
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 

МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНО СИМУЛИРАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАМЪРСИТЕЛИ, ЕМИТИРАНИ ОТ 

ОРГАНИЗИРАНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД В ПРИЗЕМНИЯ АТМОСФЕРЕН СЛОЙ, СЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ПЛАНИРАНИТЕ ПРОМЕНИ 

Таблица 1 Емитирани вредни вещества от ИУ 2 при едновременна експлоатация на ПГ 4 и ПГ 5 

ИУ 

№ 

Замърсяващи вещества, изброяват се 

последователно за всяко отделно изпускащо 

устройство 

емисия 

максимален обемен 

дебит на отпадъчните 

газове 

максимална 

концентрация 

нормативно 

ограничение 

скорост на 

отлагане 

максимален 

масов поток 

Nm3/h m3/s mg/Nm3 mg/Nm3 или др. m/s g/s 

2 As + Pb + Co + Ni + Se + Zn + Cd + Tl 466000 186.3 0.5 - 0.01 0.06 

 Sb + Cr + Cu + Mn + V 466000 186.3 1 - 0.01 0.13 

 HCl 466000 186.3 21 21 0 2.7 

 HF 466000 186.3 1 1 0 0.1 

*По отношение веществата за които е изготвено математическо моделиране за приноса на емисиите от всички ИУ от площадката към 

концентрациите им в приземния въздушен слой, данните следва да съответстват на заложените в модела 

 

Таблица 2 Допълнителни входящи данни, които служат за математическо моделиране за приноса на емисиите от всички изпускащи 

устройства на територията на производствената площадка към концентрациите им в приземния въздушен слой и 

необходимата минимална височина на изпускащите устройства. 

Показател Стойност 

Брой стъпки по посока запад - изток 50 

Брой стъпки по посока север - юг 50 

Размер на стъпка по посока запад – изток (m) 200 



Показател Стойност 

Размер на стъпка по север – юг (m) 200 

Тип подложна повърхност Извънградски район 

Географски координати (в десетични градуси) N: 42.61°  S: 23.08° 

При моделиране с една посока на вятъра, към всяко от съседните населени места: 

- наименование на населеното място гр. Перник 

- посока на вятъра (градуси, 0 - север) 225 

- скорост на вятъра на височина 10 m (m/s) * 1 

- околна температура на височина 2 m 30 

- клас на устойчивост (Pasquill) * А 

При моделиране за определяне на очакваните максимални средногодишни концентрации: 

- околна температура на височина 2 m 9.5 

- средногодишна роза на ветровете в района на площадката: 

Посока: N NE E SE S SW W NW 

Скорост (m/s) 3.2 2.8 3.1 3.7 4.6 3.8 3.2 3.6 

Честота (%) 27.3 14.1 5.5 5.8 18 6 3.3 20 

 


