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Фини прахови частици и основни газообразни продукти в състава на димните
газове, получени в процеса на оползотворяване на твърди биогорива и

биомаса

Превишените нива на ФПЧ (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) в общини от шестте зони/агломерации за
управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в България са обект на многобройни
изследвания през последните две десетилетия. Паралелно на постоянния мониторинг на ФПЧ в
атмосферния въздух в България [1], изследователски екипи извършват независими измервания, с
цел установяване  на  връзката  между измерените  нива на  ФПЧ; специфичните  особености  на
дадена териториална единица; както и на източниците на замърсяване и други [2,3]. Изследват се
специфични физични и химични характеристики на с ФПЧ от атмосферен въздух [4-6]. Известно
е, че попаднали в атмосферата праховите частици са изложени на влиянието на атмосферните
условия и участват в редица химични взаимодействия. 

Поради  засиления  интерес  към  замяна  на  отоплителни  инсталации,  оползотворяващи
изкопаеми  горива  и  дърва  с  такива,  преобразуващи биомаса  и  нейни  деривати,  както  и  към
производството на биогорива от биомаса, във фокуса на настоящото изследване са:

 Лабораторни и числени  експерименти,  позволяващи определянето  на  основни химико-
кинетични и топло-химични параметри, характеризиращи състава и свойствата на твърди
биогорива (ТБГ)/биомаса.

 Определяне на ключови физични и химични характеристики на фини прахови частици
(ФПЧ) и основни газообразни вещества в състава на димните газове, получени в процеса
на оползотворяване на ТБГ/биомаса. 

Представените  обобщени  резултати  са  част  от  серия  експерименти,  целящи
установяването на ключови физични и химични характеристики на ФПЧ от състава на димни
газове,  получени  в  процеса  на  оползотворяване  на  български  ТБГ/биомаса, налични  на
българския пазар, за които към настоящия момент не са установени подробни данни в научната
литература.

Резултатите от проведените лабораторни експерименти са представени на национални и
международни  научни  форуми/конференции,  предадени  за  рецензия  и/или  са  публикувани  в
индексирани/реферирани научни периодики. 

I.I.5 ( Химико-кинетични и топло-химични характеристики на ТБГ/биомаса

Изследвани са  общо  десет  вида  ТБГ  (Инвентаризация на емисиите)пелети)/биомаса,  групирани  както  следва:  (а)
пелети от иглолистна дървесина, слънчогледови люспи, рапица, люцерна и слама; (б) костилки
от  череши,  праскови  и  кайсии,  (в)  отработено/рециклирано  кафе  (от  кафе  машини),  (г)
пауловния.  Всички те  са  достъпни на  българския  пазар.  Избраните  пелети  са  произведени от
биомаса,  получена  главо  като  отпадъчен  продукт  от  селското  стопанство  или  хранително
вкусовата  промишленост  (в  съответствие  с  [7]).  Пелетите  от  иглолистна  дървесина  съдържат
5-10 % кора от същата дървесина. Установени са примери за директно изгаряне на биомаса от
типа: ядки от череши, праскови или кайсии. Интерес за производителите на ТБГ представляват:
изсушеното отработено кафе (от кафе-машини), бързо растящи видове като пауловния и много
други.

Таблица 1.I.5 ( Стандарти, използвани за определяне на характеристиките на ТБГ/биомаса



Изследван параметър Твърди биогорива (ТБ)

1 Калоричност БДС EN ISO18125:2017

2 Съдържание на летливи БДС EN ISO 18123:2015

3 Пепелно съдържание БДС EN ISO 18122:2015

4 Влага БДС EN ISO 18134-3:2015

5 Въглерод (C)

БДС EN ISO 16948:20156 Водород (H)

7 Азот (N)

8 Сяра (S)

БДС EN ISO 16994:2016
9 Хлор (Cl))

10 Флуор (F)

11 Бром (Br))

12 Съдържание на основни елементи БДС EN ISO 16967:2015

13 Съдържание на следи от елементи БДС EN ISO 16968:2015

14 Зърнометричен състав БДС EN ISO 17827-2:2016

15 Обемна плътност БДС EN ISO 17828:2016/ БДС EN ISO 4787:2011

18 Вземане на представителна проба БДС EN ISO 18135:2017 

19 Подготовка на пробата за анализ БДС ЕN N ISO 14780: 2017

Обобщени  резултати  от  направените  анализа  на  основните  топло-химични  и  химико-
кинетични характеристики на ТБГ/биомасата:

 съдържание на влага, пепел, летливи и кокс (по разлика), т.н. proximate analyses, wt % -
аналитична маса;

 елементен анализ (ultimate analysis, wt%) - аналитична маса;
 пълен силикатен анализ (ash analysis, wt % - суха маса;
 горна топлина на изгаряне (калориметричен анализ, MJ/kg) - суха маса;) - суха маса;
 насипна плътност (kg) - суха маса;/m3) за работна маса;
 термичен анализ на ТБГ/биомаса;
 скорост на превръщане на въглерода и азота от състава на горивото;
 емисии  от  основни  продукти  (газообразни  и  ФПЧ)  в  димни  газове,  получени  при

оползотворяване на ТБГ/биомаса и др.

са публикувани/представени за рецензия, както следва [8-12]:

В процес на подготовка за печат са резултати от още две разработки. Член на научния
колектив, работи върху дисертационен труд за научна и образователна степен „доктор“.



II.I.5 ( Окисление (изгаряне) на биомаса в условия, характерни за кипящ слой

Интересът към оползотворяване на биогорива/биомаса, чрез тяхното изгаряне в условия
на кипящ слой, с цел производство на енергия, е изключително висок поради възможността за
осигуряване  на  високоефективен  и  добре  контролиран  процес  [21].  ЕN мисиите  от  вредни  за
околната  среда  продукти,  получени  при  изгарянето  на  биомаса  в  условия  на  кипящ  слой,
обикновено се свързват с съдържанието на N, S, Cl), K и следи от микроелементи, установени в
състава  на  димните  газове  (неоползотворени  летливи  вещества,  пепели  и  др.)  [22]. Поради
пониженото съдържание на сяра в състава на много видове растителна биомаса, в сравнение с
въглищата, не се налага очистване на димните газове от серни оксиди [22].

В рамките на проведения експеримент са измерени емисиите от основни газообразни продукти
на горене:CO, CO2, NO, SO2, както и плътността на разпределение на ФПЧ по размер (10 – 0.1
µм).  В  допълнение  са  определени  основни  химико-кинетични  параметри,  характеризиращи
горивния процес в използвания лабораторен реактор. 

Скоростта  на  превръщане  на  въглерода  от  състава  на  горивото  спрямо  времето  за
протичане на процеса е представена във Фигура 1. Изследвани са общо осем вида биомаса при
следните условия: p = атмосферно, T = 900 oC, парциално налягане на кислорода (pO2) = 21 kPa,
начална маса на пробата за анализ (mfuel),0) = 0.2 ÷ 0.25 g.

Фигура 1. Скорост на превръщане на въглерода в състава на горивото за осем вида биомаса (CR-отработено кафе;
AS-кайсиеви ядки; PS-прасковени ядки; SW-иглолистна дървесина; CS-черешови ядки; SF-слънчогледови люспи;

RP-рапица; WS-слама) при следните условия: p = atmospher)ic, T = 900 oC, pO2 = 21 kPa, mfuel),0 = 0.2 ÷ 0.25 g.

Изследвана е връзка между топло-химичните характеристики и елементния състав на горивата и
скоростта  на  превръщане  на  въглерода  и  азота  от  състава  на  горивото.  Плътността  на
разпределение  на  ФПЧ  по  размер  е  представена  в  нормализиран  вид.  Нормализацията  е
направена  спрямо  началната  маса  на  горивото,  а  резултатът  е  осреднен  за  измерванията,
проведени в температурния интервал от 700 до 900 оС при атмосферно налягане, pO2 = 21 kPa и
mfuel),0 = 0.2 ÷ 0.25 g.



Фигура 2.I.5 ( Плътност на разпределение на ФПЧ по размер (10-0.1 µм) за осем вида ТБГ/биомаса (CR-отработено
кафе; AS-кайсиеви ядки; PS-прасковени ядки; SW-иглолистна дървесина; CS-черешови ядки; SF-слънчогледови

люспи; RP-рапица; WS-слама) при следните условия: p = atmospher)ic, T = 700-900 oC, pO2 = 21 kPa, mfuel),0 = 0.2 ÷ 0.25 g.

Всички изследвани горива показват 3 до 4 порядъка по-висока концентрация на прахови
частици с размер по-малък от един микрон, спрямо останалите измерени ФПЧ. В допълнение,
изследванията потвърждават връзката между количеството ФПЧ в димните газове и съдържание
на летливи вещества в състава на горивото.

В  процес  на  подготовка  е  лабораторен  експеримент  в  условия,  характерни  за  скарово
изгаряне на биомаса и нейни деривати и в проточен реактор.

Подробно  описание  на  използвания  лабораторен  реактор,  измервателната  апаратура,
математически пресмятания и основни резултати са представени в [8,9,11].

III.I.5 ( Газификация на биомаса в условия на тръбен реактор, тип drop tube furnace (DTF)

Понастоящем  са  изследвани  три  вида  ТБГ:  иглолистна  дървесина  с  примеси  на  кора,
слънчогледови люспи и рапица, при температура 1000ºС. Изследван е ефектът на биомасата и наС. Изследван е ефектът на биомасата и на
газифициращия агент (смес от O2/N2 и смес от O2/N2/CO2) върху ефективността на процеса, вида и
състава  на  получения  сингаз (syngas/synthesis  gas) и  върху емисиите  от  основни газообразни
продукти  и  ФПЧ (10  -  0.03  микрона)  от  състава  на  димните  газове,  получени  в  процеса  на
газификация  на  ТБГ,  достъпни  на  българския  пазар  на  горива.  ЕN кспериментът  е  проведен  в
условия, характерни за проточен реактор. 

Подробно описание и принципна схема на използваната инсталация е достъпно в [14
и 15], а специфините особености на лабораторната установка, използвана за настоящия
експеримент са представени в подготвена за печат публикация [12].I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите) 

Различни  по  размер  групи  прахови  частици  са  пробонабрани  посредством  два
(последователно свързани) циклонни филтъра и един 13-степенен каскаден филтър (импактор).
Газанализиращи  устройства  са  използвани  за  определяне  състава  на  основните  газообразни
продукти в димните газове.

Таблица 2.I.5 ( Основни газообразни

 Рапица Иглолистна дървесна Слънчогледови люспи

 O /N₂/N₂ ₂/N₂ O /N /CO₂/N₂ ₂/N₂ ₂/N₂ O /N₂/N₂ ₂/N₂ O /N /CO₂/N₂ ₂/N₂ ₂/N₂ O /N₂/N₂ ₂/N₂ O /N /CO₂/N₂ ₂/N₂ ₂/N₂

H  (% nor)m)₂/N₂ 13.73 12.72 15.52 14.73 9.62 7.92



CH₄ (% nor)m) 5.77 6.19 9.45 9.98 5.69 6.22

CO (% nor)m) 36.80 49.08 45.85 49.88 40.35 52.16

CO  (% nor)m)₂/N₂ 43.69 32.01 29.18 25.41 44.34 33.71

NOx (ppm) 24.43 30.88 4.00 20.00 31.91 35.00

HC (ppm) 1894.00 945.00 2155.00 2834.25 190.60 619.33

LHV (MJ/m3) 8.20 9.79 10.85 11.47 8.18 9.67

CGE* (%) 53.10 70.65 70.21 74.80 48.62 65.56

CCE* (%) 74.97 84.51 79.81 81.21 72.65 84.37

H /CO₂/N₂ 0.37 0.26 0.34 0.30 0.24 0.15

Пепели от 
циклона

(mg/g биомаса)

139.30 85.24 110.60 76.56 146.04 69.65

Общо ФПЧ 
(mg/g биомаса)

2.228 7.268 6.992 9.972 6.528 7.206

CGE* (%) - col)d gas efficiency
CCE* (%) - car)bon conver)sion efficiency.

Посредством тегловен анализ е определено разпределението на 14 групи прахови частици
по размер и маса. Фигура 3 представя резултатите от 13-степенния филтър. Трите вида ТБГ имат
сходно съдържание на летливи вещества в състава на биомасата, но пелетите от рапица показват
най-ниска  концентрация  на  ФПЧ и при  двата  газифициращи агента.  Установена  е  корелация
между използвания газифициращ агент и вида (уни- и би-модално разпределение на частиците) и
интензитета  на  кривата  на  разпределение  на  ФПЧ. Частиците  с  аеродинамичен  диаметър  по-
малък от един микрон (ултрафини прахови частици) преобладават спрямо общия дял на ФПЧ,
уловени  с  помощта  на  13-степенния  каскаден  филтър.  Използването  на  СО2 в  състава  на
газифициращия  агент  води  до  повишено  съдържание  на  СО  и  понижено  СО2 в  състава  на
синтезгаза.  В  допълнение,  присъствието  на  СО2 в  газифициращия  агент  повишава
концентрацията на ФПЧ и води до отместване на пика в дясно (към по-едри частици), като при
пелетите, произведени от слънчогледови люспи се наблюдава промяна от уни- в бимодална крива
на плътността  на разпределение на ФПЧ. Подобни ефекти са описани в научната  литература
както за конвенционални, така и за алтернативни горива [15]. 



Фигура 3. Влияние на вида на биомасата и газифициращия агент върху плътност на разпределение на ФПЧ по
размер (10-0.1 µм) и маса.

Така получените праховите частици са изследвани с четири вида недеструктивни методи
за анализ с цел установяване на специфични физични и химични свойства на ФПЧ при източника
на емисии, преди попадането им в атмосферата.

a) Scanning Electron Microscope (Инвентаризация на емисиите)SEM), комбиниран с енергийно дисперсионна рентгенова
спектроскопия, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (Инвентаризация на емисиите)EDS)
Образите,  заснети  със  сканиращ  електронен  микроскоп,  SEM/EDS анализ,  позволяват
извършването  на  морфологичен и елементен анализ на изследваните  образци  от  ФПЧ,
напр. размера и формата на частиците, наличието на порьозни структури в тях и други.
Направен е анализ на ФПЧ, събрани върху каскаден филтър 8 (ФПЧ1). Идентифициран е
химичният състав на наблюдаваните структури в състава на ФПЧ1.  Във всички образци,
преобладаващ е въглерода (между 88.08 и 94.63 %), независимо от газифициращия агент.
Въглерод  съдържащите  структурни  формации  се  считат  за  получени,  в  резултат  на
непълното окисление на въглеводородите в състава на ТБГ/биомасата, дефинирани като
сажди.  Очаквано елементите  Cl),  K  са  установени  преимуществено в  ФПЧ1,  докато
елементите Mg, Ca, представители на групата на алкалоземните метали са измерени в по-
едрите частици: ФПЧ2.5, ФПЧ10 и тези, събрани в циклона. 

b) X-Ray флуоресцентната спектроскопия (Инвентаризация на емисиите)ХRF)RF))
посредством XRF анализ е определен елементния състав на изследваните ФПЧ. Извършен
е качествен и количествен анализ на съдържанието на 19 химични елемента: Fe, K, Ca,
Mn, Cl), S, P, Cr), Ti, Zn, Cu, Ni, Co, Pb, Se, Hg, Mo, Pt, Si. Резултатите кореспондират с тези,
получени с EDSтехниката.

c) Електронния парамагитен резонанс (Инвентаризация на емисиите)ЕПР)
Анализът  на  прахови  частици  от  циклоните  чрез  ЕN ПР  спектроскопия  позволява
определянето на парамагнични частици в състава на изследваните образци (Таблица 3). 

Таблица 3.I.5 ( Параметри на ЕN ПР спектрите.

Проба g Сигнал (S 1) g Сигнал (S
2)

Hpp (Si1),
mT

Hpp (Si2),
mT

Иглолистна 
дървесина (N2/O2)

2.5254 2.0023 121.70 0.519

Иглолистна 
дървесина (N2/O2/CO2)

2.5483 2.0023 126.09 0.558

Рапица (N2/O2) 2.6135 2.0030 139.66 0.320



Рапица (N2/O2/CO2) 2.3790 2.0026 119.71 0.399
Слънчогледови 
люспи (N2/O2)

2.5930 2.0022 138.07 0.359

Слънчогледови 
люспи (N2/O2/CO2)

2.1435 2.0022 109.74 0.399

ЕN ПР  спектрите  на  изследваните  при  стайна  температура  образци  позволяват
идентифицирането на два вида парамагнитни частици: един широк сигнал (S 1) със g ≈ 2.1
– 2.6 и един тесен сигнал (S 2) с g ≈ 2.002 - 2.003. Широкият се дължи на наличието на
парамагнитни  йони,  като  Fe3+ и  Mn2+,  които  се  съдържат  в  минералния  състав  на
биомасата. В допълнение, XRF анализа установи наличие на тези два елемента във всички
изследвани  прахови  частици  (независимо  от  техния  размер,  т.е.  в  прахови  частици  от
циклона;  ФПЧ10,  ФПЧ2.5,  ФПЧ1,  ФПЧ0.65 и  в  ФПЧ0.265).  Вторият  сигнал  съответства  на
въглерод центриран сигнал, типичен при наличието на сажди (продукт на пиролизата на
въглеводороди), известни със своите парамагнитни свойства [18 и 19].

d) Ренгенова  фотоелектронна  спектроскопия (Инвентаризация на емисиите)X-ray  photoelectron  spectroscopy  -  XPS),
известна като спектроскопия. Методът на XPS спектроскопията способства изследването
на химичния състав на специфичната повърхност на различни по размер ФПЧ, въз основа
на което могат да бъдат определяни химичната реактивоспособност и оптични свойства на
изследваните частици.  Високата  разделителна способност на XPS спектрите,  позволява
идентифицирането на елементния състав (аt. %) на изследваната специфична повърхност,
както и основните функционални групи и вида на химичните връзки, в които участват
атомите на съответните химични елементи и др. 

Таблица 4.I.5 ( Резултати от XPS анализа

Газифициращ
агент

Биомаса
Проба 
№

C O Al) Si Ca Cl)

at %

O
2/

N
2

Слънчогледови 
люспи

X11739 89.0 5.9 4.1 0.6 0.4

Рапица X11736 89.5 4.9 4.0 0.9 0.7

Иглолистна 
дървесина

X11737 82.5 8.3 8.7 0.6

Рапица
Иглолистна 
дървесина

Слънчогледови 
люспи

X11734 74.0 12.9 11.9 0.4 0.4 0.5

Слънчогледови 
люспи (без Al)

X11735 95.7 3.0 0.0 1.2 0.1

Rapeseed X11740 92.9 3.7 2.1 0.8 0.5

Softwood X11738 96.1 2.2 1.3 0.4

Резултатите,  получени  от  XPS  спектрите  на  ФПЧ1 (Таблица  4)  кореспондират  с  тези,
получени посредством SEM/EDS и ХRF анализите. Деконволюцията на C1s; O1s; Si2p; Cl)2p
спектрите, позволи определянето на химичното състояние на елементите. Например, анализът на
спектъра на въглерода (C1s) показа наличието на кислород (О) съдържащи функционални групи
на повърхността на ФПЧ1, като преобладаващи са отчетени главно карбонилните и карбоксилните
групи.  В допълнение е  установено наличието на -C-OH, -CH-CH и на  арилова група,  както и
наличието на неорганично и органично свързани атоми на елементите силиций и хлор. 



Очаквано,  анализът  на  XPS спектрите  на  ФПЧ  от  атмосферен  въздух,  описан  от  [20],
показва по-голямо разнообразие на функционални групи по повърхността на различни по
размер прахови частици.

Подробни резултати от проведените експерименти и анализи на ФПЧ, описани в
подточки а) и d) към настоящата т.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите) III, са представени в [12].I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите) В допълнение,  анализите,
споменати в подточки b) и c) са представени в [16 и 17].I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)
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Приложение 2 към РП.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)I.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)5.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)4 (Инвентаризация на емисиите)Оценка и анализ на влиянието на характеристиките на 
въздушната среда в страната и градската въздушна среда в избраните градове върху 
качеството на живот и човешкото здраве)

1. Основни характеристики на модела ADMS-Ur)ban

Дисперсионното  моделиране  на  основните  източници  на  замърсяване  на  въздуха  в  София  е
направено  с  моделната  система  Air)  Qual)ity  Management  &  Assessment  System  ADMS  Ur)ban
(https://www.cer)c.co.uk/envir)onmental)-softwar)e/ADMS-Ur)ban-model).html)),  разработена  от
Cambr)idge  Envir)onmental)  Resear)ch  Consul)tants  (CERC).  ADMS  Ur)ban  (CERC,  2017)  е  Гаусов
струен  модел,  но  с  включени  редица  допълнения,  нехарактерни  за  такъв  тип  модели.  Той
използва 2 схеми за химични реакции на азотни оксиди в атмосферни условия, стандартна схема
с 8 компоненти и алтернативна схема CB IV, която има 95 реакции и използва приноса на 10 вида
летливи органични съединения. Включва също трансформацията на серен диоксид до сулфатни
частици,  които се добавят към концентрацията  на ФПЧ10 (частици с диаметър 10 µm или по
малък).  Отчита  релефа и геометрията  на  сградите,  както  и моделиране на  улични каньони и
турбулентността, предизвикана от превозните средства, като се използва формулировка, базирана
на  датския  модел  Oper)ational)  Str)eet  Pol)l)ution  Model)  (https://envs.au.dk/en/  r)esear)ch-ar)eas/air)-
pol)l)ution-emissions-and-effects/the-monitor)ing-pr)ogr)am/air)-pol)l)ution-model)s/ospm).  Други  локални
ефекти, включително въздействията на задръстванията в трафика, автобусните спирки, паркинги,
шумови бариери и т.н. също могат да бъдат моделирани. Схематично представяне на отделните
модули, входни данни и възможни задачи за изпълнение са представени във Фиг. 1.

Фиг. 1. Схематично представяне на модела ADMS Ur)ban

2. Конфигурация на модела ADMS-Ur)ban

Мрежата,  използвана  за  представяне  на  изходните  полета  на  концентрацията,  е  в  регулярна
Декартова координатна система със стъпка 50 m и размери на изчислителната област 38 km по



оста Х и 32 km по оста Y. Тя обхваща Софийското поле и част от планините Витоша, Люлин и
Плана, като е избрана така, че да включва в себе си всички източници, които имат съществен
принос към концентрациите на ФПЧ10, ФПЧ2.5   (частици с диаметър от 2.5 µm или по малък) и
ПАВ (полициклични ароматни въглеводороди) в град София и околностите. 

Използвана е инвентаризация на емисиите за гр. София публикувана в Програма за управление
на качеството на атмосферния въздух (ПКАВ) на Столична община за периода 2015-2020 г. –
намаляване на емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици ФПЧ10

(2015) и Програма за допълнение към ПКАВ за ФПЧ2.5 и Полициклични ароматни въглеводороди
(ПАВ) публикувана през 2019 г. За емисиите на ФПЧ10 базовата година е 2014, за ФПЧ2.5  и ПАВ –
2017,  в  съответствие  с  разработените  ПКАВ и  допълнение  към него.  За  ФПЧ2.5   и ПАВ има
добавени допълнителни източници в сравнение с тези за ФПЧ10 и не бива да се търси директно
съответствие  между  полетата  на  концентрациите.  Източниците  и  емисиите  от  строителни
дейности,  и  депа  и  кариери  не  са  включени  в  пресмятанията,  тъй  като  приносът  им  към
концентрациите  на  ФПЧ10,  ФПЧ2.5   и  ПАВ  е  много  малък  (под  1%)  при  направените
предварителни изчисления. Източниците от битово отопление са моделирани само за студения
период  (Януари-Март,  Ноември-Декември),  тъй  като  през  осталата  част  от  годината  техният
принос  би  трябвало  да  е  незначителен.  Базовата  метеорологична  година  за  симулациите  за
всички  замърсители  е  2014  г.,  за  да  е  възможно  изготвянето  на  комплексна  картина  на
замърсяването в град София и околностите.

Използваните метеорологични данни са от АИС „Дружба“, а за фонова концентрация са взети
средномесечните  стойности  на  ФПЧ10 и  ФПЧ2.5   oт  АИС  „Копитото“.  За  полетата  на
концентрацията на ПАВ не са добавени фонови стойности, тъй като средната измерена стойност
от  АИС „Копитото“  е  практически  много  ниска  0.0536  ng/m3 (ПКАВ,  2019)  и  е  под  1% от
симулираните максимални стойности за студеното полугодие (4 ng/m3).

3. Средногодишни концентрации на различните замърсители - ФПЧ10, ФПЧ2.5, ПАВ

На  Фиг.  2  са  представени  средногодишните  полета  на  концентрацията  за  трите  изследвани
замърсителя. Концентрацията на ФПЧ10 е най-висока (над 120 µg/m3) около Околовръстен път и
бул. Цариградско шосе, а в района на с. Герман и булевардите Сливница, България и Царица
Йоана концентрацията е между 90-120 µg/m3. Стойностите на концентрацията на ФПЧ2.5 са най-
високи отново около Околовръстен път и бул. Цариградско шосе, а в района на кв. Филиповци и
кв. Бъкстон концентрациите са между 80 µg/m3 и 100 µg/m3. От картата за ПАВ, ясно се очертава
най-висока концентрация около кв. Филиповци и ж.к. Бъкстон – над 4 ng/ m3, а в района на кв.
Овча купел, където също се наблюдават по-високи стойности, концентрацията е между 1.8 ng/m3

и 2 ng/m3.



Фиг. 2. Средногодишни полета на концентрацията на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и ПАВ за 2014г.

4. Принос на различните източници към средногодишната концентрация на ФПЧ10, ФПЧ2.5, ПАВ

На фиг. 3-5 е показан приносът на отделните видове източници към полето на замърсяване на
съответния замърсител. Разгледаният принос на различните типове източници към симулираната
от  модела  средногодишна  концентрация,  осреднена  за  цялата  област,  показва  недвусмислено
най-значим  принос  на  битовото  отопление  за  всички  замърсители  (над  50%),  като  за  ПАВ
достига  до  80%.  Следва  съществен  принос  на  транспорта  от  основните  пътни  артерии  с
натоварен  трафик  по-съществен  за  ФПЧ  (околко  30%)  в  сравнение  с  ПАВ  (8%)  и  от
неорганизираните  източници  на  транспорт  (около  10%).  Най-незначителен  е  приносът  на
точковите източници за всички разгледани замърсители (под 2%) поради факта, че те са високи
източници и дисперсията на замърсителя се осъществява в относително голям обем въздух, в
сравнение  с  ниските  източници,  което  значително  намалява  концентрацията  достигнала  до
земната  повърхност.  Полето  на  концентрацията  е  съществено  хетерогенно  в  гр.  София  и
околностите. Отчитането на различните видове източници на ФПЧ показа същественото влияние
на транспорта (описан като линеен – големите пътни артерии, както и неорганизирани площни
източници от малките улици в жилищните квартали) върху чистотата на въздуха в град София,
като замърсяването е най-вече локално, в близост до източника, тъй като моторните превозни
средства  са  ниски  източници.  Приносът  на  битовото  отопление  на  дърва  и  въглища  е  най-
съществен  в  по-малките  населени  места  около  София.  ЕN фектът  от  битовото  отопление  в
централните градски части е значително по-малък поради използването на алтернативни методи
за  отопление (ТЕN Ц, електричество,  газ)  и този принос се  отнася  само за  студения период от
годината. 



Фиг.  3.  Принос  на  а)  източниците  от  неорганизирания  транспорт,  б)  източниците  от  битово
отопление,  в)  промишлените  източници  и  г)  източниците  от  линеен  транспорт  към
средногодишното поле на концентрацията на ФПЧ10.

Фиг.  4.  Принос  на  а)  източниците  от  неорганизирания  транспорт,  б)  източниците  от  битово
отопление,  в)  промишлените  източници  и  г)  източкиците  от  линеен  транспорт  към
средногодишното поле на концентрацията на ФПЧ2.5.



Фиг.  24.  Принос на  а)  източниците  от неорганизирания транспорт,  б)  източниците от  битово
отопление,  в)  промишлените  източници  и  г)  източкиците  от  линеен  транспорт  към
средногодишното поле на концентрацията на ПАВ.

Подготвя се статия за представяне на работата и основните изводи от нея. Част от резултатите (за
месец Януари само) са публикувани в „Mar)gr)et Vel)izar)ova and Reneta Dimitr)ova (2020). Study of
one month event of high PM pol)l)ution for) Sofia r)egion. Pr)oceeding of 1st Inter)national) confer)ence on
Envir)onmental)  pr)otection  and  disaster)  RISKs,  2020,  Sofia,  Bul)gar)iа,  https://doi.or)g/10.48365/envr)-
2020.1.3“.
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Приложение 3 към РП.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)I.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)5.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)4 (Инвентаризация на емисиите)Оценка и анализ на влиянието на характеристиките на 
въздушната среда в страната и градската въздушна среда в избраните градове върху 
качеството на живот и човешкото здраве)

Подходящият  избор  на  метрики,  чрез  които  да  се  оцени  влиянието  на  въздушната  среда  и
градската въздушна среда върху качеството на живот и здравния риск, е съществен за работата
по този пакет. Беше направен преглед на наличните такива, с цел да се анализира кои от тях са
най-подходящи за поставените задачи. Те са основно два вида. ЕN диният вид метрики, се отнасят
за  категоризация  на  влиянието  на  атмосферните  замърсители  върху  човешкото  здраве  и
съответно качество на живот. Те са под формата на индекси, чрез които се прави количествена
оценка  на  степента  на  опасност  за  човешките  индивиди  на  базата  на  концентрациите  на
съответните  замърсители  във въздушната  среда.  Другият  вид метрики,  са  тези  чрез  които  се
категоризира  термичното  влияние  на  средата  основно  чрез  температура  на  въздуха,  вятър,
влажност и слънчева радиация върху работата на физиологичните системи на човека. Анализът
на съществуващите метрики показва, че най-подходящи за целта на проекта са следните индекси,
отразяващи  влиянието  на  химическия  състав  и  на  биоклиматичните  характеристики  на
атмосферата върху човешкото здраве и качество на живот:

1. Индекси на замърсяване 

Индексът  на  замърсяване  се  дефинира  като  мярка  за  замърсяването  на  въздуха,  която  дава
интегрална оценка на влиянието на цялата съвкупност от замърсители върху човешкото здраве
(ЧЗ),  и  се  изчислява  на  базата  на  концентрацията  на  различните  замърсители  получена  от
измерване или числено моделиране. Така изчисления индекс на замърсяване попада в някой от
диапазоните на безразмерната скала. Във всеки диапазон стойностите на индекса са свързани с
определен цветен код, лингвистично описание и препоръка касаеща ЧЗ.

o Общ  Индекс  на  Замърсяване.  Има  варианти  за  часови,  дневен  и  годишен  период,
разработен в рамките на проекта CIETAIR ( http://www.citeair).eu/).

Часовия и дневен индекси имат 5 нива използвайки скала от 0 ( много слабо) до >100 (много
силно)  в  относителни  единици  от  концентрацията  на  замърсителите.  Базират  се  на  три
замърсителя,  които  са  най-значими  за  ЕN вропа  –  PM10,  NO2 и  O3.  Могат  да  се  използват  в
допълнение следните примеси: CO, SO2 и PM2.5.

Общият годишен индекс се изчислява по различен метод, като представя отклонението от така
наречената гранична стойност извлечена от ЕN вропейските директиви за годишни стандарти на
въздуха.  Този  индекс  представя  излагането  на  вредното  влияние  на  замърсяването  за  по-
дълготраен период и е свързан с препоръките за опазване здравето на населението направени от
СЗО. (   http://www.air)qual)itynow.eu/about_indices_definition.php  )  

o Британският индекс на замърсяване 

Той се използва и у нас в рамката на Българската Система за Прогноза на Химичното време
(Syr)akov et al).,  2009, 2011a,b, 2012, Etr)opol)ska et al),  2010). Този индекс е съставен от 10 бала,
които  са  разпределени  в  4  категории:  ниско,  средно,  високо  и  много  високо.  Индексът  на
замърсяване  се  базира  на  концентрациите  на  5  замърсителя:  Озон,  Азотен  диоксид,  Серен
диоксид и Фини прахови частици (O3,  NO2,  SO2,  PM2.5, PM10). Граничните стойности между
индекса се определят за всеки замърсител поотделно и общия индекс се определя като се вземе
максималната стойност на индекса. За различните замърсители се използват различни периоди на
осредняване (http://www.air)qual)ity.co.uk/ar)chive/standar)ds.php#band).I.5 ( Референтните  нива  използвани

http://www.airquality.co.uk/archive/standards.php#band
http://www.citeair.eu/


при образуването на такива таблици и скали са свързани с директивите за граничните нива за
опазване на ЧЗ, определени от ЕN С или от СЗО.

2. Индекси на дискомфорт 

За оценка на степента на топлинен комфорт при човека, използваме така наречените индекси на
дискомфорт.  Всеки от тях представлява число, на което в зависимост от това в какъв числен
интервал се намира, съответства на определена категория на усещане за комфорт от индивида. 

o Индекс на прегряване (Heat Index))

Използва се за оценка на дискомфорта при високи температури и влажност. Той е категоризиран
в 4-степенна скала според отклоненията от човешкото здраве, които биха могли да настъпят при
съответните температура на въздуха и влажност.  Дава се в бюлетините за прогноза на много
метеорологични  служби  по  света.  Определя  се  на  базата  на  температурата  на  въздуха  и
влажността  на въздуха.  Пресмята  се по формулата (Heat  Index 2019,  Rothfusz 1990, Steadman
1979)

o Индекс на изстудяване (Wind chill index)) 

Индексът  WCI се  използва  за  оценка  на  степента  на  дискомфорт  при  ниски  температури  и
влиянието  на  вятъра  върху усещането  и  състоянието  на  човека (Osczevski  and  Bl)uestein,  2005).
Категоризиран  е  в  6-степенна  скала (Wind  chil)l)  index,  2019),  по  степента  на  дискомфорт  и
здравните  последствия  върху  човешкият  организъм.  Зависи  от  съответните  температура  на
въздуха и скорост на вятъра.

o Индекс PET (Physiological Equivalent Temperature)

Базира се на специфичен модел за топлинен баланс на индивид MEMI (Höppe 1999, Höppe, 1986).
PET се дефинира като температура на въздуха при която при типични условия в помещение (без
вятър и слънчева радиация) топлинния баланс на човешкото тяло е със същата температура на
тялото и кожата като при комплексни условия навън. Зависи от температура на въздуха, скорост
на вятъра, влажност и слънчева радиация. Категоризира се в девет-степенна скала в зависимост
от топлинния стрес.

o Индекс UTCI (Universal Thermal Climate Index))

Създаден е  през 2009-та година в резултат на международно сътрудничество между водещи
експерти в областта на физиологията, метеорологията и климатологията, в рамките на специална
комисия на Международното дружество по биометеорология  (ISB)  по програмата  COST Action
730. Базира се на многослоен модел на топлинния баланс на човешкото тяло (Fial)a et al). 1999,
Fial)a et al). 2001). Индекса се категоризира в десет-степенна температурна скала на основата на
промяна на някои физиологични параметри и съответното усещане за топлинен дискомфорт.

При възникване на необходимост от разширяване на набора метрики за определяне на степента
на комфорт и свойствата на въздушната среда, могат да се добавят и други такива, което ще бъде
отчетено.
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Приложение 4 към РП I.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)5.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)4-4 Създаване на пилотни (Инвентаризация на емисиите)за избрани градове) системи за ранно
предупреждение  за  неблагоприятното  влияние  на  параметрите  на  градската  въздушна
среда върху качеството на живот и риска за човешкото здраве

1. Конструиране на областите, върху които ще работят моделите 

Създаването на система от вместени области, върху които ще работят двата най-важни модела на
системата WRF (мезо-метеорологичен модел) и CMAQ (химически транспортен модел) трябва да
става  при  спазването  на  определени  изисквания,  съдържащи  се  в  документациите  на  двата
модела.  Допълнително  е  изискването  за  възможно  най-бърза  прогноза,  т.е.  минимизиране  на
времето  на  изчисленията,  което  означава  минимизиране  броя  на  точките  от  мрежите.
Препоръките за вместването на областите са увеличаването 3 пъти на разделителната способност
(хоризонталната стъпка) на областите в йерархията,  като избора на стъпката за най-външната
област  трябва  да  е  съобразена  с  разделителната  способност  на  базовата  метеорологична
информация. Решено  e  като базова метеорология да се използват продуктите на  NCEP –  GFS-
данни (при прогноза) и/или FNL-данни (ре-анализ при симулация). Най-голямата резолюция на
тези данни за сега е 0.25°, т.е. около 25 км. Спазвайки принципа 1:3, най удачен избор за стъпката
на  най-външната  област  (условно  наречена  Балкански  полуостров  -  BP) е  9  км.  Следващата
вместена област  (България - BG) ще бъде с резолюция 3 км, а трите области около избраните
градове – София (SO), Пловдив (PL) и Варна (VA) – с резолюция 1 км, което е на границите на
използваемост на двата модела.

Първата задача е избора на проекция, върху която се избират съответните прозорци на избраните
области.  Най-удачна  е  коничната  конформна  проекция  на  Ламберт,  която  се  препоръчва  за
ограничени области  в  средните  ширини.  При подходящ избор  на  параметрите  на  проекцията
изкривяванията  при  прехода  от  сферата  на  Земята  към  плоскостта  на  проекцията  ще  бъде
минимална. Основните параметри на тази проекция са:

 Паралелите, в които конуса пресича земната повърхност (Tr)uth Latitudes): 40° и 45°.
 Централна точка на областта BP: ширина r)ef_l)at=42.75° и дължина r)ef_l)on=25.5°.
 Главен меридиан (общ север за всички области): stand_l)on=25.5°.

Параметрите на прозорците на отделните области са както следва:
 Координати на началната точка (най-лявата и най-ниската точка) по отношение на центъра 

– Xor)g, Yor)g [км]. 
 Стъпка на мрежата Dx и Dy [км].
 Брой на точките в посока запад-изток Nx и юг-север Ny

В следващата таблица са показани параметрите на областите на WRF

Област BP BG SO PL VA
Xor)g [km] -337.5 -292.5 -199.5 -82.5 175.5
Yor)g [km] -256.5 -211.5 -25.5 -85.5 31.5
Dx [km] 9 3 1 1 1
Dy [km] 9 3 1 1 1
Nx 76 184 49 37 37
Ny 58 127 43 37 37

Областите  на  CMAQ са вместени в съответните области на  WRF,  като началната им точка е
отместена на минимум 3 стъпки наляво и нагоре. Съответно броя на точките е намален, така че
на-горната  дясна точка  да е  на  разстояние  минимум 3 стъпки от най-горната  дясна точка на
съответния  WRF-прозорец.  В  следващата  таблица  са  показани  параметрите  на  съответните
CMAQ-прозорци:



Област BP BG SO PL VA
Отместване на изток Io 5 12 10 10 10
Отместване на север Jo 5 14 10 10 15
Xor)g [km] -292.5 -256.5 -189.5 -72.5 185.5
Yor)g [km] -211.5 -169.5 -15.5 -72.5 46.5
Dx [km] 9 3 1 1 1
Dy [km] 9 3 1 1 1
Nx 65 171 31 18 20
Ny 47 113 25 18 15

На следващата  фигура са  показани първите две области,  като  WRF-прозорците  са в  синьо,  а
CMAQ-областите – в розово.

На следващата фигура са показани област BG и вместените в нея области SO, PL и VA. Отново
WRF-прозорците са в синьо, а CMAQ-областите – в розово.



Следват фигури с 1-километровите области (⁕ - центрове на градовете).

Област с резолюция 1 km за град София.



Област с резолюция 1 km за град Пловдив.

Област с резолюция 1 km за град Варна.



Приложение  5 към  РП  I.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)5.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)5  (Инвентаризация на емисиите)Анализ  и  прогноза  на  пространствено-временното
разпределение на биологически активната UV радиация в страната)

1. Климатология на UV- индекса за периода 2011-2019

За  всеки  календарен  месец  е  показан  денонощния  ход  на  основните  статистически
характеристики  на  часовите  стойности  на  UV-  индекса.  Медианите  и  средните  стойности  са
близки по стойност. Горният и долен децил могат да се третират като стойности съответно при
ясно и облачно време.
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2. Зависимост на UV индекса от зенитния ъгъл на Слънцето

На илюстрацията е показано, че измереният в хоризонтална плоскост поток от ултравиолетова
радиация при зенитен ъгъл на Слънцето различен от нула намалява поради проектирането на
потока  върху  хоризонталната  плоскост  и  поради  увеличаване  на  оптическия  път  на
преминаването през атмосферата, където се поглъща от някои газове и от водните пари.
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Сравнение на  климатологичните  часови стойности  на  UV-  индекса  от  измерванията  за  месец
август и теоретичната зависимост от квадрата на косинуса на зенитния ъгъл на Слънцето.
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Сезонен ход на статистическите характеристики на измерванията за всеки ден от годината в 12
часа локално време.

На  фигурата  е  показан  и  теоретичния  ход  на  пладнения  UV-  индекс,  ако  изменението  му
зависеше само от сезона.  През зимата и пролетта данните показват по-ниски стойности.  Това
може да се обясни с повишението на концентрацията на аерозолите в атмосферата през зимата и
пролетният максимум на тоталния озон над България. Показани са ежедневните стойности на
UV- индекса, които биха се получили ако Слънцето е в зенита.

Математическата  формула,  която  позволява  да  се  прогнозира  за  всеки  час  от  даден  ден
стойността на UV- индекса е:

       UTDOYDOYIRLTDOYI UVclUV ,cos8.01, 2
0 



В зависимост от локалното време LT и поредният ден от годината DOY се изчислява косинусът 
на зенитния ъгъл на Слънцето формулата:

cos χ=sin ϕ sin ϕ0+cosϕ cos ϕ0 cos(π
180

(15 (UT−12 )−θ ))
ϕ0=

π
180

23. 45sin (360
365

( DOY −21 ))
където  е географската ширина, а  е географската дължина.
Предвидена е корекция на стойността в зависимост от прогнозираната облачност. При 100% 
облачност индексът става 20% от стойността при ясно време.

3. Пример за прогноза на UV- индекса за следващия ден

С червен цвят е показана стойността при ясно време, със зелен- при средна облачност, а със сив-
при  дъжд.  Със  син  цвят  са  показани  стойностите  при  конкретно  прогнозирания  процент
облачност.

Приложение  6  към РП  I.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)5.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)6.I.5.1-2 (Инвентаризация на емисиите)  (Инвентаризация на емисиите)Екологичен  мониторинг  на  радиационната  обстановка  в
приземния атмосферен слой)  

РП I.5.6-1 (Мониторинг на атмосферната радиоактивност), дейност 2

 Резултати от определяне на специфичната активност на 3Н във валежи от гр. София

ЕN дин от компонентите,  формиращи атмосферната радиоактивност е  космогенния радионуклид
3H, който има и техногенен произход. Той е нискоенергетичен бета-емитер (Eβmaxmax = 18.6  keV) с
период на полуразпадане 12.43 г (4 500 дни). Категоризира като нуклид с ниска радиотоксичност.
Неговото  присъствие  в  природата  е  в  резултат  на  непрекъснатото  взаимодействиe  на
космическото лъчение с горните атмосферни слоеве.  Равновесната  активност в  хидросферата,
резултат от този процес, е около 0.7  Bq.L-1. Тази специфична активност нараства значително в
следствие от изпитанията на ядрени оръжия в атмосферата. 

3H може да бъде генериран и в резултат на човешката дейност. Сериозен техногенен източник на
радионуклида са ядрените реактори. 



Той е изключително мобилен във водна среда.  Приема се,  че регистрацията  на повишено
съдържание на 3Н във водни проби е първичен сигнал за появата и на други радионуклиди и дава
възможност  за  вземане  на  своевременни  решения  за  предотвратяване  или  ограничаване  на
евентуална аварийна ситуация. Това налага необходимостта от неговото определяне във валежи. 

Дъждовни (снежни) проби са събрани в дните с обилни валежи. Динамиката на изменение на
тритиевите  концентрации  във  валежи от  района  на  ИЯИЯЕN  –  БАН,  Цариградско  шосе,  7-ми
километър за периода януари 2020 – юни 2020 са представени на фиг. 1.
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Фиг.1 Специфична активност [Bq.L-1] на 3H във валежи от района на ИЯИЯЕN  – БАН, гр. София за
периода януари 2020 – юни 2020 г.

Анализът  на  резултатите  показва,  че  измерените  стойности  варират  в тесни  граници  и  са
относително постоянни.  Данните са сравнени с гранични стойности,  посочени в Наредбата за
радиационна защита от 2018г., в резултат на което не са регистрирани завишения.

РП I.5.6-1 (Мониторинг на атмосферната радиоактивност), дейност 3

 Резултати от определяне на гама фона



Фиг.2  Средномесечни  стойности  на  гама  фона,  измерен  в  района  на  ИЯИЯЕN -БАН,  бул.
Цариградско шосе 72, гр. София.

Фиг.3 Средномесечни стойности на гама фона,  измерен в района на вр. Мусала.

РП I.5.6-2 (Анализ на натрупаните данни от измервателната мрежа на ИЯИЯЕN ), дейност 2

 Резултати от измерване на гама фона и гама-спектрометричен анализ на аерозолни филтри
по време на пожара в района на Чернобил

На  04.04.2020  г.  е  възникнал  пожар  в  зоната  с  ограничен  достъп  около  АЕN Ц  „Чернобил“.
ЕN кспертите от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия
на науките (ИЯИЯЕN -БАН) още от самото му начало следяха внимателно развитието на събитията
и  всяко  съобщение  за  евентуално  радиационно  замърсяване.  На  страницата  на  Базовата
екологична обсерватория (БЕN О) „Мусала“  в  реално време се визуализират в  графичен режим
измерените  стойности  на  гама  фона  (beo-db.inr)ne.bas.bg/moussal)a)и  са  достъпни  за  всички.
Данните от измерванията на такава височина са представителни за широк район от югоизточна
ЕN вропа  и  се  получават  преди  всички  останали  отговорни  институции  поради  естественото
разположение на Обсерваторията, което е на най-високия връх на Балканския полуостров.

Извършените  от  ИЯИЯЕN –БАН  измервания  на  гама-фона  на  вр.  Мусала  и  в  7  точки  на
територията  на  Института  и  района  изследователския  реактор  за  периода  01-15.04.2020  г.
показват, че среднодневните стойности на радиационния гама-фон на вр. Мусала варират през
същия  период  от  0.14до  0.16  µSv/h,  а  на  територията  на  ИЯИЯЕN –БАН  (включително  и
изследователския  реактор)  -  от  0.09  до  0.13  µSv/h.  За  територията  на  Република  България
естествения радиационен гама-фон е в границите от 0.06 до 0.40 µSv/h. Получените резултати
показват,  че в следствие на облака,  който е преминал над територията на България,  носен от
ветровете  идващи  от  Украйна,  няма  завишени  стойности  на  гама-фона  и  на  отклонение  от
нормалния радиационен статус характерен за страната.  Отсъствие на трансграничен пренос на
техногенни  радионуклиди  вследствие  на  пожара  в  Чернобил  се  потвърждава  и  от  гама-
спектрометричния  анализ  на  пробите  от  атмосферни  отлагания  (филтри)  от  станцията  на
ИЯИЯЕN -БАН  на  вр.  Мусала  („БЕN О  Мусала“).  Резултатите  за  техногенния  137Cs  от  гама-
спектрометричните анализи на аерозолните проби са близки и под минимално детектируемата
активност МДА (0.007 mBq/m3)  и не представлява здравен риск и опасност за  населението и
околната среда (Фиг.4).



Фиг.  4  Гама  спектър  на  проба  от  аерозолен  филтър  по  време  на  пожара  в  района  на  АЕN Ц
Чернобил, месец април 2020 г.


