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O IMPACTADOR Mark III é designado para 
operar com trens de amostragem em 
chaminé contendo o conjunto sonda-pitot 
e fazendo apenas pequenas modificações 
para adaptações neste. A caracterização 
aerodinâmica de partículas em chaminé 
fornece dados não disponíveis com qual-
quer outro amostrador. Tais dados são de 
atendimento regulatório, determinação de 
eficiência de equipamento de controle da 
poluição e determinação de transporte 
atmosférico, deposição e re-suspensão de 
partículas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESTAQUES 
 

 Caracteriza e coleta material parti-
culado em dez faixas de tamanhos 
aerodinâmicos (incluindo o pré-
separador e o filtro de backup). 

 Pré-separador e porta-filtro de 
backup padrão, ambos de aço inox, 
para a coleta absoluta de partículas 
grande (> 10 micrômetros) e pe-
quenas (< 0,4 micrômetros), res-
pectivamente. 

 Estojo, placas, porta-filtros e espa-
çadores de inox permitem a utiliza-
ção em chaminés com temperatu-
ras de até 816°C. 

 A separação inercial incorpora ta-
manho, forma e densidade das 
partículas em dimensões aerodi-
nâmicas. 

 Elimina a necessidade de dimensi-
onamento e contagem microscópi-
cos tediosos. 

 Simples de operar, altamente ver-
sátil e de fácil limpeza. 

 Facilmente adaptado às sondas 
padrão de amostragem em chami-
né. 

 
 
 
 

 
TÍPICOS CUTPOINTS, EM μm, DO IMPACTADOR MARK III 

 

Vazão 
(cfm/lpm) 

Pré-
Separador 

Estágio 
 0 

Estágio 
1 

Está-
gio 
2 

Estágio 
3 

Estágio 
4 

Estágio 
5 

Estágio 
6 

Estágio 
7 

0,3/8,5 13 17,4 10,8 7,4 5,0 3,2 1,6 1,0 0,69 
0,5/14,16 10,1 13,4 8,4 5,7 3,9 2,5 1,2 0,77 0,52 
0,75/21,24 8,2 10,9 6,8 4,6 3,2 2,0 1,0 0,61 0,41 
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Vazões ........... Vazão nominal de 0,5 cfm (14,16 lpm). 

Pode operar de 0,1 cfm (2,87 lpm) a 
0,75 cfm (21,24 lpm) para permitir 
qualquer velocidade normal desejável na 
entrada da boquilha. Boquilhas retas e 
pré-separador de anglo reto disponíveis. 

Tamanho Compacto, máximo de 254 mm (incluin-
do a boquilha) por 71,1 mm de diâme-
tro, permite inserção direta na chaminé 
com orifício de 76,2 mm; pré-separador 
também passa na abertura de 76,2 
mm”. 

Substratos ..... Disponíveis em fibra de vidro, aço 
de coleta         inox e quartzo 

 
 

MODELO DO AMOSTRADOR EM CHAMINÉ 
MARK III 

 

Modelo 50-950: Mark III, sistema de impactação de 8 estágios 
 
Compreende: pré-separador, dobrado em anglo reto, 
de aço inox; conjunto de 6 boquilhas retas; porta-
filtro de backup; 9 placas de imapctação/jato de aço 
inox; 11 gaxetas de inconel; 10 gaxetas “cross hair” 
de aço inox; corpo em aço inox; cone de aço inox; 
porta-placa de aço inox; lubrificante de alta tempera-
tura para rosca de tubo; 200 folhas de discos de cole-
ta, de fibra de vidro, perfurados; caixa com 100 filtros 
de backup de fibra de vidro; estojo para transporte; e 
manual de instrução. Temperatura máxima de 816°C 

 

 
 
 
O WinCIDRS elimina a manipulação de dados de alto consumo de tempo, 
exigida para as determinações de tamanho de partícula. Desenvolvido por 
reconhecidos especialistas  em análises de partículas em chaminé, o Win 

CIDRS é projetado para fornecer relatórios plenos, profissionais e legíveis 
com o mínimo esforço. 

 

 
SOFTWARE WinCIDRS 
 

Sistema de Redução de Dados do Impactador em Cascata 
 
Software para cálculo e relatório de distribuição de tamanhos de material particulado coletado com o Impactador 
Mark III. O programa pode também ser usado com ciclones. O pacote WinCIDRS consiste em um grupo de elemen-
tos de programa integrados que podem: 
 
 Calcular e armazenar dados auxiliares, tais como 

composição de gás seco e teor de umidade dos ga-
ses na chaminé 

 Reduzir dados transversais de velocidade (em pi-
tot) e ajudar na seleção de vazões de amostragem 
e de dimensões das boquilhas  para ambos impac-
tadores em cascata e ciclones. O WinCIDRS tam-
bém inclui rotinas para cálculo de vazão e tempos 
de residência exigidos para a realização de trans-
versais de amostras para MP10 e MP2,5 (Método 
201A ) e Esboço do Método MP2,5. 

 Calcular cada estágio do ponto de corte aerodinâ-
mico de 50%, necessário para reduzir os dados do 
tamanho da partícula. 

 Calcular as eficiências fracionais de equipamentos 
de controle a partir de amostras obtidas na entra-
da e na saída (isto é, eficiência de penetração) 

 Imprimir as distribuições de tamanhos e eficiências 
fracionais. 

 Operar em ambiente Windows 95, de modo que 
toda impressão e formatação podem ser coladas 
diretamente nos relatórios e planilhas. 


