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1. FLUXO PARA STARTUP DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO

ESCOPO
O instrumento que realiza a análise HVI e H2SD em amostras de algodão em pluma é dotado de módulos que operam
elétrica, eletrônica e pneumaticamente. Logo, necessitam de outras máquinas que auxiliem na produção, condução e
armazenamento dos recursos necessários para o funcionamento dos equipamentos.
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1. FLUXO PARA STARTUP DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO HVI e H2SD.
1.1 STARTUP DO COMPRESSOR
1.1.2 COMPRESSOR DE PARAFUSO 3005 - SCHULZ

O ar fornecido para o instrumento cumprir as exigências da ISO 8573.1 Qualidade classe 3, como
Granulometria DIRT:
<5 microns
ÁGUA Ponto de Orvalho Pressão:
<-4 ° F @ 100 PSIG (128 ppm por volume)
OIL (incluindo vapor):
<1,0 ppm
Pressão de ar:
100-150 PSIG (700-1034 kPa)
Volume de ar:
O instrumento requer pelo menos 03 SCFM (85litros / min) fornecido
por uma linha de 10 mm (3/8 polegada).
A pressurização do ar ocorre através do compressor na própria estrutura do laboratório (sala de máquinas). Este
compressor é dotado de bomba de compressão, balão reservatório, expurgador, filtros de ar e secador. Para o startup deste
equipamento é necessária rede elétrica trifásica com cabos de 2,5mm e disjuntor individual.
Para ligar basta acionar o botão

(ON), localizado na parte superior frontal do compressor.

1.2 STARTUP DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
O condicionamento do ar no interior dos laboratórios é responsabilidade do sistema de climatização, que mantém o
ambiente com temperatura constante de 20°C +- 2 e umidade em 65% +- 2.
Para ligar o sistema de climatização, basta girar o disjuntor no sentido horário, (Figura 1.0) do quadro geral que fica
dentro do laboratório.
FIGURA 1.0 - QUADRO GERAL
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1.3 STARTUP DO NO BREAK
A energia consumida pelas máquinas HVI USTER 1000 e H2SD deve possuir corrente contínua, e as sazonalidades da
rede elétrica externa não devem chegar até os circuitos elétricos na máquina. Para tanto, é utilizado um No Break que estabiliza
a energia e garante carga elétrica caso a rede externa deixe de alimentar o sistema.
O sistema HVI USTER 1000 e H2SD opera em 220V AC ± 15% (50 a 60 Hz) e requer um disjuntor separado dedicado de 15
ampères no centro da unidade de carga elétrica.
Durante a operação normal, os sistemas HVI 1000 e o H2SD extraem aproximadamente oito (8) ampères da corrente de
arranque.
A linha de energia é uma única fase principal com uma chave de proteção. Todos os componentes do sistema estão
conectados à barra de energia localizada no gabinete, com exceção do sistema de vácuo, que é conectado à caixa de força do ar
comprimido.
O No Break fica ao lado da máquina HVI dentro do laboratório.
Para ligar este equipamento basta navegar com as setas de localização
, situadas na parte superior frontal do
No Break até a opção “ENTER PARA LIGAR”, depois apertar o botão ENTER
.

1.4 STARTUP DO EQUIPAMENTO HVI e H2SD.
1.4.1

EQUIPAMENTO HVI USTER 1000 e H2SD.
FIGURA 2.0 - HVI USTER 1000

Cor e Trash

Mesmo contando com vários módulos para levantamento de diversas características da fibra de algodão como
comprimento, resistência, finura, maturidade dentre outros, a máquina HVI USTER 1000 possui apenas uma
chave geral, que aciona todos os módulos e uma chave da caixa de força do vácuo que o aciona
separadamente.
Para ligar a máquina HVI USTER 1000, basta modificar os dois interruptores para a posição ON
conforme ilustrado ao lado.
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FIGURA 3.0 – H2SD

1.4.2

COMPUTADOR ON-BOARD

Os equipamentos HVI USTER 1000 e H2SD contam ainda com um computador, dotado de sistema operacional Windows XP,
embutido. Este é responsável por controlar os módulos de análise, monitorar as operações gerais da máquina e fornecer
informações em interface gráfica para o usuário.
Para ligar o computador basta modificar a posição do interruptor da CPU para a ON

.

2. CALIBRAÇÃO DOS MÓDULOS DO EQUIPAMENTO HVI
Calibração é o nome dado ao conjunto de operações que estabelecem condições especificadas, a relação entre os
valores indicados por um instrumento (calibrador) ou sistema de medição e os valores representados por uma medida
materializada ou um material de referência, ou os correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões. Ou seja, é a forma
de garantir que os resultados apresentados pelas análises realmente representam a realidade.

2.1 BALANÇA DE PRECISÃO TOLETO ML 802

Para este instrumento é necessária uma aferição anual. Para isto, é contratada uma empresa de
metrologia capacitada para prestação deste serviço.
Ao ligar a máquina HVI USTER 1000, é necessário tarar - abater a tara - da balança. Para tanto, basta
pressionar o botão representado pelo símbolo à direita, localizado na parte frontal da balança. A balança vai
reiniciar e no visor aparecerá a mensagem “0,00g”. Que significa que o processo de tara está concluído.
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2.2 MÓDULO LENGTH/STRENGTH – LS

Das amostras analisadas no módulo L/S, são levantados os valores de comprimento médio (Len ou UHML), resistência (Str),
uniformidade (Unf), Alongamento (Elg), Índice de fibras curtas (SFI), Maturidade (Mat) e Índice de fiabilidade (SCI).
Nos testes do módulo, a unidade funciona como um instrumento autônomo.
O Módulo de L/S consiste em:
• Um mecanismo de preparação de amostra automático;
• Um mecanismo de escovagem;
• Um sistema óptico para a medição de comprimento e uniformidade;
• Um sistema de vácuo para retirar as fibras para o sistema óptico;
• Um sistema de mandíbula de aperto para a resistência de medição e alongamento.
Após o algodão ser colocado no tambor de amostragem, os pentes são automaticamente preparados. Eles deslizam ao longo
da pista do instrumento para o mecanismo efetuar a escovagem, para depois movê-lo até a posição para o teste.
Os tambores de amostragem estão localizados na parte superior do instrumento. A caixa de vácuo está localizada no lado inferior
esquerdo do armário L/S.
Para calibrar este módulo é necessário abrir o software de interface gráfica do equipamento USTER 1000, o
HVI 1000M. Este software é representado na área de trabalho pelo ícone de atalho à esquerda.
Ao realizar duplo clique sobre este ícone, o software HVI 1000M será carregado na memória do computador e
uma interface gráfica será exibida no monitor conforme ilustrado na figura 3.0.

FIGURA 3.0 – JANELA PRINCIPAL DO HVI 1000M
Para acessar a janela de
calibrações é necessário clique único
sobre o botão calibrações e
preferências, localizado na barra de
ferramentas do HVI 1000M, e
representado pelo ícone (
).
Ao realizar esta ação, o
sistema carregará a janela de
calibrações e preferências, (figura
4.0) onde podemos selecionar um
módulo para o procedimento de
calibração.
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FIGURA 4.0 – JANELA INICIAL DE CALIBRAÇÃO E PREFERÊNCIAS

O primeiro módulo da lista é o “Length + Strength”, na lista auxiliar, à direita, onde consta apenas uma forma de calibração:
algodão LS. Ainda nesta janela as ações disponíveis são:

Verifique a calibragem;
 Calibração de fábrica;
 Calibração fechar;
 Alterar tolerâncias;
 Alterar referências;
 Ver resultados da calibração.
Para iniciar a calibração do primeiro módulo basta clicar em “Check Calibration”, abrirá uma nova janela, (figura 5.0)
onde será executada a calibração deste módulo.

FIGURA 5.0 – JANELA DE CALIBRAÇÃO DO MÓDULO LENGTH STRENGTH
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Nesta tela são realizados 24 testes com o algodão no padrão internacional USDA (UPLAND), a fim de ajustar os sensores
da máquina, gerando a confiabilidade nos resultados apresentados pelas análises posteriores. Quando a calibração é concluída,
o sistema emite um relatório que descreve todo o procedimento de calibração, como o número de identificação da máquina,
data, hora e operador que executou o procedimento de calibração (Figura 6.0).
FIGURA 6.0 – RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO L/S

Estes relatórios são automaticamente gravados na memória do computador e posteriormente exportados para uma
pasta no formato *.PDF e impressos. O arquivamento destes documentos é feito tendo como índices os códigos das máquinas
e a data de impressão.

2.2 MÓDULO MICRONAIRE – MIC

O procedimento de calibração para Micronaire envolve a medição da queda de pressão através da câmara
de Micronaire quando dois algodões de calibração - representando valores de Micronaire de baixos (2,60) e altos (5,49) - são
testados. Para selecionar o módulo de MIC para a calibração, selecione “Micronaire” na janela “Módulo” (Module), e depois
selecione “Algodão Mic” (Mic Cotton) na janela auxiliar. Para iniciar o processo de calibração basta acionar o botão “Check
Calibration”.
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FIGURA 7.0 – JANELA INICIAL DE CALIBRAÇÃO E PREFERÊNCIAS

Uma nova janela será carregada para auxiliar no processo de calibração:
FIGURA 8.0 – JANELA DE CALIBRAÇÃO DO MÓDULO MICRONAIRE

A câmara Micronaire fica localizada na parte frontal do equipamento HVI USTER 1000, imediatamente abaixo da
balança.

SENSOR DA CÂMARA MICRONAIRE
CÂMARA MICRONAIRE

FIGURA 9.0 – CÂMARA MICRONAIRE
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A própria janela de calibração do módulo Micronaire fornece as instruções para executar a calibração:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesar 10,00 g + / - 0,01 g do algodão Mic baixo.
Insira o algodão Mic baixo para a câmara de Micronaire e feche a porta da câmara.
Retire o algodão Mic baixo.
Pesar 10,00 g + / - 0,01 g do algodão Mic baixo. Se a amostra utilizada é a mesma, abra a amostra com a mão.
Insira a segunda amostra de algodão Mic baixo para a câmara de Micronaire e feche a porta da câmara.
Retire a segunda amostra de algodão Mic baixo e devolva-o para o lixo apropriado.
Pesar 10,00 g + / - 0,01 g do algodão Mic elevada.
Insira o algodão microfone de alta para a câmara de Micronaire e feche a porta da câmara.
Remova o algodão Mic elevada.
Pesar 10,00 g + / - 0,01 g do algodão Mic elevada. Se a amostra utilizada é a mesma, abra a amostra com a mão.
Insira a segunda amostra de algodão microfone de alta para a câmara de Micronaire e feche a porta da câmara.
Retire a segunda amostra de algodão microfone de alta e devolva-o para o lixo apropriado.

Ao final do procedimento de calibração do Módulo Micronaire, também é gerado o relatório de calibração, que é
automaticamente gravado na memória do computador, e posteriormente exportado no formato *.PDF, impresso e arquivado.
FIGURA 10.0 – RELATÓRIO DE CALIBRAÇÃO DO MÓDULO MICRONAIRE

2.3 MÓDULO CT - COLOR E TRASH (COR E LIXO)

Neste módulo são realizados testes através da captura e processamento de imagens da amostra. Os testes realizados neste
módulo levantam valores acerca da cor do algodão - grau de amarelamento da amostra (+b) e reflectância (RD) – ao cruzar os
valores de RD e +b, o sistema automaticamente localiza o padrão do algodão e o disponibiliza na coluna CG.
O segundo teste realizado levanta informações inerentes à quantidade de materiais não fibrosos contidos na amostra – grau
de material não fibroso (Leaf), porcentagem da área ocupada por este material (Area) e a quantidade de pontos que este material
aparece (Count). Como são feitos dois testes no mesmo módulo, este exige duas calibrações diferentes.
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FIGURA 11.0 – JANELA INICIAL DE CALIBRAÇÃO E PREFERÊNCIAS

2.3.1 CALIBRAÇÃO DA COR (COLOR)

O sistema observa um conjunto de azulejos de valores de cor conhecidos e compara os valores lidos a partir desses
azulejos para as constantes de calibração armazenados no sistema. Se os valores não concordarem, o sistema altera as
constantes para trazer de volta as medidas padrão conhecidas. São feitas quatro tomadas de cada azulejo a cada tomada, este
girado 90° no sentido horário, ao completar 360°, ou seja, quando todos os lados do azulejo forem capturados, o azulejo é
substituído pelo próximo solicitado pelo sistema.
FIGURA 12.0 – JANELA DE CALIBRAÇÃO DE COR

A janela de Status exibe as instruções para o preenchimento de calibração:
•
•

Segure o lado azulejo branco voltado para baixo para a janela de cor e pressione o botão Start (no gabinete do Mic).
O sistema irá solicitar (várias vezes) que você reposicione o azulejo da cor e clique em OK na tela à medida que progride
através de calibração.

Estas instruções aparecem para cada azulejo:
 Branco;
 Marrom;
 Amarelo;
 Cinza;
 Central.
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Ao concluir as capturas de
todos os lados dos seis
azulejos descritos acima, o
sistema finaliza a calibração e
emite um relatório que atesta
esta aferição.

2.3.2 CALIBRAÇÃO DO TRASH (LIXO)

Nesta calibração, é apresentado para o sistema um azulejo branco com vários pontos pretos. Nesta calibração, os
pontos pretos são entendidos com TRASH (lixo). Ou seja, é apresentando um azulejo com um grau conhecido de TRASH; se os
valores lidos não coincidirem com os valores pré-estabelecidos, o sistema ajusta a medida para igualar a leitura do azulejo com
o grau estabelecido anteriormente.
Para este teste também existe uma janela de status que exibe as instruções para o preenchimento de calibração:
•
•

Segure o azulejo de calibração TRASH (cerca de 200 pontos) para a janela de cor e pressione o botão Iniciar (do gabinete
do Mic).
O sistema irá solicitar (várias vezes) que você reposicione o azulejo da cor e clique em OK na tela à medida que progride
através de calibração.

Ao concluir as capturas de todos os lados do azulejo TRASH, o sistema finaliza a calibração e emite um relatório que
atesta esta aferição.

3. PROCEDIMENTOS E METODOS DE ENSAIO DO EQUIPAMENTO H2SD

3.1 A viscosidade Detector High Speed: sequências
3.2 O H2SD pode analisar uma amostra em 30 segundos. O trabalho de ensaio serve para otimizar o funcionamento de
cada estação, a fim de tornar a máquina compatível com uso intensivo em um ambiente industrial. Além disso, os acessos para
as várias partes da máquina foram concebidos para uma manutenção fácil e rápida. Isso se aplica tanto à mecânica e às seções
de eletrônicos da máquina.
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3.3 A análise é realizada a 65.0 + - 2% HR (umidade relativa) e 20 + - 2 C.
Os algodões a serem testados devem ter sido preparados e acondicionados sob estes valores de temperatura e umidade durante
24 horas antes de serem testados no H2SD. As amostras têm entre 150 e 200 gramas e vêm identificadas e embaladas em papel
craft.

3.4 Pressione o botão ON localizado na parte frontal do módulo de controle do H2SD (acima do teclado) para iniciar
WindowsH2SD.

3.5 Gire o rotor, pressionando o botão Init Opener. (Figura 13)
FIGURA 13

3.6 Ligando o H2SD em vista dianteira - Números, botões e cores podem mudar, dependendo do modelo.

3.7 Estado da tela principal: Três indicadores no console. A luz do botão de controle do software é verde quando está
ligado.

3.8 A luz do indicador fica verde quando o motor abridor está ligado.
3.9 P a r âm e tr o s escolha configurações
3.9.1 Após iniciar o Windows, e dependendo da configuração (isto é, rede ou mono), se necessário, introduza um
nome de utilizador Windows («log») e uma palavra-passe. Em seguida, pressione OK para executar automaticamente a H2SD.
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Figura 14.0 Detector H2SD de pegajosidade em pluma de algodão.

4. Descrição
4.1 Esta parte descreve uma parametrização simples. Os resultados são armazenados em arquivos de texto e um nome
deve ser dado à amostra ao carregar.
5. H2SD startup
5.1 Na parte de trás do H2SD conecte o H2SD a uma fonte de alimentação adequada (Fig. 15) 220-230 V e 50 - 60 Hz (poder
do H2SD 3.5 kW).
5.2 Ligue a máquina para fornecimento adequado de conjunto de ar comprimido limpo entre 6 e 7 bares linha 16-22 mm, 30
3

m /h, conecte-se à escala para uma fonte de alimentação adequada.
5.3 Vire o H2SD utilizando o interruptor principal na parte de trás H2SD sob o medidor de pressão de ar (Fig. 15).

Figura 15: Ligar a H2SD em, vista traseira
6. Parâmetros de configuração do H2SD
6.1 Após iniciar o Windows, e dependendo da configuração (isto é, rede ou mono), se necessário, introduzir um nome
de utilizador Windows («log») e uma palavra passe. Em seguida, pressione OK para executar automaticamente a H2SD.
6.2 Quando não há nenhuma senha, o software é iniciado automaticamente.
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6.3 Uma vez que o software é iniciado, a janela homepage (tela) aparece (Fig. 16), você pode escolher um idioma e insira um
nome de operador.
6.4 Durante o primeiro uso, este software é definido com parâmetros padrão; ele pode ser personalizado e salvo por
cada usuário.

Figura 16 Tela homepage do H2SD

6.5 Você pode esperar até que a tela da página inicial desapareça ou pressione o botão
pressione Alt + H, você vai então visualizar a janela principal em tela cheia (fig. 17)

, ou

6

Figura 17: tela principal do H2SD
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6.6 Aviso: Se a opção de exibição da tela homepage não é ativada, você recebe as opções de operação
diretamente na tela principal. Nesta tela principal, você tem que seguir os passos abaixo:
6.7 Se você não transformar o rotor ligado, pressione F2 ou clique no botão "abridor” (opener)

6.8 Digite um nome de operador selecionando a área em cima à direita, qu e tornasse preto (ou pressionando
sucessivamente tecla Tab.) (fig. 18)

Figura 18: Área de Nome de usuário captura

6.9 Digite um nome do arquivo para os resultados diferentes (fig. 3.4), selecione um tipo de extensão: .txt ou .csv (para
um uso simples). O nome do arquivo deve ser o caminho de acesso completo com os diretórios corretos no disco rígido (c: \
H2SD \ Data caminho padrão)

Figura 19: Resultados nome e área de tipo de arquivo de captura

6.9.1 Definir um número de repetições na área sob o nome, digitando o número que você deseja, ou aumentando ou
diminuindo, utilizando as seguintes teclas (fig. 3.5.).

Figura 20: Número de área de captura repetições

Se v o c ê d e s e j a a d i c i o n a r i n f o r m a ç õ e s d e a r q u i v o p o s i ç ã o , v o c ê d e v e pressionar o botão de opções
para obter a guia Resultados.
Pressione F5 ou empurre esse botão, (ou pressione Alt + O) ou selecione Opções / menu Resultados e você vai ter o
parâmetros guia resultados (fig. 3.7)
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Figura detalhada resultados: 21 parâmetros área
6.9.2 Você tem agora de esperar por permissão de análise, até que cada botão e cada menu automático ou
semi-automático torne-se ativo, ou seja, os botões da cor cinza (fig. 22) ficam mais claros quando estão ativos.
O tempo de aquecimento é geralmente em torno de 60 minutos após o início do rotor, devido ao tempo de equilíbrio
de temperatura e umidade H2SD.

Figura 22: Área de Controle: os botões não permanecem ativados durante o tempo de
equilíbrio.
Se não houver nenhuma falha, o tempo de aquecimento restante antes da permissão será exibido na área de imagem
na parte inferior à direita (fig. 23).

Figura 23: Área de câmera de vídeo mostrando H2SD restante tempo de aquecimento
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6.9.3 Quando o tempo de aquecimento é concluído, o modo automático ou semi-automático dos menus e botões de modo
torna-se ativo (fig.24). Se o estado de H2SD é normal, você pode selecionar um dos dois modos de funcionamento e realizar
medições no caminho a seguir.

Figura 24: Área de Controle, analisar o modo detalhe utilizável

6.9.4 A câmera de vídeo sugere que a seleção de um modo de análise (fig.25).

Figura 25: Modo Automático: botão e câmera de vídeo Controle de área
Os modos de lançamento automáticos e semi-automáticos supõem que não há nenhuma anormalidade apontado para uma
mensagem na área de imagem, um indicador amarelo de temperaturas e umidade no fundo vermelho, ou uma luz amarela
intermitente para pressão de ar e portas.
7. M o d o Automático
7.1 Pressione F4 ou clique no botão Auto (fig.2 6) ou clique no Modo / Auto. O modo automático é indicado pela luz
verde de um diodo no botão de controlo (fig.26).

Figura 26: botão de controle de modo automático e ativação verde indicador de estado
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7.2 Se o indicador vermelho sobre a mesa ou sobre as luzes principais da área de status da tela aparecer (fig.
27), pressione o botão de módulo de controle H2SD Init.

Figura 27: colocar as amostras
indicador vermelho.
7.3 Passo A: Carregado de amostras, as luzes indicadoras verdes (fig. 28) e a abertura do H2SD mostram que a análise
está começando.

Figura 28: O indicador verde significa
que a oferta do motor está
trabalhando com uma permissão de
carga.
7.4 Identificação das amostras: digite o nome da amostra na área de texto específico fundo verde na parte inferior à
direita (29 fig.). Você pode selecioná-lo, pressionando F8 ou clicando sobre ela.

Figura 29: área de captura nome d e
Amostra
7.5 Quando tiver introduzido um nome, você pode então validar usando a tecla Enter, mas não é uma exigência. Quando as
luzes indicadoras amarelas acenderem ininterruptamente (fig. 30), isso significa que o software detectou o carregamento
desta amostra.

Figura 30: amostra de carga A
Luz amarela
7.6 Se você tiver validado o nome de uma amostra, ele será copiado nos resultados de grade (com suas repetições) e esta
linha de resultados terá um fundo verde que mostra o estado de carga (fig. 31) ; o nome e o número de repetições aparecem
com a mesma cor na área do estado das várias cabinas de tratamento.
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Figura 3: janela principal: análises e resultados de amostras da
área de status
Se você ainda não tiver validado o seu nome, você terá o mesmo resultado, mas apenas 10 segundos antes do final do ciclo.
8. Etapa B: amostra seguinte

8.1 Aguarde até o final do ciclo, que dura cerca de 30 segundos, e aguarde até que a amostra carregada se mova na direção
da placa quente, um progresso nos indicadores multicoloridos mostra o tempo gasto entre dois ciclos da máquina.
8.2 Nesse meio tempo, prepare a próxima amostra (ou a repetição) e volte para a Etapa A para a próxima repetição.
Percebe-se Que:
8.3 S e o número de repetições é maior do que 1, o nome da amostra deve ser indicado apenas uma vez.
8.4 A linha de resultado / amostra da primeira amostra (rep) na etapa de pressão quente está agora no vermelho.
8.5 Se a amostra tem atraso e não se mexeu, tudo permanecerá na mesma posição e você vai ter que esperar mais um ciclo
para sair da almofada de algodão da câmara e ser capaz de carregar a próxima repetição ou a amostra.

Goiânia, 15 de Fevereiro de 2017

_________________________________
Dulcimar Pessatto Filho
Diretor executivo Agopa

_________________________________
Rhudson Santo Assolari Martins
Gerente do Laboratório-Agopa

_________________________________________
Valter Lopes da Silva
Assistente administrativo do Laboratório-Agopa
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