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Тема 5. Моделиране на опасни вещества

a. Моделът MoRe – обща информация, каква база данни

е нужна, какви са очакваните резултати;

b. Решения – обща информация, каква база данни е

нужна, какви са очакваните резултати;

c. Какви са нашите резултати:

- специфични за националния пилотен воден

басейн;

- общи за басейна на река Дунав.



➢ Ползи от моделирането на емисии

➢ Видове модели – силни и слаби страни

➢ Практическо приложение на модела в DHm3c (MoRE и

SOLUTIONs)

➢ Структура на модела

➢ Необходими данни и тяхната предварителна обработка

➢ Пътища – изчисление и адаптация

➢ Принос на резултатите от модела за цикъла на управление в
Рамковата директива за водите

➢ Ограничения и възможности за подобрение

Тема 5. Моделиране на опасни вещества -
Съдържание



➢ Избягва високите разходи и преодолява пространствените ограничения за

мониторинг

➢ Осигурява регионализиран системен анализ с количествено определяне на

пътищата и източниците, и покрива пропуските в информацията (напр.

дифузното замърсяване)

➢ Показва нуждата от действия в поречия, в които не е въвеждан мониторинг

➢ Съществено допринася за управленския цикъл (натиск и оценка на

въздействието, анализи на риска)

➢ Дава възможност на взимащите решения да бъдат проактивни чрез

възможността за прогнозиране

➢ Подпомага политиците в конкретния дизайн на Програмата от мерки (чрез

изчисляване на ефективността от мерките за смекчаване посредством анализ

на сценарии)

Тема 5. Моделиране на опасни вещества -

Ползи от моделирането на емисиите 



Тема 5. Моделиране на опасни вещества -
Силни и слаби страни на видовете модели



Тема 5. Моделиране на опасни вещества –
модел на емисиите MoRE – общ преглед

➢ Ориентиран към пътищата, концептуален модел (Моделиране на

Регионализирани Емисии)

➢ Разработван въз основа на модела MONERIS 2.01 от 2009 насам

➢ Използван предимно за моделиране на тежки метали и органични

замърсители

➢ Изграден е на PostgreSQL база данни с цел да съхрани големия набор

данни, необходими за моделирането

➢ Свободен достъп

➢ Работи в среден мащаб (поречия от 50 - >100 км2)

➢ Стъпките са на годишна база

➢ Прозрачна, изчерпателна документация за входящите данни и

подходи



Тема 5. Моделиране на опасни вещества –
модел на емисиите MoRE - настройки

➢ Определете Аналитичните единици, взимайки предвид:

➢ Разделителната способност на модела (50 – 200 км2)

➢ Хидрография (дърво на заустванията)

➢ Възможности за валидиране на Модела (измервателни станции и мониторинг на 
качеството) според аналитичните единици

➢ Най-добрият случай: очертаните аналитични единици са обвързани с 
пространствения мащаб на оценката на състоянието 

➢ Дефиниция на дърво на заустванията

➢ Параметризация (основни входни данни и входни данни, специфични за 

веществото)

➢ Адаптиране на голямото количество пътища, формули и изчисления към 

условията на сайта и наличните данни 

➢ Прилагане на различни варианти (среден, максимален, минимален), като се вземе

предвид несигурността на входните данни

➢ Валидиране на резултатите на модела с изчислен среден товар  спрямо 

аналитичните единици



Тема 5. Моделиране на опасни вещества –
модел на емисиите MoRE – източници, пътища



Тема 5. Моделиране на опасни вещества – модел 
на емисиите MoRE – потребителски интерфейс

(Fuchs et al. 2017)



Тема 5. Моделиране на опасни вещества –

модел на емисиите MoRE – входни данни

Базови входящи данни

➢ ГИС или статистически данни, приведени към аналитичните единици (като
земеползване)

➢ Постоянни пространствени данни: (напр. средна надморска височина; среден
наклон, хидрогеоложки условия въз основа на геологията; почви; строеж на
почвата)

➢ Променливи пространствени данни: (напр. валежи; зауствания; температура на
водата; загуба на почва; излишъци, и др.)

Входни данни, специфични за веществото

➢ Специфични стойности на концентрацията в различни технически или екологични
направления

➢ Данни от точков източник (с възможност за подробно описание на метаданните,
които да се съхраняват в конкретна база данни)

➢ Данни за концентрацията на повърхностните води и заустванията за изчисление
на годишния товар или концентрация с цел валидация на модела

Константи

➢ Предефинирани константи и параметри в сложни изчислителни алгоритми или
като фактор за изчисляване на емисиите (времево и пространствено независими)



Тема 5. Моделиране на опасни вещества –
модел на емисиите MoRE – входни данни



Тема 5. Моделиране на опасни вещества – модел на 
емисиите MoRE – подготовка на данните

➢ Предварителната обработка на данни може да варира значително по сложност

Базови входни данни

➢ Събиране на прости данни в Аналитични единици (напр. данни за земеползването, 
PE, EMEP растерни данни)

➢ Пресечна точка и събиране на различни набори данни (напр. обработваемата земя 
с видовете наклон)

➢ Сложни подходи за баланс с повишено количество различни параметри (напр. 
изчисления за загубите на почвата (във видовете наклон обработваема земя) от 
Ревизирано универсално уравнение за загуба на почвата (RUSLE))

Данни, специфични за веществото

➢ Оценка на данните от различни източници (изследвания, бази данни (регионални, 

национални, на ниво ЕС))

➢ Собствени измервания в различни технически/екологични направления

➢ Регионализация на данните от гео-статистическите подходи (напр. класификация 

на фонова концентрация на опасните вещества в зависимост от геологията) 

➢ Сливане на собствен набор данни с други източници



Тема 5. Моделиране на опасни вещества – модел
на емисиите MoRE – изчисляване на пътищата

➢ Различните пътища са с различно съответствие по отношение на

групата на веществото и поведението на процеса –често е възможно

приоритизиране (напр. във фармацевтиката)

➢ Изчисленията на пътищата варират от просто изчисление на товара

(Q x c) до по-диференцирани и частично сложни подходи

➢ Изправяйки се пред възможността за работа с вариращи данни и

условията на място, подходите трябва и може лесно да се адаптират

към модела

➢ Нови променливи могат да бъдат дефинирани и описани в

основната база данни, нови формули могат да бъдат събрани и

дефинирани за използване в нови подходи

➢ Подходът на пътищата може да бъде документиран в блок-схеми



Тема 5. Моделиране на опасни вещества – модел
на емисиите MoRE – пример за адаптиране на 
пътищата

Градски райони – пример от България



Тема 5. Моделиране на опасни вещества – модел
на емисиите MoRE – примерна блок-схема



Тема 5. Моделиране на опасни вещества – модел
на емисиите MoRE – примерна блок-схема



Тема 5. Моделиране на опасни вещества –
модел на емисиите MoRE - резултати

➢ Моделирането на емисиите може значително да допринесе за 

определени части от цикъла на управление на Рамковата директива 

за водите

(T. Giakoumis and N. Voulvoulis, 2019)

Количествено определяне

на значителен натиск от 

различни пътища

Получаване на по-

детайлна картина 

от мониторинга

Възможен анализ на 

риска в мащаб, 

моделиран от 

аналитичните 

единици

Придобиване на 

знание: 

Приложимост на 

пътищата, приложимост 

на източниците, 

потенциално 

намаляване на Мерките 

(по сценарии)



Тема 5. Моделиране на опасни вещества – модел
на емисиите MoRE – резултати/валидиране

Валидация, взимаща под внимание несигурността 
(по средния, минималния и максималния вариант) 
от специфични за проекта измервания

Валидация, взимаща под внимание 
несигурността в слетите набори данни 
(специфични за проекта и национални бази 
данни)

Measured PFOS-load in kg/a 

M
o
d
e
ll
e
d
 P

F
O

S
-l

o
a
d
 i
n
 k

g
/
a
 

Measured Fluoranthene-load in kg/a 

M
o
d
e
ll
e
d
 F

lu
o
ra

n
th

e
n
e
-l

o
a
d
 i
n
 k

g
/
a
 



Тема 5. Моделиране на опасни вещества –
модел на емисиите MoRE – резултати/пътища

DEHP (Di(2-ethylhexyl)phthalate ) в три основни природни области на 

поречието на Ин (не всички пътища са приложими)

Атмосферно отлагане по водни 

повърхности

Промишленост

Комбинирани канализационни мрежи

Малки ПСОВ

Ерозия
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Преливници

Alpine transition region Alpine foreland
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Тема 5. Моделиране на опасни вещества 
модел на емисиите MoRE – резултати/пътища

PAН16 (Polyaromatic hydrocarbons) в три основни природни области на 

поречието на Ин (всички пътища са моделирани)

Alpine transition region Alpine foreland

Атмосферно депозиране по водни 

Ерозия – земеделие

Повърхностен отток

Промишленост

Комбинирана канализационна мрежа

Малки ПСОВ

Ерозия

Подземни води
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ПСОВ
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Тема 5. Моделиране на опасни вещества –
модел на емисиите MoRE – резултати/статус

Средна PFOS концентрация в повърхностните води на Австрия (базов 

вариант: средни стойности)

Среден PFOS-

Концентрация в ng/l 

Базов вариант: актуален статус



Тема 5. Моделиране на опасни вещества – модел
на емисиите MoRE – резултати/анализ на риска

➢ Ползи от проекта за управлението на опасните вещества в района на 

река Дунав

Коефициент на опасност (минимален вариант) - Флуорантен(FLU) Коефициент на опасност (максимален вариант) – Флуорантен (FLU)
Hazard ratio(RQ):ratio between load and EQS: EQS = 0,0063 

[µg/l]
Minimal variant RG FLU in classes

RQ < 1

1 ≤ RQ  ≤ 2 

2 ≤ RQ  ≤ 5

5 ≤ RQ  ≤ 10

RQ ≥ 10

No evaluation

Stobimo analytical units

River (Catchment > 100 km²)

Lake (> 0,5 km²)

Water network

National border

Regional border

Administration

Cities

Regional capital

Hazard ratio(RQ):ratio between load and EQS: EQS = 0,0063 

[µg/l]
Maximal variant RG FLU in 

classes
RQ < 1

1 ≤ RQ  ≤ 2 

2 ≤ RQ  ≤ 5

5 ≤ RQ  ≤ 10

RQ ≥ 10

No evaluation

Stobimo analytical units

River (Catchment > 100 km²)

Lake (> 0,5 km²)

National border

Regional border

Regional capital

Cities

Administration

Water network



Тема 5. Моделиране на опасни вещества – модел
на емисиите MoRE – резултати/мерки за 

смекчаване

➢ Смекчаващи мерки за ерозията и концентрацията на флуорантен в 

реките

Mean reduction of Fluoranthene

Концентрация в % 

S4: Мерки за намаляване на ерозията в земеделски 

области



Тема 5. Моделиране на опасни вещества –
модел на емисиите MoRE – резултати/мерки 

за смекчаване

➢ 4а фаза на третиране (адсорбция ) – ефект върху концентрацията на 

PFOS в реките

Средно намаляване на PFOS

Концентрация в % 

S1d: 4а фаза на третиране (адсорбция) за TP >50.000 PE



Тема 5: Моделиране на опaсани в-ва – модел 
„Solutions“ – общ преглед

➢ Ориентиран към източника, концептуален модел, първоначално

разработен в рамките на проекта

➢ Използва софтуер за моделиране на качеството на водите със

свободен достъп - Delft3D (https://oss.deltares.nl/web/delft3d)

➢ Настройва се за моделиране на колкото е възможно повече

органични (възникващи) замърсители при условия на недостиг на

данни

➢ Настроен да се използва в голям пространствен мащаб (Европа)

➢ Създаден на база на хидрологичния модел E-Hype в континентален

мащаб (https://hypeweb.smhi.se/about-us/about-the-model/)

https://hypeweb.smhi.se/about-us/about-the-model/


Тема 5: Моделиране на опaсни вещества – модел 
„Solutions“ – общ преглед

➢ Пространствена резолюция, определена от E-Hype: около 23,000

подводосбора за широко приложение в Европа, на средно 200 км2

➢ Създаден за симулиране на остро и хронично излагане на водните

екосистеми на химикали: използва ежедневна времева стъпка

➢ Валидация, използваща 226 комбинации „вещество + изследван случай“ , сред

които изследвани случаи беше Joint Danube Survey 3

➢ Концепции и валидация, описание по van Gils et al. (2020)

➢ Приложимост, описана по van Gils et al. (2019)

➢ Комбинация от оценка на риска за 1,785 симулирани химикала по Posthuma et

al. (2019)

➢ Ролята, като оказваща натиск в екосистемите на ЕС, оценена от Lemm et al.

(2021)



Тема 5. Схематизиране / Изследвани случаи



Тема 5. Симулиране на смесен риск

Показател: 

част от водните обитатели се очаква да страдат от острия токсичен 

ефект



Тема 5: Моделиране на опасни вещества – модел 
„Solutions“ – роля в DanubeHazard m3c

➢ Най-важното: средство за повишаване на инвентаризациите на 

емисиите до ниво – басейна на река Дунав като цяло 

➢ Адаптация на оригиналния модел:

➢ Бяха добавени метали

➢ Бях добавени по-сложни формулировки (в очакване на по-
добри налични данни)

➢ Басейнът на река Дунав беше отрязан от оригиналния 
модел

➢ Статус: налична предварителна версия, финалната е в процес на 

развитие



Тема 5: Моделиране на опасни вещества –
модел „Solutions“ – настройки

Входяща 

информация:

• пространствени 

данни

• емисионни 

фактори

• свойства на 

веществото

• хидрология

• седимент

резултат:

• Емисии, 

разделени по 

източници, 

пътища

• Концентрации 

във водните 

обекти (за 

валидиране)

emission model

water quality model



Тема 5. Използване на химикали

Химикали в антропосферата /техносферата

Изпускане към околната среда може да бъде причинено от всички етапи 
на жизнения цикъл:
1. От промишлеността
2. От консумирането 
3. От износването или остаряването на продукти или материали
4. От управлението на отпадъци

DOI: 10.1289/EHP9372



Тема 5. Химически „депа“

• В техносферата: продукти, сгради, инфраструктура, отпадъци

• Изпускане към околната среда от тези „депа“

• Последствия:

– Днешните използвани обеми не са представителни за 
днешните емисии

– По-дълги времеви отрязъци: днешните емисии зависят от 
използваните обеми през изминалите години, десетилетия 
(зависи от продукта и структурата му, износването и 
степента на разграждане на химикалите)

• Подобен проблем с депозитите в почвата 

• Решение: използване на запасите като източник (заменете 

източника с пътища; атмосферното отлагане всъщност е път)



Тема 5. Източници и пътища

Sources:

Atmosphere

Industry & 
Production

Comsumptive Use

Stocks in Techno-
Sphere

Stocks in Stored 
Waste

transport 
& 

retention 
processes

Surface 
Waters

transport
& 

retention 
processes

Combined 
Sewers

Impermeable 
Surfaces

WWTPs

Separated 
Sewers

Stocks in 
Soil System

Permeable 
Surfaces

direct

stormwater

CSOs

effluents

erosion

shallow drainage

deeper drainage

surface runoff

stormwater



Тема 5. В предварителна версия

• Цикълът на ПУРБ през 2021 осигури таблица с източниците и 

надеждността на предварителните данни (Анекс 6)



Тема 5: Моделиране на опасни вещества – модел 
„Solutions“ – Преглед на входните данни

Категория Примери Източници

Хидроложки 

данни

Валежи, отток, водни обеми Моделът E-Hype 

(2003-2013)

Изпускане на 

химикали

Атмосферно отлагане, точкови 

източници, употреба на химикали, 

Запаси от химикали, емисионни 

фактори, степен на износване

Различни, вкл.

ICPDR

Управление на 

отпадъчните 

води

Степен на събиране, нива на 

третиране

ICPDR

Свойства на 

веществата

Коефициенти на разпределение, 

степен на разграждане

Различни

Данни за 
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Тема 5: Моделиране на опасни вещества – модел 
„Solutions“ – резултати / валидация

➢ Симулирани водни концентрации, сравнени с наблюдавани 

концентрации (TNMN, JDS3 и JDS4)

➢ Пример

(предварителен):



Тема 5: Моделиране на опасни вещества – модел 
„Solutions“ – Емисии в повърхностните води



Тема 5: Моделиране на опасни вещества – модел 
„Solutions“ – Емисии: източници и пътища




