
Nanorészecskék mérése 
és jellemzése egyetlen 
gombnyomással

testo DiSCmini hordozható részecskeszámláló 
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Az Ön levegője tiszta?
Mobil nanorészecske mérés és felügyelet a testo DiSCmini részecske számlálóval, 
egyetlen gombnyomással.

A nanorészecskék láthatatlanok, ugyanakkor rendkívül 

veszélyesek lehetnek. Mindenhol megtalálhatók, gyakran 

egészségre káros anyagokat tartalmaznak. Tudományos 

szempontból már vitathatatlan, hogy az aeroszolok a lehető 

legkülönfélébb módon károsak az egészségre, mivel a 

részecskék mérete miatt a tüdő mélyébe jutnak, onnan pedig 

akár a vérkeringésbe is beszívódhatnak. Éppen ezért olyan 

fontos a nanorészecskék mérése, különösen a szennyezett 

helyeken.

A következő területek kifejezetten veszélyesek 

lehetnek:

• Közterületek nagy gépjárműforgalommal (dízelkorom)

• Forrasztó munkaállomások (formaldehid)

• Hegesztő munkaállomások (fém-oxidok)

• Öntödék (fenolok)

• Irodai munkahelyek (nyomtatókból és fénymásolókból

  származó toner por)

testo DiSCmini
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Hogyan támogatja a testo DiSCmini Önt a nanorészecskéktől 

származó veszélyekkel szemben? Röviden: Ott mér, ahol 

emberek tartózkodnak. A részecske számláló kompakt, 

praktikus, egyszerűen szállítható, a mérést a műszer 

pozíciója nem befolyásolja: azokat az értékeket mérheti, 

amiknek az emberek valójában ki vannak téve, így 

megteheti a szükséges lépéseket a probléma elhárításához.

A következő oldalakon egy szakértői áttekintést olvashat el, 

mely a nanorészecske mérés minden kérdését tartalmazza. 

Azt is megtudhatja, hogyan okozhatnak a nanorészecskék 

fizikai sérülést, és miért olyan fontos a mérésük az emberek 

közelében. Az utolsó két oldalon leírjuk, hogyan használja a 

testo DiSCmini műszert, valamint,  hogy milyen előnyei vannak 

egy hordozható részecskemérőnek egy CPC-vel szemben.

Kellemes olvasást!
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Miért kell nanorészecskéket mérni?

Beszélgetés szakértőnkkel, a Berni Egyetem Anatómiai Intézetének nyugalmazott 
professzorával, Dr. Peter Gehr-rel

Miért olyan fontos az emberek közvet-

len közelében mérni a nanorészecské-

ket?

Ahogy a nevük is jelzi, a nanorészecs-

kék annyira aprók, hogy nem ülepednek 

le – hacsak nem tömörülnek össze: ilyen-

kor lerakódnak a talajra, a levegőben már 

nem mérhetők. A nanorészecskék azonban 

sokkal inaktívabbak, mint a gázmolekulák, 

ennek következtében gyakran a forrásuk 

közelében maradnak. A nanorészecskék 

koncentrációja a forgalomban sokkal na-

gyobb, mint pár méterrel arrébb, mondjuk 

a járdán, mivel nagyon lassan kerülnek 

egyik helyről a másikra. Ha az emberekre 

való hatást akarjuk vizsgálni, azt kell kiderí-

teni, hogy mely nanorészecskék találhatók 

a közvetlen közelben, valamint, hogy mi-

lyen koncentrációban és méretben vannak 

jelen. Ha a mérést távolabb végezzük, sok 

nanorészecske már nem is lesz észlelhető.

Két mérési módszer létezik: nano-

részecske számlálás és részecske 

tömegmérés. A tömegmérés a 

leggyakrabban használt módszer. A 

PM10-es tömegmérés miért nem rele-

váns nanorészecskék esetében is, és 

miért annyira fontos a nanorészecskék 

számlálása?

A PM10 mérés pártolói szerint a méréseket 

egyszerűen el lehet végezni, mivel minden-

hol vannak mérőállomások. Tömegméréssel 

azonban a nanorészecskék nem mérhetők. 

A PM10 mérés egyáltalán nem biztosít sem-

milyen információt a nanorészecskékről. A 

nanorészecskék azonban károsabbak az 

organizmusra, mint a nagyobb részecskék, 

mivel belélegezve viszonylag egyszerűen 

behatolnak a sejtekbe, a szövetekbe, és a 

véráramba. A méréseket ezért az emberek 

közvetlen környezetében kell elvégezni, va-

lamint a nanorészecskék számát is meg kell 

határozni.

 

Hol találhatók a nanorészecskék?

Mindenhol. Minden lélegzetvétellel kü-

lönböző részecskék millióit szívjuk be. 

A legnagyobb részük nanorészecskék.

Milyen fajta nanorészecskék léteznek?

A nanorészecskék két csoportját kell 

megkülönböztetnünk. Az egyik cso-

port az, ami az égési folyamatok során 

keletkezik. Ezeket a kipufogógázokat 

a forgalom vagy a fűtésrendszerek bo-

csátják ki. Ezek alkotják a többséget. 

Másrészt, vannak a mesterséges nano-

részecskék, mint például a titánium-oxid, 

fémek, fém-oxidok, és szén nanocsövek.

Miért károsak ezek a nanorészecskék 

az emberekre?

Olyan biológiai környezetben, mint például 

az emberi test, a nagyobb részecskék más-

hogy viselkednek, mint a nanorészecskék. 

A rendkívül apró méretük miatt a beléleg-

zett nanorészecskék egészen a tüdő leg-

mélyébe, a léghólyagokba jutnak. Ezek a 

részecskék viszonylag könnyen átjutnak 

a sejteken és a szöveteken, így bejutnak 

a véráramba, onnan pedig az egész szer-

vezetbe. A nagyobb részecskék erre nem 

képesek. Véleményem szerint ez teszi a 

nanorészecskéket rendkívül veszélyessé.

Milyen hatással van ez az egészségre?

Az általunk máig ismert következmény 

a sejtek pusztulása. A nanorészecskék 

a sejtekbe jutva akár a genetikai anya-

got is károsíthatják. Ez nem szabályozott 

sejtosztódáshoz vezethet, ami rákot ered-

ményezhet. A szakértők erre úgy hivatkoz-

nak, mint genotoxicitás, ami azt jelenti, hogy 

a részecskék genetikai károkat okozhatnak. 

A további következmények feltárásához 

azonban további kutatásra van szükség.
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Lényegében akkor mondhatjuk, 

hogy a PM10 és a PM2.5 is fontos 

mérés, ugyanakkor a nanorészecske 

mérés is legalább annyira fontos?

Igen, a nanorészecske mérés egy fontos 

kiegészítés. Véleményem szerint hosszú-

távon le is fogja cserélni a PM10 mérést. 

Ennek az oka egyszerű: új belátásaink van-

nak arról, hogy mely részecskék kifejezet-

ten károsak. Ma már tudjuk, hogy a PM10 

méréssel vizsgálható részecskék nagy 

része egyáltalán nem káros az egészségre. 

Gyakran az apró szén részecskék, vagy más 

néven az ipari korom a probléma forrása. 

A PM 10 méréssel ezeket csak kezdetleges 

módon lehet mérni. Ezzel ellentétben a na-

norészecske mérés az ipari korom számát 

hivatott mérni, amiből megállapítható a 

levegőminőség. Egy példát felhozva: inver-

ziós időjárásnál a városi forgalom sebessé-

gét lekorlátozhatják 80km/h-ra, ugyanakkor 

ez PM10-ben csak egy csekély csökkenést 

eredményez. Úgy gondolom, hogy az ipari 

korom mérésével, azaz nem csak PM10 

méréssel, hanem az annál kisebb ré-

szecskék mérésével a szennyezettségbeli 

változás sokkal érzékelhetőbb lehetne. 

A példa azt mutatja, hogy a részecske mé-

rete fontosabb paraméter nanorészecskék 

esetében, így jobb alapja is a döntéseknek.

Miért vannak előírások és szabályozá-

sok motorgépjárművek nanorészecske 

kibocsátására vonatkozóan, ami-

kor környezeti levegőre nincsenek?

Szerintem nem köztudott, hogy a nano-

részecskék mérete és koncentrációja is 

viszonylag egyszerűen mérhető. Egyetlen 

gombnyomással előhívható egy megbíz-

ható eredmény, egy másodperces mérés-

gyakorisággal. Mérhet nanorészecskéket 

beltérben, a szabadban, akár autókban is. 

Megvizsgálhatja, hogyan emelkednek és 

csökkennek az értékek. A részecskemérés 

egy nagy lépés a jó irányba: Megbízható 

módszerünk van a levegő minőségének 

mérésére.
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SD Card

Mérjen és jellemezzen nanorészecskéket 
Bárhol. Bármikor.

A testo DiSCmini részecskeszámlálóval ennyire egyszerű.

A testo DiSCmini felhasználási területei röviden:

•  Személyes szennyezettség pontos mérése

•  Megbízható munkahelyi kockázatelemzés

•  Szűrőhatékonyság gyors vizsgálata

• Légszennyezettség mérése egy mobil, vagy több

    rögzített műszerrel

vagy

Részecske koncentráció [pt/cm³]

Átlagos részecskeátmérő [nm]

8 óra akkumulátor érettartam mobil mérési 

érettartam mobil mérési módban

Nyomja meg a gombot a tüdőbeli depozíciós 
felület (LDSA) kijelzéséhez

Egyszerű tárolás az SD kártyán

A testo DiSCmini a piac legkisebb nanorészecske számlálója. 

Szabadalmaztatott érzékelővel ellátott, pozíciótól függetlenül 

használható.

A hordozható részecskeszámláló használható személyes 

szennyezettség mérésére, valamint gyors, nem helyhez 

kötött mérésekhez az olyan fontos környezetekben, mint 

a munkahelyek, vagy nagy gépjárműforgalmú területek. 

A nyers adatok a műszerben lévő SD kártyán tárolódnak, 

amiről lehetséges közvetlen Excel táblázatba exportálni, vagy 

egy platformfüggetlen szoftverrel elemezni.
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Pontosság, mely versenybe száll 
bármely műszerrel

Az előnyök egy kondenzációs részecskeszámlálóhoz viszonyítva (CPC).

• A testo DiSCmini elég könnyű ahhoz, hogy kézben is

  hordozható legyen, valamint bármilyen előbeállítás vagy

   kalibráció nélkül használatra kész. A műszer nem érzékeny

   rezgésekre, pozíciótól függetlenül működtethető.

• A méréshez nincs szükség gyúlékony vagy radioaktív

   forrásokra.

• A műszer egyszerre méri a részecske koncentrációt, az

   átlagos átmérőt, és a tüdőbeli depozíciós felületet (LDSA),

   egy másodperces mérésgyakorisággal.

• A testo DiSCmini képes a kevesebb mint fél mikrométer

   átmérőjű káros részecskék mérésére.

• A mérés pontossága 15-20% között van egy CPC-hez

   képest.

• Az alacsony súlyának köszönhetően a DiSCmini drónokkal

   végzett légi mérésekre is alkalmas.
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www.testo.hu

Korábbi nanorészecske mérés specialistánk, a Matter 

Aerosol 2010 óta a Testo család tagja, 2015-ben 

teljesen beépült a Testo AG-be. A nanorészecske 

méréstechnológia üzleti ágazatának integrálásával a 

Testo AG a kutatás-fejlesztésben közösen elért megoldások 

célzott és ügyfél-orientált megvalósítását, valamint az 

alapos és bevált, ipari gyártásban, szolgáltatásokban, és 

értékesítésben rejlő lehetőségek kiaknázását tűzte ki célul. 

A Matter Aerosol átfogó, mély, és elismert kutatás-

fejlesztés eredményei így már teljesek a professzionális 

méréstechnológia terén piacvezető Testo 60 éves szakmai 

tapasztalataival. A szerkezet révén tökéletes nanorészecske 

méréstechnológiai megoldások válnak elérhetővé az Ön 

számára.

 Leányvállalatok

 Forgamlazók

Partnere a nanorészecske mérésben


