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CIPA-M101 
COLETOR ISOCINÉTICO DE POLUENTES 

ATMOSFÉRICOS – MÉTODO 101 
 

Para a Coleta de Mercúrio Particulado e Gasoso em Emissões de Fontes Estacionárias 
de Indústrias de Clor-álkali (Método 101 da US EPA) 

 

O CIPA-M101 é semelhante ao CIPA-M5, com duas restrições principais: não utilizar sonda com revestimento 
metálico e evitar vidraria com conexões que provoquem vazamento e contaminação. 
 
Com o CIPA-M101, as emissões de Hg particulado e gasoso são retiradas isocineticamente da fonte e coleta-
das em solução de monocloreto de iodo acídico (ICI). O Hg coletado (na forma mercúrica) é então aerado da 
solução para uma célula óptica e medido por espectrometria por absorção atômica.. 
 

 

 
 

Os seguintes componentes são necessários para que o CIPA-M5 tenha desempenho de um CIPA-M101: 
 

 1 Sonda com revestimento interno de vidro e boquilhas também de vidro 
 4 Impingers Greenburg-Smith com juntas esféricas esmerilhadas 

 

O CIPA-M101 utiliza filtros de quartzo, isentos de aglutinantes orgânicos, evitando assim contaminação e for-
mação de artefatos. 
 

 

PEÇAS BÁSICAS DO CIPA-M5 
 
No CIPA-M101 entram os seguintes componentes do 
CIPA-M5: 
 

CC000 .............. Console CIPA 
CB000 .............. Bomba de vácuo (com gabinete) 
CQ000 .............. Caixa quente 
CF601E ............ Adaptador do umbilical 
CF501 .............. Termopar da caixa fria 
CU05M ............. Umbilical, 5 m 
 

VIDRARIA CIPA-M101 
 
A vidraria CIPA-M101 é com pontas para conexões com 
juntas esféricas esmerilhadas e é constituída das seguin-
tes peças: 
 

CVE030 ............ Bypass do ciclone (1) 
CVE050 ............ Impinger com ponta normal (1) 
CVE060 ............ Impinger com ponta modificada (6) 
CVE070 ............ Conexão U, com juntas esféricas (6) 
CVE080 ............ Conexão L com juntas esféricas (1) 
CVE040 ............ Conjunto porta-filtro 110 mm (1) 
CVA100 ............ Garra de aço e mola, n° 28 (17) 
 

 

COMPONENTES ESPECÍFICOS CIPA-M101 
 
Os seguintes componentes são acrescidos aos componentes 
acima, do CIPA-M5: 
 
CSV15M ......... Sonda, com pitot e termopar, revestimento 

interno de vidro 
CSV400 ......... Conjunto de 10 boquilhas de vidro 
CF000SE ........ Caixa fria superestendida, com 460 mm de 

largura 
CVE101 ......... Conjunto de vidraria, completo 
 


