
D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Máquina de laboratório tipo autoclave para tingimento até 
135°C de uma bobina de fio. Construída em aço inoxidável 
com bomba de circulação para fluxo de banho dentro-fora 
e fora-dentro (auto-reversão opcional). 
Aquecimento por resistência elétrica, resfriamento com 
trocador de calor a água.
Usado para tingimentos e lavagens de fios, e outras 
amostras como tecido e malha, flocos entre outros. 
O tanque de tingimento possui válvula de segurança. A 
amostra é colocada em tubo perfurado sobre um suporte 
com engate rápido tipo baioneta.
Possui entrada de água acionada manualmente ou através 
de microprocessador para lavagens, além de dreno. 
Um sistema de segurança permite a entrada de água, 
dosagem e drenagem de banho apenas quando a 
temperatura se encontra abaixo de 90°C.
Opcionais: Fluxo da bomba programável. 
Adição manual ou programada de produtos durante 
o processo, coleta  de amostras durante o processo, 
dosagens, medição e controle de pH (tudo até 90ºC).

uma bobina de fio
modelo colorstar cj-r-b

turbo de laboratório para

Todo o controle e a programação de processos se faz 
através do microprocessador univision touch screen
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Bombas de dosagem (opcionais):

- para corantes e auxiliares

- para álcali

- para ácido

Sensores de medição (opcionais):

- para pH

- para condutividade

dados tÉcnicos - modelo colorstar cj-r-b

Temperatura até 135 °C

Gradiente de aquecimento 0,3 - 4 ºC/min

Peso da amostra 20 - 100 g

Volume de banho 1000 ml

Relação de banho 1:8 a 1:20  (de acordo com o material)

Circulação de Banho até 3,5 l/min  (autoreversão: dentro-fora / fora-dentro)

Ajuste de pressão do tanque - 1 até 1,6 bar

Potência / Voltagem 0,15 kW  /  1 x 220 V

Dimensões L 50 x P 62 x A 82 cm

Peso aprox. 70 kg

Máquina Turbo colorstar cj-r-b

A máquina Colorstar foi projetada especificamente para 
o controle de uma série de parâmetros do processo de 
tingimento de esgotamento para otimizar os processos ainda 
em laboratório a fim de avaliar o comportamento de corantes 
e auxiliares com as várias amostras (fios em bobina cruzada, 
tecidos, malhas, tops, fibras) e melhorar a qualidade de 
tingimento.

Esta máquina permite programar toda a curva de processo, 
com gradientes e patamares de temperatura, dosagens, 
controle de pH, ajuste da bomba com fluxo dentro/fora com 
indicação do diferencial de pressão para avaliar a quebra de 
dispersão de corantes e o efeito de auxiliares.

É usado não só em laboratórios de tinturarias, fabricantes de 
corantes e auxiliares, mas também em institutos de pesquisa 
e centros de treinamento da Indústria Têxtil.

Permite o relações de banho de 1:8 a 1:20.

A amostra é colocada de forma fixa em suporte perfurado, 
onde o banho circula através do material de dentro para 
fora.

bomba magnética de engrenagem com fluxo 
dentro-fora (e reversão de fluxo) programável

Possui sistema de medição do diferencial de pressão através 
de dois pressostatos, que medem a pressão de dentro e a 
de fora, para verificar a permeabilidade dos materiais e a 
quebra de dispersão de corantes.

A máquina cj-r-b também permite trabalhar com auto-
reversão do fluxo de banho, sendo de dentro para fora e de 
fora para dentro.

Tanque de tingimento
com fluxo de banho programado

Medidor de pressão diferencial
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Microprocessador univision touch screen

amigável e de fácil uso com ilustrações gráficas de todas as 
funções do processo.

Visualiza todos os dados atualizados durante o processo na 
forma de pictogramas, tabela de dados ou gráfico.
Display de informações e mensagens de erro sob a forma de 
texto.

Microprocessador univision touch screen 

com display gráfico colorido faz todo o controle automático do processo, com patamares, alarmes, reversão, gradiente de 
aquecimento e resfriamento, ajuste da bomba de circulação, dosagens programadas, sentido do fluxo de banho, medição e controle 
de pH, indicando ainda o diferencial de pressão para avaliação de permeabilidade de materiais e quebra de dispersão de corantes.

Processador Univision com 16 MB de memória RAM para até 99 programas, e sistema operacional Windows CE permite as seguintes 
interfaces: rede LAN usando conexão RS232C ou conexão TCP/IP (interface Ethernet), USB, e cartão de memória MMC.

Através de conexão ethernet dados completos de processo podem ser criados em PC e transferidos para o controlador. 

Acompanhamento de processo em andamento no Univision pode ser visualizado e modificado em PC, inclusive para obter 
relatórios.

acessórios:

Diversos tipos de suportes para os mais variados 
tipos de amostras, além de corpo morto para 
relações de banho menores:
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acessórios da colorstar cj-r-b:

adição manual de produtos auxiliares (por gravidade) através 
de tanque de 150ml com válvula de ajuste para a pressão.

dosagem automática de auxiliares através de bomba 
peristáltica com conexões (mangueiras) e acessórios.
A programação da dosagem se faz via processador 
Univision, sendo que pode ser uma dosagem  progressiva, 
linear ou degressiva.

Tubulação externa com circulação de 
banho para medição de pH (e/ou 
condutividade) e para coleta de 
amostras de banho.

dosagem manual com seringa de 5ml em bico com membrana de 
silicone localizado na tampa do tanque de tingimento. (Acompanha 
um jogo de 100 membranas de silicone.)

sonda de pH com display

Além de sonda de pH pode ser 
instalado sonda de condutividade 
para verificar a quantidade de 
sais.

controle de pH automático, com duas bombas 
dosadoras (Prominent) para adição de álcali e 
ácido em tubulação externa na qual circula o 
banho.
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Exemplo de gráfico com quebra de dispersão de corante 
durante tingimento com fio A

Exemplo de gráfico sem quebra de dispersão de corante 
durante tingimento com fio B

outros equipamentos complementares para a colorstar cj-r-b:

cut-b

Cortador automático (com motor) para amostras circulares 
de diversos tamanhos (diâmetros de 40mm até 140mm).

Win-b

Enrolador de fios para bobinas cruzadas, com ajuste de velocidade (até 
10m/s) e ajuste de tensão para o fio.
Usado em laboratório de tinturarias para garantir bobinas com dureza  
(densidade) sempre igual para uma reprodutibilidade de tingimentos, 
testes de quebra de dispersão de corantes, ou ainda para verificar 
coagulação de corantes durante tingimento.

software „Remote Display Control Host“ opcional para acompanhamento em PC através de rede LAN com interface serial 
RS232C ou interface Ethernet TCP/IP.
Este permite ver em PC todo andamento do processo, ver e imprimir os relatórios, ou ainda modificar um processo.
Toda a programação de processos novos também pode ser feito via software.

Gráfico de curva de tingimento com indicação da temperatura (em branco), fluxo da bomba (em rosa), pH (em roxo) e 
diferencial de pressão (em vermelho).
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sistema de monitoramento de banhos de tingimento smartliquor®:

A máquina Colorstar possui ainda interface opcional para o sistema de monitoramento e análise de banhos smartliquor® 
que efetua medições online do banho durante todo o processo usando um espectrofotômetro de transmitância. Espectrofotômetro 
mede de 200 - 1100nm, com intervalos de 0,2nm.

No caso o banho é desviado através de tubulação circulando pelas cubetas do espectrofotômetro constantemente, retornando 
ao tanque de tingimento da máquina Colorstar.

O software do sistema chamado SmartLiquor® analisa até seis corantes no banho, e serve para corantes ácidos, reativos, diretos 
e dispersos. Identifica cada um dos corantes em banho e determina a velocidade de esgotamento de cada um, mostrando a curva 
de esgotamento na forma de gráfico. Traz ainda todos os outros dados do processo de tingimento, como gradientes e patamares 
de temperatura, dosagens, pH, diferencial de pressão, entre outros, de acordo com a máquina de tingir em questão. 

Com estes dados o software consegue informar o índice de compatibilidade entre os corantes do banho, e mostrar o comportamento 
de cada um dos corantes durante o processo ao longo das mudanças de temperatura, pH, dosagens, variações de pressão. 

A partir destes dados se faz a avaliação do processo em si para modificar gradientes de temperatura e dosagens, a fim de otimizar 
ao máximo a curva esgotamento dos corantes do banho, para obter tingimentos sem manchas e com reprodutibilidade garantida 
na tinturaria.

A análise do banho deve ser feita para todas aquelas cores, substratos e máquinas que apresentam problemas na tinturaria, 
reduzindo drasticamente perdas, reprocessos e desperdícios.

O sistema SmartLiquor® também pode ser usado em modo offline, isto é, com medição de amostras de banho coletadas manualmente 
de qualquer tipo de máquina de produção ou de laboratório, ou ainda conectado à máquina de produção em tinturaria. 

Exemplo de gráfico da curva de esgotamento de 
cinco corantes em tingimento de poliéster e viscose 
(um corante azul, um vermelho, dois laranjas e um 
amarelo).

Da máquina Colorstar vem os dados do processo 
como temperatura programada e real (em vermelho), 
pH (em azul), fluxo de banho (em verde) e diferencial 
de pressão (em laranja).
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Gráfico de curva de tingimento mostrando a curva de esgotamento de três corantes (um azul, um amarelo e um vermelho, 
além dos dados do processo com indicação da temperatura (em vermelho), pH (em azul) e diferencial de pressão (em 
amarelo):

opcional: SmartLiquor® com sonda de pH e sonda 
de condutividade para medições diretas no banho que 
circula pelas cubetas do espectrofotômetro.

standard: SmartLiquor® com CLP para uso universal 
offline ou online com qualquer tipo de máquina de 
tingimento que possua interface digital para coleta de 
dados do processo.
Sistema motorizado move a cubeta do espectrofotômetro 
para a posição de medição automaticamente, e bomba 
aciona o fluxo de banho.

Exemplo de gráfico sem quebra de dispersão após troca 
de corante amarelo na receita original. Com novo amarelo 
há um alto índice de compatibilidade entre os corantes.

Exemplo de gráfico com quebra de dispersão usando 
tricromia com um baixo índice de compatibilidade entre os 
corantes da receita.

O Dr. Martin Ferus-Comelo, pai do software SmartLiquor®, formou-se em Engenharia de Meio Ambiente na 
Universidade de Berlin, Alemanha.  Trabalhou em empresas da indústria têxtil alemã assim como na Lorber 
Industries, Los Angeles, EUA, como chefe do departamento de preparação e tingimento contínuo. 
Em 2002 voltou para a vida acadêmica com pós-doutorado na pesquisa do Departamento Químico de 
Cores e Polímeros da Universidade de Leeds, Reino Unido, onde iniciou o desenvolvimento do software 
SmartLiquor®.
Concluiu seu pós-doutorado em 2005 e desde 2004 é diretor gerente da Smart Lab Ltd, Leeds, Reino 
Unido, onde pesquisa a fundo o comportamento de corantes em banho durante os vários processos 
de tingimento, aprimorando e complementando cada vez mais o software SmartLiquor® com novas 
ferramentas, teorias e cálculos. Dr. Martin Ferus-Comelo tem uma série de artigos científicos publicados 
em revistas internacionais.

Ferramentas opcionais do software smartliquor®: 
coeficiente de „solubilidade“ para corantes dispersos em poliéster; otimização de gradientes de temperatura e dosagem 
(especialmente para corantes solúveis em água); eliminação da variação de cor em início de tingimento contínuo (Pad Batch).

Outros softwares:
smartmachine® para a otimização de processo para cada máquina 
da tinturaria, considerando volume de banho, características do 
material têxtil, número de contatos do banho com material, entre 
outros.
smartrinse® para otimizar as lavagens no caso de tingimento 
reativo.
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aparelhos de laboratório mathis ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
CEP 06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br

Werner mathis aG
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich
Switzerland
Telefon: +41 44-852 5050
Telefax: +41 44-850 6707
E-mail: info@mathisag.com
www.mathisag.com

Werner mathis u.s.a. inc.
2260 HWY 49 N.E./P.O. Box 1626
Concord N.C. 28026
U.S.A.
Phone: +1 704-786-6157
Fax: +1 704-786-6159
E-mail: usa@mathisag.com

mathis (india) pVt. ltd.
203, Swastic plaza
Pokhran Road No. 2, Thane 400 601
India
Phone: +91 22 2585 4304
E-mail: india@mathisag.com

mathis (china) - asia pacific
Hongmei Lu3297, No. 20/301
201 103 Shanghai
China
Phone: +86 21 54 221 118
Fax: +86 21 54 221 118
Mobil: +86 134 82 141 292
E-mail: china@mathisag.com

representante:


