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1.0  INTRODUÇÃO 
 

Este manual tem como objetivo apresentar o amostrador CIPA da ENERGÉTICA. 
 

Embora resumida, a apresentação é suficiente para que o usuário, além de se familiarizar 
com as partes integrantes do aparelho, conheça as suas aplicações e aprenda a montá-lo e a colocá-
lo em funcionamento. 

O CIPA atende às normas de amostragem em chaminé da EPA, CETESB, FEEMA e ABNT. 
Recomendamos a leitura das normas da ABNT, CETESB  e FEEMA, relacionadas abaixo. 

 

Normas da ABNT: 

 NBR 10700 (Jul/89): Planejamento de Amostragem em Dutos e Chaminés de Fontes Es-
tacionárias. 

 NBR 10701 (Jul/89): Determinação de Pontos de Amostragem; 
 MB-3080 (Jul/89): Determinação da Velocidade e Vazão; 
 NBR 10702 (Jul/89): Determinação da Massa Molecular Base Seca 
 MB-3081 (Jul/87): Determinação da Umidade dos Efluentes; 
 MB-3355 (Dez/90): Determinação de Material Particulado 
 MB-3356 (Dez/90): Calibração dos Equipamentos. 
 
Normas da CETESB: 

 L9.221 (Dez/84): Determinação de Pontos de Amostragem em Duto ou Chaminé de Fon-
tes Estacionárias; 

 L9.222 (Dez/84): Determinação da Velocidade e Vazão dos Gases; 
 L9.223 (Abr/85): Determinação da Massa Molecular Seca e do Excesso de Ar do Fluxo 

 Gasoso; 
 L9.224 (Jul/85): Determinação da Umidade dos Efluentes; 
 L.225 (Dez/85): Determinação de Material Particulado; 
 E16.030 (Mar/86): Calibração dos Equipamentos Utilizados na Amostragem de Efluentes. 
 
Normas da FEEMA: 

 MF511.R1: Determinação dos Pontos de Amostragem; 

 MF513.R2: Determinação da Concentração do CO2, do Excesso de Peso Molecular do 
Gás Seco; 

 MF514.R1: Determinação da Unidade do Gás; 
 MF515R1: Determinação da Concentração de Partículas no Gás. 
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2.0 TREM DE AMOSTRAGEM 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

 Projetado e fabricado, de acordo com as  especificações da CETESB, ABNT e US EPA, 
para a medição de emissão de fontes estacionárias. 

 O peso pelo sistema completo, com vidraria e extensão da sonda, é de 70 Kg aproxima-
damente. 

 Fácil de montar e operar. 

 A sonda, de aço inox, permite em cada ponto, coletar a amostra e medir velocidade e 
temperaturas. 

 A sonda pode ser fornecida em tamanhos diferentes, de acordo com a necessidade do 
cliente. 

 Através de uma extensão flexível da sonda, o sistema permite coletas com a sonda em 
outras posições além da horizontal. 

 São fornecidos porta-filtro de 2,5 “(64 mm) e 4”(110 mm) de diâmetro, facilmente inter-
cambiáveis. 

 Instrumentos modernos, posicionados de forma apurada no painel da unidade de contro-
le, permitem leituras rápidas de todos os parâmetros necessários. 

 A bomba usada é de alta capacidade, lubrificada, com 127 L/min. Em regime livre. 

 A bomba é localizada em caixa própria, assim reduzindo sensivelmente o peso da unida-
de de controle e evitando temperaturas altas e vibração que possam afetar as leituras na 
unidade de controle. 

 O cordão umbilical é fornecido em tamanho padrão de 5 m. 

 Os engates rápidos são todos de inox, em formato cônico, assim reduzindo significativa-
mente o problema de entrada falsa de ar no sistema. 

 O conjunto caixa quente/fria, onde ficam retidas as amostras, permite a separação das 
duas caixas. 

 O peso do conjunto caixa quente/fria, com a vidraria montada e banho de gelo, é de ape-
nas 14 Kg; a caixa fria isolada, com os borbulhadores e o banho de gelo, pesa 7 Kg. 

 O sistema todo é fácil de transportar. O componente mais pesado, a bomba e sua caixa, 
pesam em torno de 23 Kg. 

Dados técnicos gerais do CIPA são apresentados na Tabela 2.1. 
 

2.2 APLICAÇÃO 
 

O CIPA coleta isocineticamente amostras (particulados, gases, vapores ou névoas) dos ga-
ses efluentes de processos industriais, dentro das normas brasileiras e americanas referentes à 
amostragem em fontes estacionárias (dutos ou chaminés). Operando com a sonda em posição hori-
zontal, inclinada ou vertical, o aparelho pode ser usado em dutos ou chaminés  de  seção circular ou 
retangular com velocidades dos efluentes variando de 2 a 50 m/s e temperaturas até 250ºC. Para 
maiores temperaturas, a sonda adota projeto especial. 

 
O CIPA é utilizado para as seguintes amostragens: 

 Material Particulado (MB-33555, da ABNT); 

 Dióxido de enxofre (MB-3358, da ABNT); 

 Teor de umidade (MB-3031, da ABNT); 
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 Névoa de ácido sulfúrico (MB-3357, da ABNT); 

 Chumbo inorgânico (Método 12, da US EPA); 

 Fluoretos (Método de 13 A e 13 B da US EPA). 
 

2.3 PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO 
 

Para um bom entendimento do funcionamento do CIPA, recomenda-se ler as Normas 
L9.225 e  E16.030, da CETESB, MB-3355 e MB-3356, da ABNT, e MF515.R1, da FEEMA. 

 
Para amostragem de material particulado (caso mais comum), o aparelho é montado segun-

do o esquema da Figura 2.1. 
 
Em operação, o porta-filtro e a sonda devem ser aquecidos e mantidos a 120º C ± 10º C. 

 

TABELA 2.1 

DADOS TÉCNICOS GERAIS DO CIPA 

CAIXAS DE ABRIGO (GABINETE) Inox polido (0,8 mm) 

CONSUMO MÁXIMO 2000 W 

LEITOR DE TEMPERATURA Digital, de 6 canais, calibrado para termopar do tipo 
K Chromel-Alumel 

TERMOPAR Tipo K Chromel-Alumel, com cabos de isolação mine-
ral, em bainha de inox, com conectores e cabos 
compensados. 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 

 SONDA 

 EXTENSÃO FLEXÍVEL 

 CAIXA QUENTE 

 CAIXA FRIA 

 

Até 175º C 

Até 140º C 

Até 180º C 

Até 20º C 

VARIADOR DE POTÊNCIA Escala decimal, potência máxima880 W 

BOMBA A VÁCUO Rotativa de palhetas, com lubrificação, 127 L/min, 
673 mmH2O 

MANÔMETRO De duas colunas, com parte inclinada, escala total de 
0 a 25 mm H2O 

GASÔMETRO Vazão máxima 3 m3/h, leitura de 0 a 9999,999 m3, 
leitura mínima de 0,21 

TOTALIZADOR DE TEMPO Eletromecânico, sem reset, (HORÂMETRO) resolu-
ção 1/100h 

TAMANHOS PADRÃO 

 SONDA 

 EXTENSÃO FLEXÍVEL 

 CORDÃO UMBILICAL 

 

Qualquer tamanho, até 3,50m 

5,00 m 

5,00 m 

PESO TOTAL (APROX.) 70 Kg 
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FIGURA 2.1 
ESQUEMA DO TREM DE AMOSTRAGEM PARA MATERIAL PARTICULADO 

 
 

Para amostrar, introduz-se a sonda/pitot no orifício da chaminé, liga-se a bomba de vácuo e 
ajusta-se a vazão de amostragem até obter-se condições isocinéticas em função da velocidade, 
pressão e temperatura na chaminé. 

 
Ajustando-se as válvulas de controle grosso e fino, a bomba de vácuo, assegura-se que a 

vazão seja mantida isocinética numa larga faixa de condições. A vazão correta de amostragem é 
determinada com as formulações pertinentes. 

 
Dentro da caixa quente os gases  amostrados entram no ciclone de alta eficiência (opcio-

nal), onde são coletadas as partículas maiores. Após sair do ciclone, os gases, com partículas finas, 
são filtrados num filtro de fibra de vidro com eficiência maior que 99,95% para partículas de diâmetro 
de 0,3 micra medido pelo teste de DOP (Ftalato de Dioctil). 

 
Do filtro, os gases passam para o balde (caixa fria) com os impingers (frascos lavadores). 

Os dois primeiros impingers resfriam os gases e removem os condensáveis e material gasoso solú-
vel em água. Os últimos dois impingers removem a água presente nos gases amostrados. 

 
Em seguida, os gases passam, através do cordão umbilical, para a caixa de controle. Nesta, 

primeiramente entram na bomba a vácuo e depois, seqüencialmente, no gasômetro e no orifício cali-
brado, sendo então descarregados para a atmosfera. 
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Deve-se ter o cuidado de utilizar o aparelho numa área bem ventilada, pois os gases amos-

trados podem ser tóxicos e sair do aparelho, afetando-se assim o pessoal que está realizando a 
amostragem. 

 

2.4 COMPONENTES 
 

O CIPA consiste basicamente nos seguintes componentes, agrupados em 4 subsistemas 
(Figura 2.2): 

 
A) CONTROLE 

 Caixa de controle; 
 Caixa da bomba; 
 Cordão de ligação entre a caixa de controle e a caixa da bomba. 

 
B) AMOSTRA 

 Caixa quente; 
 Caixa fria; 
 Filtro e vidraria. 

 
C) SONDA 

 Sonda/pitot/termopar; 
 Extensão flexível (opcional). 

 
D) CORDÃO UMBILICAL 

 
SUBSISTEMA DE CONTROLE 

 
O CIPA utiliza a bomba de vácuo em caixa própria, fora da caixa de controle. 
 
A caixa de controle é o coração do sistema. Feita de aço inox, em tamanho compacto e pe-

so reduzido, contém todos os controles operacionais necessários, assim como os medidores de 
pressão e temperatura, o gasômetro e o totalizador de tempo. 

 
A caixa de controle possui as seguintes funções: 
 
 Receber energia e distribuí-la para a bomba, aquecimento da caixa quente e instrumen-

tos energizáveis no painel. 
 Ligar e controlar a bomba a vácuo, através de interruptor e válvulas de controle grosso e 

fino. 
 Medir, através de gasômetro, a quantidade dos gases efluentes coletados. 
 Medir, através do manômetro duplo, as pressões diferenciais no pitot e no orifício calibra-

do, cujos valores entram nos cálculos das velocidades dos gases na chaminé e no siste-
ma, respectivamente. 

 Indicar, através de um leitor digital de 6 canais, as temperaturas na chaminé, caixa quen-
te, último impinger da caixa fria, entrada e saída do gasômetro e sonda. 

 Regular, mediante dois potenciômetros, os aquecimentos na sonda e na caixa quente. 
 Medir, através de um horâmetro, o tempo decorrido da amostragem. 
 Indicar, através de um vacuômetro, a pressão na linha de vácuo do sistema. 

 
A caixa da bomba abriga a bomba a vácuo, que funciona sem afetar diretamente a caixa de 

controle. As duas são interconectadas pelas mangueiras de entrada e saída da bomba e o cabo de 
força. Os engates das mangueiras vêm com dimensões diferentes a fim de evitar confusão no fluxo. 
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FIGURA 2.2 – TREM DE AMOSTRAGEM EM INOX – CIPA 
 

Figura geral do CIPA em inox, mostrando, da esquerda para a direita: caixa quente, caixa fria com 
vidraria, unidade de controle e caixa da bomba a vácuo. Em cima, a sonda. Parcialmente, pode-se 

ver ainda:  suporte da sonda, cordão umbilical entre a unidade de controle e  a caixa quente e cordão 
umbilical entre a unidade de controle e a caixa da bomba. 

 
 

SUBSISTEMA AMOSTRA 
 

Este subsistema contém o filtro e o conjunto de vidraria, cujas peças são conectadas entre 
si e distribuídas nas caixas quente e fria. 

 
A caixa fria, num banho de gelo, alojam-se os 4 impingers. 
 
Ambas as caixas são de aço inox providas de isolação térmica. As caixas são separadas, 

sendo acopladas mediante um sistema de encaixe. 
 
A caixa fria, quando separada da caixa quente, funciona como um balde provido de alça, fa-

cilitando seu transporte, da chaminé ao laboratório. 
 
A caixa quente tem pois, as seguintes funções: 
 
 Manter aquecido o porta-filtro; 

 Receber os gases coletados através da sonda. 

 Receber energia elétrica da caixa de controle, através do cordão umbilical e distribuí-la 
para seu aquecimento e para os aquecimentos da sonda e da extensão flexível. 

 
A caixa fria, por sua vez, tem as seguintes funções: 
 
 Manter os 4 frascos lavadores em baixa temperatura (inferior a 20 º C); 

 Receber os gases coletados que vêm da caixa quente; 

 Reter a umidade contida nos gases; 

 Passar os gases (agora secos) para a unidade de controle através do cordão umbilical. 
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SUBSISTEMA SONDA 

De aço inox, este conjunto, compreendendo a sonda propriamente dita, o pitot e o termopar 
tem as seguintes funções: 

 Coletar os gases dentro da chaminé; 

 Manter a temperatura dos gases coletados acima da temperatura de condensação do va-
por d’água; 

 Medir a velocidade dos gases da chaminé através da pressão diferencial do pitot; 

 Medir as temperaturas dentro da chaminé e da própria sonda, por meio de termopares do 
tipo K. 

 
Quando ao furo da chaminé ou do duto não permite  aposição horizontal da sonda, torna-se 

conveniente utilizar uma extensão flexível, que permita a introdução da sonda em outros ângulos. 

A extensão flexível padrão da ENERGÉTICA tem 5 m de comprimento e é feita de um mate-
rial não corrosivo para a passagem dos gases, no caso teflon da mesma maneira que a sonda, é 
aquecida. 

A instalação da extensão entre a sonda e a caixa de controle é rápida. 
 
SUBSISTEMA CORDÃO UMBILICAL 
 
Tem a função de ligar os subsistemas amostras/sonda ao controle. Enfeixa a mangueira 

principal dos gases, as duas mangueiras do pitot, quatro cabos de extensão do termopar e um cabo 
de força. 

 

2.5 MONTAGEM 
 

Os componentes relacionados acima são montados segundo o esquema das Figuras 2.3a e 
2.3b. Maiores detalhes sobre a montagem, são apresentados nos Itens 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0. 

 

2.6 CALIBRAÇÃO E TESTES PRÉ-OPERACIONAIS 
 

Antes de iniciar a operação com o CIPA, deve-se ter o cuidado de: 
 
 Verificar se o aparelho está devidamente calibrado; 

 Realizar testes de vazamento; 

 Verificar se o aparelho está em condições funcionais. 
 

CALIBRAÇÃO 

O aparelho é fornecido com certificados de calibração dos seguintes componentes: 

 Tubo pitot; 

 Gasômetro; 

 Medidores de temperatura; 
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FIGURA 2.3A 

CROQUI MOSTRANDO A MONTAGEM GERAL DO CIPA SEM EXTENSÃO 
FLEXÍVEL 

 

 
FIGURA 2.3b 

CROQUI MOSTRANDO A MONTAGEM GERAL DO CIPA COM EXTENSÃO FLEXÍVEL 
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 Placa de orifício; 

 Boquilhas. 
 

 

Os vários procedimentos de calibração encontram-se nas Normas E16.030, da CETESB, e MB-
3356, da ABNT. 

 
TESTE DE VAZAMENTO 

As normas exigem que não haja vazamento maior que 0,6 L/min em todo e sistema. Reco-
menda-se ler o Item 5.3.4 da Norma L9.225, da CETESB, ou o Item 5.3.4 da Norma MB-3355, da 
ABNT. 

Tradicionalmente tem se usado graxa de silicone para vedar as conexões de vidraria. Nem 
toda a marca de graxa é boa. Recomenda-se usar uma própria para alto vácuo (de alta viscosidade e 
para alta temperatura). 

 

TESTE FUNCIONAIS 
 

O objetivo destes testes é verificar se o aparelho, antes de iniciar uma coleta, realmente 
“funciona”. 

Diz-se que ele “funciona” quando executa todas as funções relacionadas no Item 2.4, dentro 
das exigências das normas. 

Recomenda-se ao usuário primeiramente ler os Itens 3.0, 4.0, 5.0 e 6.0 e depois checar as 
funções relacionadas no Item, 2.4, para o Subsistema Controle, Subsistema Amostra, o Subsistema 
Sonda e o Subsistema Cordão Umbilical. 

 

2.7 EXECUÇÃO DA AMOSTRAGEM 
 
Recomenda-se a leitura do Item 5 da Norma L9.225, da CETESB ou Item 5 da Norma da MB-

3366, da ABNT. 
 
Para a escolha da boquilha e cálculo da isocineticidade (ver anexos das normas acima), que são 

normalmente feitos no campo, a ENERGÉTICA fornece, a pedido, um programa para calculadora 
manual da Texas Instruments, Modelo TI-66 (programável). 

 

2.8 CÁLCULOS 
 

Os resultados finais da coleta, ou sejam, a concentração e a taxa de emissão do material 
(ver Item 6 das normas L9.225, da CETESB, e MB-3355, da ABNT) são calculados através de pro-
gramas (disquetes) fornecido pela ENERGÉTICA para micro PC. 
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3.0 UNIDADE DE CONTROLE E BOMBA 
 

3.1 CARACTÉRISTICAS 
 

No CIPA , a unidade de controle e a bomba são separadas e unidas por um cordão de liga-
ção apropriado (ver foto na Figura 2.2). 

 

3.2 UNIDADE DE CONTROLE 
 

Ver fotos da unidade de controle na Figura 3.1. 
 

Para efeito deste manual, considerou-se os seguintes componentes da unidade de 
controle para descrição: 

 
 Gabinete; 

 Medidor de temperatura; 

 Manômetro; 

 Gasômetro; 

 Vacuômetro; 

 Variador de potência; 

 Totalizador de Tempo (horâmetro); 

 Válvulas de controle da bomba; 

 Interruptores; 

 Sinaleiros; 

 Porta-fusíveis; 

 Entrada de força; TT 

 Saída de força para o umbilical; 

 Entradas dos termopares; 

 Entrada de gás proveniente do umbilical; 

 Entradas dos tramos do pitot; 

 Entrada e saída da bomba; 

 Saída de força para a bomba; 

 Placa de orifício; 

 Conexões internas; 

 
GABINETE 

 
É de aço inox e tem 540 x 443 x 285 mm de dimensões (ver foto na Figura 3.1). Peso com a 

tampa: 18 Kg. Sem a tampa: 16 Kg. O painel é recuado de modo a proteger os instrumentos nele 
instalados e permitir a colocação da tampa. Esta é também de aço inox e é provida de fechos de aço 
inox em ambas as laterais. 
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FIGURA 3.1 
FOTO MOSTRANDO DETALHES DA UNIDADE DE CONTROLE 

 
 

INDICADOR DE TEMPERATURA 
 

Permite 6 pontos de leitura, atuados por push-buttons. A indicação é digital, em 4 dígitos, 
por display a Led’s. 

 
O aparelho vem da fábrica calibrado para termopar do tipo K Chromel- Alumel. Na ENER-

GÉTICA, é checado contra 4 temperaturas: gelo, ambiente, 100 ºC e 200 ºC. A precisão de leitura é 
de 1º C. 

 
São usados 6 canais, a saber: chaminé; caixa quente; caixa fria; entrada do gasômetro; saí-

da do gasômetro; sonda. 
 

Dados técnicos do leitor são apresentados na Tabela 3.1 
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TABELA.3.1 
 

DADOS TÉCNICOS DO LEITOR DE TEMPERATURA 

ALIMENTAÇÃO Vca 110 

FREQÜÊNCIA Hz 60 

CONSUMO W 2,5 

TEMPERATURA AMBIENTE C 0 a + 50 

DISPLAY  LED’S 

NÚMERO DE DÍGITOS  3 1/2 

FAIXA DE LEITURA C 0 a 600 

PRECISÃO DE LEITURA C =< 1 

SENSOR  K 

 
 

MANÔMETRO 
 

O manômetro é na realidade um manômetro duplo, com parte inclinada, que serve, seletiva 
e simultaneamente, monitora as pressões diferenciais no orifício calibrado e no tubo pitot. 

 
A escala inclinada do manômetro varia de 0 a 25 mmH2O  (menor divisão de 0,5 mmH2O)  

enquanto que a escala vertical  (menor divisão de 2 mmH2O)  varia de 30 a 250 mmH2O.  A precisão 
de toda a escala é de ± 1%. 

 
A escala de fora normalmente é a do pitot. Duas mangueiras cristal conectam o pitot a esta 

escala. A mangueira que vem do “1” (pressão dinâmica) conecta-se ao zero da escala enquanto a 
que vem do “2” (pressão estática) conecta-se à outra extremidade da escala. 

 
A escala de dentro, por sua vez, é a do orifício calibrado. Do mesmo modo, conectam-se 

através de duas mangueiras. Uma mangueira conecta o zero da escala ao espigão a montante da 
placa de orifício; a outra, o fim da escala ao espigão a jusante da placa.  As duas escalas normal-
mente portam líquidos de cores diferentes (vermelho e amarelo, por exemplo). Cuidado: este fluido é 
de densidade especial. Não é água colorida. 

 
Quando não se estiver usando o manômetro, recomenda-se fechar todas as 4 válvulas loca-

lizadas no topo do manômetro, a fim de evitar vazamento do líquido das escalas. 
 
O manômetro é suspenso no painel por um pivô a fim de permitir seu nivelamento. Este é 

facilmente conseguido adicionando-se uma pequena porca recartilhada à esquerda do manômetro 
(ver Figura 3.1) e acertando para que a bolha do nível incorporado ao manômetro esteja no centro de 
seu percurso. 
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GASÔMETRO 
 

O medidor de  volume de gás seco (gasômetro) usado no CIPA tem as características apre-
sentadas na Tabela 3.2 

 
TABELA 3.2 

 

DADOS TÉCNICOS DO GASÔMETRO 

CAPACIDADE MÁXIMA a 25mm CA (m3/h) 2 

CAPACIDADE MÍNIMA (m3/h) 0,02 

PRESSÃO MÁXIMA (mmCA) 1000 

LEITURA MÁXIMA (m3) 9999,99 

LEITURA MÍNIMA (l) 0,2 

 
As temperaturas de entrada e saída do gasômetro são “sentidas” por termopar do ti-

po K e lidas pelo leitor de temperatura através dos pontos “4” e “5”, respectivamente. 
 

VACUÔMETRO 
 

Com mostrador circular, é dotado de duas escalas: 0-76 cm Hg e 0-30 pol Hg. 
 

VARIADORES DE POTÊNCIA (POTENCIÔMETROS) 
 

São dois no painel: um para regulagem do aquecimento da sonda/extensão flexível e outro 
para regulagem do aquecimento da caixa quente.  O estado sólido, é próprio para carga resistiva. 
Através de um potenciômetro com chave liga-desliga, regula a potência consumida pela carga. O 
princípio de funcionamento baseia-se na variação do ponto de disparo de um TRIAC, controlado por 
potenciômetro. 

 
Dados técnicos dos variadores de potência são apresentados na Tabela 3.3 

 
 

TABELA 3.3 
 

DADOS TÉCNICO DOS VARIADORES DE POTÊNCIA 

ESCALA % DECIMAL 

ALIMENTAÇÃIO Vca 110 

FREQÜÊNCIA DA REDE Hz 60 

POTÊNCIA DE SAÍDA W 880 

TEMPERATURA AMBIENTE C 0 a +50 

NORMA  DIN – 40.50 

 
 

TOTALIZADOR DE TEMPO (HORÂMETRO) 
 

O horâmetro utilizado é eletromecânico, com funcionamento contínuo através de um micro-
motor síncrono de elevada precisão.  Quando acionado, o micro-motor movimenta o conjunto  
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de dígitos legíveis, indicando o tempo de funcionamento do sistema. A contagem é progressiva e 
cumulativa, isto é , não retorna ao zero.  O modelo HT vem com 7 dígitos, com indicação em 1/100 
da hora. É alojado em caixa de 48 x 48 mm. 

 
Dados técnicos são apresentados na tabela 3.4 

 
TABELA 3.4 

 
DADOS TÉCNICOS DO HORÂMETRO 

ALIMENTAÇÃO Vca 110 

FREQÜÊNCIA Hz 60 

TEMPERATURA AMBIENTE C 0 a 60 

EXATIDÃO DA LEITURA % 0,001 

LEITURA MÁXIMA HORA 99999,99 

 
 

VÁLVULAS DE CONTROLE DA BOMBA 
 

A vazão da bomba é controlada por duas válvulas: uma chamada de Válvula de Controle (ou 
Ajuste) Grosso, em série com a bomba, e outra chamada de Válvula de Controle (ou Ajuste) Fino, em 
paralelo à bomba (ver esquema na Figura 2.1). 

 
A Válvula do Controle Grosso abre girando-se o manípulo no sentido dos ponteiros do reló-

gio. Por estar em série com a bomba, a vazão desta, aumenta à medida que a válvula é aberta. Já a 
Válvula de Controle Fino também abre girando-se seu manípulo no sentido contrário dos ponteiros 
do relógio. Entretanto, por estar em paralelo à bomba, o fluxo desta, aumenta à medida que a válvula 
se fecha. 

 
INTERRUPTORES 

 
São três interruptores (chaves liga-desliga) no painel: um para a caixa quente, um 

para a sonda e outro para a bomba. Todos os três ligam para cima. 
 

SINALEIROS 
 

Há quatro sinaleiros no painel: um para a caixa quente, um para a sonda, um para a bomba 
e outro para a força. Quando acesos, indicam que o respectivo sistema está ligado. 

 
PORTA FUSÍVEIS 

 
São três no painel: um para a caixa quente, um para a sonda e outro para a bomba. 
 
Utiliza-se fusível de 5 A em cada porta-fusível. 
 
ENTRADA E FORÇA 
 
O sistema padrão é para 110 V ± 10 %. O pino utilizado é triplo: um é para terra. 
 
O sistema é ligado automaticamente quando se encaixa o pino na tomada (não há interrup-

tor). Quando isto acontece, o sinaleiro respectivo acende. 
 
Recomenda-se não eliminar o pino de terra, pois o aterramento é necessário para proteção 

do aparelho. 
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SAÍDA DE FORÇA PARA O UMBILICAL 

 
Dá-se através de um conector  multipino de 8 pinos localizado no painel. 

 
ENTRADAS DOS TERMOPARES 

 
Dão-se através de quatro conectores: o da chaminé, identificado pelo número “1”, da  caixa 

quente, identificado pelo número “2”, o da caixa fria, identificado pelo número “3”, e o da sonda, iden-
tificado pelo número “6”.  

 
ENTRADA DOS GASES PROVENIENTES DO UMBILICAL 

 
Dá-se através de um engate rápido, cujo adaptador (bico) macho localiza-se no pai-

nel com a identificação “Gases” (ver foto na Figura 3.1). 
 
ENTRADAS DOS TRAMOS DO PITOT 
 
As entradas dos dois tramos do pitot, identificadas pelos números “1” (pressão dinâmica) e  

“2” (pressão estática), dão-se através de engates rápidos no painel (ver foto na Figura 3.1) 
 
ENTRADA E SAÍDA DA BOMBA 
 
Dão-se através de engates rápidos devidamente identificados no painel. Estão identificadas 

por “Entrada” e “Saída” sob “Bomba” no painel (ver foto na figura 3.1). 
 
Pelo engate identificado por “Entrada” saem os gases da unidade de controle, os quais, 

após percorreram a mangueira correspondente, dirigem-se à entrada da bomba. 
 

SAÍDA DE FORÇA PARA A BOMBA 
 

Dá-se através de uma tomada de 3 furos identificado por “bomba” no painel. 
 

SAÍDA DE FORÇA EXTRA 
 

Tomada de três furos extra, para uso, por exemplo, para iluminação noturna. 
 
Nesta tomada encaixa-se o pino do cabo de força entre a unidade de controle e a caixa da 

bomba. 
 
PLACA DE ORIFÍCIO 
 
A placa (disco) com o orifício para determinação da velocidade dos gases na sonda encon-

tra-se devidamente alojada entre duas flanges, aparafusadas, soldadas cada uma a um pedaço de 
tubo, dentro da unidade de controle. 

 
Em cada segmento de tubo saem dois adaptadores (bico) onde são acopladas mangueiras 

de ligação com o manômetro (normalmente com a escala de dentro). O bico a montante da placa 
conecta-se com o zero da placa enquanto o bico a jusante conecta-se com o fim da escala. 

 
Todo material do conjunto é de aço inox, à conexão dos anéis o-ring de vedação do disco e 

os quatro bicos. 
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CONEXÕES INTERNAS 
 
A tubulação interna da unidade de controle é de Polipropileno, resistente a 430 psi e 

70 º C, enquanto que as conexões propriamente ditas são todas de latão. A instalação obe-
dece o esquema da Figura 2.1. 

 
CONEXÕES EXTERNAS 

 
Nos primeiros CIPA’s, os engates rápidos para conexões externas eram do tipo co-

mum, achados no comércio, exceto que eram de latão. A partir de Março de 1992, os enga-
tes passaram a ser especiais, de inox, em forma cônica. A parte do engate fixa no painel é 
sempre macho. 

 

3.3 BOMBA A VÁCUO 
 

A bomba é alojada numa caixa de aço inox, própria com furos para ventilação, ventilador e 
painel para localização da tomada de força (ver Figuras 3.1 e 3.2). É ligada à unidade de controle 
através de duas mangueiras de passagem de gases e um cabo de força (ver Item 3.4). 

 
No painel da caixa estão localizados o ventilador e um conector de 4 pinos para o cabo de 

força. As conexões internas compreendem mangueiras de Polipropileno para a entrada dos gases e 
de cobre para a saída (mais quente). 

 
No interior da caixa, a bomba é fixada num lado, deixando espaço no outro para guarda das 

duas mangueiras. 
 

Para checagem da bomba, basta remover as tampas laterais da caixa, que se mantêm pre-
sas por fechos de inox. A bomba está apoiada em duas barras (ou perfis) de alumínio. 

 
O controle de vazão da bomba é feito através das válvulas de “Controle Fino” e de “Controle 

Grosso”, localizadas no painel da unidade de controle. A partida e parada da bomba também são 
feitas diretamente no painel. 

 
A bomba utilizada no CIPA é do tipo rotativo de palhetas, com lubrificação a óleo e em sis-

tema monobloco. É refrigerada a ar e funciona em regime contínuo. Funciona pelo sistema centrífu-
go, com lubrificação automática e permanente, com o óleo SAE-10 sem aditivos, abastecido periodi-
camente até o nível recomendado (ver marca no depósito de óleo). 

 
Os filtros de entrada e de saída mantêm limpo o sistema. 
 
O depósito de óleo da bomba é localizada no próprio filtro de entrada e é provido de um sis-

tema especial que provê o carregamento de óleo para a câmara da bomba pela força do próprio fluxo 
dos gases. A bomba, lubrificada, é de alta capacidade, sendo assim adequada para amostragem 
isocinética com altas velocidades dos gases na chaminé. 

 
Dados técnicos da bomba lubrificada são apresentados na Tabela 3.6 
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FIGURA 3.2 

BOMBA A VÁCUO LIGADA NA UNIDADE DE CONTROLE 
 

TABELA 3.6 
 

DADOS TÉCNICOS DA BOMBA LUBRIFICADA 

DESLOCAMENTO MÁXIMO 127 l/min. 

VÁCUO MÁXIMO (92 – 93%) 673 mm Hg 

VAZAMENTO < 0,1 l/min. 

POTÊNCIA 1/3 CV 

ROTAÇÃO 1.725 Rpm 

ALIMENTAÇÃO 115 V, 60 Hz, 0,25 kW 

PESO COM A CAIXA E UMBILICAL 22 Kg 

PESO PRÓPRIO 15,7 Kg 

DIMENSÕES 04 x 187 mm 
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3.4 CORDÃO DE LIGAÇÃO ENTRE UNIDADE DE CONTROLE 
CAIXA DA BOMBA 

 
Com 2,0 m de comprimento, este cordão umbilical, na realidade, são duas mangueiras e um 

cabo de força, todos separados um do outro (ver Figuras 3.1 e 3.2). As duas mangueiras, são presas 
na entrada e  na saída da bomba, e são, nas outras extremidades, providas de engates (fêmeas) 
para acoplamento nos respectivos engates machos (entrada e saída) fixas no painel da unidade de 
controle. 

 
A mangueira correspondente à entrada dos gases na bomba conecta-se na unidade de con-

trole pelo engate (bico) macho identificado por “Entrada” sob “Bomba”, enquanto que a mangueira 
correspondente à saída dos gases da bomba conecta-se na unidade de controle pelo engate identifi-
cado por “Saída” sob “Bomba”. Já o cabo de força conecta-se na unidade de controle através da to-
mada identificada por “Bomba”. 
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4.0 CAIXA DE AMOSTRAS 
 

4.1 CONJUNTO 
 

O conjunto compreende a vidraria para coleta do material particulado e/ou gases e as caixas 
quente e fria. Ver na Figura 4.1. 

 

 
1. Caixa quente 11. Torneira 
2. Porta 12. Encaixe 
3. Porta-filtro 13. Termopar 
4. Conexão L 14. Tomada força 
5. Conexão U 15. Tomada extensão da sonda 
6. Termopar 16. Tomada sonda 
7. Impinger 17. Erlenmeyer 
8. Adaptador do umbilical 18. Ciclone 
9. Caixa Fria 19. Umbilical 
10. Alça  

 
FIGURA 4.1 

CAIXAS DE AMOSTRAS, QUENTE E FRIA, PORTANDO A VIDRARIA 
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4.2 VIDRARIA 
 

A vidraria é deita de vidro borossilicato, em conformidade com as normas de amostragem. A 
ENERGÉTICA oferece duas opções: vidraria com conexões de vidro e vidraria com conexões de 
silicone. 

 
O CONJUNTO 

 
Um conjunto completo compreende (ver Figura 4.2): 

 
 1 borbulhados (“ïmpinger”) com ponta norma (c/disco suspenso por um tripé na parte in-

ferior do tubo interno); 

 Borbulhadores com pontas modificadas (sem o disco); 

 3 conexões “U” de ligação entre os borbulhadores; 

 1 conexão “L” de ligação entre o primeiro borbulhador e o porta-filtro; 

 1 porta-filtro de 2,5” (65 mm) (opcional); 

 1 porta-filtro de 4,0” (110 mm); 

 1 ciclone; 

 1 frasco Erlenmeyer; 

 12 garras; 

 1 termopar para o último borbulhador – introduzido no poço do adaptador do umbilical. 
 

Todas as peças da vidraria com conexões de vidro são interconectadas entre si por juntas 
esféricas esmerilhadas, intercambiáveis, de 28 x 15 ou 28 x 12. As partes macho e fêmea da cone-
xão de vidro, são mantidas sob pressão por meio de garras de inox com mola. 

 
Já a vidraria com conexões de silicone tem suas peças principais com pontas retas, que re-

cebem mangueiras de silicone para interconexão entre si (ver Figura 4.4). Não há necessidade de 
garras neste tipo de conexão, à exceção do silicone, que porta uma junta esférica fêmea para cone-
xão com a junta macho da sonda. 
 

OS BORBULHADORES 
 
Os borbulhadores são do tipo Greenburg-Smith, padronizados e especificados nas normas de 

amostragem. São também chamados de “frascos lavadores” e “ïmpingers”. 
 
Os frascos externos comportam 500 ml de volume. As juntas entre eles e os borbulhadores pro-

priamente dito são do tipo cônico, padrão de 45/50. 
 
No borbulhador padrão, o disco (suportado por um tripé) se localiza 5 mm abaixo da boqueira de 

2,3 mm. 
 
O borbulhador com ponta normal é projetado para operar com vazão de 0,028 m3/min, a vácuo 

de 75 mm de coluna d’água, permitindo uma velocidade do ar de 100 m/s. 
 
Nos borbulhadores com pontas modificadas, o tubo interno é totalmente reto, não contendo bo-

queira e disco. 
 
Os braços dos borbulhadores correspondem à saída dos gases. 
 
Tradicionalmente, os borbulhadores vêm com duas juntas esféricas macho que se acoplam às 

juntas fêmeas das conexões “U”, “L” ou “7”. Quando as conexões passam para mangueira de silico-
ne, as juntas esféricas passam a ser retas, a fim de receberem as mangueiras. 
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FIGURAS 4.2 
PEÇAS DE VIDRARIA 

 

 
PEÇAS DE VIDRARIA 

COM JUNTA ESFÉRICA 
PEÇAS DE VIDRARIA COM CONEXÕES  

EM MANGUEIRA DE SILICONE 

CVE010 Ciclone com 3 juntas esféricas CVS010 Ciclone com 1 junta esférica e 2 juntas retas 

CVE020 Erlenmeyer com junta esférica CVS030
Conexão bypass do ciclone com 1 junta esférica e 1 
junta reta 

CVE030 Conexão bypass do ciclone com 2 juntas esféricas CVS070 Conexão U de vidro para conexão de silicone 

CVE041 Entrada do porta-filtro 110 mm c/junta esférica CVS080 Conexão L de vidro para conexão de silicone 

CVE042 Saída do porta-filtro 110 mm c/junta esférica CVS041 Entrada do porta-filtro 110 mm c/junta reta 

CVE046 Entrada do porta-filtro 61 mm c/junta esférica CVS046 Entrada do porta-filtro 61 mm c/ junta reta 

CVE047 Saída do porta-filtro 61 mm c/junta esférica CVS020 Erlenmeyer com junta reta 

CVE050 Impinger Greenburg-Smith com ponta normal e juntas 
esféricas, completo. (CVE051 + CVE052) CVS051

Frasco externo do impinger Greenburg-Smith com 
ponta normal (similar ao CVS61) 

CVE051 Frasco externo do impinger Greenburg-Smith com 
ponta normal (similar ao CVE061 CVS061

Frasco externo do impinger Greenburg-Smith com 
ponta modificada (similar ao CVS051) 

CVE052 Impinger propriamente dito Greenburg-Smith com 
ponta normal e juntas esféricas CVA100 Garra para vidraria, de aço e mola, nº28 

CVE060 
Impinger Greenburg-Smith com ponta modificada e 
juntas esféricas, completo. (CVE061 + CVE062) 

CVS050
Impinger Greenburg-Smith com ponta normal e 
juntas retas, completo. (CVS051 + CVS052) 

CVE061 
Frasco externo do impinger Geenburg-Smith com 
ponta modificada (similar ao CVE051) 

CVS052
Impinger propriamente dito Greenburg-Smith com 
ponta normal e juntas retas 

CVE062 
Impinger propriamente dito Greenburg-Smith com 
ponta modificada e juntas esféricas 

CVS060
Impinger Greenburg-Smith com ponta modificada e 
juntas retas, completo. (CVS061 + CVS062) 

CVE070 Conexão U com juntas esféricas CVS062
Impinger propriamente dito Greenburg-Smith com 
ponta modificada e juntas retas 

CVE080 Conexão L com juntas esféricas CVS110 Mangueira de silicone para conexão da vidraria 

CVA100 Garra para vidraria, de aço e mola, nº 28 
CVS042 Saída do porta-filtro 110 mm c/junta reta

CVS047 Saída do porta-filtro 61 mm c/junta reta 
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CONEXÕES U e L 

 
Servem para as interconexões entre os borbulhadores. Todas contêm extremidades fê-

mea de junta. A conexão “L” liga a haste macho (saída) do porta-filtro ao primeiro borbulhador. 
 
 No caso de conexões com mangueiras de silicone, a 1 conexão “L” de ligação o pri-

meiro borbulhador e o porta-filtro; 
 1 porta-filtro de 2,5” ” (65 mm) (opcional); 
 1 porta-filtro de 4,0” (110 mm); 
 1 ciclone; 
 1 frasco Erlenmeyer; 
 12 garras; 
 1 termopar para o último borbulhador – introduzido no poço do adaptador do umbilical. 

 
Todas as peças da vidraria com conexões de vidro são interconectadas entre si por jun-

tas esféricas esmerilhadas, intercambiáveis, de 28 x 15 ou 28 x 12. As partes macho e fêmea da 
conexão de vidro são mantidas sob pressão por meio de garras de inox com mola. 

 
Já a vidraria com conexões de silicone tem suas peças principais com pontas retas, que 

recebem mangueiras de silicone para interconexão entre si (ver Figura 4.4). Não há necessidade 
de garras neste tipo de conexão, à exceção do silicone, que porta uma junta esféricas fêmea para 
conexão com a junta macho da sonda. 

 
Parte central da conexão, seja “U” ou “L”, permanece em vidro, de formato em “U” ou “L”, 

respectivamente, com ambas as pontas retas, munidas de mangueiras de silicone, curtas e retas. 
 
TUBO DE LIGAÇÃO VIDRARIA/UMBILICAL (ADAPTADOR DO UMBILICAL) 

 
O adaptador de umbilical, em forma de “7”, é todo de inox e é provido de um poço para 

receber o termopar que mede a temperatura na caixa fria. O termopar é rosqueado no poço. Ver 
Figura 4.3. 

 
Na vidraria tradicional, o adaptador do umbilical leva uma junta esférica fêmea para aco-

plamento ao último borbulhador. Na vidraria com conexão de silicone, a extremidade é reta e se 
acopla ao borbulhador através de uma mangueira de silicone curta e reta. 

 
PORTA-FILTRO 

 
A ENERGÉTICA fornece dois tipos de porta-filtro: um de 110 mm e outro, opcional, de 64 

mm. Ambos são de igual projeto, compreendendo duas metades em forma de funil, um par de 
abraçadeiras de alumínio, uma placa de teflon perfurada e duas juntas de silicone (ver Figura 4.4). 
O filtro é colocado sobre a placa de teflon, que é posicionada com uma junta embaixo e outra em 
cima. 

 
O funil do porta-filtro com extremidade curva e junta fêmea corresponde à entrada dos 

gases. É chamado de entrada do porta-filtro. Acopla-se pois, à extremidade superior, macho, do 
ciclone. O outro, com haste e junta macho, corresponde à saída dos gases. É chamado de saída 
do porta-filtro. Esta extremidade conecta-se à conexão “L” com os borbulhadores. 

 
No caso da vidraria com conexão se silicone, o porta-filtro conecta-se ao ciclone e à co-

nexão “L”através de pequenas mangueiras de silicone, de formato reto. 
 
Dentro da caixa quente, o porta-filtro apoia-se na mão francesa suspensa no teto. 
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FIGURA 4.3 

ADAPTADOR DO UMBILICAL 
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FIGURA 4.4 
DETALHES DA CAIXA QUENTE, DO PORTA-FILTRO, DO  

CICLONE E DO ERLENMEYER 
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CICLONE E O FRASCO ERLENMEYER 
 
O ciclone tem a função de retirar do fluxo de gases as partículas maiores que caem e se 

depositam no frasco Erlenmeyer. Este frasco Erlenmeyer tem 125 ml de volume. 
 

A figura 4.2 mostra detalhes do ciclone e do frasco Erlenmeyer. 
 
Quando o material amostrado não apresenta partículas de grande tamanho, o ciclone com 

seu frasco Erlenmeyer podem ser substituídos por uma peça de vidraria de “by-pass”. 
 
O ciclone, na vidraria tradicional, tem três juntas esféricas: duas macho e uma fêmea. 

Quando as conexões passam para mangueira de silicone, permanece a junta esférica fêmea, para 
acoplamento em à sonda. As duas são alteradas para pontas retas, a fim de receberem as pe-
quenas mangueiras de silicone para conexão com o porta-filtro, acima, e o frasco Erlenmeyer, 
abaixo. 

 
FILTROS 

 
Para material particulado, exige-se filtros de fibra de vidro com 99,9% de eficiência na re-

tenção de partículas de 0,3 micra. São conhecidos os filtros marca GF/A (Whatman), A (Gelman), 
E-55 (ENERGËTICA) e outros. 

 
Os filtros ENERGËTICA são fornecidos em diâmetro de 64 mm e 110 mm. 
 
GARRAS 
 
Usa-se garras (presilhas) de aço Nº 28. No conjunto de vidraria com conexão de vidro, 

são 12 unidades ao todo, incluindo uma extra. No conjunto com conexão de silicone, só é neces-
sário uma. 

 
TERMOPAR 

 
Para medir a temperatura na saída dos borbulhadores, este termopar, com bainha de 50 

mm de comprimento, trabalha inserido no poço do adaptador do umbilical. 
 
O conector deste termopar recebe os pinos do conector macho, cujo cabo “vai” pelo um-

bilical. 
 

4.3 CAIXA QUENTE 
 

Ver desenho da caixa quente na Figura 4.1. 
 
A caixa quente é de parede dupla de aço inox (externa) e alumínio (interna), com isola-

mento térmico e montada em rodízios (opcionais). Encaixa-se na caixa fria através do par de 
guias no lado direito (do observador). Estas guias são dotadas de batentes na parte inferior, per-
mitindo sustentar a caixa fria quando encaixada. Do lado esquerdo, fica o tubo suporte da sonda, 
com dois ou quatro parafusos borboleta para aperto. Neste mesmo suporte pode-se acoplar a 
extensão flexível da sonda. 

 
A porta da caixa suporta-se em dobradiça vertical e seu fecho é do tipo comum. 
 
Na parte inferior da caixa há uma gaveta fixada por 6 parafusos (os mais externos). Esta 

gaveta na realidade é uma caixa de parede dupla com isolação térmica onde se aloja a fiação que 
vem para força, aquecimento e termopar. Na face externa da gaveta vê-se um multipino (o maior) 
de entrada de força, dois multipinos (menores) para saída de força para a sonda e a extensão  
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flexível, uma conector para termopar da temperatura interna da caixa e um conjunto de furos para 
resfriamento do interior da gaveta. Pela parte traseira da gaveta saem a extremidade da  bainha 
do termopar e o bocal da resistência cônica. 
 

A resistência cônica é para 500 W. É rosqueada normalmente no bocal suporte, podendo 
ser colocada e removida por dentro da caixa. 

 
Para reparo da parte elétrica, pode ser de conveniência retirar toda a gaveta, afrouxando-

se os 6 parafusos periféricos. Deve-se ter o cuidado, ao retirar a gaveta, de não se bater com a 
resistência cônica. O aquecimento da caixa quente é regulado através do potenciômetro na uni-
dade de controle (indicado por “CAIXA QUENTE”) e do termopar (indicado pelo número “2” no 
leitor de temperatura). O aquecimento é de no mínimo 120 º C, de modo a permitir temperaturas 
de 120 ± 10 º C conforme a norma ABNT. À temperatura de 120 º C passa uma corrente de 4 a 5ª 
O sistema é protegido por um fusível de 5A localizado na unidade de controle (ver porta-fusível 
indicado por CAIXA QUENTE). 

 
Normalmente alojam-se as seguintes peças de vidraria dentro da caixa quente: por-

ta0filtro, ciclone e fraco Erlenmeyer (ver Figura 4.1). A metade macho do porta filtro, na sua posi-
ção correta dentro da caixa fria, fica com seu pescoço atravessando o furo circular no lado direito 
da caixa quente, recebendo, fora, a extremidade fêmea da conexão “L” da vidraria na caixa fria. Já 
a extremidade fêmea do ciclone acopla-se à extremidade macho da sonda de inox, que adentra-
se uns 30 mm, pelo furo no lado esquerdo, permitindo a colocação da garra. 

 
Para que este conjunto de vidraria não fique suspenso só pelas extremidades, encontra-

se fixada na parede superior interna da caixa, uma mão francesa dupla para apoio do porta-filtro ( 
o grande ou o pequeno, indiferentemente) pelo dois pescoços. A mão francesa é de chapa de 
alumínio ou inox, flexível, que permite ajustar-se às variações geométricas do conjunto montado 
da vidraria. 

 
Dados técnicos da caixa quente são apresentados na Tabela 4.1. 

 
TABELA 4.1 

 
DADOS TÉCNICOS DA CAIXA QUENTE 

AQUECIMENTO 

ALIMENTAÇÃO 

PESO  (SEM VIDRARIA) 

DIMENSÕES 

0-500 W, 20-200 º C 

110 V, 5 A 

9 Kg 

585 x 230 x 230 mm 

 
 

4.4 CAIXA FRIA 
 
A caixa fria tem a forma de um balde, com a parede de aço inox, revestida de isolação 

térmica, alça, torneira e rodízios (opcionais).  Encaixa-se na caixa quente deslizando pelo par de 
guias fixado no lado esquerdo até encostar no batente. 

 
Pode ser sustentada sozinha, pela alça longa, ou pela caixa quente, quando encaixada 

nesta. Pede-se o cuidado de não elevá-la pela alça longa quando estiver encaixada na caixa 
quente e a vidraria estiver toda montada, pois poderá romper esta. 

 
A parte da caixa é selada de modo que a água resultante da fusão de gelo fica retida. 

Pode-se drenar a água acumulada pela torneira. 
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Recomenda-se, antes de montar a vidraria, colocar-se no fundo da caixa, uma camada 
de borracha ou de outro material amortecedor, a fim de evitar que aquela se quebre. Esta camada 
já vem colocada de fábrica. 

 
Vazia, a caixa fria pesa 6 Kg. Com a vidraria e o gelo, seu peso eleva-se para 9 Kg apro-

ximadamente. 
 
Na parte frontal da caixa encontra-se  um suporte de aço inox para o adaptador do umbi-

lical que faz a ligação entre o conjunto de vidraria e cordão umbilical. O adaptador do umbilical é 
apertado por dois parafusos borboleta. 

 
Dados técnicos da caixa são resumidos na Tabela 4.2: 

 
TABELA 4.2 

 
DADOS TÉCNICOS DA CAIXA FRIA 

PESO (SEM VIDRARIA) 6 Kg 

DIMENSÕES 332 x 230 x 230 mm 

 
 

4.5 MONTAGEM DA VIDRARIA 
 

MONTAGEM DO CONJUNTO 
 
A vidraria é montada segundo o croqui da Figura 4.2. O borbulhador de ponta 

normal é o segundo na seqüência dos borbulhadores. Os dois primeiros levam água, o 
terceiro fica vazio e o último leva sílica gel. 

 
Todas as peças da vidraria tradicional, com conexão de vidro, são acopladas por 

juntas esféricas macho/fêmea, apertadas por garras especiais. A colocação das garras 
exige todo o cuidado possível. Dotadas de molas fortes, não se deve soltá-las, evitando 
assim choques que avariem as peças. 

 
Para uma selagem perfeita das juntas de vidro, recomenda-se usar uma graxa de 

silicone para alto vácuo e alta temperatura da melhor qualidade. 
 
O conjunto com conexões de mangueiras de silicone, por serem mais simples, 

não exigem garras nem graxa de silicone. O simples e estreito contato entre a ponta do 
vidro e a mangueira, sob vácuo, já dá a vedação necessária. 

 
Antes de usar vidraria com conexões de silicone, o usuário deve consultar o órgão 

de controle se não há qualquer contra-indicação ao seu uso. 
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MONTAGEM DO PORTA-FILTRO 
 

Para se montar o porta-filtro (Figura 4.4), deve-se seguir a seqüência abaixo: 
 

 Introduz-se a metade macho do porta-filtro na abraçadeira macho, até ficar sentada 
por igual na flange desta; 

 Alojam-se, seqüencialmente, a primeira junta de silicone, a placa perfurada de teflon, o 
filtro e a segunda junta, justos na abraçadeira macho, até ficarem empilhados sobre a 
metade macho do porta-filtro; 

 Certifica-se de que o filtro fica bem centrado por sobre a metade macho do porta-filtro; 

 Coloca-se a metade fêmea do porta-filtro sobre o conjunto acima de tal modo que as 
suas bordas apoiam-se na Segunda junta de silicone; 

 Coloca-se a outra abraçadeira (fêmea) por cima da metade fêmea do porta-filtro; 

 Aperta-se cuidadosamente as abraçadeiras, pouco a pouco, girando-as até que as 
metades do porta-filtro comprimam as juntas; 

 Não se deve apertar muito, pois as juntas de silicone vedam bem. 

 
COLOCAÇÃO DO ADAPTADOR DO UMBILICAL 

 
A colocação do adaptador deve ser cuidadosa: uma de suas pernas – a maior – é intro-

duzida por entre o suporte fixado na parte frontal da caixa fria e a outra é acomodada na extremi-
dade do braço do último borbulhador (ver Figuras 4.1). Só após o acoplamento perfeito, deve-se 
apertar os dois parafusos borboleta do suporte. Cuidado: só após apertar bem os parafusos é que 
se deve engatar o cordão umbilical. 

 
O termopar é fixado no poço do adaptador por rosqueamento (ver Figura 4.3). 
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5.0 A SONDA PITOT 
 

5.1 O CONJUNTO 
 
O conjunto sonda/pitot contém também os termopares que medem as temperaturas da 

chaminé e da própria sonda (ver Figura 5.1). É na realidade um conjunto sonda/pitot/termopar. 
 

5.2 SONDA 
 

A sonda consiste em dois tubos concêntricos de aço inox, entre os quais passam em 
forma helicoidal, o arame (resistência elétrica) de aquecimento do sistema. O aquecimento é tal 
que mantém a parede interna da sonda a uma temperatura não inferior a 120 º C. 

 
A extremidade que penetra na chaminé contém a boquilha, que é acoplada à sonda atra-

vés de um tubo curvo, conhecido comumente pelo nome de “pescoço de ganso”. 
 
A sonda é normalmente fornecida com 5 boquilhas: de 4, 6, 8, 10 e 12 mm de diâmetro. 

Entretanto a pedido, podem se fornecidas boquilhas com outros diâmetros. 
 
Na outra extremidade, a sonda possui uma conexão esférica macho, também de aço 

inox, que se encaixa na conexão fêmea do ciclone, já dentro da caixa quente. A sonda penetra na 
caixa quente o suficiente para se instalar uma garra prendendo os macho e fêmea da conexão 
esférica. 

 
Após encaixadas as conexões macho e fêmea, aperta-se os parafusos borboleta do tubo 

de sustentação da sonda por fora da caixa quente. 
 
Normalmente a extremidade posterior da sonda vem com uma junta esférica macho. En-

tretanto, caso se use uma extensão flexível, a junta esférica tem que ser substituída por uma junta 
cônica macho, especial de inox. A troca das juntas é feita com duas chaves de boca. 

 
Ao ser acoplada à extensão a junta cônica macho da sonda recebe a junta cônica fêmea, 

da extensão, sendo apertadas mediante uma porca especial de aperto, presa à extensão, que se 
rosqueia numa rosca macho usinada na base da junta cônica macho na sonda. A porca tem a 
superfície recartilhada, de modo que basta apertá-la com os dedos para que haja perfeita vedação 
nas juntas. 

 
A fim de proteger a junta cônica macho, quando fixada na sonda, a ENERGËTICA forne-

ce um tampão de alumínio recartilhado que se rosqueia na junta. 
 
Próximo à extremidade da junta esférica entra o cabo de força de aquecimento e o cabo 

de compensação do termopar da sonda. O conector multipino do cabo de força é encaixado no 
seu conector correspondente na parte frontal da caixa quente (ver Figura 2.3a) 

Dados técnicos da sonda são resumidos na Tabela 5.1 

A sonda pode ser fornecida em tamanhos diferentes. Os mais procurados são 1,0,  1,5  
,2,0,  2,5,  3,0 e  3,5 m. 
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SEM EXTENSÃO: 
 
 

 
 
 

1- Tubo externo da sonda 
2- Boquilha 
3- Pescoço de ganso 
4- Junta esférica 28/15 
5- Cabo do aquecimento 
6- Pitot S 
7- 7-Termopar tipo K,  
8- Engate de inox com bainha de inox 

 
 

COM EXTENSÃO: 
 
 

 
 
1- Mangueira da extensão 
2- Engates cônicos de inox 
3- Junta esférica 28/15 de inox (vai na caixa quente) 
4- Tomada aquecimento (vai na caixa quente) 
5- Umbilical 
6- 6-) Engates e conexões força e termopar (vão no umbilical principal) 
 

FIGURA 5.1 
CONJUNTO SONDA/PITOT/TERMOPAR 
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TABELA 5.1 
 

DADOS TÉCNICOS DA SONDA 

AQUECIMENTO 300 W, 170 C 

ALIMENTAÇÃO 110  10% V, 3 A 

COMPRIMENTOS ÚTEIS (Padrão) 1,0,  1,5,  2,0,  2,5,  3,0 ou 3,5 M 

PESO PADRÃO (c/ pitot e termopar) 3,5 Kg 

 

5.3 PITOT 
 

Do tipo “S” (Staubescheibe), o pitot consiste de dois tubos de aço inox, unidos um ao ou-
tro, tendo suas extremidades curvadas em 90 graus e opostas uma a outra.  Com comprimento 
igual ao da sonda, são presos a esta através de abraçadeiras de aço inox. 

A posição das extremidades do pitot S com relação à extremidade da sonda (ver Figura 
5.1) obedece as normas estabelecidas. 

Nas outras extremidades, os tubos contém espigões para receber as respectivas man-
gueiras do cordão umbilical. Nos espigões estão marcados os números de identificação “1” e “2”. 

 

5.4 SENSOR DE TEMPERATURA 
 

É para medir a temperatura no interior da chaminé. 

Do tipo K Chromel-Alumel, este termopar possui uma bainha de aço inox, com compri-
mento compatível com o da sonda. É fixado na sonda através de abraçadeiras. 

Na outra extremidade, um conector de dois pinos, marcados pelo número “1”, conecta-se 
ao cabo de extensão de igual número no umbilical. 

No leitor de temperatura do painel, a temperatura correspondente é a do “push button”  
“1”. 

 

5.5 EXTENSÃO FLEXÍVEL 
 

A extensão flexível da sonda é usada quando há necessidade de se realizar coletas em 
furos de dutos ou chaminés não horizontais ou em outras situações especiais. 

Consiste em uma mangueira para passagem dos gases e um cordão de ligação, em pa-
ralelo, para passagem das mangueiras do pitot, do cabo de força e do cabo de extensão do ter-
mopar (ver Figura 2.3b e Figura 5.1). 

 
A mangueira para passagem dos gases é de teflon, envolvida por um arame de aquecimento, 

“sanduichado” por camadas de isolação elétrica, e por uma mangueira de borracha, de alta resis-
tência. 

 
As conexões da mangueira são de aço inox, uma cônica e outra esférica, e permitem acopla-

mento rápido e sem vazamento. 
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No lado da caixa quente, o acoplamento é com juntas esféricas macho. Basta enfiar a ex-
tremidade com a junta macho, através do tubo de suporte, até que a junta se encaixe na junta 
fêmea do ciclone. Feito isso, aperta-se a mangueira com os parafusos borboleta no tubo de supor-
te. 

 
Já na outra extremidade da extensão flexível, a junta cônica fêmea recebe a junta cônica 

macho da sonda de forma rápida. 
 
Quando as duas juntas se encontram, aperta-se a porca de aperto no lado da extensão 

rosqueando-a na rosca macho no lado da sonda. 
 
Na extremidade macho da extensão, encontra-se o cabo de entrada de força, com um 

conector multipino que se encaixa no seu conector correspondente (distinto) na parte frontal da 
caixa quente. 

 
O aquecimento da extensão flexível é feito concominatemente com o da sonda. Com am-

peragem conjunta de até 5A, o aquecimento é regulado pelo mesmo potenciômetro (identificado 
por SONDA no painel) e protegido pelo mesmo fusível (também identificado por SONDA). Reco-
menda-se não usar fusível para mais de 5A. 

 
O comprimento padrão da extensão flexível de 5m. 
 
O cordão de ligação que corre paralelo à extensão flexível consiste em duas mangueiras 

para o pitot, um cabo de força e dois cabos de extensão de termopar, envoltos numa mangueira 
spiroflex. Tem o mesmo comprimento que a extensão. 

 
As conexões foram distribuídas de modo a evitar confusão. A extremidade do cordão com 

conexões fêmeas corresponde ao conjunto de conexões macho da sonda.  As com conexões ma-
cho, se encaixam nas conexões fêmeas do umbilical, com exceção da conexão do cabo de força 
que se encaixa no seu conector multipino correspondente na parte frontal da caixa quente. 

 
Uma idéia da montagem do cordão da extensão é dada pelo croqui na Figura 2.3b. 
 
Dados técnicos da extensão flexível são resumidos na Tabela 5.2. 

 
TABELA 5.2 

 
DADOS TÉCNICOS DA EXTENSÃO FLEXÍVEL 

AQUECIMENTO 0-300 W, 20-140 º C 

ALIMENTAÇÃO 110  10% V, 3A 

COMPRIMENTO (PADRÃO) 5m 

PESO (PADRÃO) (C/CORDÃOLIGAÇÃO) 6 Kg 
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6.0 CORDÃO UMBILICAL (PRINCIPAL) 
 

O cordão umbilical serve de ligação entre a unidade de controle e a sonda, caixa quente 
e caixa fria. Seus oito cabos e mangueiras, envoltos numa mangueira spiroflex (ver Figura 6.1): 

 
PARA A SONDA: 

 
 mangueiras do pitot (tipo cristal); 

 cabos de extensão de termopar (tipo K). 
 

PARA CAIXA QUENTE: 
 

 1 cabo de força (flexível, 4 x 1 mm), com energia para a sonda, extensão flexí-
vel e a própria caixa; 

 1 cabo de extensão do termopar (tipo K). 
 
PARA CAIXA FRIA: 

 
 1 mangueira para os gases (de borracha especial); 

 1 extensão de termopar (tipo K). 
 

O comprimento padrão é de 5 m .  A extremidade do cordão com pontas mais cur-
tas dos cabos e das mangueiras correspondem ao lado da unidade de controle. 

 
Na unidade de Controle, a  mangueira dos gases engata no pino indicado por 

“GASES” e  na caixa fria engata no pino do adaptador do umbilical. 
 
As duas mangueiras do pitot são identificadas nos respectivos engates fêmeas 

pelos números “1” e “2” e devem ser acopladas aos pinos  “1” e “2” tanto na caixa de con-
trole, como nos pinos de engate do tubo pitot na sonda. 

 
Os cabos de extensão dos termopares são identificados pelos números “1”,  “2”,  

“3”  e “4”, correspondendo respectivamente à chaminé, caixa quente, caixa fria e sonda.  
Os três conectores macho são identificados por “CHAMINÉ”,  “CX/Q”,  “CX/F”  e  “SON-
DA”. Na extremidade oposta, o número “1” está no termopar da chaminé montado na 
sonda, o número “4” no termopar da sonda. 

 
Por fim, o cabo de força, através de seus dois multipinos grandes, é engatado, na 

unidade de controle, no multipino grande identificado por “FORÇA” e, na caixa quente, no 
multipino macho maior localizado na parte frontal; da caixa. 
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FIGURA 6.1 
CROQUI DO CORDÃO UMBILICAL 

 

 

Onde: 

 

 Mangueira de borracha especial para gases 

, Mangueira cristal para os pitots “1” e “2”; 

,, e  Cabos de extensão dos termopares “1” (Chaminé),“2” (Caixa Quente), 
“3” (Caixa Fria) e “6” (Sonda); 

 Cabo de força. 
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7.0 CONCLUSÕES 
 

A ENERGÉTICA espera que este manual possa orientar o usuário quanto à montagem e 
operação do aparelho. 

 
Em face de dúvidas, pedimos dirigir-se à: 
 

 
ENERGÉTICA IND. COM. LTDA 
Rua Gravataí, 99 – Rocha 
20975-030 – Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 3797-9800 
Fax: (21) 2241-1354 

 
  



  

 
 
 
 
 

 
 

INSTRUÇÕES PARA O PROCESSAMENTO 
DOS DADOS DE AMOSTRAGEM EM CHAMINÉ 

 
COM A PLANILHA CIPA 

DA ENERGÉTICA 
 
 
 
 
 
 
 

RESP.:   CARLOS ALBERTO FRONDIZI 
 

30 DE MARÇO DE 1998 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGÉTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
 
 

RIO DE JANEIRO 
 



  

Pág.  1/3 
 
1.0 INTRODUÇÃO 
 
 Esta planilha, desenvolvida pela ENERGÉTICA para uso com os amostradores em cha-

miné CIPA, permite o processamento automático dos dados obtidos no campo e no labo-
ratório. 

 
 A planilha CIPA faz todos os cálculos necessários usando um programa de planilhas ele-

trônicas e é de grande utilidade para o usuário, pois praticamente elimina a realização de 
contas e cálculos manuais, bem como organiza os dados, permitindo uma melhor apre-
sentação dos resultados de uma amostragem. 

 
 Todos os cálculos são baseados na regulamentação da USEPA, adotada pela ABNT no 

Brasil. 
 
 Nota: Estas instruções partem do princípio de que o usuário tem noções básicas do Ex-

cel. 
 
2.0 INFORMAÇÕES SOBRE A PLANILHA 
 
 A planilha é fornecida numa mídia (disquete ou cd) com dois arquivos, para serem proces-
sados num programa de planilhas eletrônicas: 
 

 CIPA.XLS 

 CIPAEX.XLS 
 
 No primeiro, CIPA.XLS, o usuário entra com os dados da amostragem. 
 
 O segundo, CIPAEX.XLS, contém um exemplo com os dados já colocados e dá uma idéia 
de como ficam os dados típicos e de como aparecem os resultados.  Ambos os arquivos contém 
quatro tabelas, a saber: 
 

 Tabela 1 - DADOS GERAIS:  São dados vários da amostragem, tais como local, fonte 
emissora,     número da amostragem, data, hora etc. 

 
 Tabela 2 - DADOS DO LABORATÓRIO:  Resultados do laboratório. 
 
 Tabela 3 - FOLHA DE CAMPO:  Nesta tabela, são introduzidos os dados obtidos duran-

te a medição no campo. 
 
 Tabela 4 - RESULTADO DA AMOSTRAGEM:  Esta tabela é preenchida automatica-

mente, de cordo com o processamento dos dados. 
 
 
3.0 COMO USAR A PLANILHA 
 
 Proceda conforme a seguir: 
 

1. Entre no software de planilhas eletrônicas, coloque a mídia no respectivo drive. Apare-
cerão dois arquivos:  CIPA.XLS e CIPAEX.XLS. 

 
2. Entre primeiramente no arquivo CIPAEX.XLS, para ver um exemplo dos dados já pre-

enchidos nas tabelas. 
 

3. Entre primeiramente no arquivo CIPAEX.XLS, para ver um exemplo dos dados já pre-
enchidos nas tabelas. 
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4. Entre primeiramente no arquivo CIPAEX.XLS, para ver um exemplo dos dados já pre-
enchidos nas tabelas. 

 
5. Após visualização, feche o CIPAEX.XLS e entre no arquivo CIPA.XLS.  
 
6. Na parte inferior da tela (guias das planilhas), aparecem duas planilhas, uma com no-

me CIPA e a outra, PLAN3.  Normalmente aparecerá diretamente a PLAN3. Caso isto 
não aconteça, vá com o mouse na PLAN3 e clique o botão do mouse. Aparecerá uma 
tabela (Tabela 3) com nome FOLHA DE CAMPO. Comece a preencher as colunas com 
os dados da amostragem. 

 
Nota:  Na planilha PLAN3 não é necessário preencher todos dos pontos.  Obviamente 

o número de pontos depende de cada caso.  Só é necessário preencher os 
pontos que foram realmente medidos no campo. 

 
a) Primeira coluna (PONTO) - Já está preenchida. 

b) Segunda coluna (TEMPO) - Coloque o número de minutos e décimos da duração 
da amostragem em cada ponto 

c) Terceira coluna (DIST - cm) - Coloque a distância de introdução da sonda em ca-
da ponto. 

d) Quarta coluna (VOLUME MEDIDO) - Não precisa preencher todos os pontos (no 
arquivo CIPAEX.XLS, por exemplo, só estão preenchidos quatro valores).  Obvi-
amente é necessário preencher o valor inicial e o valor final registrados pelo ga-
sômetro, pois o volume amostrado é calculado automaticamente pelo software 
como a diferença entre o valor inicial (primeira linha) e o valor final. 

e) Quinta coluna (dP) - Entre com o valor de Delta P medido pelo pitot em cada pon-
to. 

f) Sexta coluna (RAÍZES) - Esta coluna é preenchida automaticamente à medida 
que vão sendo colocados os valores na coluna de dP.  Ela representa simples-
mente a raiz quadrada de cada um destes valores. 

 Nota:  As colunas restantes não precisam de explicação. 

g) Última coluna (VÁCUO) - É opcional e poderá ou não ser preenchida, dependendo 
da vontade do usuário. 

 

5. Depois de preenchida toda a Tabela 3, verifique a última linha (após o ponto 48), onde 
aparece as médias.  Veja se não há valores absurdos, como, por exemplo, se a tem-
peratura da chaminé varia entre 120 C e 135 C.  Verifique se a média não indica 200 
C. 

 

6. Após verificar toda a Tabela 3, clique com o mouse na orelha, na barra horizontal infe-
rior, onde aparece CIPA.  Nesta tela aparecerá um índice relacionando todas as tabe-
las, sendo que a Tabela 3, FOLHA DE CAMPO, já foi preenchida.  Agora preencha as 
outras. 
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7. Tabela 1 - DADOS GERAIS: 
 

No início da tabela aparecerá um cabeçalho, o qual, quando preenchido, se repete 
automaticamente na Tabela 4. 
 
Digite alguns dados, tendo a devida atenção com as unidades pedidas em cada 
campo, pois são usadas fórmulas dentro da própria planilha. 
 
Nota: Alguns campos neste arquivo CIPA estarão inicialmente preenchidos com 0 
(zero) e # DIV/0!, o que indica qua estão com fórmulas.  Nos outros campos, quando 
preenchidos, os valores entram automaticamente. 
 
Atenção: Quando estiver preenchendo os campos das planilhas, nunca dê barra de 
espaço, pois, fazendo isso, o Excel identificará o número como letra e pode acarretar 
erro nas fórmulas. 

 
8. Tabela 2 - DADOS DO LABORATÓRIO: 
 

Os dados da Tabela 2 são razoavelmente simples.  Compreendem basicamente as 
concentrações resultantes da análise de Orsat, os pesos iniciais e finais, assim como 
os volumes de água inicial e final coletados.  O software faz automaticamente as 
contas necessárias e fornece: 
 
 A massa da água coletada 

 peso total do material particulado coletado 

 peso molecular seco dos gases na chaminé 
 

9. Tabela 3 - FOLHA DE CAMPO 
 

Já preenchida segundo já explicado acima. 
 

10. Tabela 4 - RESULTADOS DA AMOSTAGEM 
 

Esta tabela ficará completa e automaticamente preenchida quando estiverem preen-
chidas as Tabelas 1, 2 e 3. 
 
Nota:  Como com qualquer software, recomendamos ao usuário, antes de utilizá-lo, 
fazer uma cópia num outro disquete e instalar o software no seu winchester (HD). 
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TABELA 01....DADOS GERAIS  

TABELA 02....DADOS DO LABORATÓRIO
TABELA 03....FOLHA DE CAMPO

TABELA 04....RESULTADOS DA AMOSTRAGEM

FIRMA: TESTE ENERGETICA

LOCAL: RUA INABU

PROCESSO: TESTE DO EXCEL

DATA:  12\03\98

RESP.: CARLOS FRONDIZI

AMOSTRA NÚMERO: 1
 

  

HORA INÍCIO DA AMOSTRAGEM  10:30
HORA TÉRMINO DA AMOSTRAGEM  11:35

DURAÇÃO REAL DA AMOSTRAGEM 72

NÚMERO DE PONTOS 24

FATOR DE CALIBRAÇÃO DO PITOT S 0,8315

FATOR DE CALIBRAÇÃO DO GASÔMETRO 0,99

  

DIÂMETRO DA CHAMINÉ (m) 2

SEÇÃO DA CHAMINÉ (m2) 3,1416

PRESSÃO ATMOSFÉRICA (mmHg) 702,3

PRESSÃO ESTÁTICA NA CHAMINÉ (mmH2O) 4

TEMPERATURA AMBIENTE (C) 22

TEMP. GASES BULBO SECO (C) 108
TEMP. GASES BULBO UMIDO (C) 54

DIÂMETRO DA BOQUILHA (mm) 7,89

TESTE DE VAZAMENTO INICIAL  0,2 l/min

TESTE DE VAZAMENTO FINAL  0,3 l/min

PROCESSAMENTO DOS DADOS DE MEDIÇÕES EM CHAMINÉ

PARÂMETROS VALORES

TABELA NÚMERO 1 - DADOS GERAIS
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ANÁLISE DE ORSAT

COMPONENTE %  BASE SECA

CO2 10,4

O2 13,4

CO 0

N2 76,2

PESO MOLECULAR SECO: 30,2

ÁGUA CONDENSADA
  

BORBULHADOR FINAL INICIAL DIFERENÇA

 

1 673,1 525,7 147,4

2 502,6 522,3 -19,7

3 429,3 424,1 5,2

4 751,9 736,6 15,3
 

MASSA DE ÁGUA COLETADA (g)

ONDE FINAL INICIAL DIFERENÇA

FILTRO 1 0,6495 0,5693 0,0802

FILTRO 2 0

BEQUER 47,5406 47,4757 0,0649

BEQUER 0

BRANCO 48,1906 48,1897 0,0009

MASSA DO MATERIAL COLETADO (g)

A MASSA DO BEQUER INCLUI O MATERIAL PART. COLETADO NA BOQUILHA

SONDA E CICLONE

MATERIAL PARTICULADO COLETADO (g)

148,2

0,1442

TABELA NÚMERO 2 - DADOS DO LABORATÓRIO
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  DATA:

PONTO TEMPO DIST. VOL. MED. SSÃO mmCA TEMPERATURA(C) T.MED.(C) VACUO

min cm m3    dP RAIZES dH CHAM. FILT. BORB. ENTR.  SAIDA cmHg

1 3,00 4 32,1368 4,0 2,0000 27,32 111 119 25 25 24 6,0

2 6,00 13 32,1810 5,0 2,2361 34,15 112 114 23 25 24 6,0

3 9,00 24 32,2332 5,5 2,3452 37,65 106 124 22 26 24 8,0

4 12,00 35 6,0 2,4495 40,98 115 118 21 26 25 9,0

5 15,00 50 6,0 2,4495 40,98 115 112 20 27 25 10,0

6 18,00 71 6,5 2,5495 44,39 115 117 19 27 24 10,0

7 21,00 129 7,0 2,6458 47,81 115 121 21 28 25 11,0

8 24,00 150 6,0 2,4495 40,98 114 118 21 27 25 10,0

9 27,00 165 6,0 2,4495 40,98 113 118 21 26 25 8,0

10 30,00 176 5,5 2,3452 37,65 115 118 21 26 25 8,0

11 33,00 187 5,0 2,2361 34,15 109 115 20 26 25 8,0

12 36,00 196 5,0 2,2361 34,15 108 114 20 26 25 8,0

13 3,00 4 4,0 2,0000 27,32 105 98 22 24 24 6,0

14 6,00 13 5,0 2,2361 34,15 112 118 19 24 24 7,0

15 9,00 24 5,5 2,3452 37,65 115 133 18 24 24 7,0

16 12,00 35 6,5 2,5495 44,39 119 142 18 25 25 7,0

17 15,00 50 6,5 2,5495 44,39 122 118 18 25 25 10,0

18 18,00 71 6,5 2,5495 44,39 119 107 18 25 24 10,0

19 21,00 129 7,0 2,6458 47,81 121 113 18 25 24 10,0

20 24,00 150 6,5 2,5495 44,39 122 114 18 24 24 10,0

21 27,00 165 7,0 2,6458 47,81 122 114 18 24 24 11,0

22 30,00 176 6,5 2,5495 44,39 122 115 18 24 24 11,0

23 33,00 187 7,5 2,7386 51,25 119 115 19 24 24 12,0

24 36,00 196 33,5458 5,5 2,3452 37,65 118 115 19 24 24 9,0

25 0,0000

26 0,0000

27 0,0000

28 0,0000

29 0,0000

30 0,0000

31 0,0000

32 0,0000

33 0,0000

34 0,0000

35 0,0000

36 0,0000

37 0,0000

38 0,0000

39 0,0000

40 0,0000

41 0,0000

42 0,0000

43 0,0000

44 0,0000

45 0,0000

46 0,0000

47 0,0000

48 0,0000

    MÉDIA 1,4090 40,28 115,2 117,1 19,88 24,8542    

MÉDIA DA RAIZES 2,4207  

                     

TABELA NÚMERO 3 FOLHA DE CAMPO

AMOSTRA NÚMERO:

ENERGÉTICA IND. COM. LTDA.
Rua Gravataí, 99 - Rocha

CEP: 20975-030   Rio de Janeiro - RJ
CNPJ 29.341.583/0001-04 – IE 82.846.190

Fone: (21) 3797-9800-1998  Fax: (21) 2241-1354
Site: www.energetica.ind.br
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FIRMA: TESTE ENERGETICA

LOCAL RUA INABU

PROCESSO TESTE DO EXCEL

DATA  12\03\98

RESP CARLOS FRONDIZI

AMOSTRA 1
 

SÍMBOLO VALOR

DIÂMETRO DA CHAMINÉ Dc m 2

ÁREA DA CHAMINÉ/DUTO A m2 3,1416

DIÂMETRO DA BOQUILHA Db mm 7,89

FATOR DE CÁLIBR. DO PITOT Cp - 0,8315

FATOR DE CÁLIBR. DO GASÔMETRO Y - 0,99

PRESSÃO ATMOSFÉRICA Patm mmHg 702,3

PRESSÃO ESTÁTICA NA CHAMINÉ Pe mmH2O 4

297,8541667

TEMPERATURA AMBIENTE Ta C 22

TEMPERATURA NA CHAMINÉ/DUTO T C 115,17

TEMPERATURA NO GASÔMETRO Tg C 24,85416667

VOLUME DO GAS MEDIDO V m3 1,409

VOLUME MEDIDO EM CONDIÇÃO NORMAL VgN Nm3 1,181412344

UMIDADE DO GÁS Bag % 14,32602673

DURAÇÃO DA COLETA t min 72

MÉDIA DAS RAÍZES DE DEL P dP            2,420666153

MÉDIA DAS PRESSÃO DO ORIFÍCIO dH mmH2O 40,28

VOLUME MÉDIDO NORMAL VmN Nm3 1,186429406

MASSA MOLECULAR SECA MMs 30,2

MASSA MOLECULAR ÚMIDA MMu 28,45222474

MASSA DE ÁGUA COLETADA Mag g 148,2

MASSA DE MAT. PARTÍCULADO COLETADA Mmp g 0,1442

RAÍZES 0,13934796

VELOCIDADE DO GÁS NAS CONDIÇÕES v m/s 9,808292242

VAZÃO NAS COND. DA CHAMINÉ Q m3/h 110929,4313

95037,65129

                                    66839,9897

VAZÃO NORMAL BASE SECA Qnbs Nm3/h 61791,2942

CONC. COND. NORMAIS BASE SECA C mg/Nm3 121,5411548

TAXA DE EMISSÃO BASE SECA Te kg/h 7,51018525

VOL. DE ÁGUA NAS CONDIÇÕES DA CHAMINÉ Vag m3 0,282805594

NV 381872,5971

DV 209270,5854

VOL. MEDIDO NAS COND. CHAMINÉ V m3 1,824779131

AREA DA BOQUILHA Ab m2 4,88912E-05

ISOCINÉTICA I % 101,7568535

PARÂMETRO UNIDADE

TABELA NUMERO 4 - RESULTADOS DA AMOSTRAGEM

 
 


