
 

 

    

 

          
   

   
 

   
                                                                       

Medikal Teknik Dergisinin Ağustos sayısında ki ayın 
konusu dezenfeksiyon ve enfeksiyondu. 
 
An-ka Analiz Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Bağış 
ile ayın konusu ile ilgili söyleşi yapıldı. Söyleşinin 
içeriği, An-ka nın faaliyet alanları ve dezenfeksiyon ile 
ilgili ithalatını yaptığı cihazlar hakkındaydı. 
 
Teşhis ve tedavi anlayışı hakkında ki gelişmeler ve ar-ge 
çalışmalarına verilen önem bahsedilmekteydi. Ayrıca 
yeni kurulacak olan hastanelerimizde veya mevcut 
hastanelerimizin yeni teknolojilere geçişte yaşanılan ön 
yargılar ve vizyon darlığından bahsedilmekteydi. 
 
Söyleşinin tamamına ulaşmak için lütfen 
Tıklayınız >>> 

http://www.an-ka.com/KMDefault.aspx?cntid=1169


                                                                                                                  

 

     

    
 

    

     

   

    
 

               

LDR-500 : 0-95 % Brix aralığında ki ölçümlere uygun 
kullanımı kolay masa üstü digital refraktometredir. 
385.-€ + KDV 

PDR-50   : 60-92% Brix aralığında ki ölçümlere uygun 
kullanımı kolay el tipi digital refraktometredir. 

220.-€ + KDV 

Vakum Filtrasyon Düzeneği ile mikrobiyolojik analizlerinizde ekonomik 
çözümler sunuyoruz.  
F 8010-BP : 15 L/dak, ulaşabildiği basınç ≥0.08Mpa,  Ağırlık 4.0 kg, 
Ses <50Db, tek kafalı  
  
F 8020 BP : 20 L/dak, ulaşabildiği basınç ≥0.08Mpa, Ağırlık 4.0 kg, 
Ses <50Db, tek kafalı 
 
Diğer Sistemlerinizde, kuru tip (yağsız) pompa olarak kullanılabilir. 
Stoklarda mevcuttur.  
 

Sisteme dahil olan aksesuarlar: 
-10.4’’ Lcd Ekran 
-3 MP üzerinde dahili hafıza yuvası olan USB bağlantılı kamera 
-PC ye gerek kalmadan herhangi trinoküler mikroskoba 
bağlanabilme 
-Hafıza Kartı: 4 GB SD Kart 
-Free Yazılım: Görüntüleme,Arşivleme, Uzunluk Ölçümü vs. 
 Mikroskop Hariç Fiyatı : 1085.-€ + KDV  

http://aphrodite.cooltext.com/d.php?renderid=470213896&extension=jpg
http://aphrodite.cooltext.com/d.php?renderid=470213896&extension=jpg


 

                                                                                                                  

 

                              

     

Termal analiz uygulamaları ; Gıdaların Termal Analizi, Diferansiyel termal analiz, Diferansiyel taramalı kalorimetri olarak   
örneklendirilebilir.Bu uygulamaları gerçekleştiren sistemlerin özelliklerine göre farklılıklar gösteren yöntemler aşağıda ki gibidir ; 
 
- Diferansiyel Termal Analiz (DTA)             : Sıcaklık farkı  
- Differantial Scanning Calorimetry (DSC) :  Isı farkı 
- Termogravemetrik Analiz (TGA)              : kütle 
- Termomekanik Analiz (TMA)                   : boyut 
- Dilatometri (DIL)                                       : Hacim 
 
Farklı özelliklerin bazı uygulamalarda ölçülebildiğini söyleyebiliriz.TGA-DSC gibi. 

 
Gıdaların Termal Analizi 

Birçok gıda ürünü üretim, taşıma, depolama, hazırlama ve tüketim aşamalarında sıcaklık değişimlerine tabi tutulur. Sıcaklık değişimi gıda 
bileşenlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinde değişime sebep olur. Bu değişim tüm işlemler sonucunda elde edilen son ürünü etkiler 
(örn. tat, doku, görünüm ve saklama ömrü ). Hidroliz, oksidasyon ve arıtma gibi kimyasal değişimler ile, buharlaşma, erime, kristalleşme, 
kümelenme, pelteleşme gibi fiziksel değişimler görülebilir. Sıcaklığın gıdalar üzerinde etkisi daha iyi anlaşıldığında elde edilen ürünün 
kalitesi artacak ve üretim aşamaları optimize edilebilecektir. Bu yüzden gıda konusunda çalışan bilim insanları için gıdada meydana 
gelecek sıcalık değişimlerini kontrol etmek için kullanılacak analitik yöntemler geliştirmek çok önemlidir. 

DTA 

Diferansiyel termal analiz (DTA), termoanalitik bir yöntemdir. DSC yöntemine benzer. DTA yönteminde üzerinde çalışılan materyal ve 
referans aynı termal döngülerden geçirilir. Bu aşamada numune ve referans arasındaki sıcaklık farklılıkları kaydedilir. Sıcaklık farkı 
zamana veya sıcaklığa göre çizdirilir. ( DTA eğrisi veya termogram ). Numune üzerindeki egzotermik veya endotermik değişimler 
referansa göre bulunabilir. Bu yüzden DTA eğrisi meydana gelen kristalleşme, erime ve süblimleşme değişimler hakkında bilgi verebilir. 
DTA tepe noktasının altındaki kısım entalpi değişimini gösterir ve numunenin ısı kapasitesinden etkilenmez 

Uygulamalar: 

DTA eğrisi tanımlama amacıyla parmak izi olarak kullanılabilir ancak genellikle faz diyagramlarının tanımlanması, ısı değişim ölçümleri 
ve çeşitli ortamlarda ayrışma uygulamalarında kullanılırlar. DTA ilaç ve gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. DTA çimento 
endüstrisinde, maden araştırmalarında ve çevresel çalışmalarda kullanılabilir. DTA eğrileri arkeolojik materyaller üzerinde çalışmak için 
kullanılabilir. 

                        

http://aphrodite.cooltext.com/d.php?renderid=470407786&extension=jpg
http://aphrodite.cooltext.com/d.php?renderid=470407786&extension=jpg


                                                                                                                  

 

                                

 

DSC 

Diferansiyel taramalı kalorimetri veya DSC termal analizde kullanılan termo analitik bir yöntemdir. Numune ve referansın sıcaklığını 
arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarı sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçülür. Numune ve referans deney süresince aynı sıcaklıkta 
tutulmaya çalışılır. DSC analizi için sıcaklık programı genellikle numune tutucunun sıcaklığının zamana karşı lineer bir şekilde artacak 
şekilde dizayn edilmiştir. Referans malzemesinin ısı kapasitesinin taranan sıcaklık aralığı üzerinde iyi bir şekilde tanımlanmış olması 
gereklidir.  

DSC’ nin temel uygulama alanları egzotermik ayrışma, erime gibi faz değişimleri üzerindeki çalışmalardır. Bu geçişler enerji değişimi 
veya ısı kapasitesi değişimleri içerir ve DSC tarafından büyük bir hassasiyetle ölçülebilir. 

DSC tekniği E.S. Watson ve M.J. O’Neill tarafından 1960 yılında geliştirilmiştir 

TGA 

Termogravimetrik analiz veya TGA, numunede sıcaklığa bağlı olarak meydana gelecek ağırlık değişikliklerini tanımlamaya yarayan bir 
test biçimidir. Bu analiz ağırlık, sıcaklık ve sıcaklık değişimi’ nin yüksek kesinlikli ölçümlerine bağlıdır. Birçok ağırlık kayıp eğrisi 
birbirlerine benzediğinden ağırlık kayıp eğrisinin sonuçları yorumlanmadan önce bir dönüşüme ihtiyaç duyulabilir. Ağırlık kayıp eğrisinin 
türevi hangi noktalarda ağırlık kaybının daha belirgin olduğunu anlatmak için kullanılabilir. Yinede daha ileri düzenlemeler ve çakışan 
tepe noktalarının ters evirimi yapılmadan yorumlanması sınırlandırılacaktır. 

TGA, polimer gibi materyallerin karakteristiklerinin belirlendiği araştırma ve testlerde bozulma sıcaklığı, materyal tarafından emilmiş 
nem, materyal içindeki inorganik ve organik komponent seviyesi, patlayıcıların ayrışma noktaları ve çözücü tortularının tanımlanması için 
kullanılır. Ayrıca yüksek sıcaklıklı oksidasyondaki aşınma kinetiğini tahmin için kullanılır. 

    

*  DTA                                                  * DSC                                                             * Dilatometre 

** Ayrıntılı bilgi ve ürünlerle ilgili pdf dökümanlarına ulaşmak için lütfen www.an-ka.com adresini ziyaret ediniz. 
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