Testo
Örnek uygulama

testo DiSCmini ile saniyeler içinde nanopartikül sayısı, ortalama parçacık boyutu
ve LDSA (akciğerde biriken yüzey alanı)
kaydı.

Onları göremezsiniz, koklayamazsınız, tadına bakamazsınız,

kaydetmek ve değerlendirmek için kapsamlı testler gerek-

ancak nanopartiküller her yerde bulunur. Doğal süreçler,

lidir. Nanopartikül ölçüm cihazı testo DiSCmini, bir saniye

endüstriyel üretimdeki emisyonlar ve enerji üretiminde or-

aralıklarla, ortalama partikül boyutu 10 ila 300 nm arasında

taya çıkıyorlar ve giderek artan sayıda materyal, onlardan

değişen partikül sayısını kaydeder ve LDSA değerini hesap-

dolayı özel özelliklere sahiptir.

lar. Böylece testo DiSCmini, çevresel, kişisel ve iş ile ilgili

Nanopartiküller çevresel otoritelere ve araştırmalara özel bir

konularında bir takım sorulara cevaplar sunar.

zorluk getirmektedir. Büyüklük, dağılım ve kompozisyon
çeşitliliği nedeniyle, çevreye ve insanlara yönelik riskleri
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Bilim alanında örnek uygulama

Sorun
Nanopartiküllerin oluşumunu ve dağılımını anlamak ve

süreyle kaydedilebilir. Akciğerde biriken parçacıkların yüzey

insan ve çevre üzerindeki etkilerini tahmin edebilmek için

alanının göstergesi (LDSA) hemen biyolojik yük ve mesleki

çok sayıda farklı ölçüm prosedürleri gereklidir: Parçacıkların

sağlık konularında açıklamalar yapılmasına izin verir.

belirli bir bölgede dağılımının test edileceği durumlarda,

Şarj edilebilir batarya 8 saate kadar çalışabilmesi için tasarl-

sayısız ölçüm noktalarının kısa sürede kaydedilmesi gerekir.

anmıştır. Ölçüm verileri bir SD karta CSV dosyası olarak

Bir yerdeki parçacık yükünün zamana bağlı değişikliğini in-

kaydedilir; böylece daha kolay işlenebilir.

isteyen, mümkün olduğunca çok ölçüm değeri elde et-

Avantajları:

melidir. Ayrıca nanopartiküllerin insanlar üzerindeki olası et-

Portatif nanopartikül ölçüm cihazı testo DiSCmini, nanopar-

kileri üzerine bir açıklama yapılsaydı, sadece partiküllerin

tiküller konusunu çevreleyen tüm önemli sorularda çevresel

sayısı ve boyutu değil, aynı zamanda solunum yollarında

yetkilileri ve araştırma olanaklarını desteklemektedir:

çökelme olasılığı da bilinmeliydi.

• Partikül sayısı, ortalama partikül boyutu ve LDSA’nın 1

Çözüm

• Çalışma materyalleri olmadan, titreşimden etkilenmeden

saniye zaman çözünürlüğünde eş zamanlı ölçümü.
Portatif cihaz testo DiSCmini ile tüm bu ölçüm işlemleri hızlı
ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. 1 saniyelik bir zaman
çözünürlüğü ile partikül sayısını ve ortalama partikül boyu-

ve cihazın pozisyonundan bağımsız mobil çalışma.
• Partikül kaynaklarının kolay tespiti, ölçüm ağlarının kolay
kurulması ve uzun süreli ölçümler.

tunu kaydeder, böylece insan organizması üzerindeki etkiyi
gösteren LDSA (akciğerde biriken yüzey alanı) değerini

Daha fazla bilgi

sağlar. Elverişli boyutu, hafifliği ve işletim materyaline ihtiyaç

testo DiSCmini ile ilgili daha fazla bilgi almak ve nanopar-

duymadan çalışan patentli ölçüm yöntemi sayesinde cihaz

tikül ölçümü ile ilgili tüm sorularınıza cevap alabilmek için

her zaman kullanıma hazırdır. Bir veya birkaç testo DiSCmini

lütfen bize 0212 217 01 55 numaralı telefonumuzdan ya da

ile, çok sayıda ölçüm yeri bulunan daha geniş alanlar,

infotesto@testo.com.tr mail adresimizden ulaşınız.

örneğin yoğun trafiğe sahip kasabalarda olduğu gibi,
kolayca izlenebilir. Yüksek zaman çözünürlüğü, emisyonu
belirten duman veya buhar gibi
görünür uygulama işaretleri bulunmasa bile, ölçülen verilere dayalı
olarak parçacık kaynaklarının algılanmasına olanak tanır. Sayı ve ortalama parçacık boyutundaki
değişim, bir yerde daha uzun bir
Nanopartikül ölçüm cihazı
testo DiSCmini
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