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Атмосферна депозиция – кратко 
въведеие 

Мотивация и цели 

Експериментални кампании и 
химически анализ 

Резултати 

 



Атмосферните примеси се отлагат чрез: 
Мокра депозиция – дъжд, сняг, мъгла, 
суграшица 
Суха депозиция – утаяване (отлагане) на 
частици или газове. 

Депозицията/Отлагането на атмосферни примеси върху земната повърхност 
е естествен процес на очистване на атмосферата, свързан с редица актуални 
екологични проблеми: 
 kачество на атмосферния въздух и човешко здраве 
 kлиматични промени 
 eкосистеми и биоразнообразие 



Основни източници 
 Естествени 

 Вулканите - въглероден двуокис (СО2) и серен диоксид (SO2), сероводород 

(H2S), водород (Н2), въглероден оксид (СО), хлороводород (HCl), 

флуороводород (HF) и хелий (Не). 

 Пръските от морска вода – SO4
2-, Na, Cl 

 Емисиите на летливи органични съединения от растенията 

 Биологичните процеси във влажните зони и океаните  

 диметил сулфид (CH3)2S 

 Светкавиците – азотни окиси (NOx) 

 

 

 Антропогенни 

 Производство на електроенергия  (SO2) 

 Транспорт  (NOx) 

 Индустрия (SO2, NOx, CO2, тежки метали ) 

 Изгарянето на дърва и въглища за битово отопление (SO2,С, К, Р и др.) 

 Селското стопанство (NH3) 

 



 Почва и растения 

 Водни екосистеми (Реки, езера и океани) 

 Подкиселяване и промяна на химическия състав в  пресноводните екосистеми 

 Еутрофикацията на водните обекти (изчерпване на кислород).  

Отлагането на  киселинни вещества  върху земната повърхност е свързан с редица 
актуални екологични проблеми 



 Материали 

 Разрушаване на сгради и исторически паметници 

 

CaCO3 (s) + H2SO4 (aq) ↔ CaSO4 (s) + CO2 (g) + H2O (l) 

 

 

 

 Увеличаване скоростта на корозия на различни метали (желязо, мед, бронз) 

Когато желязото реагира с 

повече кислород образува 

железен оксид (ръжда). 

 Човешко здраве 

Киселинните отлагания влияят индиректно върху 

човешкото здраве.  



Robert Аngus Smith (1817-1884) е 

шотландски химик, изследвал 

множество екологични проблеми. През 

1852г. той става известен с 

изследванията си върху 

замърсяването на въздуха,  в хода на 

които открива връзката между 

киселинни дъждове и замърсяването 

на атмосферата.  Понякога е наричан 

"бащата” на киселинните дъждове.  

 

През 1881, Brogger за първи път 

споменава за възможността от 

замърсяване на Норвегия причинено 

от далечен пренос.  

 



Създадени са национални, международни програми и мрежи за дългосрочно наблюдение на 
атмосферната депозиция, например:  

 Националната програма за атмосферна депозиция в САЩ (NADP) – 1978г. 

 Програмата за мониторинг и оценка на далечния пренос на замърсители в Европа ЕМЕР 
(www.emep.int) към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни 
разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон 
(UNECE, 2004) – 1979 г.  

 Мрежата за наблюдения на въздуха и качеството на валежите в Канада (CAPMoN) -  1983 г. 

 Световната метеорологична организация създава специална група по атмосферна химия и 
депозиция към Програмата за глобално наблюдение на атмосферата (WMO-GAW) – 1989 г. 

 Мрежата за мониторинг на съставa на атмосферата в Африка (IDAF) – 1990 г. 

 Мрежата за киселинни валежи в Източна Азия (EANET) -1998 г.  

Мрежи за мониторинг на състава на валежите 



София, НИМХ-БАН   
14 т 2014 

EMEP EANET 

NADP 

CAPMoN 

IDAF 

CAD 

Rus PCCnet 

Australia 

Brazil 



Дейности свързани с изследване на атмосферната 
депозиция в НИМХ 

 Мрежа по химия на валежите на НИМХ – 1989 г.  

35 станции – в оперативен режим се измерват киселинност/алкалност на валежа 
(рН), в 5 от тях специфична електропроводимост на валежа (ЕС) 

 

С НАРЕДБА № 1 от 11.04.2011 г. (Чл. 39. (1)) за мониторинг на водите издадена от 
министъра на околната среда и водите, Националният Институт по Метеорология и 
Хидрология (НИМХ) се задължава да се извършва качествен анализ на валежа, в т.ч. 
концентрацията на нитрати и pH на валежа.  



Седмичен бюлетин 

Месечен бюлетин 

http://www.meteo.bg/ 



Дейности свързани с изследване на атмосферната 
депозиция в НИМХ 

Проект SAAP4FUTURE, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество между България и Турция, 
2014г. http://saap4future.ecobg.org/ 

Проект „Изследване на процеси на пренос и депозиция на 
атмосферни замърсители в България“ по Фонд Научни 
Изследвания, начало 2017-текущ 
http://meteorology.meteo.bg/deposition/index-bg.html 

 

http://saap4future.ecobg.org/
http://saap4future.ecobg.org/
http://meteorology.meteo.bg/deposition/index-bg.html
http://meteorology.meteo.bg/deposition/index-bg.html
http://meteorology.meteo.bg/deposition/index-bg.html
http://meteorology.meteo.bg/deposition/index-bg.html


Мотивация – 1: Важността на проблема 

Вредно влияние на вещества като 
SO4

2-, NO3
-,NH4

+,... върху човешкото 
здраве, екосистемите, сградите и 
материалите 

Емисиите на  SO2 в EU намаляват, но 
тези на NOx и NH3 са все още високи 

Също така, югоизточна Европа все 
още е гореща точка по отношение на 
емисиите от SO2 

Satellite observations of columnar SO2 (DU)  
Krotkov et al., 2016, ACP., 16, 4605–4629 

Acid rain effects   



Международни мрежи за наблюдение на химията на валежите и депозиция в Европа 

Source: http://ebas.nilu.no/ 

EMEP stations  WMO-GAW stations 

Source: http://www.wdcpc.org// 

Мотивация – 2: Липса на наблюдения 



Основната цел - постигане на по-добро и по-задълбочено разбиране на атмосферното 
отлагане на различни замърсители в България въз основа на нови експериментални 
данни и моделиране. 
 
 Определяне на подкиселяващи вещества, микроелементи и тежки метали в мокра и 

суха депозиция  

 Анализиране на влиянието на надморската височина и типа подложна повърхност 
(градска, планинска, селскостопанска/равнинна, морска) върху химическия състав на 
проби от мокра депозиция 

 Синоптичен анализ на конкретни метеорологични ситуации съобразно особености 
на отложени замърсители 

 Числените пресмятания на депозицията за територията на цялата страна и за 
местата на полеви експерименти – София, Черни връх и Ахтопол.  



Местоположение на станциите в Бургас (ляво) и Ахтопол (дясно) 

Експериментални кампании и химически анализ 

Методологията за събиране на проби от различни тип отлагане и техния анализ 
(основни физико-химични параметри) бе разработена в рамките на два проекта 
(SAAP4FUTURE, 2014 and DEP, 2016), съобразена с утвърдени международни практики на 
WMO, (WMO,2004) и EMEP (EMEP, 2001). 



Анализ на физико-химични параметри  
Период 1: юни - декември 2014 

Период 2: юни - декември 2017 

2014 2017 

Период юни - декември юни - декември 

Брой проби 40 (Бургас и Ахтопол) 21 (Ахтопол) 

Аналитична техника 
Елементи  

 
 
 
 
 
 

рН и ЕС  

 
Фотометър Hach LANGE 
 Ca2+, Mg2+, NH4

+, NO3
-, SO4

2-, Cl-   

 ICP  
 K, Na и тежки метали 
БДС ISO 7150-1:2002 

 

 

Ion Chromatograph  
 Cl-, SO4

2-, NO3
-;  

ICP OES   
Ca, Mg, K, Na, Fe, Si, Zn 
БДС EN ISO 10304-1:2009; 
БДС EN ISO 11885:2009;  
БДС ISO 7150-1:2002 

pH/EC/TDS meters, HI9811-5 
Hanna Instruments 

inoLab Multi 9310 Set IDS 
WTW (pH и EC) 
 



Разпределение на честотата на стойностите на рН 
2014 

Киселинни: 
Бургас -  16 % 
Ахтопол – 50 % 

Алкални: 
Бургас – 33% 
Ахтопол – 11% 

Стойностите, спрямо които се оценява киселинно-алкалния състав на валежите, са: рН= 5,6 – неутрални, 

рН< 5,6 слабо киселинни,  рН< 5 – киселинни, рН> 5,6 слабо алкални, рН> 6 – алкални. 



Принос на всеки отделен йон към общата маса на йоните във валежите проби 

Ахтопол 

Бургас 

2014 



Принос на всеки отделен йон към общата 
маса на йоните във валежите проби 

2017 

Ахтопол 

Разпределение на честотата на 
стойностите на рН 

Ахтопол -2017: 
Киселинни -  24 %, Алкални – 33 % 



Модел за обратни траектории   
Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory  model 

(HYSPLIT), (http://www.ready.noaa.gov)  
 

 Използвани са три различни височини: 500, 1000 и 1500 m   
 Пресмятания за 72h назад. 
 Анализирани са метеорологични ситуации с различни 
стойност на рН в Бургас и Ахтопол станции. 

Анализ на произхода на въздушните маси 



Случай 1. Валеж през периода 16 -17 август 2014 

pH < 5.0 (киселинен) 

рН = 4.8 Бургас - 16 август 2014  
рН = 4.4 Ахтопол - 17 август 2014  



pH >5.6 (алкален) 

Случай 2. Валеж през периода 25 -27 октомври 2014 

  
рН = 6.3 Ахтопол – 25 октомври 2014
  



рН = 4.6 

Случай 3. Валеж през периода 17 -19 ноември 2017 



рН = 5.93 

Случай 4. Валеж през периода 1-5 юни 2017 



N total  WD 

Sulphur WD 

Депозиция на N и S  



EMEP-MSC-W моделирани средни стойности (mg/m2) за 2014: S (ляво) oxN (дясно) 

Моделни резултати за атмосферна депозиция 

Модел се използва от Европейската Агенция по околна среда за изготвяне на 
ежегодни отчети по състоянието на атмосферния въздух, трансграничния 
пренос и депозицията на замърсители (EMEP, 2018). 



Моделирани от СПХВ депозиции на серни съединения (ляво), и азотни съединения 
(дясно) за периода юни-ноември 2017 

Моделни резултати за атмосферна депозиция 
Система за прогноза на химическото време (WRF - CMAQ) 
 В оперативен режим от 2012 г. 
 72h прогноза за часови стойности на PM10, O3, SO2, NO2 
 5 домейна с различна разделителна способност EU (81km) до Sofia (1km) 
http://www.meteo.bg/en/chimichnovreme 
 

http://www.meteo.bg/en/chimichnovreme
http://www.meteo.bg/en/chimichnovreme
http://www.meteo.bg/en/chimichnovreme
http://www.meteo.bg/en/chimichnovreme
http://www.meteo.bg/en/chimichnovreme
http://www.meteo.bg/en/chimichnovreme
http://www.meteo.bg/en/chimichnovreme


Приложен е комбиниран подход от експериментални методи и числено 
моделиране 

Моделната система за прогнозиране на химичното време е приложена за първи път 
за определяне на серни и азотни отлагания на месечна и годишна база (2016-2017) 

Идентифицирани са райони от страната с повишени стойности на отлаганията. Един 
такъв район е Южното Черноморско крайбрежие.  

За цялата страна, включително и за крайбрежните зони серните отлагания 
преобладават над азотните отлагания. 

Събраните нови данни (наблюдения и от модели) допринасят за по-добро 
познаване на физико-химичните процеси в атмосферата над страната.  

За определяне на ефекта на депозициите върху екосистемите са необходими 
оценки на годишна база за по-дълъг период от време.  

Заключение 



БЛАГОДАРНОСТ 
Това проучване е извършено с финансовата подкрепа 
на Българския фонд за научни изследвания чрез 
договор № ДН-04/4-15.12.2016 и ЕС чрез 
трансграничната програма България – Турция, проект 
№ 2007CB16IPO008-2013-3-025 (SAAP4FUTURE).  



По-евтино е да намалим 

замърсяването на 

въздуха, отколкото да 

поправим щетите! 


