
Nanodeeltjes met een  
druk op de knop  
meten en classificeren.

Met de draagbare deeltjesteller testo DiSCmini.
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Is uw lucht schoon of niet?

De mobiele nanodeeltjesmeting en -bewaking met testo DiSCmini levert u zekerheid 
met één druk op de knop.

Nanodeeltjes zijn een onzichtbaar gevaar. Ze omringen ons 

zonder dat we ze kunnen waarnemen. Ze transporteren re-

gelmatig stoffen die een risico vormen voor de gezondheid.  

Onder wetenschappers heerst er geen twijfel meer over dat 

aerosolen uit zeer uiteenlopende bronnen de gezondheid 

bedreigen, omdat de deeltjes op basis van hun grootte diep 

in de longen kunnen dringen. Des te belangrijker is het om 

de nanodeeltjes-concentratie op bijzonder belaste plekken 

regelmatig te meten. 

In deze zones kan sprake zijn van een bijzonder ge-

vaar:

•  Openbare zones met druk wegverkeer (dieselroet)

•  Plekken waar gesoldeerd wordt (formaldehyde)

•  Plekken waar gelast wordt (metaaloxiden)

•  Gieterijen (fenolen)

•  Kantoorruimtes (inktstof van printers en kopieerap-

paraten)

testo DiSCmini
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Hoe helpt testo DiSCmini u bij de omgang met het risico van 

nanodeeltjes? Kort gezegd: doordat testo DiSCmini daar 

meet waar de mensen zijn. De deeltjesteller is gemakkelijk 

te hanteren en kan tijdens het meten vrij worden bewogen. 

Zo krijgt u de werkelijke deeltjeswaarden waaraan mensen 

op deze (werk-)plek zijn blootgesteld – en kunt u de nodige 

maatregelen treffen.

Op de volgende pagina´s kunt u een interview lezen met een 

expert, met daarin alle vragen omtrent nanodeeltjesmeting. 

Daar komt u ook te weten op welke manier nanodeeltjes 

schadelijk zijn voor het lichaam en waarom het zo belangrijk 

is om in de buurt van mensen te meten. 

Hoe u testo DiSCmini kunt inzetten en welke voordelen een 

draagbare deeltjesteller heeft tegenover een CPC leest u op 

de laatste twee pagina´s. 

We wensen u veel plezier bij deze leerzame lectuur!
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Waarom nanodeeltjes meten?

In gesprek met onze expert em. prof. dr. Peter Gehr  
(Instituut voor Anatomie, Universiteit Bern). 

Het kan ook leiden tot ongecontroleerde 

celdeling, met kanker als mogelijk gevolg. 

Deskundigen spreken van zogenaamde 

‘gentoxiciteit’. Dat betekent dat nanodeel-

tjes tot genetische schade kunnen leiden. 

Er moet op dit gebied echter nog veel on-

derzoek worden gedaan.

Waarom is het zo belangrijk om 
nanodeeltjesmetingen bij men-
sen in de buurt uit te voeren?
Zoals de naam al zegt zijn nanodeeltjes 

zo klein dat ze nauwelijks naar de grond 

zakken. Tenzij ze verklonteren; dan zak-

ken ze meteen naar de grond en hopen 

zich daar op. Dan zijn ze in de lucht niet 

meer meetbaar. Anderzijds zijn nanodeel-

tjes veel langzamer dan gasmoleculen. 

Daarom blijven ze dichter in de buurt van 

hun bron. De concentratie van nanodeel-

tjes die in het wegverkeer ontstaan, neemt 

binnen een paar meter sterk af omdat ze 

zich zo langzaam van hun plek bewegen. 

Als de effecten op de mens bekeken moe-

ten worden, dan moet men onderzoeken, 

welke nanodeeltjes in de directe omgeving 

van een persoon voorhanden zijn en in 

welke concentratie en grootte. Bij metin-

gen op grotere afstand zijn veel nanodeel-

tjes niet meer voorhanden.

Er zijn twee meetmethoden:  
het tellen van nanodeeltjes en 
de massameting. Normaal ge-
sproken wordt de massameting 
toegepast. Waarom is een mas-
sameting met PM10 voor nano-
deeltjes niet bewijskrachtig 
en waarom is het belangrijk, 
nanodeeltjes te tellen?

Waar treden nanodeeltjes op?
Overal. Met elke keer inademen neemt u 

miljoenen verschillende deeltjes op.  

De meeste daarvan zijn nanodeeltjes.

Welke soorten nanodeeltjes 
zijn er?
Bij nanodeeltjes moeten we onderscheid 

maken tussen twee groepen. Ten eerste 

heb je deeltjes die door verbrandings-

processen ontstaan. Daarbij gaat het om 

uitlaatgassen die door het wegverkeer of 

door verwarmingssystemen gegenereerd 

worden. Deze vormen de grootste groep. 

Ten tweede heb je nog kunstmatige nano-

deeltjes zoals titaniumdioxide, metalen, 

metaaloxiden en koolstof-nanobuisjes.

En waarom zijn nanodeeltjes 
schadelijk voor ons?
Grotere deeltjes gedragen zich in een 

biologische omgeving, bijvoorbeeld in de 

mens, anders dan nanodeeltjes. Omdat ze 

zo klein zijn komen de nanodeeltjes die we 

inademen terecht in het diepste gedeelte 

van onze longen, de longblaasjes. Nano-

deeltjes hebben de eigenschap dat ze 

cellen gemakkelijk penetreren en door cel-

len en weefsel heen kunnen dringen. Via 

de luchtblaasjes komen ze op die manier 

terecht in de bloedvaten en van daaruit in 

het hele organisme. Grote deeltjes kunnen 

dat niet. Daarom zijn ze naar mijn mening 

zo gevaarlijk in vergelijking met grote 

deeltjes.

Wat zijn de medische gevol-
gen?
Het tot nu toe bekende schadelijke ge-

volg is de vernieling van de cel. Of dat de 

nanodeeltjes in de celkern kunnen binnen-

dringen en het erfelijk materiaal kunnen 

beschadigen.  
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De aanhangers van PM10-metingen zijn 

van mening dat metingen heel eenvoudig 

uitgevoerd kunnen worden omdat er overal 

meetstations zijn. Maar: als je de massa-

meting toepast, worden nanodeeltjes ge-

woon niet gedetecteerd. Een PM10-meting 

zegt helemaal niets over de nanodeeltjes. 

Nanodeeltjes kunnen echter voor een 

organisme schadelijker zijn dan grote 

deeltjes, omdat ze bij het inademen naar 

verhouding gemakkelijk in cellen, weefsel 

en bloedvaten terecht kunnen komen. 

Daarom moeten metingen in de buurt van 

het lichaam worden uitgevoerd. Deze be-

lasting wordt alleen gedetecteerd als men 

het aantal nanodeeltjes meet.

Kunnen we dan eenvoudig ge-

zegd stellen dat PM10 of PM2,5 

weliswaar belangrijke meet-

methoden blijven, maar dat het 

tellen van nanodeeltjes als aan-

vulling net zo belangrijk is? 

Ja, het tellen van nanodeeltjes is een 

belangrijke aanvulling. En volgens mij zal 

dit PM10 op de lange termijn vervangen. 

De reden daarvoor is simpelweg dat er 

nieuwe kennis is over welke deeltjes bij-

zonder schadelijk zijn. Tegenwoordig weet 

men dat veel van de grote deeltjes die 

met PM10 worden gemeten, geen gevaar 

vormen voor de gezondheid. Daarentegen 

zijn het vaak de zeer kleine koolstofdeel-

tjes, het zogenaamde industriële roet, die 

problemen veroorzaken. Deze worden met 

PM10 slechts rudimentair gemeten. Met 

de nanodeeltjestelling kan men daarente-

gen de luchtkwaliteit meten, doordat de 

industriële roetdeeltjes worden geteld. Een 

voorbeeld:

op veel stadssnelwegen geldt bij inversie 

een snelheidsbegrenzing van 80 km/h. Dit 

leidde echter maar tot een zeer beperkte 

reductie van PM10 bij de metingen. Ik 

denk dat er bij meting van het aantal in-

dustriële roetdeeltjes, d.w.z. niet gewoon 

van alle nanodeeltjes van de PM10-fractie, 

maar van de industriële roetfractie, dui-

delijk grotere verschillen te zien zouden 

zijn. Het voorbeeld laat zien dat het aantal 

deeltjes een geschiktere parameter is om 

kritieke nanodeeltjes te meten – en dus 

ook een betere basis voor beslissingen. 

En waarom zijn er emissie-
richtlijnen voor personenauto´s 
die de uitstoot van nano-
deeltjes regelen – maar geen 
standaarden voor de omge-
vingslucht?
Ik denk dat het niet algemeen bekend is 

dat het aantal nanodeeltjes geteld en ook 

hun grootte gemakkelijk gemeten kan wor-

den. Met een druk op de knop wordt een 

waarde opgeroepen die zeer betrouwbaar 

is en die van seconde tot seconde wordt 

gemeten. En men kan ruimtes binnenlopen 

en naar buiten gaan en in een auto stap-

pen. Men kan observeren hoe de waarden 

toenemen en afnemen. Daarom is het tel-

len van deeltjes een grote stap in de juiste 

richting. We beschikken over een zeer 

goed middel waarmee we de luchtkwaliteit 

kunnen meten.
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SD Card

Nanodeeltjes meten en classificeren.  
Op elk moment. Op elke plek.

Zo eenvoudig gaat dat met testo DiSCmini.

De testo DiSCmini is het kleinste instrument op de markt 

dat het aantal nanodeeltjes kan meten. Hij beschikt over 

een gepatenteerde sensor en kan onafhankelijk van zijn po-

sitie worden toegepast.

De draagbare deeltjesteller kan voor de detectie van de 

menselijke belasting of voor snelle niet-stationaire metingen 

in belangrijke ruimtes zoals werkplekken of stedelijke gebie-

den met een druk wegverkeer worden gebruikt. Bestanden 

met ruwe gegevens worden op een SD-kaart opgeslagen en 

kunnen direct in Excel geïmporteerd of met een Cross-plat-

form-softwaretool geanalyseerd worden.

De toepassingsgebieden van testoDiSCmini in één 

oogopslag:

•  Exacte detectie van de menselijke belasting

•  Betrouwbare risicobeoordeling van werkplekken

•  Snelle controle van de efficiëntie van filters

•  Eenvoudig in kaart brengen van luchtverontreinigingen 

met een mobiel instrument of meerdere stationaire in-

strumenten

of

Deeltjesaantalconcentratie [pt/cm³]

Gemiddelde deeltjesdiameter [nm]

8 uur levensduur van de batterijen 
bij mobiele meting

Indrukken om oppervlakteconcentratie van in 
de longen neergeslagen deeltjes (LDSA) weer 
te geven

Eenvoudige opslag op SD-kaart
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Nauwkeurigheid die geen vergelijking  
uit de weg hoeft te gaan.

De voordelen in vergelijking met een condensatiekernenteller (CPC).

•  testo DiSCmini is goed in de hand te dragen en meteen 

klaar voor de inzet zonder instellingen vooraf en kalibra-

ties. Het instrument is ongevoelig voor trillingen en vrij 

van zijn positie te bedienen.

•  Er zijn geen brandgevaarlijke bedrijfsstoffen of radioac-

tieve stralingsbronnen nodig.

•  Deeltjes-aantalconcentratie, modusdiameter en opper-

vlakteconcentratie van in de longen neergeslagen deeltjes 

(LDSA) worden simultaan en van seconde tot seconde 

gemeten.

Tijd [s]

•  testo DiSCmini detecteert de gevaarlijke kleine deeltjes 

met een diameter van minder dan een halve micrometer.

•  De meetnauwkeurigheid ligt tussen de 15-20% in vergelij-

king met referentie-CPC.

•  Door het geringe gewicht is testo DiSCmini ook geschikt 

voor metingen in de lucht met behulp van dronen.
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www.testo.com

Sinds 2010 maakt de specialist voor nanodeeltjes-manage-

ment, de Matter Aerosol AG, deel uit van de Testo-familie. 

Met de volledige implementatie van de bedrijfstak nano-

deeltjes-meettechniek in 2015 volgt Testo het doel, de 

synergie bij onderzoek & ontwikkeling alsmede de omvang-

rijke en beproefde mogelijkheden en middelen van indus-

triële productie, service en verkoop doel- en klantgericht te 

benutten.

De uitvoerige, gespecialiseerde en erkende knowhow van 

Matter Aerosol op het gebied van onderzoek & ontwikkeling 

wordt nu aangevuld met de 60-jarige ervaring van Testo 

als ´s werelds marktleider op het gebied van professionele 

meettechniek. Dankzij deze nieuwe structuur worden voor 

u ook in de toekomst pasklare oplossingen op het vlak van 

nanodeeltjes-meettechnologie ontwikkeld.

 Dochtermaatschappij

 Handelspartner

Uw partner voor nanodeeltjes-
management


