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Baca içi dedeksiyon limiti (EPA): Başarılı uygunluk testinin 
unsurlarından biri, kirleticinin baça içi tespit limiti ile 
standart seviyesi arasındaki ilişkidir.  
Baca içi algılama sınırlarının belirlenmesi, örnekleme 
zamanı ve analitik tekniklerdeki hassasiyetinin 
belirlenmesinde kullanılmaktadır.  
Baca içi algılama sınırının (ISDL) belirlenmesinde 
kullanılan denklem; 

 
 
 

 

ISDL = Baca içi algılama sınırı 
A = Analitik tespit limiti. 
B = Analiz edilen analit miktarı 
C = Bacadan örneklenen gaz hacmi 

 



Tespit Limiti 
 
 
Tespit limitinin (ISDL) üzerinde kirletici konsantrasyonunun 
artırılması için aşağıdaki yollardan biri izlenebilir; 
• Örnek hacmin arttırılması, 
• numunenin konsantre hale getirilmesi,  
• Daha hassas analitik teknikler kullanılması, 
Tespit limitinin altında olan sonuçlar; EPA 23 ve EPA 29 dışında 
kabul edilemez olarak değerlendirilmelidir. Tespit limitinin 
altındaki değerlere sahip PCDD'ler / PCDF'ler için prosedürler, 
EPA Metodu 23'ün §9.9 kısmının hemen sonrasında belirtilir. Bu 
prosedürler PAH örneklemeleri içinde kullanılabilir.* 
 
*Source Testing Manual (Revision 3.3) 274-0300-002 / November 11, 2000 

 



 
 
Emisyon hesaplamalarında kullanılan ‘baca dedeksiyon 
limiti’ tanımları ve örnek hesaplamalarına aşağıdaki 
adresten ulaşılabilir. 
https://www3.epa.gov/ttnemc01/guidlnd/gd-038.pdf 



ISDL'nin birimleri, yapılan örnekleme türüne göre 
değişecektir.  
Örneğin, gravimetrik (yani, iyon kromatografı, gaz 
kromatografı) dışındaki analitik yöntemleri kullanan 
yöntemler için analitik tespit sınırı, birim hacim başına kütle 
birimine sahip olacakken, partiküler madde için analitik 
tespit limitinin kütle birimleri olacaktır. 



Örnek 1 
Partiküler madde (PM) numuneleri için, 1.200 m3/saat 'lik bir hacimsel akış 
oranına sahip, Bacada iki saatlik bir örnekleme yapılarak 1,35 m3 bacagazı 
toplandı. Filtrede toplanacak minimum PM miktarı 20 mg (toplanan miktar 
0.088 gr) 'dir. Bu örnekleme çalışması için baca içi algılama sınırı nedir? 
 
 
 
 
 
ISDL, 17,77 gram/ dakikada daha düşük PM emisyon oranlarının güvenilir 
şekilde saptanamayacağını ima eder. Bu değer, numune alma süresini 
arttırarak, örneklenen gaz miktarını arttırarak veya filtrede daha düşük bir 
minimum PM miktarını kabul ederek düşürülebilir. 
İdeal olarak, ISDL belirlenen standardın beş ile onda biri aralığında olmalıdır. 
ISDL'yi daha da düşürmeye yönelik stratejiler, örnekleme sürelerinin veya 
örnek hacimlerin artırılmasını ve daha hassas analitik teknikler kullanılmasını 
içerir. 

1200 m3/saat * 0,088 gr    = 78,2 gr/dk                  1200 m3/saat * 0,02 gr    = 17,77 gr/dk 

               1,35 m3     1,35 m3 



Örnek  
1500 m3/saat baca akış hızına sahip bir kaynaktaki uygunluğu 
belirlemek için bir PM örnekleme düzeneği kullanılacaktır. PM standardı 
200 g /saat‘tir ve ISDL standardın % 10'u veya 20 g / saat'lik bir değer 
olarak seçilmiştir. Örnekleme düzeneğinde 20 mg (0,02 g) PM 
toplamak için hangi gaz hacmi örneklenmelidir? 
 
• C= A*B     Örnekleme Hacmi=    0,02 gr*1500 m3/saat   = 1,5 m3 

             ISDL                      20 gr/saat 

 
 
 
Örnekleme düzeneğiinde 20 mg'lık PM elde etmek için, baca gazının 
en az 1,5 m3 gaz çekilmelidir. Örnekleme düzeneğinin oranı 0.75 
m3/saat ise, örnekleme düzeneğinin süresi 2 saat olacaktır. 



Örnek 3  
Krom için ruhsat limiti 0.03 mg / m3'tür. ISDL, ELD sınırının 
0,10'u, 0,003 mg / m3 (3,0E-6 mg / L) olarak belirlenmiştir. 
Numune, 250 ml hacim şişesinde hazırlanır ve analiz 
yöntemi, 0.04 mg / L'lik bir tespit sınırına sahiptir. 0.003 
mg/L ISDL'yi elde etmek için numune hacmi ne olmalıdır? 

 



Örnek 4 
Aşağıdaki özelliklere sahip bir HC1 numunesi için ISDL’yi 
hesaplanırsa; 
A = Çözeltisinin ml'si başına 1 ug (HCL); 
B = 300 ml örnek çözeltisi, 
C = örnek çözeltisi boyunca çekilen  gazı 1 m3'dir. 
 
ISDL = (A x B)/C 
ISDL = (1 ug/ml x 300 ml)/1 m3 
ISDL = 300 ug/m3 



TOZ ISDL 
• Parçacık Ölçüm Yöntemleri için ISDL 
Partikül örnekleme yöntemleri için ISDL hesaplanırken, 
analitik bulma sınırları (A): 
 
•  ODEQ Metod 5 ve 7 için 7 mg (toplam partikül), 
• EPA Yöntemleri 5, 5A, 5B, 5D, 5E, 5F ve 17  için 3 mg 

(filtrelenebilir parçacık), 
 



EPA Metot 6:  SO2 
• baca İçindeki Algılama Sınırları & Örnek Zamanları 
• Metodun minimum tespit limitinin standart 60 dakika (litre) 

numune için 3.4 mg / m3 (2.12E-07 lb / ft3) olduğu tespit 
edilmiştir. Gerçek baca içi yöntem algılama limitleri (ISDL) 
gerçek kaynak örnekleme parametrelerine ve analitik 
sonuçlara dayanır. Gerçek algılama limitleri, örneklenmiş 
artan baca gazı (numune süresi) sayesinde iyileştirilebilir. Bu 
kaynak için, istikrar konsantrasyonu şöyledir. 

• İzin verilen = _________________ lbs / saat 
• Baca  akış = _________________ dscfm 
• lb / ft3 = (lb / saat) / (dscfm x 60) = _________ lb / ft3 
• Bu nedenle, örnekleme zamanı _________ dakika olacaktır. 
 



EPA Metot 8:  SULFİRİK ASİT 
• baca İçindeki Algılama Sınırları & Örnek Zamanları 
• Metodun minimum tespit limitinin, H2SO4 / SO3 için 0,05 mg / m3 (0,03E-

07 lb / ft3) ve standart bir 60 ml suda SO2 için 1,2 mg / m3 (0,75E-07 lb / 
ft3) dakika örnek. 

• Gerçek baca içi yöntem algılama limitleri (ISDL) gerçek kaynak örnekleme 
parametrelerine dayanır 

• ve analitik sonuçlar. Gerçek algılama limitleri, örneklenmiş artan baca gazı 
(numune süresi) sayesinde iyileştirilebilir. Bu kaynak için, bacada 
konsantrasyon şöyledir: 

• İzin verilen miktarlar = ____________ lbs / saat (SO2) ve ____________ 
lbs / saat (H2SO4) 

• Baca akış = _________________ dscfm 
• lb / ft3 = (lb / saat) / (dscfm x 60) = ____________ lb / ft3 (SO2) ve 

____________ lbs / saat (H2SO4) 
• Bu nedenle, örnekleme zamanı ______________________ dakika 

olacaktır. 
 



EPA Metot 26: 
   baca İçindeki Algılama Sınırları & Örnek Zamanları 
• Metodun minimum algılama limitinin standart bir 60 dakikalık (120 litre) 

numune için yaklaşık 0.0125 ppm olduğu belirlenmiştir (not: metoddaki 
hatalar metoddaki hatadan farklıdır). Gerçek baca içi yöntem algılama 
limitleri (ISDL) gerçek kaynak örnekleme parametrelerine ve analitik 
sonuçlara dayanır. Gerçek algılama limitleri, örneklenmiş artan baca gazı 
(numune süresi) sayesinde iyileştirilebilir. 

• Bu kaynak için, bacada konsantrasyon şöyledir: 
• İzin verilen = _________________ lbs / saat 
• baca akış = _________________ dscfm 
• MW = molekül ağırlığı. 
• ppm = (lb / saat) x 387E6 / (dscfm x MW x 60) = _________________ ppm. 
• Bu nedenle, örnekleme zamanı ______________________ dakika 

olacaktır. 
  
 



EPA 26A 
baca İçindeki Algılama Sınırları & Örnek Zamanları 
• Metodun minimum tespit limitinin standart bir 60 dakikalık (1 dscm) 

numune için yaklaşık 0.02 ppm olduğu belirlenmiştir (not: metodda 
belirtilen hatadan dolayı yöntem farklıdır). Gerçek baca içi yöntem 
algılama limitleri (ISDL) gerçek kaynak örnekleme parametrelerine 
ve analitik sonuçlara dayanır. Gerçek algılama limitleri, örneklenmiş 
artan baca gazı (numune süresi) sayesinde iyileştirilebilir. 

• Bu kaynak için, bacada konsantrasyon şöyledir: 
• İzin verilen = _________________ lbs / saat 
• baca akış = _________________ dscfm 
• MW = molekül ağırlığı. 
• ppm = (lb / saat) x 387E6 / (dscfm x MW x 60) = 

_________________ ppm. 
• Bu nedenle, örnekleme zamanı ______________________ dakika 

olacaktır. 



EPA 29 
Her bir Analit için ISDL Hesaplamaları 
• ISDL (ug / m3) = A / C x (BF + BB) / 1000 

 
A = analitik tespit limiti (ng / ml) 
BF = analiz edilen analit miktarı, ön yarım (ml, varsayılan = 300) 
BB = analiz edilen analit miktarı, arka yarı (ml, varsayılan = 150) 
C = örneklenen baca gazının hacmi (m3, her saat için 1.25 m3) 
 
bacada Konsantrasyon Limiti (ISCL) 
ISCL (ug / m3) = E / F x 2.67E8 
Burada: E = İzin verilen izin (lb / saat) 
F = baca akış hızı (dscfm) 
* Ön yarı ISDL, (A x BF) / C ile hesaplanır. Arka yarı ISDL'nin 0.5 ug / 
m3 olduğu tahmin edilmektedir. Bkz. Yöntem 29'un 13.2 ve 11.1.3. 
Bölümleri. 



Minimum Numune Hacmi (MSV) 
MSV = Minimum numune hacmi, dscm 
RL = raporlama limiti, sayı / örnek 
STC = Kaynak hedef konsantrasyonu, ng / dscm 
 
Minimum Örnekleme Süresi (MST) 
MST = Minimum örnekleme zamanı, saat 
VSR = Beklenen ortalama hacimsel örnekleme hızı, dscmm 
60 = Dakikaları saatlere çeviren faktör 
 
Planlanan Örnek Hacim (PSV) 
PST = Planlanan örnekleme zamanı 
MSV = Minimum numune hacmi, dscm 
F = İdeal örneklemeden sapmaya izin veren bir emniyet faktörü (> 1) ve 
analitik şartlar 



İMİSYON PARAMETRELERİ 
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