
 

IMPACTADOR DE 
8 ESTÁGIOS 

PARA AEROSSÓIS NÃO-VIÁVEIS
 

 
 

IMPACTADOR EM CASCATA DE 8 ESTÁGIOS 
 

DESTAQUES 
 

 Coletor de partículas secas e úmidas; 
 Análise gravimétrica com precisão de método de referên-

cia; 
 Facilidade de operação e calibração; 
 Retorno e perdas de partículas virtualmente eliminados; 
 Alta coleta mássica e alta vazão; 
 Análises gravimétricas ou químicas; 
 Disponíveis substratos de inox e de fibra de filtro. 
 

 
DESCRIÇÃO 

 

O Impactador de Cascata de Oito Estágios é um amostrador 
multi-estágios e multi-orifícios, projetado para medir a distribui-
ção de tamanhos e os níveis de concentração mássica de partí-
culas sólidas e líquidas.  Os Amostradores de Aerossóis Não-
Vivos no Ambiente são calibrados com partículas esféricas de 
densidade um (1g/cm3), de modo que as partículas coletadas 
tornam-se aerodinamicamente equivalentes às partículas de 
referência, independente de seu tamanho físico, forma ou densi-
dade.  Portanto, podem ser determinados o provável ponto de 
deposição respiratória, o comportamento das partículas, o tipo 
de equipamento de controle necessário para a coleta das partí-
culas e a satisfação dos regulamentos de TLVs (Threshold Limit 
Values) da OSHA e da US EPA. 
 
Os Impactadores em Cascata são constituídos de estágios de 
classificação consistindo em uma série de boqueiras e superfí-
cies de impacto.  Em cada estágio, uma corrente de aerossóis 
passa através da boqueira e vai de encontro à superfície.  As 
partículas na corrente de aerossóis com inércia suficientemente 
grande impactarão sobre a placa, enquanto que as com menor 
inércia prosseguem para o próximo estágio. Quanto maior a 
velocidade dos aerossóis nas boqueiras, menor o diâmetro das 
partículas coletadas em cada estágio.  As partículas demasia-
damente pequenas para serem coletadas no último estágio são 
coletadas num filtro posterior. 
 

OPERAÇÃO 
 

A faixa de tamanho das partículas coletadas em cada um dos 
oito estágios depende da velocidade no orifício do estágio, da 
distância entre o orifício e a superfície de coleta e das caracte-
rísticas de coleta do estágio anterior. 
 
A combinação de vazão constante com orifícios de diâmetros 
sucessivamente menores aumenta a velocidade do ar de amos-
tragem à medida que este flui em cascata através do amostra-
dor, resultando na impactação de partículas progressivamente 
menores nos estágios que se sucedem.   
 
À vazão de 28,3 lpm, o fracionamento das partículas vai de 10,0 
a 0,4 micrômetros de diâmetro.  As partículas que, por serem 
demasiadamente pequenas, não impactam na última placa de 
coleta, são coletadas no filtro de backup. 

 

ESPECIFICAÇÕES 
 

Vazão 28,3 L/min 

Tamanho de Partículas 8 frações de 0 a 0,4 micra; > 10 micra no pré-separador;  < 0,4 micra no filtro final 

Substratos de Coleta Aço inox, fibra de vidro, folhas de alumínio e de celulose adaptáveis, 81 mm de diâmetro 

Filtro Final Fibra de vidro, 81 mm de diâmetro 

Pesagem dos Filtros Exatidão de   0,02 mg e precisão de   0,01 mg 

Material Alumínio 

Tamanho 89 mm de diâmetro e 229 mm de altura 

Peso 1,5 Kg 
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