
Tek bir tuşla 
nanopartikülleri ölçün ve 
sınıflandırın.

Portatif partikül sayacı testo DiSCmini ile.
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Havanız temiz mi değil mi?

testo DiSCmini ile mobil nanopartikül ölçümü ve izleme 
tek tuşa dokunarak size kesinlik sağlar.

Nanopartiküller görünmez bir tehlikedir. Bizden 

alıkonmamışlar, adeta bizi kuşatıyorlar. Genellikle sağlığa 

zararlı maddeler taşırlar. Bilimsel bir bakış açısıyla, 

en kapsamlı kaynaklardan gelen aerosollerin sağlığa 

zararlı olduğu tartışmasızdır, çünkü parçacıkların boyutu 

akciğerlerin derinliklerine nüfuz etmesini sağlar. Bu nedenle, 

özellikle kontamine olmuş bölgelerdeki nanopartikül 

konsantrasyonunun düzenli olarak ölçülmesi daha önemlidir. 

Bu alanlar özellikle tehlikeli olabilir:

•  Yoğun trafiğe sahip kamusal alanlar (dizel kurumu)

•  Lehimleme yapılan işyerleri (formaldehit)

•  Kaynak yapılan işyerleri (metal oksitler)

•  Dökümhaneler (fenoller)

•  Ofisler (yazıcı ve fotokopi makinelerindeki toner 

tozu)

testo DiSCmini
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testo DiSCmini, nanopartiküllerden kaynaklanan tehlikelerle 

baş etmenizi nasıl sağlar? Özetle: insanların olduğu 

yerlerde ölçüm yaparak. Partikül sayacı kullanışlıdır ve 

ölçüm sırasında cihaz her pozisyonda kullanılabilir.Böylece, 

insanların kendi işyerlerinde veya başka yerlerde maruz 

kaldıkları gerçek partikül değerlerini elde edersiniz - gerekli 

adımları atmanıza izin vererek.

Sonraki sayfalarda nanopartikül ölçümüyle ilgili tüm soruları 

içeren bir uzman röportajı bulacaksınız. Aynı zamanda, 

nanopartiküllerin fiziksel zarar verme biçimini ve insanların 

yakın çevresinde ölçülmesinin neden bu kadar önemli 

olduğunu size söyler. Son iki sayfada, testo DiSCmini'nin 

nasıl kullanılacağını ve taşınabilir bir partikül sayacının bir 

CPC'ye (condesing particule counter-yoğunlaştırıcı partikül 

sayacı) göre hangi avantajları bulunduğunu öğrenebilirsiniz. 

Keyifli okumalar!
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testo DiSCmini

Neden nanopartiküller ölçülür?

Uzmanımız Prof. em. Dr. Peter Gehr ile yapılan bir röportaj  
(Anatomi Enstitüsü, Bern Üniversitesi) 

İnsanlar çevresinde 
nanopartikül ölçümleri yapmak 
neden bu kadar önemlidir?
Adından da anlaşılacağı üzere, 

nanopartiküller o kadar küçük ki neredeyse 

yere batarlar. Birlikte toplanmadıkça; 

hemen yere iner ve kalırlar. Bu, havada 

artık ölçülebilir olmadığı anlamına 

gelir. Öte yandan, nanopartiküller gaz 

moleküllerinden çok daha eylemsizdir. 

Bu, onların kaynağına daha yakın kalmaya 

eğilimli olmasını sağlar. Karayolu trafiğinde 

oluşan nanopartiküllerin konsantrasyonu 

bir yerden çok yavaş ilerledikleri için 

sadece birkaç metre içinde önemli 

ölçüde azalır. İnsanlar üzerindeki etkileri 

test edilecekse, hangi kişinin doğrudan 

yakınında ve hangi konsantrasyonda ve 

boyutta nanopartiküllerin mevcut olduğunu 

belirlemek gerekir. Ölçüm kaynaktan 

uzakta yapılırsa birçok nanopartikül artık 

mevcut değildir.

İki ölçüm metodu vardır: 
nanopartikül sayımı ve kütle 
ölçümü. Kütle ölçümü en 
çok kullanılan yöntemdir. 
Neden PM10 ile kütle 
ölçümü nanopartiküller için 
anlamlı değildir ve neden 
nanopartikülleri saymak 
önemlidir?
PM10 ölçümlerinin savunucuları, her yerde 

ölçüm istasyonları olduğu için ölçümlerin 

çok kolaylıkla yapılabileceği görüşünde. 

Ayrıca: Kütle ölçümü kullanırsanız, 

nanopartiküller kolayca kaydedilmez. Bir 

PM10 ölçümü, nanopartiküller hakkında 

hiç bilgi vermez. Bununla birlikte, 

nanopartiküller organizmaya büyük 

parçacıklardan daha fazla zarar verebilir, 

çünkü solunduklarında hücrelere, dokuya 

Nanopartiküller nerede oluşur?
Her yerde. Her nefesle milyonlarca farklı 

parçacık solursunuz. Bunların birçoğu 

nanopartiküllerdir.

Hangi nanopartikül türleri var?
İki nanopartikül grubu arasında ayrım 

yapmamız gerekiyor. Bir yandan, yanma 

süreçlerinde oluşanlar var. Bunlar, 

trafik ya da ısıtma sistemleri tarafından 

oluşturulan egzoz gazlarıdır. Bunlar 

çoğunluğu oluştururlar. Sonra titanyum 

oksit, metaller, metal oksitler ve karbon 

nanotüpleri gibi yapay nanopartiküller 

gelir.

Nanopartiküller neden bizim 
için zararlı?
İnsan varlığı gibi biyolojik bir ortamda, 

daha büyük parçacıklar nanopartiküllerden 

farklı davranır. Çok küçük oldukları için, 

soluduğumuz nanopartiküller ciğerlerimizin 

en derin yerlerine - alveollere ilerlerler. 

Nanopartiküller hücrelere ve dokuya 

kolayca nüfuz etme özelliğine sahiptir. 

Bu yolla, alveollerden kan damarlarına ve 

oradan bütün organizmaya geçer. Büyük 

partiküller bunu yapamaz. Benim fikrime 

göre, onları daha büyük parçacıklara 

kıyasla çok tehlikeli kılan şey budur.

Tıbbi sonuçları nelerdir?
Şimdiye kadar bildiğimiz zararlı 

sonuç, hücrenin tahrip edilmesi. Ya da 

nanopartikül, hücrenin içine nüfuz edebilir 

ve genetik materyali tahrip edebilir. Ayrıca 

potansiyel olarak kansere neden olabilecek 

kontrolsüz hücre bölünmesine yol açabilir. 

Uzmanlar bunu "genotoksisite" olarak 

adlandırıyorlar. Bu, nanopartiküllerin 

genetik hasara yol açabileceği anlamına 

gelir. Bununla birlikte, bu alanda daha 

fazla araştırma gerekmektedir.
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ve kan damarlarına nispeten kolay nüfuz 

edebilirler. Bu nedenle ölçümler vücuda 

yakın bir yerde yapılmalıdır. Bu yük sadece 

nanopartiküllerin sayısı ölçüldüğünde 

kaydedilir.

Bu nedenle, basitçe ifade 

edersek, PM10 veya PM2.5'in 

önemli ölçüm prosedürleri 

olmaya devam ettiğini 

söyleyebiliriz, ancak nanopartikül 

ölçümü, tamamlayıcı kadar 

önemli midir? 

Evet, nanopartikül sayımı önemli bir 

tamamlayıcıdır. Bence uzun vadede 

PM10'un yerini alacak. Bunun nedeni 

basit: hangi parçacıkların özellikle zararlı 

olduğu konusunda yeni bilgiler var. Bugün, 

PM10 ile kaydedilen büyük partiküllerin 

çoğunun sağlığa zararlı olmadığını 

biliyoruz. Öte yandan, problemlere 

neden olan, genellikle çok küçük karbon 

parçacıklarıdır. Bunlar sadece PM10 ile 

iptidai olarak ölçülür. Buna karşın, bir 

nanopartikül ölçümü, endüstriyel kurumları 

sayarak hava kalitesinin ölçülmesine 

izin verir. Örneğin: terse dönen hava 

koşullarında, şehir karayollarında 80 km/

s'lik bir hız sınırı uygulanır. Bununla birlikte 

bu, ölçümlerde PM10'un yalnızca çok hafif 

bir düşüşüne neden oldu. Sanayileşen 

islilik sayısı ile, yani yalnızca PM10 

fraksiyonu nanopartiküllerin değil aynı 

zamanda endüstriyel kurum parçasının 

bir ölçümü ile, kayda değer ölçüde daha 

büyük farklılıklar kaydedilmiş olacağına 

inanıyorum. Örnekler göstermiştir ki, 

partikül boyutu, kritik nanopartiküllerin 

kaydedilmesi için daha uygun bir 

parametredir – ve bu nedenle de kararlar 

için daha iyi bir temel. 

Neden motorlu araçlar için 
nanopartiküllerin emisyonunu 
düzenleyen emisyon kılavuzları 
var, ancak ortam havası için 
standartlar yok?
Genelde nanopartikül sayısının ve 

boyutunun kolayca ölçülebileceği 

bilinmiyor. Bir düğmeye dokunarak 

güvenilir ve saniye aralıklarıyla 

kaydedilebilen bir değer çağırılabilir. Ve 

bunu iç veya dış ortamda yapabilir, hatta 

bir arabada olabilirsiniz. Değerlerin nasıl 

arttığını ve azaldığını gözlemleyebilirsiniz. 

Partikül sayımı, doğru yönde atılmış büyük 

bir adımdır. Hava kalitesini ölçmek için çok 

iyi bir yolumuz var.
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SD Card

Nanopartikülleri ölçün ve sınıflandırın.  
Dilediğiniz zaman. Dilediğiniz yerde.

testo DiSCmini ile bu kadar kolay.

testoDiSCmini kullanım alanları:

•  Kişisel kontaminasyonun tam kaydı

•  Güvenilir iş yeri risk değerlendirmesi

•  Filtre veriminin hızlı testi

•  Hava kirliliğini tek bir mobil ya da birkaç sabit cihazla 

kolayca eşleştirme

ya da

Partikül sayısı konsantrasyonu [pt/cm³]

Ortalama partikül çapı [nm]

Mobil ölçümde 8 saat
batarya ömrü

Lung-Deposited Surface Area (Akciğerde biriken 
yüzey alan) partiküllerini görüntülemek için basın

SD kartta kolay depolama

testo DiSCmini, piyasadaki nanopartikül sayısı ölçümü 

yapabilen en küçük cihazdır. Patentli bir sensöre sahiptir ve 

her pozisyonda kullanılabilir.

Portatif partikül sayacı, yüksek trafikli şehir ya da işyerleri 

gibi önemli ortamlarda, kişisel kontaminasyonu kaydetmek 

veya hızlı, sabit olmayan ölçümler için kullanılabilir. Ham 

veri dosyaları bir SD kartta saklanır ve doğrudan Excel'e 

aktarılabilir veya çapraz platform yazılım aracı ile analiz 

edilebilir.
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Herhangi bir kıyaslamaya dayalı
doğruluk.

Yoğunlaştırıcı partikül sayacına (CPC) kıyasla avantajları.

• testo DiSCmini, elle taşınacak kadar hafiftir ve ön ayarlar  

   ve kalibrasyonlar olmaksızın kullanıma hazırdır. Cihaz  

   titreşimlere karşı duyarlı değildir ve her pozisyonda   

   çalıştırılabilir.

•  Yanıcı işletim malzemeleri veya radyoaktif radyasyon 

kaynakları gerekmemektedir.

• Partikül sayısı konsantrasyonu, model çapı ve akciğerde  

    biriken yüzey alan (LDSA) parçacıkları eş zamanlı ve  

    saniye aralıklarıyla ölçülür.

•  testo DiSCmini, çapı yarım mikrometrenin altında olan 

tehlikeli küçük parçacıkları kaydeder.

•  Ölçüm doğruluğu, bir referans CPC'ye kıyasla %15-20 

arasındadır.

• testo DiSCmini, hafifliği sayesinde dronları kullanarak  

    havadan yapılan ölçümler için de uygundur.
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www.testo.com.tr

Nanopartikül ölçümü konusunda uzmanlaşmış Matter 

Aerosol AG, 2010 yılından beri Testo ailesinin bir 

parçasıdır. 2015 yılında nanopartikül ölçüm teknolojisi 

ticaret sektörünün tam entegrasyonu ile Testo, Ar-

Ge'deki sinerjilerin hedefli ve müşteri odaklı bir şekilde 

kullanılmasının yanı sıra, endüstriyel üretim, servis ve satışta 

geniş ve kanıtlanmış olanakları ve araçları hedeflemektedir. 

Matter Aerosol'un Araştırma ve Geliştirme sektöründeki 

kapsamlı, uzmanlaşmış ve tanınmış bilgisi, şimdi Testo'nun 

profesyonel ölçüm teknolojisi alanında dünya pazarında 

lider olarak 60 yıllık tecrübesi ile tamamlanmaktadır. Bu yeni 

yapı sayesinde, nanopartikül ölçümü alanındaki çözümler 

gelecekte sizin için geliştirilmeye devam edecektir.

 Temsilci ofis

 Bayi

Nanopartikül yönetimi için
güvenilir partneriniz.


