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TER
THE TODDAY’S NEWSSLETTER DEALS WITH INSSTRUMENTATTION AND QUALITY ASSSURANCE IN UFIREG
TOPIC 1
LEIBNIZ IN
NSTITUTE FORTROPOSPHERIC RESEARCH (IFT
T) / ІНСТИТУТ ТРОПОСФЕРН
НИХ ДОСЛІДЖЕЕНЬ ІМ. ЛЕЙБН
НІЦА (ІТД)

TOPIC 2
AERO
OSOL TRAINING
G COURSE / НА
АВЧАЛЬНИЙ КУРС ПРО АТМОСФЕРНІ АЕРО
ОЗОЛІ

TOPIC 3
UFP INSTRUMENT
N
OF THE IFT / ПРРИЛАД ІТД ДЛ
ЛЯ ВИМІРЮВАННЯ НАНОЧАССТИНОК

TOPIC 4
INSTTRUMENTATION
N AND QUALITY
Y ASSURANCE IN UFIREG / ПРИЛАДИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
З
Я ЯКОСТІ В UFIIREG

TOPIC 1 – LEIBNIZ
E
INSTITTUTE FOR TROPOSPHERIC
R
C RESEARCH
H/
ІНСТИТТУТ ТРОПО
ОСФЕРНИХХ ДОСЛІДЖ
ЖЕНЬ ІМ. ЛЕЙБНІЦА
А (ІТД)
The Leibniz Institute for Troposp
pheric Reseaarch
(IFT) is preesently one of the leading institutees in
aerosol an
nd cloud reseearch world‐wide. One ggoal
of the IFT is to obtain
n a better understandingg of
the natural and anthropogeniic atmosphheric
aerosol in terms of physical, optica
al, and chem
mical
characterizzation, regio
onal modelin
ng as well as the
developmeent of analyttical methods.

Інсттитут Тропоссферних дослліджень ім. Лейбніца є
одн
ним із світовихх лідерів у галуузі дослідження аерозолів
та хмар.
х
Завданням ІТД є досяггнення кращого розуміння
при
иродних і антр
ропогенних аеерозолів черезз вивчення їх
фізи
ичних, опти
ичних та хімічних вл
ластивостей,
реггіональне моделювання,
м
а також
ж розвиток
анаалітичних мето
одів.

Researrch group “TTroposphe
eric Aerosoll”

Дослідни
ицька группа "Тропосф
ферні
аерозоолі"

The research group
p “Tropospheric Aeroosol”
o the Physiics Departm
ment of the IFT
belongs to
andis engaged with
w
long‐term aeroosol
observatio
ons atmeassuring sites in Germaany,
Europe, an
nd world‐wid
de.

Досслідницька гр
рупа "Тропосф
ферні аерозоліі" входить до
складу Фізично
ого факультеету ІТД та займається
багааторічними спостереженннями аер
розолів на
вим
мірювальних постах
п
в Німечччині, Європі та
а та світі.
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Especially, the determ
mination of representaative
urban and regional aerosols is one of the
o
of
o the reseaarch
important scientific objectives
r
for
f the grouund‐
group. Thee group is responsible
based aero
osol characteerization in the
t frame off the
European research inffrastructure project ACTTRIS
and the German Ultrafine
U
Ae
erosol Netw
work
(GUAN).
Atmospheeric aerosols are strongly influencedd by
human acttivities such as particula
ate and gaseeous
emissions from domeestic heatingg, power plaants
and traffiic. Especiallly in pollutted areas, the
atmospheric aerosol has an impact on regioonal
hange and on human health. Aeroosol
climate ch
measurem
ments in polluted environments suchh as
cities help
p to improvve our knowledge on the
exposure of residen
nts to fine and ultraafine
particles and their heaalth effects.
An imporrtant strenggth of the group is the
developmeent of scienttific instrume
entation suc h as
mobility p
particle size spectrometers for num
mber
size distrib
bution measu
urements.

World Caalibration Center
C
for Aerosol
A
Physsics
Since 20002, the reseearch group
p “Troposphheric
Aerosols” hosts the World
W
Calibra
ation Centerr for
Aerosol P
Physics (WCC
CAP) in the
e frame of the
World M
Meteorologicaal Organization – Gloobal
Atmospheere Watch program
p
(WMO‐GAW). The
old in termss of
tasks of tthe WCCAP are manifo
quality asssurance and capacity building:
Site aud
dits of measu
uring stationss
Calibration and co
omparison workshops for
n
physical aerosol insttrumentation
Capacityy building of station personnel and
young sccientists
Advices in the impleementation of
o new samppling
sites
Scientific evaluation
ns of aerosol measuremeents
Twinning partnershiips to build up new aeroosol
program
ms
Develop
pment
off
Standarrd
Operattion
Procedu
ures
forr
physiccal
aeroosol
instrumeentation
One majorr focus in thee last years was
w given to the
developmeent of higgh quality number size
distributio
on measurem
ments of fin
ne and ultraafine
particles aand their quality
q
assurance.Presenntly,
the WCC
CAP provides three quality‐assuured
reference mobility parrticle sizespectrometers ffor
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Зоккрема, визначення репреезентативних міських та
реггіональних ае
ерозолів є однним із головн
них наукових
завд
дань групи. Група відпоовідає за хар
рактеристику
при
иземних аер
розолів в раамках викон
нуваного за
спр
рияння ЄС дослідницького
д
го проекту ACTRIS
A
для
Нім
мецької
мережіі
вим
мірювання
улььтрадисперссних частиноок (GUAN).
На якість аттмосферногоо аерозолю значно
ливає діял
льність лю
юдини, зоккрема, це
впл
виккиди тверд
дих і газопподібних частинок з
з
автомагістралей
коттелень,
ТЕЦ
Т
та
інтенсивним рухом траннспорту. Оссобливо в
заб
бруднених районах
р
вонни впливаютть на зміни
клімату та здо
оров'я. Вим ірювання аерозолів у
допоможе
брудненомуу
повітрі
заб
міст
пол
ліпшити наші знанння про вплив
в
на
насселення ди
исперсних і ультрад
дисперсних
часстинок та їх наслідки длля здоров'я. Головним
доссягненням Групи є роозробка спе
ектрометра
мобільності частинок
ч
ддля вимірю
ювання їх
кількості та розміру.

Всесвітній калібруувальний центр
Фізики
Ф
аеррозолів
З 20
002 року досл
лідницька группа "Тропосфер
рні аерозолі"
висступає в ролі Всесвітньогоо калібрувалььного центру
фізи
ики аерозолів (WCCAP) в рамках програми
гло
обального
атмосфери
а
моніторрингу
Все
есвітньої Ме
етеорологічнної Організа
ації (WMO‐
GAW). Перед WCCAP стаавляться різноманітні
кі стосуютться, в основному,
о
заввдання, як
заб
безпечення якості вим
мірювань та
а передачі
знаань:
 Оцінка розтаашування виммірювальних сттанцій
 Калібруванння та паралелььна перевірка приладів
п
 Наукове кеерівництво персоналом станції та
молодими вченими
в
штування нови
их постів
 Рекомендацції щодо облаш
 Наукова оціннка результатівв вимірюваньь
п
до сстворення нов
вих програм
 Залучення партнерів
спостережен
ння за станом повітря
 Розробка стаандартних оппераційних прроцедур для
фізичної анал
літики аерозол
олів
В останні роки особливуу увагу зосер
реджено на
роззвитку високоякісних виимірювань кількості
к
та
роззмірів диспер
рсних та ультр
традисперснихх частинок в
повітрі. На даний час W
WCCAP має в своєму
ро
озпорядженні три рефееренсних сп
пектромет‐
ри
и мобільно
ості частиноок для проведення
по
орівняльних вимірюваньь безпосере
едньо в
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round‐robin tests eitheer at the WC
CCAP‐facilitiees or
at the ob
bservational site. Figure
e 1 shows the
experimen
ntal set‐up of the la
ast compariison
workshop for mobilityy particle size
e spectromeeters
held at th
he WCCAP in
n September/October 22011
including tthe referencee instrumenttation.
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нтрі або на вимірю
ювальній сттанції. На
цен
Риссунку 1 пока
азано останннє експериментальне
вип
пробовування спектроометрів мо
обільності,
яке
е проводило
ось WCCAP у вересні‐ж
жовтні 2011
рокку за допомогою реферренсного обл
ладнання.

Figure 1: Com
mparison of different mobility particle si ze spectrome
eter at the IFT (Intercomparrison worksho
op 2011)

TOPPIC 2 – AERO
OSOL TRAININ
NG COURSEE /НАВЧАЛЬ
ЬНИЙ КУРС ПРО
П АТМОСФ
СФЕРНІ АЕРО
ОЗОЛІ
Leecturer
Prof. Dr. A
Alfred Wiedeensohler is the
t head of the
research ggroup “Tropo
ospheric Aerosol” at the IFT.
Furthermo
ore, he leads the Wo
orld Calibrattion
Centre forr Aerosol off the World Meteorologgical
Organization (WMO) in the frame of the Gloobal
Atmospheere Watch prrogram (GAW
W). In Decem
mber
2004, hee received the award
d of a guuest
professorsship at the College of Environmeental
Science, P
Peking Univversity, Chin
na. Since M
May
2005, he iss Professor at
a Institute fo
or Meteoroloogy,
Faculty of Physics and
d Geo‐Sciencce, Universityy of
Leipzig. Co
ontact: alfred
d.wiedensohler@tropos..de

Лектоор
офесор Альфр
ред Віденсойллер очолює дослідницьку
д
Про
груп
пу "Тропосфе
ерні Аерозолі"" в ІТД, а тако
ож Всесвітній
кал
лібрувальний центр фізикии аерозолів Всесвітньої
В
Ме
етеорологічн
ної Організзації (WMO
O‐GAW) в
рам
мках прогр
рами глобаального моніторингу
атм
мосфери. У грудні 20004 року його обрано
про
офесором Екологічногоо коледжу Пекінського
Унііверситету в Китаї. З трравня 2005 року він є
про
офесором факультету фізики та геології
Інституту
Лейп
пцигського
Метеороло гії
Унііверситету.
Зв'язок: alfred.wiedensohleer@tropos.d
de
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Leectures
During thee UFIREG meeeting in Pra
ague in Januuary
2012, Proff. Dr. Alfred Wiedensoh
hler held a oone‐
day coursee on “Fundaamentals in aerosol phyysics
and measu
urements of ultrafine particles”.

ntended to train prooject
This courrse was in
partners, who were so far less experiencedd in
aerosol meeasurementss. The follow
wing topics w
were
given in in
nteractive leectures to pa
articipants frrom
Ukraine, Slovenia, Czecch Republic and
a Germanny.
Introducction in aerossol physics
Size distributions
Mechanical aerosol properties
p
Definitio
ons of particle diameters
Particle ccharging by bipolar und unipolar
diffusion
n chargers
Particle ccounting by condensatio
on particle
counterss
Electricaal mobility
Particle movement in a differenttial mobility
analyzerr
Mobilityy particle sizee spectrometter
Aerosol sampling and drying
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Лекцції
д час зустрічі учасників
у
проеекту UFIREG в Празі, в
Під
січн
ні 2012 ро
оку професоор Альфред Віденсойлер
про
очитав одноде
енний курс "О
Основи фізики аерозолів та
вим
мірювання наночастинок". Цей курс ро
озрахований
на партнерів проекту, які не мають великкого досвіду
вим
мірювання ае
ерозолів. П
Під час інте
ерактивної
леккції для учассників з Украаїни, Словен
нії, Чеської
Ресспубліки та
а Німеччи ни були розглянуті
насступні питан
ння:
 Введення вфізику
ф
аерозоллів
 Розміри аероозолів
 Механічні влластивості аеррозолів
 Визначенняпоняття "діамметр частинок""
 Зарядженняя частинок за допомогоою уні‐ та
біполярних зарядних
з
присстроїв
 Підрахунок кількості чаастинок за допомогою
конденсацій
йного лічильниика






Електрична мобільність
м
Рух частин
нок в дифееренційному аналізаторі
мобільності
Спектрометр
р мобільності ччастинок
Відбір та про
осушування прроб повітря

TOPICC 3 – ULTRAAFINE PARTICLE INSTRUM
MENT /
ПРИЛААД ДЛЯ ВИ
ИМІРЮВАН
ННЯ УЛЬТР
РАДИСПЕР
РСНИХ ЧАССТИНОК
The mobility particle size spectrometer desiggned
at the IFT ensures higgh quality measurementts of
the atm
mospheric aerosol with
w
miniimal
maintenan
nce. This in
nstrument iss builtfor loong‐
term atmo
ospheric meeasurements and it incluudes
elements to monittor all im
mportantsysteems
parameterrs for a traceeable data qu
uality.

в ІТД спеектрометр
мобільності
Роззроблений
заб
безпечує висо
окий рівень якості доссліджень за
мін
німуму обслугговування. Цеей інструментт створений
дляя довгостроко
ових дослідж
жень та вклю
ючає в себе
еле
ементи спосстереження за всіма важливими
пар
раметрами си
истеми забеззпечення просстежуваності
дан
них.
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The design
n follows thee standardiza
ation develooped
for the European reseearch infrastrructure projeects
EUSAAR aand ACTRIS managing aerosol in‐‐situ
measurem
ments at morre than 20 measuring sitees in
whole Eurrope. The UFIREG mobillity particle size
spectromeeters are com
mpared agaiinst the WC CAP
reference mobility parrticle size spe
ectrometer. The
nst the WC CAP
IFT ensures comparaability again
reference instrument smaller than 10% for nnon‐
particles. Parrticle numbe
er concentrattion
diffusive p
for specific defined siize classes can
c be achieeved
from the h
highly size‐reesolved partiicle number size
distributio
on (10‐800 nm
m). The full particle num
mber
size distriibution can be additio
onally usedd to
identify more accurateely aerosol so
ources.
s spectrom
meter is ablee to
The mobility particle size
determinee particle number size distributions w
with
total num
mber concen
ntrations fro
om 100‐100,,000
particles/ccm3. The wh
hole system is easy to uuse;
however, the requirred small uncertainties
u
s in
sizing and concentration can be only reacheed if
the spectrrometer is frrequently qu
uality‐assuredd at
the station
n. Inlet and internal losse
es in the systtem
can be qu
uantified usiing theoreticcal function s in
the data eevaluation software.
s
Th
he schematicc of
the reco
ommended mobility particle size
spectromeeter is shown
n in Figure 2..
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нструкція пр
риладу відпоовідає станд
дартам, які
Кон
роззроблені в ході проектів EUSAAR та ACTRIS за
реззультатами дослідженнь більш ніж
н
на 20
посстах спостер
реження в ЄЄвропі. Спектрометри
дляя UFIREG були переевірені реф
ференсним
спе
ектрометром
м WCCAP. ІТТД гарантує відтворю‐
ван
ність резуль
ьтатів з відх
дхиленням до
д 10 % у
пор
рівнянні із референссним спекттрометром
WC
CCAP для недифузійниих частинок. Кількість
часстинок мож
же бути виизначена з високою
роззподільчою здатністю (10‐800 нм). Повна
інф
формація про кількістть частинокк певного
роззміру може бути додаткково викори
истана для
більш точно
ого визначчення дж
жерела їх
дходження. Спектромет
етр може вимірювати
над
вміст наночасстинок в дііапазоні 100‐100 тис.
часстинок/см3. Вся систеема дуже проста у
виккористанні, однак
безпечення
для
заб
гар
рантованої якості вим
мірювань незначних
кол
ливань розм
мірів та кільькості части
инок, вона
вим
магає періодичного контролю якості на
вим
мірювальній
й станції. Вттрати під ча
ас відбору
про
об можуть бути обрахховані за допомогою
д
про
ограмного забезпеченн
з
ня для оцін
нки даних.
На Рисунку 2 представллена реком
мендована
схе
ема підключення SMPS.

Figure 2: Recommended mobility particle size spect rometer set‐u
up according to
t EUSAAR & A
ACTRIS
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The recom
mmended seet‐up to measure num
mber
size distributions of ultrafine pa
articles incluudes
dryers to reduce relaative humidity (RH) in the
aerosol saample and sh
heath air flo
ows. The sheeath
air loop ccontains add
ditionally a heat exchannger
and high eefficiency particle (HEPA)) filters. Senssors
record continuously the
t
aerosol and sheathh air
flow rates, relative hu
umidity and temperature
t
e (T)
in both fflows, and absolute pressure in the
aerosol flo
ow entering the
t DMA.
In Januarry 2012, the mobilityy particle size
spectromeeter for the UFIREG stattion in Ljubljjana
was built at the WCCA
AP. In Figure
es 3a and 3 b, a
picture of this mobilityy particle sizze spectromeeter
and the reesult of the first compa
arison again st a
WCCAP reference mobility particle size
spectromeeter are show
wn, respectivvely.
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Реккомендована схема виміррювання кільькості нано‐
часттинок певного розміру ввключає в себ
бе осушувач
дляя зменшення впливу віднносної вологості (RH) на
зраазок повітря
я та газоходди. Схема включає в
себ
бе
дода
атково
ттеплообмінник
та
виссокоефектив
вні (HEPA)) фільтри. Датчики
посстійно запи
исують швиидкість рухху повітря
газоходами, відносну воллогість й температуру
ютний тиск потоку на
(T) обох поток
ків та абсолю
вхо
оді в кам
меру розпподілу часстинок за
мобільністю.
У січні
с
2012 ро
оку WCCAP виготовив SMPS для
UFIIREG посту спостереж
ження в Лю
юбляні. На
риссунках 3a та 3b зоображено результати
р
пор
рівняльних вимірюваань новосствореного
спе
ектрометра та реф
ференсного приладу
WC
CCAP.
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Figure 3: a) M
Mobility particcle size spectrrometer built for the measurements in Ljubljana,
L
Slovvenia; b) Results of the firstt
comparison aagainst refereence instrume
ents from the WCCAP

TOPIC 4 – INSTRUMENTATIONN AND QUALLITY ASSURA
ANCE IN UFIR
REG /
ПРИЛАД
ДИ ТА ЗАБ
БЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТТІ ВИМІРЮ
ЮВАНЬ В UFIREG
Measuremeent of atmospheric ulttrafine aeroosol
particles ssmaller than
n 100 nm can be oonly
performed using mob
bility particle
e size specttro‐
meters. To
o obtain co
omparable measuremen
m
nts,
global and regional mo
onitoring networks suchh as
GAW and A
ACTRIS agreeed to measu
ure at a relattive
humidity beelow 40%. The
T conseque
ence is that tthe
sample air has to be driied.

мірювання вм
місту наночаст
стинок в атм
мосферному
Вим
повіттрі розміром
м менше 1000 нм можлив
ве лише за
допо
омогою спектрометрів мобільності. З метою
отри
имання пор
рівнюваних даних, гло
обальні та
регіо
ональні мере
ежі спостереж
ження, такі якк GAW та
ACTTRIS, вирішили проводиити вимірюв
вання при
відн
носній воло
огості до 400%. Внаслід
док цього
виникла потреб
ба у висушувванні зразка
а повітря.
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dopted this sampling sttandard to be
e with ultrafine particle measuremeents
M
aand
n the EMEP (European Monitoring
nd ACTRIS ne
etworks.
Program) an
tic sketch of
o the inlet and samplling
on for the UFIREG
U
statio
ons is shownn in
s an examp
ple for Ljublljana, Slovennia.
ol sample is first sucked through a l ow
inlet and latter through a PM1 cycloone
all coarse paarticles large
er than 1 µm
m in
The main aerrosol flow is then dried bby a
er before en
ntering the mobility
m
partiicle
ometer.
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б отриманіі дані мож
жна було
Дляя того щоб
пор
рівняти з результатаами іншихх мереж
спостереження
я, особливоо EMEP (Програма
Європейського монітори нгу та оц
цінки) та
ACTTRIS, UFIREG
G прийняв цці вимоги до відбору
про
об. Схематтичне зобрраження входу
в
та
конфігурація для станццій UFIREG
G‐проекту
показане на Ри
исунку 4 наа прикладі Любляни,
Сло
овенія. Зразо
ок всмоктуєється через вхід РМ10
із малою
м
об'єємною витрратою та проходить
п
кріззь РМ1 циклон для відоокремленняя частинок
із діаметром
д
більше
б
1 м
мкм. Основний потік
осуш
шується пер
ред подачею
ю до SMPS.

allation of thee mobility parrticle size specctrometer (SM
MPS) in Ljubljana, Slovenia

EG Quality Assurance Program
y assurance of
o the mobility particle ssize
ters is based
d on several sequent
s
stepps.
aerosol train
ning course, which
w
was h eld
ame of the second UFIR
REG meetingg in
Czech Republic, on January 25, 2012
omparison workshop
w
for all UFIR
REG
particle size spectrrometers aand
nt training of the statio
on staff at tthe
n Leipzig from
m March 19 to 23, 2012
on of the UFFIREG mobility particle ssize
meters at alll UFIREG‐sites and on‐ssite
nt training of
o the statio
on staff endd of
012

ПРОГРАМА
Р
ЗА
АБЕЗПЕЧЕНН
НЯ ЯКОСТІ В UFIREG
Забе
езпечення якості вимірю
ювань спекттрометрами
моб
більності ча
астинок доосягається декількома
посл
лідовними кро
оками.
 Загальний курс
к
навчанняя про аерозо
олі, що був
проведений у Празі на 2‐ійй зустрічі UFIR
REG 25 січня
2012.
 Початкові порівняльні
п
ввимірювання для всіх
спектрометрів та навччальний сем
мінар для
персоналу по
остів спостереж
ження на базі WCCAP в
Лейпцигу протягом 19‐‐23 березня 2012.
 Встановленння UFIREG сспектрометррів на всіх
постах спосстереженняя та навчання персо‐
налу станцій на місцях в кінці бере
езня 2012.
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Frequentt on‐site instrument comparisoons
against the WCCAP reference mobility
m
partiicle
d of two yearrs
size specttrometer during a period
Continuouss evaluation of the data quality by tthe
WCCAP in Leipzig and the Saxon State
S
Office for
ure and Geo
ology, Dresd en,
Environment, Agricultu
Germany
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Періодичне (1 раз на два роки) порівняльне
п
вимірювання
я на міссцях із залученням
з
референсного спектрометрру WCCAP.
отримани
Посттійна
оцінка
якості
их
даних
WCCAPP в Лейп
співр
робітниками
пцигу та
Саксонського
Держаавного
Агенства
Наввколишнього
о
середоовища,
Сільського
С
госп
подарства та
а Геології, Д
Дрезден, Нім
меччина.

o to our firstt newsletter published
For further information about the sccope of the pproject, pleaase, refer also
in October 22011.
З метою оттримання до
окладнішої інформації ппро проект, просимо, зв
вертатись доо нашого пе
ершого
інформацій
йного бюлеттеня видано
ого в жовтні 2011 року.
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