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1. FLUXO PARA STARTUP DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE HVI
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2. CALIBRAÇÃO DOS MÓDULOS DO EQUIPAMENTO HVI
Calibração é o nome dado ao conjunto de operações que se estabelecem sob 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.
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 e 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 representando 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 (Figura 3).
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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), onde podemos selecionar
um módulo para o procedimento de
calibração.

FIGURA 4.0 – JANELA INICIAL DE CALIBRAÇÃO E PREFERÊNCIAS

O primeiro módulo da lista é o “Length + Strength”, na lista auxiliar, à direita, 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 (Fig 5), onde será
executada a calibração deste módulo.
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FIGURA 5.0 – JANELA DE CALIBRAÇÃO DO MÓDULO LENGTH STRENGTH

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).

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.
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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”.
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
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FIGURA 8.1 – JANELA DE CONFIGURAÇÃO DE PARAMÊTROS DE FIBRAS CURTAS

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, abrir 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, abrir 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 para as medidas padrões conhecidas. São feitas quatro tomadas de cada azulejo. A cada tomada,
este é girado 90° no sentido horário e, 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.

_________________________________
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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