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PARA INTERIOR DE CHAMINÉS 
 
 
Os instrumentos denominados Ciclones em Cascata 
para Operação no Interior de Chaminés são ciclones 
de multi-estágios que facilmente se adaptam a son-
das de amostragem modelo Método 5 da EPA ou a 
outro tipo de sonda de amostragem e que medem a 
completa distribuição de tamanhos de emissões de 
partículas. 
 
O CASE-PM10, CASE-PM2.5 e CASE-PM10/2.5 são 
usados para determinar emissões de partículas a 10 e 
2,5 micrômetros. O CASE-PM10 atende ao Método 
201A (PM10) e o CASE-PM2.5 e o CASE-PM10/2.5 
atendem ao Esboço do Método para MP10 e MP2,5. 
Estes métodos se aplicam à medição de material par-
ticulado a um tamanho aerodinâmico de 10 e/ou 2,5 
micrômetros, utilizando ciclones dentro da chaminé 
operando à vazão constante. Amostras são separadas 
pelos ciclones e coletadas em meio filtrante pré-
pesado. 

 
 

 
DESTAQUES 

 
 Alta capacidade – coleta gramas de particulado 
 Análise gravimétrica e química acurada 
 Tempos mais longos de amostragem, possibilitan-

do melhor determinação de médias 
 Economiza esforço humano na recarga em cada 

ponto de amostragem 
 

 
APLICAÇÕES 

 

 Distribuições completas de tamanhos de partí-
culas 

 Emissões de partículas inaláveis, MP10 e finas 
 Especificações de desempenho de equipamen-

tos de controle 
 Deposição de partículas após deixar a chaminé 
 Fração respirável e efeitos na saúde 

 
PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO 

 

As partículas em suspensão nos gases da chaminé 
são amostradas isocineticamente através da bo-
quilha de amostragem. Os gases entram no corpo 
do ciclone tangencialmente, criando uma forma 
de fluxo em vórtice. Forças centífugas fazem com 
que as partículas maiores que o ponto de corte 
(cut-point) do ciclone se movam radialmente para 
fora, em direção à parede do corpo do ciclone. Ao 
mesmo tempo que se acumulam  na parede in-
terna, os depósitos se movem para baixo, para 
um recipiente de coleta, onde são retidos. Assim, 
são coletadas amostras extremamente grandes. 
Visto que as forças centrífugas são maiores que 
as forças gravitacionais, o ciclone pode ser opera-
do em qualquer orientação. Partículas menores 
que o ponto de corte passam através do ciclone 
para um segundo ciclone, com dimensões meno-
res. Isso gera um fluxo em vórtice mais forte, e 
as partículas menores são retiradas do fluxo ga-
soso, e assim por diante para cada estágio suces-
sivo do ciclone. O filtro de backup coleta todas as 
partículas menores que o ponto de corte do últi-
mo ciclone na série.  

 
CÓDIGOS DE MODELOS 

 
CASE-PM10 ........... Kit de amostragem de 10 

micrômetro (Método 201A) 
CASE- PM2.5 ......... Kit de amostragem de  2,5 

micrômetros 
CASE-PM10/2.5 .... Kit de amostragem de 10 e  

2,5 micrômetros 
Kits Ciclone .......... SE285-K 

SE286-1-K 
SE286-2-K 
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O Kit Ciclone CASE-PM10 é designado para atender a 
todas as exigências do Método 201A da US EPA – Deter-
minação das Emissões de MP10 (a vazão constante). O 
Método 201A é aplicável à medição dentro da chaminé, 
em fontes estacionárias, de emissões de material parti-
culado com diâmetro aerodinâmico igual a ou menor que 
um diâmetro aerodinâmico de nominalmente 10 micrô-
metros (MP10).  
 
A amostra de gases é extraída a uma vazão constante 
pré-determinada, através de um ciclone no interior da 
chaminé, que separa material particulado maior que 10 
micrômetros. Uma vazão de aproximadamente 0,5 cfm 
(14,2 lpm) corresponde a um ponto de corte de 10 mi-
crômetros; a precisão da vazão depende das condições 
reais na chaminé. Desvios das condições isocinéticas são 
mantidos dentro de limites bem definidos. A massa de 
particulado é determinada gravimetricamente após a 
remoção da água não combinada.  
 
 

 
 

Com exceção do ciclone PM10 e do porta-filtro, o sis-
tema de amostragem para o Método 201A é o mesmo 
que para os Métodos 5 e 7 da US EPA. 
 
O Kit Ciclone CASE-PM10/2.5 compreende dois ciclo-
nes para satisfazer as exigências do “esboço do méto-
do” (15/10/98) para a medição de material particula-
do, em fontes estacionárias, com diâmetros aerodi-
nâmicos iguais ou menores que diâmetros aerodinâ-
micos de nominalmente 10 e 2,5 micrômetros, res-
pectivamente. O sistema de amostragem é idêntico ao 
do Método 201A, exceto que o ciclone PM2,5 é inseri-
do entre o ciclone PM10 e o porta-filtro.  
 
Ambos o Kits Ciclones CASE-PM10 e CASE-PM2.5 são 
fornecidos com um conjunto de 11 boquilhas, um 
porta-filtro para dentro da chaminé com 64 mm de 
diâmetro, com filtros de fibra de vidro, uma extensão 
de tubo pitot e um estojo de transporte. 
 
 Modelo 

286-1 
Modelo 
286-2 

Modelo 
285 

Nº de frações de 
tamanho de partícula 7 7 7 

Vazão típica (lpm) 23 14 28 

Temperatura da 
chaminé (°C) 150 150 150 

Ciclones incluídos e 
pontos de corte    

280-10 15   

280-9 - 15 - 

280-1 8,5 11 7,5 
280-2 4,2 6,0 3,5 

280-3 2,5 4,5 2,7 

280-4 1,3 2,2 1,1 

280-5 0,73 1,0 0,57 

 
ESPECIFICAÇÕES 

 

Vazão: Nominais 14, 23 e 28 L/min em condições reais 

Faixa: 5 a 35 lpm 

Faixa de velocidade na chaminé: 3 a 50 m/s 

Boquilhas para amostragem 
isocinética: 

Conjunto de 10 (dez) com diâmetros internos de 3,5, 3,8, 4,2, 5,0, 5,5, 5,9, 6,7, 7,6, 
8,7 e 9,9 mm 

Filtro backup: Modelo 65-642F (diâmetro 64 mm); filtro de fibra de vidro (temperatura máxima de 
400°C) 

Construção: Tudo de aço inox, inclusive conexões, o-rings de Viton padrão. O-rings opcionais em aço 
inox ou outro material disponível 

Conexões e adaptadores de saí-
da: 

Porta-filtro de ½”FPT: inclui tubo adaptador reto de 5/8” de DE e 6” de comprimento 
para a sonda do Método 5 da EPA 

 
 


