horizontal para uma direção de deslocamento

substancialmente vertical, até a uma posição em que é separada

do restante suporte (2) de porções individuais e cai por ação da

força da gravidade no interior do referido dispositivo de

extração ( ).

A Figura 3 representa as diferentes vistas em alçado de uma

primeira forma de realização de um cartucho de alimentação (1)

de acordo com a presente invenção .

Como se pode observar, o referido cartucho de alimentação

(1) apresenta um invólucro de cartucho (11) proporcionado numa

forma geral de tipo paralelepípedo ou similar, adaptada de modo

a recolher no seu interior o referido suporte (2) de porções

individuais. Além disso, a referida caixa de cartucho (11)

apresenta uma largura (W) , uma profundidade (D) e uma altura

(H) , sendo que a referida profundidade (D) é proporcionada

substancialmente maior que a referida largura (W) .

O referido invólucro de cartucho (11) apresenta ainda uma

linha de enfraquecimento (13) adaptada de modo que pode ser

rompida manualmente e proporcionada num canto de cartucho (12)

em cuja proximidade é disposta uma extremidade a jusante (22) do

referido suporte (2) de porções individuais (não representado) .

A referida linha de enfraquecimento (13) pode ser

proporcionada por apenas uma linha de sucessivas regiões de



material de embalagem enfraquecido, num padrão geral de tipo

picotado ou similar, ou por duas ou mais linhas de

enfraquecimento (13) desenvolvendo-se em paralelo, ou por outra

forma de enfraquecimento configurando uma orientação de

enfraquecimento .

Em particular, de acordo com um primeiro aspeto inventivo

da presente invenção, a referida linha de enfraquecimento (13) é

proporcionada com uma configuração em forma de U ou similar, de

um modo preferido desenvolvendo-se em pelo menos duas faces do

referido canto de cartucho (12), de modo que proporciona uma

ligação de tipo pivotante da respetiva parte do canto de

cartucho (12) sobre a respetiva abertura de saída do referido

suporte (2) de porções individuais. Resulta assim de forma

vantajosa um arranjo de abertura em que parte do canto de

cartucho (12) fica ainda em ligação com o restante invólucro de

cartucho (11) em forma de bandeira pivotante e de modo que

exerce uma pressão sobre suporte (2) de porções individuais,

desse modo favorecendo o deslocamento do mesmo para fora do

referido cartucho de alimentação (1).

Como se poderá observar melhor, de acordo com a forma de

realização preferida, a referida linha de enfraquecimento (13) é

proporcionada nas faces laterais e na face inferior do referido

canto de cartucho (12), de modo que configura uma abertura de

saída em forma de prisma trapezoidal.

A Figura 4 representa o detalhe P02 identificado na Figura

3 .

De acordo com uma forma de realização preferida de um

cartucho de alimentação (1), a referida linha de enfraquecimento

(13) desenvolve-se segundo a referida altura (H) do invólucro de

cartucho (11), de modo que proporciona uma altura de abertura de

saída maior que metade e menor que 3/4 do referido comprimento

(C) de cada porção (21) de dose individual, de um modo preferido

menor que 2/3 do referido comprimento (C) . A disposição de



abertura de saída resultante favorece a saída do referido

suporte (2) de porções individuais, exercendo pressão sobre o

mesmo enquanto simultaneamente proporcionando espaço para a

passagem das referidas porções (21) de doses individuais.

De acordo com uma outra forma de realização preferida de

cartucho de alimentação (1), a referida linha de enfraquecimento

(13) desenvolve-se segundo a referida profundidade (D) do

invólucro de cartucho (11), de modo que proporciona uma extensão

de saída menor que o referido comprimento (C) de cada porção

(21) de dose individual, de um modo preferido menor que 3/4 do

referido comprimento (C) , de um modo particularmente preferido

menor que 2/3 do referido comprimento (C) .

A Figura 5 representa uma segunda forma de realização da

linha de enfraquecimento (13) num cartucho de alimentação (1) de

acordo com a presente invenção.

Como se pode observar, o invólucro de cartucho (11)

apresenta neste caso uma linha de enfraquecimento (13) ainda

configurada em forma de U e proporcionada apenas nas faces

frontal e inferior do canto de cartucho (12) . Do rompimento da

linha de enfraquecimento (13) resulta assim uma abertura de

saída que proporciona um reforço estrutural nas regiões laterais

o que contribui de forma vantajosa para manter o encaminhamento

estável do suporte (2) de porções individuais à medida que é

puxado para fora do invólucro de cartucho (11) .

A Figura 6 representa uma terceira forma de realização da

linha de enfraquecimento (13) num cartucho de alimentação (1) de

acordo com a presente invenção.

Neste caso, o invólucro de cartucho (11) apresenta uma

linha de enfraquecimento (13) proporcionada com uma configuração

de perímetro fechado e desenvolvendo-se nas faces laterais, na

face frontal e na face inferior. O rompimento da linha de

enfraquecimento (13) proporciona assim uma abertura de área



completamente desimpedida para saída do referido suporte (2) de

porções individuais.

A Figura 7 representa uma primeira forma de realização de

um sistema de cartuchos de alimentação (10) de acordo com a

presente invenção, compreendendo um primeiro cartucho de

alimentação (1) de menor altura (H) - representado em alçados

lateral e frontal da parte de cima da figura - e um segundo

cartucho de alimentação (1') de maior altura (H) - representado

na parte de baixo da figura.

De acordo com um primeiro aspeto inventivo, os referidos

cartuchos de alimentação (1, 1 ' ) apresentam invólucros de

cartucho (11) que apresentam u linha de enfraquecimento (13)

similar e se distinguem pela dif' rente altura (H) .

A Figura 8 representa uma outra forma de realização, sendo

que o cartucho de alimentação (1) apresenta neste caso uma

furação (14) nas faces laterais do respetivo invólucro de

cartucho (11), adaptadas de modo a fixar de forma rotativa um

cilindro (15) em torno do qual é enrolado o referido suporte (2)

de porções individuais.

De acordo com uma forma de realização preferida, o referido

cilindro (15) é suportado por respetivos elementos de suporte

proporcionados na referida disposição de recolha (3) .

Além disso, de acordo com uma outra forma de realização

preferida, os referidos invólucros de cartucho (11) dos

referidos cartuchos de alimentação (1, 1') apresentam um meio de

identificação (16), de um modo preferido um dispositivo do tipo

RFID ou similar, disposto de um modo preferido na região por

cima da referida abertura de saída do suporte (2) de porções

individuais .



As Figuras 9 e 10 representam uma máquina (10) para

preparação de bebidas adaptada para utilizar um sistema de

cartuchos de alimentação (1, 1') de acordo com a presente

invenção. Como se pode observar, a mesma máquina (10) para

preparação de bebidas apresenta uma disposição de recolha (3)

adaptada de modo que proporciona a colocação em posição tanto de

um primeiro cartucho de alimentação (1) com uma altura (H) , como

também de um segundo cartucho de alimentação (1') com uma altura

(H) diferente, designadamente substancialmente maior.

De acordo com uma forma de realização preferida, a referida

disposição de recolha (3) é proporcionada com uma profundidade

superior à profundidade (D) dos referidos cartuchos de

alimentação (1, 1 ' )· Além disso, de acordo com uma outra forma

de realização preferida, a referida disposição de recolha (3)

apresenta um elemento de tipo tampa que pode ser retirado no

caso de utilização de um cartucho de alimentação (1') de altura

(H) maior que a altura da parte de disposição de recolha (3) .

Um processo de preparação de bebida de acordo com a

presente invenção começa por compreender os passos de

proporcionar uma máquina (10) de preparação de bebidas, em

particular uma máquina (10) de preparação de bebidas que

apresenta um dispositivo de atuação (5) proporcionado de modo

que pode rodar em torno de um eixo de rotação substancialmente

horizontal e disposto a montante de um dispositivo de extração

(4), e de proporcionar um cartucho de alimentação (1)

compreendendo um invólucro de cartucho (11) que embala um

suporte (2) de porções individuais em forma de tipo fita ou

similar apresentando uma pluralidade de sucessivas porções (21)

de doses individuais, e um canto de cartucho (12) apresentando

uma linha de enfraquecimento (13) .

Em seguida, o processo inclui os passos (não

necessariamente por esta ordem) de romper manualmente a referida

linha de enfraquecimento (13) proporcionada no referido canto de

embalagem (12) e de fixar o invólucro de cartucho (11) numa



disposição de recolha (3) proporcionada na referida máquina

(10), sendo que o referido invólucro de cartucho (11) é disposto

com o respetivo canto de cartucho (12) na proximidade do

referido dispositivo de atuação (5) .

Em seguida, o processo inclui os passos de colocar uma

primeira porção (21) de dose individual que se encontra mais a

jusante no referido suporte (21) de porções individuais em

interação com uma superfície de perímetro exterior do referido

dispositivo de atuação (5), e de atuar o referido dispositivo de

atuação (5) num movimento de rotação de modo que este desloca o

referido suporte (21) de porções individuais por meio de tração

para fora do invólucro de cartucho (11) .
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REIVI DICAÇÕES

Cartucho de alimentação (1) adaptado para fornecer um suporte

(2) de porções individuais apresentando uma pluralidade de

porções (21) de doses individuais, adaptadas de modo a conter

uma substância edivel como por exemplo café torrado e moído, a

uma máquina (10) para preparação de produtos edíveis, por

exemplo de bebidas aromáticas, e compreendendo:

- um invólucro de cartucho (11) proporcionado numa forma

geral de tipo paralelepípedo ou similar, apresentando uma

largura (W) , uma profundidade (D) e uma altura (H) , e

- um suporte (2) de porções individuais proporcionado em

forma de fita ou similar, e compreendendo uma pluralidade

de porções (21) de doses individuais que apresentam um

comprimento (C) e uma largura (L) e são dispostas

sucessivamente de forma adjacente ao longo de uma extensão

de suporte (E ),

sendo que o referido suporte (2) de porções individuais é

proporcionado no interior do referido invólucro de cartucho

(11) com uma extremidade a jusante (22) na proximidade de um

canto de embalagem (12),

sendo que a região do referido canto de embalagem (12)

apresenta pelo menos uma linha de enfraquecimento (13) do

referido invólucro de cartucho (11) adaptada de modo que pode

ser rompida manualmente e proporcionar desse modo uma abertura

de saída do referido suporte (2) de porções individuais para

fora do referido invólucro de cartucho (11),

caracterizado

por a referida linha de enfraquecimento (13) ser proporcionada

com uma configuração semicircular ou semi-trapezoidal, pro

exemplo em forma de U ou similar, orientada para cima, de modo

que proporciona uma ligação de tipo pivotante da respetiva

parte do canto de cartucho (12) sobre a referida abertura de

saída, desse modo exercendo um peso sobre o referido suporte

(2) de porções individuais com uma componente de força oposta



à força de tração exercida sobre o referido suporte (2) de

porções individuais, à medida que este é puxado para fora do

invólucro de cartucho (11) .

Cartucho de alimentação (1) de acordo com a reivindicação 1 ,

caracterizado por a referida linha de enfraquecimento (13) se

desenvolver em duas ou três faces do referido canto de

cartucho (12 ).

Cartucho de alimentação (1) de acordo com a reivindicação 1 ou

2 , caracterizado por a referida linha de enfraquecimento (13)

se desenvolver nas faces laterais e na face orientada para

baixa do referido canto de cartucho (12), ou na face frontal e

na face orientada para baixa do referido canto de embalagem

(12) .

Cartucho de alimentação (1) de acordo com qualquer das

anteriores reivindicações 1 a 3 , caracterizado por a referida

linha de enfraquecimento (13) se desenvolver na face frontal e

na face orientada para baixo do referido canto de cartucho

(12), de modo que configura uma largura de abertura de saída

menor que a largura (W) do referido invólucro de cartucho (11)

e maior que a largura (L) do referido suporte (2) de doses

individuais .

Cartucho de alimentação (1) de acordo com qualquer das

anteriores reivindicações 1 a 4 , caracterizado por a referida

linha de enfraquecimento (13) se desenvolver segundo a

referida altura (H) do referido invólucro de cartucho (11), de

modo que proporciona uma altura de abertura de saída maior que

metade e menor que 3/4 do referido comprimento (C) de cada

porção (21) de dose individual, de um modo preferido menor que

2/3 do referido comprimento (C) .

Cartucho de alimentação (1) de acordo com qualquer das

anteriores reivindicações 1 a 5 , caracterizado por a referida



linha de enfraquecimento (13) se desenvolver segundo a

referida profundidade (D) , de modo que proporciona uma

extensão de saída menor que o referido comprimento (C) de cada

porção (21) de dose individual, de um modo preferido menor que

3/4 do referido comprimento (C) , de um modo particularmente

preferido menor que 2/3 do referido comprimento (C) .

Cartucho de alimentação (1) de acordo com qualquer das

anteriores reivindicações 1 a 6 , caracterizado por apresentar

uma furação (14) nas faces laterais do referido invólucro de

cartucho (11), adaptada de modo a proporcionar a fixação de

forma rotativa um cilindro (15) em torno do qual é enrolado o

referido suporte (2) de porções individuais.

Sistema de cartuchos de alimentação compreendendo pelo menos

dois tipos de cartuchos adaptados para recolha de um suporte

(2) de porções individuais em forma de fita ou similar, em

particular dois tipos de cartuchos de alimentação (1, 1') de

acordo com as reivindicações 1 a 7 ,

caracterizado

por os referidos tipos de cartuchos de alimentação

compreenderem um invólucro de cartucho (11) apresentando uma

linha de enfraquecimento (13) similar e pelo menos uma

dimensão diferente .

Sistema de acordo com a reivindicação 8 , caracterizado por os

referidos tipos de cartuchos de alimentação (1, 1 ' )

apresentarem suportes (2) de porções individuais com um número

diferente de porções (21) de doses individuais.

Sistema de acordo com a reivindicação 8 ou 9 , caracterizado

por os referidos tipos de cartuchos de alimentação (1, 1 ' )

apresentarem uma profundidade (D) similar e uma altura (H)

diferente .
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Sistema de acordo com as reivindicações 8 a

caracterizado por os referidos tipos de cartucho

alimentação (1, 1') apresentarem uma profundidade

diferente e uma altura (H) similar.

12. Sistema de acordo com as reivindicações 8 a 11,

caracterizado por os referidos tipos de cartuchos de

alimentação (1, 1') apresentarem formato similar e apenas uma

dimensão diferente, em particular apresentarem uma largura (W)

e uma profundidade (D) similares e uma altura (H) diferente.

Sistema de acordo com as reivindicações 8 a 12,

caracterizado por os referidos tipos de cartuchos de

alimentação (1, 1') apresentarem um meio de identificação

(16), de um modo preferido do tipo (RFID) , sendo que o

referido meio de informação (16) é proporcionado numa face

frontal e numa similar posição relativa dos invólucros de

embalagem (11) dos referidos cartuchos de alimentação (1, 1 ' ),

com relação à zona frontal de uma máquina (10) para preparação

de bebidas .

Processo para preparação de um produto edivel, como por

xemplo uma bebida aromática, compreendendo os passos:

proporcionar uma máquina (10) de preparação de produtos

ediveis, em particular uma máquina (10) de preparação de

bebidas que apresenta um dispositivo de extração (4)

adaptado para recolher uma porção (21) de dose individual,

e um dispositivo de atuação (5) proporcionado de modo que

pode rodar em torno de um eixo de rotação substancialmente

horizontal e disposto a montante de um dispositivo de

extração (4);

proporcionar um cartucho de alimentação (1) apresentando um

invólucro de cartucho (11) que recolhe um suporte (2) de

porções individuais em forma de tipo fita ou similar

apresentando uma pluralidade de sucessivas porções (21) de
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doses individuais, e um canto de cartucho (12) apresentando

uma linha de enfraquecimento (13);

- romper manualmente a linha de enfraquecimento (13)

proporcionada no referido canto de embalagem (12), de modo

que este resulta em ligação pivotante com o restante

invólucro de cartucho (11);

- fixar o invólucro de cartucho (11) numa disposição de

recolha (3) proporcionada na referida máquina (10), sendo

que o referido invólucro de cartucho (11) é disposto com o

respetivo canto de embalagem (12) na proximidade do

referido dispositivo de atuação (5);

- colocar uma primeira porção (21) de dose individual que se

encontra mais a jusante no referido suporte (21) de porções

individuais em interação com uma superfície de perímetro

exterior do referido dispositivo de atuação (5),

- atuar o referido dispositivo de atuação (5) num movimento

de rotação de modo que este desloca o referido suporte (21)

de porções individuais por meio de tração para fora do

invólucro de cartucho (11), pelo menos parcialmente contra

uma componente de força contrária exercida para baixo pelo

referido canto de cartucho (12) .

15 . Processo de acordo com a reivindicação 14 caracterizado por

incluir ainda os passos:

- introdução de um cilindro (15) numa abertura de (14)

proporcionada nas faces laterais do referido invólucro de

cartucho (11), de modo que as extremidades do referido

cilindro (15) se projetam para fora das referidas faces

laterais ;

- colocação das extremidades salientes do referido cilindro

(15) em apoio numa parte da referida máquina (10) de modo

que pode rodar.

Lisboa, 8 de Fevereiro de 2016
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