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PROCEDIMENTOS DE CALIBRAÇÃO DE  

ANALISADORES  DE GASES – THERMO – SÉRIE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento tenta explicar de modo resumido, mas passo a passo, como calibrar um 

instrumento da Thermo para monitoramento contínuo de gases no ar ambiente. 

 

Supõe o uso de um multicalibrador Modelo 146i da Thermo assim como um Gerador de Ar Zero 

Modelo 111 ou 1160. 

 

Existem maneiras mais simples e primitivas de fazer uma calibração (amostrando diretamente um 

gás padrão e um ar zero pelo instrumento, porem estes métodos não são multiponto e ao longo do tempo 

utilizam muito mais gás padrão e portanto tem custo superior). 

 

Para este documento, foi utilizado um analisador de SO2 modelo 43i. Como o sistema e os menus de 

cada instrumento diferem apenas naquilo que os caracteriza para o parâmetro que se quer monitorar, e 

para não ser necessário montar um manual de calibração para cada analisador, recomenda-se ter em 

mente a necessidade de adaptar a cada caso os procedimentos e consultar o manual específico do 

analisador sendo calibrado. 

 

As principais diferenças residem no fato de alguns analisadores usam princípios de detecção 

diferentes, porém a metodologia de calibração é muito parecida ou praticamente idêntica.  
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1) INSTRUMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS 

 

a) Analisador a ser calibrado 

b) Multicalibrador 146i; 

c) Gerador de Ar Zero 111 com compressor de ar; 

d) Cilindro contendo mistura de gases certificada; 

e) Regulador de pressão de duplo estágio; 

f) Ferramentas diversas. 

g) Mangueiras de teflon de ¼” diâmetro externo. 

 

2) VERIFICAÇÃO DE FUNCIONALIDADE 

 

O primeiro passo consiste em verificar que o instrumento está funcionando corretamente. 

 

Para isto deixar o instrumento ligado pelo menos 8 horas, e depois verificar, no mínimo, que não 

apresenta ALARMES (a maneira mais fácil de ver isto é que não apareça no display o símbolo de 

um sininho). 

 

Aconselhamos NÃO calibrar um instrumento se ele não estiver ligado há varias horas, pois 

normalmente (sobretudo para concentrações baixas) demora horas em obter uma boa 

estabilização. 
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3) PRÉ-AJUSTANDO O MULTICALIBRADOR 146 

 

O segundo passo é configurar o Multicalibrador para que permita uma calibração de vários pontos. 

 

Ligue o Multicalibrador 146i por uma hora antes de começar. 

 

a) Pressione o botão para acessar o Main Menu; 

b) Escolha GAS SETUP com as setas verticais e pressione ; 

c) Escolha GAS A (ou B, ou C, conforme o caso) 

d) Para realizar qualquer ajuste, escolha o parâmetro a ajustar, pressione  e, na tela seguinte, 

use as setas  e  para mover o cursor e ↑ e ↓ para modificar o valor do caractere marcado. Uma 

vez feito o ajuste aperte enter para que o instrumento aceite definitivamente este ajuste. 

e) Ajuste GAS NAME (Nome do composto a ser usado na calibração do analisador). O nome do gás 

pode ter varias letras Retorne ao submenu pressionando o botão . 

f) Ajuste GAS SOL (Porta na parte traseira do multicalibrador à qual o cilindro em tela está 

conectado). Retorne ao submenu. 

g) Ajuste TANK CONC (Concentração do composto conforme certificado do cilindro de gás padrão). 

Retorne ao submenu. 

h) Ajuste o fluxo do ZERO (pelo menos 1500 CCM). Retorne ao submenu. 

i) Ajuste a CONC (concentração) e TFLOW (fluxo total) dos pontos SPAN1, SPAN2, SPAN3 e 

SPAN4. Pela práxis brasileira, bastam 4 pontos de SPAN e um ZERO para todas as calibrações 

necessárias. 

j) Realize novamente para cada cilindro/poluente a ser calibrado utilizado na estação de 

monitoramento. 

 

DICA: Para estabelecer os pontos SPAN1 a SPAN4, recomenda-se 20%, 40%, 60% e 80% da faixa do 

instrumento ou do valor da máxima de um período em que o analisador já apresente dados 

confiáveis. Cada novo cilindro de gás de calibração pode ser comprado com a menor concentração 

possível para este range, que pelas especificações do 146i e com margem de segurança, pode ser 

igual a 10 a 100 vezes a máxima obtida. No entanto, concentrações muito baixas não são 

geralmente fornecidas, ou, quando fornecidas, não garantidas pelos fabricantes nacionais. 
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4) INICIANDO UMA CALIBRAÇÃO DE ZERO E SPAN 

 

A calibração consiste em duas etapas: Primeiro a calibração do Zero do instrumento, e depois a 

calibração com um gás padrão com concentração conhecida seja para uma única concentração ou 

para várias concentrações (este último procedimento é chamado de calibração multiponto). 

a) Pressione o botão  para acessar o Main Menu no Multicalibrador; 

b) Escolha FLOW MODES; 

c) Escolha GAS DILUTION; 

d) Escolha GAS A, GAS B ou GAS C conforme a calibração que deseja realizar; 

e) Escolha ZERO; 

f) Pressione  para iniciar o modo ZERO. 

g) Verifique que o compressor está ligado, que há pressão superior entre 1,5 e 2 bar no mostrador do 

gerador de ar zero 111, e que o mesmo está conectado de sua porta OUT à porta ZERO AIR de 

entrada no multicalibrador. Se tudo estiver corretamente ajustado, o multicalibrador exibirá na tela o 

fluxo correspondente ao ajustado na instrução Pré-ajustando o Multicalibrador 146. Pressione a 

tecla  para retornar à tela inicial do multicalibrador. Acompanhe o fluxo e a concentração. 

h) Conecte uma mangueira de teflon entre a porta OUTPUT do multicalibrador e a porta SAMPLE do 

analisador a calibrar. A partir deste momento o analisador estará amostrando AR Zero ou seja ar 

sem poluente e a concentração medida deverá estar bem próxima do zero. 

i) Aguarde alguns minutos até a estabilização da leitura do analisador. Ajuste se necessário, 

consultando a sessão Ajustando o analisador. 

j) Retorne aos itens a, b, c e d. 

k) Escolha SPAN1, SPAN2, SPAN3 ou SPAN4 conforme deseje calibrar um ponto de SPAN ou 

multiponto. A partir destes momentos o analisador estará amostrando e medindo ar com uma 

concentração medida deve estar próxima de cada valor de SPAN programado no multicalibrador. 

l) Repita a operação conforme feito para o ZERO porem agora para SPAN. Verifique que o cilindro 

está aberto e o regulador permite saída de entre 1,5 e 2 bar para o sistema. 

m) Repita o item j. 

n) Após o término das operações, feche o regulador e o cilindro de gás.  
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Mesmo conexões muito bem realizadas e sem vazamentos detectáveis podem 

possuir um pequeno vazamento que esvazia o cilindro ao longo do tempo. 

Portanto verifique bem que não há vazamentos pois caso contrário ficará sem 

gás padrão em pouco tempo. 

 

Uma vez que o analisador esteja amostrando gás padrão com concentração 

conhecida você precisa ajustar o analisador: 

 

o) Pressione o botão  do analisador para acessar o Main Menu; 

p) Escolha CALIBRATION FACTORS; 

q) Registre (anote) os valores de BACKGROUND e COEF. 

r) Retorne à tela inicial pressionando ; 

s) Escolha CALIBRATION; 

t) Escolha CAL BACKGROUND ou CAL COEFFICIENT conforme esteja calibrando ZERO ou SPAN; 

u) Se estiver calibrando ZERO, pressione  quando a medição estiver estabilizada. Se estiver 

calibrando SPAN, utilize as setas para informar a concentração gerada pelo multicalibrador e 

pressione  para realizar o ajuste. 

v) Verifique a estabilidade da medição. Se necessário, repita as etapas de d a f. 

 

 


