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REALIZAREA ŞI EXPERIMENTAREA APARATULUI PENTRU DETERMINAREA 
PULBERILOR PM 10 DIN MEDIUL AMBIANT 

 
drd. ing. Marius Kovacs    
dr. ing.  Ladislau Kovacs  
ing.  Gheorghe Gheţie    
dr. ing.  Angelica DRĂGHICI    
dr. ing.  Lorand TOTH    
 
REZUMAT: 
În prezent  Ord. 592 / 2002 al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului limitează concentraţia imisiilor de pulberi 

PM10 din mediul ambiant  la 50 µg / m3, pe timp de 24 de ore.  
Pulberile respirabile PM 10 sunt dăunătoare sănătăţii omului deoarece se pot depune pe căile superioare ale 

aparatului respirator, producând leziuni şi îmbolnăviri grave ale traheei. 
Cercetările efectuate în cadrul INCD INSEMEX Petroşani au urmărit  realizarea, experimentarea în laborator şi 

teren a unui model de separator de pulberi de 10 µm din mediul ambiant, conform cerinţelor SR EN 12341/2002.   
Aparatul este validat şi poate fi utilizat curent la determinări de lungă durată a pulberilor PM10 din mediul 

înconjurător.  
 
1. Prezentarea aparatului 
 
În vederea perfecţionării aparaturii de laborator, pentru determinarea imisiilor de pulberi PM 10  s-a  realizat un 

aparat de prelevare, denumit  LVS – 10,  în conformitate cu cerinţele SR EN 12341/2002  „ Calitatea aerului. 
Determinarea fracţiei PM 10 sub formă de pulberi din suspensie. Metodă şi proceduri de încercare in situ pentru 
demonstrarea echivalenţei cu metoda de măsurare de referinţă “. 

Aparatul / instalaţia de prelevare a pulberilor PM 10 (Fig. nr. 1) este compus din:  separator, port filtru, filtru, 
contor de aer, pompă de vid, furtune de legătură şi suportul separatorului.  

Principiul de prelevare a pulberilor PM 10 din aerul ambiental cu instalaţia menţionată este următorul: cu ajutorul 
pompei de vid 7, aerul cu praf este aspirat prin separatorul,1 cu care se realizează reţinerea particulelor cu 
dimensiunile mai mari de 10 µm. Particulele respirabile sub 10 µm sunt reţinute pe filtrul din fibră de sticlă, 3. 
Volumul de aer aspirat prin filtru este determinat cu ajutorul contorului, 6. Legătura dintre componentele instalaţiei se 
realizează  cu furtune elastice, 5. Reglarea şi corectarea debitului la 2,3mc/h se realizează cu ajutorul ventilului, 8.  

Separatorul are rolul selectării pulberilor PM 10 din aerul ambiental conform standardului SR EN 12341/2002. La 
proiectarea şi realizarea separatorului s-au avut în vedere elementele dimensionale de bază din standardul respectiv.  
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 Fig.1 Aparat de recoltare pulberi  LVS -10. 

 
Sensul de circulaţie al aerului aspirat din mediul ambiant şi de reţinere a particulelor PM 10 sunt redate în fig. nr.2,  

iar vederea de ansamblu în fig.3. 
Separatorul are în componenţă 8 tuburi impactoare cu ajutorul cărora se realizează selectarea particulelor mari prin 

fenomenul de impact. Particulele respirabile din curentul de aer sunt reţinute pe filtru.  
 

1 – separator 
2 – suport filtru  
3 – filtru 
4 – suport separator 
5 – furtune de conectare 
6 – contor aer 
7 – pompă de vid 
8 – ventil de reglementare a 
debitului de aer 
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Fig. nr.2 – Sensul de circulaţie al aerului aspirat din mediul ambiant          Fig. nr. 3 – Vedere de ansamblu  
                                LVS -10 

 
            Viteza de impact a particulelor la ieşirea din tuburile impactoare este : 
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  (1) 

 
Pentru determinarea concentraţiei gravimetrice a prafului PM10 se utilizează filtre din fibră de sticlă care se 

cântăresc înainte şi după recoltare. 
Contorul de aer este verificat metrologic şi cu certificat de etalonare. 
Pompa de vid tip ACCO este alimentată la tensiunea de 220V c.a. 
Concentraţia gravimetrică (C) de praf PM10 se determină cu relaţia: 

C = 
 Q

GG 12   mg/m3     

G2, G1 – masele finală şi iniţială a filtrului [mg] 
Q – volumul de aer aspirat pe minut [m3] 
 
2. Experimentarea în condiţii de laborator şi  teren în vederea validării aparatului 
 
Conform  SR EN 12341/2002 pentru evaluarea reală a  pulberilor PM10 din praful total din suspensie, trebuie  să 

se regăsească 50 %  particule de 10 µm în separator  şi 50 %  pe filtru.  
Pentru determinarea dispersiei particulelor (%) în funcţie de dimensiunea acestora (µm) a fost necesară efectuarea 

prelevării de pulberi din aerul ambiental (la debitul de 2,3 m3/h) cu aparatul realizat şi pregătirea probelor în vederea 
citirii dimensiunilor, respectiv a dispersiei acestor particule la un microscop Zeiss ( lanametru ).  

Pulberea prelevată din separator a fost introdusă într-o sticlă de ceas cu apă cu alcool (25%) iar după omogenizare 
s-a pus o picătură pe lama de sticlă. După uscare, s-a acoperit proba cu o lamelă care s-a solidarizat pe margine cu bandă . 

Probele pregătite au fost analizate la microscop, cu o putere de mărire de 1000 ori. 
Reţinerile şi trecerile cumulate în/din separator respectiv reţinerile cumulate pe filtru, sunt redate în tabelele 1 şi 2. 
Tabel nr.1 – Reţinerile şi trecerile cumulate de particule (%) în / din separator. 

Dimensiunea 
particulelor [µm] 

Reţineri în 
separator qi 

[%] 

Reţineri 
cumulate în 

separator 

 qi  [%] 

Treceri cumulate din 
separator,T, 

  100- qi  [%] 

 

0 1 2 3 

+ 40 14 14 86 
40-30 13 27 73 
30-20 11 38 62 
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0 1 2 3 

19 11 49 51 

18 9 58 42 

17 8 66 34 

16 8 74 26 
15 6 80 20 

14 6 86 14 

13 5 91 9 

12 3 94 6 

11 3 97 3 

10 1 98 2 

9 1 99 1 

8 1 100 0 

7 0 100 0 

6 0 100 0 

5 0 100 0 

4 0 100 0 

3 0 100 0 
2 0 100 0 
1 0 100 0 

 

              Tabel nr.2 – Reţinerile de particule  cumulate (%) de pe filtru  

Dimensiunea 
particulelor [µm] 

Reţineri  pe 
filtru 
qi [%] 

Reţineri cumulate pe filtru, 

R, qi  [%] 

+ 40 0 0 
40-30 0 0 
30-20 0 0 

19 0 0 

18 0 0 

17 0 0 

16 0 0 

15 0 0 

14 0 0 

13 0 0 

12 0 0 

11 0 0 

10 1 1 

9 1 2 

8 1 3 

7 2 5 

6 3 8 

5 5 13 

4 6 19 

3 10 29 

2 29 58 

1 42 100 
Pentru determinarea dimensiunii critice de separare se trasează graficul trecerii cumulate (T) din separator [%] şi 

reţinerea cumulată pe filtru (R) a pulberilor, fig 4. 
Intersecţia celor două curbe T şi R se realizează la dimensiunea de aproximativ 10 µm de pe abscisă. Astfel 

punctul de intersecţie demonstrează că particulele de 10 µm se pot întâlni cu probabilitatea de 50 % şi în separator şi 
pe filtru. În cazul nostru a fost identificată o particulă de 10 µm şi în separator şi pe filtru (coloanele 1 şi 2 din tabelele 
1 şi 2 ), ceea ce reprezintă 50% gradul de selecţie a separatorului. 

 În concluzie separatorul aparatului LVS 10, realizează reţinerea de 50% pentru particule de 10 µm, conform 
cerinţelor standardului menţionat, determinând astfel fracţiunea toracică PM 10 din mediul ambiental. 
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Fig. nr.4. - Graficul trecerii din separator şi 

reţinerea pe filtru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Într-o altă etapă a cercetărilor s-au efectuat determinări comparative cu un aparat de referinţă şi anume  aparatul 
pDR1200, produs de firma americană TEOM. 

      
Conform cap. 4.2., pct. B din SR.EN. 12341/2002, pentru compararea unui aparat necertificat  cu un aparat de 

referinţă, trebuie îndeplinite următoarele cerinţe: 
- diferenţa concentraţiilor determinate de aparate să fie mai mici de  ±10 µg / m3 dacă concentraţia din 

mediul ambiant  Xi este mai mic de 100 µg/m3; sau 
- diferenţa concentraţiilor determinate de aparate să fie mai mici de ±10 %   dacă concentraţia din mediul 

ambiental Xi este mai mare de 100 µg/m3. 
Încercările s-au efectuat în incinta INCD INSEMEX Petroşani în perioada ianuarie-aprilie 2008 la concentraţii mai 

mici de 100 µg/m3. Înălţimea de prelevare a fost de 1,5 m faţă de sol. 
La încercare s-au utilizat aparatul de referinţă pDR 1200 şi aparatul realizat LVS 10. 
Alte echipamente şi materiale utilizate au fost: Contor de gaz (0,06-6 m3/h); Balanţă analitică (±0,2 mg); Pompă de 

vid (0,1÷120 l/min); Pâlnie portfiltru; Exicator; Filtre FM cu dimetrul porilor de 0,8 µm; Furtune de legătură 
Temperatura mediului ambiant a avut valori cuprinse între 50C şi 80C. Perioada încercărilor a fost caracterizată 

prin 35 de zile cu precipitaţii.  Umiditatea relativă a aerului a fost cuprinsă între 60-90%. 
S-au înregistrat şi zile cu instabilitate atmosferică şi vânturi moderate. 
Măsurătorile s-au efectuat în paralel cu ambele aparate, distanţa dintre acestea fiind de minim 1,5 m. La fiecare 

măsurătoare s-au determinat debitele de funcţionare de 1,3 l/min pentru aparatul pDR 1200 respectiv 2,3 m3/h ( 39,9 l/ 
min) pentru LVS 10. 

Erorile de debit înregistrate la contorul cu gaz s-au încadrat în valorile admise de 2% 
Pregătirea filtrelor pentru ambele aparate a respectat procedurile INCD INSEMEX. Pentru ambele aparate s-au 

utilizat filtre certificate. 
Durata unei prelevări simultane a fost de 24 ore. 
Măsurătorile comparative efectuate sunt centralizate în tabelul nr. 3 ( în coloanele 1 şi 2). 

Tabel nr.3  
Nr crt x (pDR) y(LVS ) y^2 y*x X^2 

0 1 2 3 4 5 
1 96 100 10000 9600 9216 
2 64 72 5184 4608 4096 

3 74 67 4489 4958 5476 

4 42 42 1764 1764 1764 

5 85 81 6561 6885 7225 

6 11 14 196 154 121 

7 53 45 2025 2385 2809 

8 21 18 324 378 441 

9 32 33 1089 1056 1024 
Suma 478 472 31632 31788 32172 

Ecuaţia de regresie a avut forma: 
x = 5,606015  + 0,905818 y,         unde 
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x – concentraţiile determinate cu aparatul de referinţă pDR 1200, mg / m 3 
y- concentraţiile determinate cu aparatul LVS 10, mg / m 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 -  Corelaţia dintre  aparatele pDR 1200  şi LVS 10  
Coeficientul  de corelatie calculată: 
r2 = 0,967525 
Conform SR. EN 12341/2002, r2 trebuie să fie ≥0,95. 
r2 = 0,967525 ≥ 0,95, condiţia din standard a fost satisfăcută. 
În concluzie determinările comparative efectuate dintre aparatul de referinţă pDR 1200 şi LVS- 10 se corelează 

semnificativ, conform cerinţelor SR EN 12341/2002. 
Parametrii tehnici ai aparatului: 

- debit                                                                    2,3 m3/ h  (39,9 l / min ) 
- căderea de presiune a aparatului / instalaţiei      150 - 200 mm CA 
- pompa de  vid electrică                                      220 V, tip ACOO, 150 l / min 
- filtru de fibră de sticlă                     diametru 42 mm şi dimensiunea porilor de 0,8 µm  
 

Concluzii 
Pentru determinarea pulberilor PM 10 din mediu autorităţile competente şi agenţii economici interesaţi utilizează 

aparate achiziţionate de pe piaţa externă din Uniunea Europeană sau SUA. 
Conform Ord. 592 / 2002 al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului este limitată concentraţia de pulberi PM10 

din mediul ambiant  la 50 µg / m3, pe timp de 24 de ore.  
Pulberile PM 10 sunt dăunătoare sănătăţii omului deoarece se pot depune pe căile superioare ale aparatului 

respirator, producând leziuni şi îmbolnăviri grave ale traheei. 
Cercetările efectuate în cadrul INCD INSEMEX Petroşani au urmărit  realizarea, experimentarea în laborator şi 

teren a unui model de separator de pulberi de 10 µm din mediul ambiant, conform cerinţelor SR EN 12341/2002.   
Aparatul este validat, urmând ca în viitor să fie certificat. 
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