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Abstract. A synthese and analysis of technical decisions for utilizing the mineral water
for satisfying the heating demand in the Central bad and the Administration for Architecture and
Urbanization has been fulfilled. The dynamic of the geotherrnal resource in the center of Sofia has
been investigated and the hypothesis for its sustainability by annual flow rate up to 25 l/s has
been proved. A geothermal plant with thermal output 2600 kW for heat generation from the
thermal capacity of the mineral water has been constructed. It wil! be excused with force pressure
from the existing drill which upper part wil( be reconstructed. Three variants have been
investigated - Basic, Economic and Optimistic. The technical possibility and the economic
expediency for utilizing the geothermal water for the annual ensuring the heating demand of the
two public buildings have been proved.

ВЪВЕДЕНИЕ

Термалното находище в центъра на София се експлоатира повече от 2000
години предимно за балнеологични процедури. През 70-те години на миналия век е
направен сондаж за стабилизиране на добива с дебит до 15 l/s. От направените
хидрогеоложки проучвания на цялото геотермалното находище и мероприятията за
стабилизиране на добива е доказано, че средногодишния капацитет на сондажа е
25 l/s. Изследваната динамика на добива за 60 годишен период показва, че горната
граница достига до 40 l/s при запазване на експлоатационната надеждност [1].

Минералната вода с t=49°C спада към нискотемпературните източници на
енергия [4,5]. Съвременните нискотемпературни технологии за отопление и
кондициониране на въздуха позволяват съвместна работа с подобни източници.
Необходима е геотермална централа за добив на топлоносител на базата на
топлинния капацитет на минералната вода и потребностите на топлотехническите
инсталации за микроклимат и за горещо водоснабдяване [5,6].

Досега не е оползотворявана енергията на минералната вода за топлотех-
нически нужди. Близостта на сондажа до сградата на Централната баня и на
Административната сграда на УАГ (~ 120 т ) е основанието да се изследЕзат
възможностите за обслужване на инсталациите им за поддържане на параметрите
на микроклимата. Сградите са общинска собственост.

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНАТА ТОПЛИНА

Консуматори на топлина за включените в изследването сгради са:
- Отоплителните инсталации за поддържане на параметрите на

микроклимата в помещенията през зимата;
- Климатичните инсталации за представителните зали и залите за

съхранение на музейни експонати;
- Инсталациите за битово горещо водоснабдяване и за оздравителни

процедури (балнеолечение).
Прогнозните дългосрочни (месечни, годишни) и краткосрочни (часови,

дневни) оценки за необходимите количества топлина за функциониране на
климатичните и отоплителните инсталации са направени на базата на интегралните
характеристики на климата в района на София. Използвани са стойности за
средномесечните температури на въздуха, за месечните денградуси и честотата на
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повтаряемост на външната температура[2,7]. С помощта на специализирани
програмни продукти са получени данни за среднодневните, MWh/ден, месечните,
MWh/месец и годишните, MWh/година разходи на топлина за отопление и
климатизация.

Сграда на Централна баня

• Общ застроен обем - 63950 m
Отопление

Разгъната застроена площ -16000 m2

Топлинни загуби от топлопреминаване и инфилтрация О.*ц.б. = 1520 kW;
Специфична топлинна характеристика q*=23,7W/m3;
Специфичен разход на енергия за отопление H0T=811kWh/fleH°C (продъл-

жителност на отопление т = 16 h и коефициентът за акумулация к = 1,2).
Климатизация на сградата

Необходимата топлина е определена при рекуперация на енергията от
изхвърляния в атмосферата отработил въздух с ефективност 50% и продъл-
жителност на работа на климатичните инсталации -12 h/ден.

Топлинна мощност при изчислителни условия О*ц.б. = 570 kW;
Специфична топлинна характеристика q* = 8,92 W/m3;
Специфичен разход на енергия за климатизация Ни, = 192 к\Л/И/ден°С.

Таблица 1. Разход на топлина за сграда Централна баня

месец

Януари
Февруари
Март
Април
Май - Септември
Октомври
Ноември
Декември

Среднодневен разход, MWh/ден

Отопле-
ние
17,9
16,2
12,2
8,1

-
7,1

12,1
15,9

БГВ

-

-

-

-

-

-

-
-

Климати-
зация

4,3

3,8

2,9

1,8

-
1,7
2,9

3,8

Общо за годината MWh/година

Общо

22,2
20,0
15,1
9,9

-
8,8

15,0
19,7

месечен разход
MWh/месец

652,7
531,1
411,7
252,5

-

171,3
379,7
579,5

2978,5
Битово горещо водоснабдяване. На бъдещия балнеолечебен център за процедури
и горещо водоснабдяване е необходима минерална вода с дебит 4 l/s и
температура ~40°С. Тя е включвана директно в балансите на дебитите и коли-
чествата на изразходваната минерална вода.

В момента сградата е в реконструкция и не функционира. Съществуващите
топлотехнически инсталации за отопление, вентилация и горещо водоснабдяване
са морално и технически износени. Това налага подмяната им.

Административна сграда на УАГ

Застроен обем -18000 т 3 . Крайните резултати са представени в табл.2.
Топлинни загуби при изчислителни условия О.*удг = 500 kW.
Специфична топлинна характеристика при q* = 26,6 W/m3.
Специфичен разход на енергия за отопление за един ден Н = 310

к\Л/п/ден°С (т = 14 h е продължителността на отопление през деня, к = 1,2)
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Таблица2. Среднодневен, месечен и годишен разход на топлина за сградата на УАГ

месец

Януари
Февруари
Март
Април
Май - Септември
Октомври
Ноември
Декември

Среднодневен разход, MWh/ден

Отопле-
ние
6,53
6,10
4,60
2,94

-
2,69
4,52
6,06

БГВ

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Климати-
зация

-

-
-
-
-
-
-

Общо

0,15

Общо за годината MWh/година

месечен разход
MWh/месец

209
168
147
133

5x30x0,15-22
57
124
186

1046
Съществуващата отоплителна инсталация е конвективна, двутръбна с

принудителна циркулация. Отоплителните тела са радиатори, оразмерени за
топлоносител вода с изчислителни температури 90/70°С. Топлоносителят се
загрява в абонатна станция свързана към градската топлофикационна система.

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ГЕОТЕРМАЛНА ВОДА

Определянето на необходимите количества минерална вода за работа на
топлотехническите инсталации зависи от степента на оползотворяване на нейната
енергия. Това пък от своя страна има значение за използваната технология и
синтеза на структурата на геотермалната централа.

• Вариант "Икономичен". Енергията на водата се използва за отопление и
климатизация на сграда Централна баня; Охлаждане на водата от 49°С до
29°С (At=49-29=20°C) чрез новите отоплителни и климатични инсталации.
Осигурява се вода за балнеолечение.

• Вариант "Оптимистичен". Енергията на водата се използва за отопление и
климатизация на сграда Централна баня и за отопление на
Административната сграда на УАГ. Осигурява се вода за балнеолечение в
Централната баня. Охлаждане на водата от 49°С до 30°С (At=49-30=19°C)
Нови са отоплителните и климатичните инсталации в Централната баня, но се
запазва съществуващата отоплителна инсталация с радиатори в
Административната сграда. Осигурява се вода за бутилираща компания.

На табл.З са показани резултатите от оценките за осреднените стойности на
необходимите дебити и количества на минералната вода по месеци. От фиг.1 се
вижда месечния ход на дебитите. Този график може да се реализира в
експлоатационни условия. Хидрогеоложките проучвания на термалното находище
гарантират безпроблемна експлоатация за период от 60 години. Не се очаква
промяна на неговата продуктивност. Това позволява да се счита, че вода с
посочените дебити и количества е източник на енергия с висока надеждност.

СИНТЕЗ НА СТРУКТУРНА СХЕМА НА ГЕОТЕРМАЛНА ЦЕНТРАЛА

Инсталации за отопление, кондициониране и горещо водоснабдяване

Най-подходящи от енергийна гледна точка за съвместна работа с такъв
източник са нискотемпературните топлотехнически инсталации. Топлинната
енергия на минералната вода се използва индиректно в затворени системи.
Водоохлаждащият агрегат за климатизацията на Централна баня ще работи и в



термопомпен режим, което повишава ефективността на използваемост на
термалната вода.

Таблица 3. Дебит и разход

Месец

Януари
Февруари
Март
Април
Май- Септември
Октомври
Ноември
Декември

на вода за Геотермална централа
Вариант "Икономичен"

Дебит, l/s
(включи-
телно и
балнео-

лечение)

25,8
23,6
18,8
13,7
5x4
12,6
19,8
23,2

Общо за година, пп3/година

Месечен
разход

без
балнео-
лечение
т3/месец

36300
29550
22910
14050

-.
9520

21150
32280
165760

Месечен
разход

с балнео-
лечение

т3/месец
43440
36000
30050
20960
35130
16660
28050
39420
249650

Вариант "Оптимистичен"

Дебит, l/s
(включи-
телно и
балнео-

лечение)

30,9
28,4
22,5
16,1

5x0,4
15,9
23,4
27,7

-

Месечен
разход

без
балнео-
лечение
т3/месец

44790
36770
22710
17530
2600
13170
25970
39840

208380

Месечен
разход

с балнео-
лечение

т3/месец
51930
43220
34850
24440
37730
20310
32870
46980
292270
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фиг.1. Динамика на дебита на минерална вода

СИНТЕЗ НА СТРУКТУРНА СХЕМА НА ГЕОТЕРМАЛНА ЦЕНТРАЛА

Инсталации за отопление, кондициониране и горещо водоснабдяване

Най-подходящи от енергийна гледна точка за съвместна работа с такъв
източник са нискотемпературните топлотехнически инсталации. Топлинната
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енергия на минералната вода се използва индиректно в затворени системи.
Водоохлаждащият агрегат за климатизацията на Централна баня ще работи и в
термопомпен режим, което повишава ефективността на използваемост на
термалната вода.

За работа със среднотемпературна инсталация - конвективно отопление с
радиатори, е необходимо да се повиши температурата на топлоносителя поне до
70 °С. Дозагряването на водата може да стане с:

- котелна инсталация на течно или газообразно гориво;
- котелна инсталация с електрически котли;
- абонатна станция свързана към градската топлофикационна система;

термопомпена инсталация.
Първите три решения практически обезсмислят енергийния потенциал на

минералната вода. За да се предотврати необходимостта за промени в
съществуващата отоплителна инсталация на Административната сграда на УАГ се
използва високотемпературна термопомпа.
Отопление и климатизация на Централна баня

Новоизгражданите инсталации са съвременни, високоефекивни и ценово
конкурентни на конвенциалните технологии. Те имат висока експлоатационна
надеждност и съответстват на бъдещото предназначение на сградата:
• Подово лъчисто отопление за всички помещения за работа и изложби

- Изчислителни температури на топлоносителя - tB = 49°С/ 1И=35°С.
- Топлинна мощност 960 kW.

• Двутръбни отоплителни инсталации с вентилаторни конвектори за стьлбищни
клетки, коридори, фоайета

- Изчислителни температури на топлоносителя - tB = 49СС/ 1И=35°С.
- Очаквана топлинна мощност 560 kW.

• Централни еднозонови и многозонови климатични инсталации за помещенията
за съхранение на експонати (депа), за изложбените зали и залите за социални
контакти

- Изчислителни температури на топлоносителя - tB = 55°C/ т.„=45°С.
- Очаквана топлинна мощност 470 kW.

Инсталация за отопление в сградата на УАГ
В сградата на УАГ е монтирана вертикална двутръбна отоплителна

инсталация с принудителна циркулация. Тя функционира в момента и задоволява
потребностите на сградата. Свързана е към топлопреносната мрежа на градската
топлофикационна система посредством абонатна станция. Оразмерена е за
топлоносител вода със следните изчислителни температури на топлоносителя t =
90°С / t,,=700C. He е възможно да бъде включена директно към сондажа, поради
голямата разлика в температурните нива на топлофикационната система и на
минералната вода.

Цялостна смяна на съществуващата среднотемпературна отоплителна
инсталация с нова нискотемпературна е технически трудно реализуема задача с
висока себестойност. Технически по-издържана е адаптация на съществуващото
отопление чрез комбинация от термопомпена система и реконструкция на
абонатната станция.

След анализ на топлинната мощност на радиаторите е установено, че при
новите експлоатационни условия те ще функционират нормално при външна
температура по-висока от tBH = -8,6°С. При tBH = -8,6°С неосигуреността на
отоплителната инсталация е т = 200 h/год. Тя е определена чрез графика за
честота на повтаряемост на външната температура в района на град София
(необходимата по норми е т = 20Ь/год за teH* = -16°С).
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За адаптация на отоплителната инсталация са възможни три варианта:
Вариант 1. Реконструкция на съществуващата абонатна станция за

работа към топлофикационната система (при външни температури под tBH < -8,6°С),
и към геотермална централа (при външни температури tBH > -8,6°C). Автоматично се
регулира топлинната мощност на отоплението и се управляват източниците на
топлина.

Вариант 2. Изграждане на автоматизирана абонатна станция за работа
към геотермална централа. Реконструкция на отоплителната инсталация за
увеличаване на нагряваната повърхност на монтираните отоплителни тела с -20%.

Вариант 3. (за приложение) Изграждане на автоматизирана абонатна
станция за работа към геотермална централа. Уплътняване на прозорците с
лабиринтни ленти на каучукова основа. Очакваното намаление на топлинните
загуби вследствие ограничаване на инфилтрацията е -15%. Корекция на
отоплителните тела се предприема при недостиг на нагрявна повърхност над 10%.
Предимства: Надеждна експлоатация.

Икономия на енергия вследствие намаляване на топлинните загуби.
Предназначението на сградата не предполага интензивна консумация на

гореща вода. Предлага се хоризонтален бойлер с вградена серпентина.

Структурни схеми на геотермалната централа

При синтеза на структурната схема на централата са приложени следните
принципи [ 4, 6, 7 ]:
• Добив на топлоносител с параметри, осигуряващ нормална работа на топло-

техническите инсталации в сградите при променливи експлоатационни условия.
• Запазване на питейните качества на охладената минерална вода и осигуряване

на възможност за използването й в хранително-вкусова промишленост (бутилиране
или непосредствена консумация).
• Предотвратяване на резки изменения в работата на подсистемата на добивния

сондаж при променливи експлоатационни режими.
• Минимизиране на разхода на минерална вода за топлотехнически нужди чрез

въвеждане на система за автоматично регулиране и енергиен мениджмънт.
• Контрол на консумираната вода и на оползотворената топлина по

топлотехнически групи и сгради.
• Възможност за етапно изграждане на геотермалната централа.

На фиг.2 е представена структурната схема на геотермалната централа за
вариант Оптимистичен. Технологичните връзки са синтезирани въз основа на
данните за добива на минералната вода, характеристиките на сградните
инсталации за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, а също така и
температурните нива на необходимия топлоносител.

Спазването на възприетите принципи е постигнато чрез организиране на 5
подсистеми с дефинирани функции и характеристики. Върху схемата са нанесени и
очакваните температури на топлоносителя в различните контури при
изчислителните условия за климата в София.
Подсистема "Свързване към сондаж"

Предназначението й е да направи "мека" връзка на цялата геотермална
централа с добивния сондаж и бъдещите потребители на охладената минерална
вода. Използва се съществуващ сондаж, за който е предвидена реконструкция на
водочерпенето. Водата се изпомпва с центробежни помпи, които се монтират
непосредствено до отвора на сондажа. За да се предотврати кавитация инстала-
ционната шахта се разширява и задълбава.
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Основните съоръжения са : Акумулиращи съдове за гореща минерална вода;
Центробежни помпи; Изравнителен съд; Измервателни и регулиращи модули,
Разпределители; Автоматично управление на работата на помпените групи за
добив и връщане на охладената вода.
Подсистема "Отопление на сграда Централна баня"

Осигуряват се условия за функциониране на нискотемпературните
отоплителни инсталации в сградата с обща топлинна мощност 1520 kW, от които:

- Подово лъчисто отопление за всички помещения за работа, изложби;
- Двутръбни отоплителни инсталации с вентилаторни конвектори за

стълбищни клетки, коридори, фоайета с топлинна мощност 560 kW.
Изчислителните температури на топлоносителя са tB = 490C/t,,=350C.

Подсистема "Водоснабдяване с минерална вода на сграда Централна баня"
За балнеолечебния център е необходима минерална вода с дебит 4 l/s. Тя

се осигурява с приоритет, независимо от динамиката на добива. Основните
съоръжения са : Акумулиращи съдове за гореща минерална вода; Центробежни
помпи; Измервателни и регулиращи модули.
Подсистема "Климатизация на сграда Централна баня"

Централните еднозонови и многозонови климатични инсталации за
помещенията за съхранение на експонати (депа), за изложбените зали и залите за
социални контакти ще осигуряват целогодишно необходимите комфортни или
технологични параметри на микроклимата. За целта през зимата е необходим
топлоносител, а през лятото студоносител. Възприет е варианта за добива им да се
използват термопомпени агрегати, които съвместяват двете функции.
Подсистема "Отопление на Административна сграда УАГ"

Тази подсистема подготвя топлоносител за конвективната отоплителна
инсталация и загрява водата за горещото водоснабдяване на сградата. Добива на
топлоносител с изчислителни температури te = 70°СЛи=60°С става във
високотемпературна термопомпена инсталация. Първичен източник на топлина е
минералната вода. Геотермалната централа се свързва с Административна сграда
УАГ посредством топлопровод с високоефективна топлинна изолация.

Основните съоръжения са: Термопомпени агрегати, Центробежни помпи,
Измервателни, обезопасяващи и регулиращи модули, Пластинчати.
топлообменници, Разпределители, Хоризонтален бойлер с вградена серпентина.

Структурната схема на геотермалната централа при вариант "Икономичен"
включва четири подсистеми: "Свързване към сондаж", "Отопление на сграда
Централна баня", "Водоснабдяване с минерална вода на Централна баня",
"Кпиматизация на сграда Централна баня".

Технологичните решения при двата варианта имат обща концепция. Целта на
този подход е да се осигури етапно изпълнение на проекта за оползотворяване на
топлинната енергия на минералната вода в Центъра на София.

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ

Целта на този анализ е да се оцени икономическата целесъобразност за
оползотворяване на топлинния ресурс на минералната вода за задоволяване на
енергийните нужди при отопление, вентилация и климатизация на включените в
изследването сгради. Избран е метода на сравнителния анализ с реален базов
вариант. Оценяват се само разликите в инвестиционните и експлоатационните
разходи на различните варианти.

За "Базов вариант" е приет - топлоснабдяване от градската топлофикационна
мрежа чрез абонатна станция. От всички технически решения за конвенционално
топлоснабдяване, този вариант е с най-добри експлоатационни и екологични
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характеристики. Използването на твърди или течни горива е ограничено от
нормативните изисквания за емисиите на изгорели газове в централни градски
части. Засега е невъзможно да се разчита на централизирано газоснабдяване с
природен или с втечнен газ. Голямата топлинна мощност обезсмисля използва-
нето само на електрическа енергия.

Инвестициите за реализиране на проекта в по-голямата си част са
комбинирани със системите за консумация на топлина - отопление, вентилация,
климатизация и горещо водоснабдяване. Необходимостта от системите за
поддържане на параметрите на микроклимата се обуславя от климатичните
условия в гр. София. Техните енергийни показатели не са зависими от източника на
топлина. Специфична особеност в случая е, че с по-добра адаптивност към
минерална вода с температура под 60°С са нискотемпературните инсталации. Тази
особеност предопределя вида на отоплителните инсталации, без да влияе на
качеството на микроклимата. Себестойността на нискотемпературните отоплителни
инсталации не надвишава тази на среднотемператрните инсталации при
положение, че е необходима и климатизация.

Основната цена на топлотехническите инсталации за поддържане на
микроклимата в сградите не е включена в изследването. Тяхната необходимост не
е следствие от вида на източника на енергия. Те са неделима част от общите
монтажно-инсталационни работи за новите или реконструираните сгради.

Анализ на ефективността на инвестициите

Анализа на ефективността на инвестициите е направен поотделно за двата
варианта - Оптимистичен и Икономичен. Използвани са софтуерни продукти на
международен консорциум от европейската програма SAVE2 [3]. Обобщените
крайни-резултати за двата варианта са дадени в приложенията.

Пазарните цени на енергията, с които са провеждани икономическите
анализи са: 60 лева/MWh - топлинна енергия от градската топлофикационна
система; 90 лева/MWh - електрическа енергия. Цената на минералната вода е
отразена само чрез експлоатационните разходи за добива и транспорта й от
сондажа до геотермалната централа в сутерена на сграда Централна баня.
Анализите са. направени за 15 години продължителност на експлоатационния
период. Това съответства на амортизационния период на машините и
съоръженията. Нивото на дискаунта е 6%.

Таблица 4.Основни технико-икономически показатели на геотермалната централа
Показател

Повишение на началните инвестиции спрямо
базовия вариант, лева
Икономия на топлина от първичен
топлоносител -GJ/година
Намаляване на разхода на гориво
-тона условно течно гориво/година
Годишна икономия от експлоатационни
разходи -лева/година
Отношение полза/инвестиции
Период за възвращаемост на инвестиции,
години

Вариант
Оптимистичен

285 000

14143

323,1

233 470

6,8
1,2

Вариант
Икономичен

100000

10643

243,8

176 030

11,5
0,6
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Екологическа оценка
Топлинната енергия на минералната вода ще се използва индиректно с

помощта на асептични технологии и съоръжения. Основните съоръжения и
елементи, като резервоари, помпи, топлообменници, тръби, арматура, гарантират
запазването на питейните качества на охладената вода.

Намаляването на вредните емисии прави геотермалните централи
подходящо решение от позициите на опазване на околната среда. От табл.5 се
вижда редукцията на емисиите.

Таблица 5.Основни екологични показатели на геотермалната централа
Показател

Икономия на топлина от първичен
топлоносител -GJ/година
Редуциране на емисиите на въглерод -
тона/година
Редуциране на емисиите в атмосферата на
въглероден двуокис СОг,тона/година

Вариант
Оптимистичен

14143

322,1

1184,7

Вариант
Икономичен

10643

243,1

894

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

. Доказана е техническата възможност и икономическата целесъобразност за
използване на минералната вода в центъра на София за целогодишно
задоволяване на нуждите от топлинна енергия на двете сградите на Централна
баня и УАГ. Изгражда се геотермална централа с мощност 2600 kW за добив на
топлоносител на базата на топлинния капацитет на минералната вода.
Включването на високотемпературна термопомпа във Вариант Оптимистичен
предотвратява необходимостта за промени в съществуващата отоплителна
инсталация в сградата на УАГ и интензифицира оползотворяването на топлинния
потенциал на термалната вода.

Голяма е ефективността на влаганите инвестиции, като отношението
полза/инвестиции достига 11,5. Краткият срок на възвращаемост 0,9 - 1 , 2 години
ограничава риска при реализация. Анализите са направени за 15 години
продължителност на експлоатационния период и дискаунт 6%. За "Базов вариант"
при сравнителните анализи е приет - топлоснабдяване от градската
топлофикационна мрежа чрез абонатна станция.

Намаляването на вредните емисии в атмосферата прави геотермалните
централи ефективна алтернатива за опазване на околната среда.
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