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А бстракт

ГеоГпермалнпот чзвор "Точлец" кој се разѓранува во една широка хчдрогео-
.•loiiiKct мрежа При сливот во Дојранското Езеро, ч геофизичките истражни работи
коч се чзаеденч на овој терен, претставуааат добра индикиција за постоење на Геот-
ермален Потеицијал во овој регион, кој no идннна може да претаТшвува сериозен енер-
Гетски фиктор за ризвој на рано градшицкѓГшото, валнеолоѓчјшТш и туризмот како
посаСти грапкн, што ќс .ншчи голе.и Просперитет зи Дојрапскчот регион.

Симпот фикт пеки те.иперитурита net водата net Дојранското Езеро во
тскот пи целата ѓоошш е со зголемена темПератури (15° - 28°С), која сПоредена со
температурите од овој нид на езери кои се наоѓсшт во соседпа Грција е значително
ПОГОЛi:\ui, jaaio иидшџ/ра деки и Под Повришната на Дојринското Езеро се наоѓсшт
други ѓеотермалии изнори коп Го Прчхрапупшгт езерото со термална вода.

Оаие мсчшфестшиш на геотермална енергија во овој регчон како п друѓчте
езерскч тгрмалпи фепомени, зборувиит 3d чостоење на Поголеми резерви на ѓеотер-
мални еиергији ш> Дојрапската депресчји.

Abstract

The Tap/ec gcothennal spring that expands into a wide geothennal net in the watershed of
Lake Dojran along the geophysical exploration work carried out in the terrain, indicated the presence
of a significant geolhcrmal potential in the region. In the future it may become the major factor for the
development of vegetable growing, the use of the medicinal properties of the mineral spas and tourism
as well as the prosperity of the region.

(later temperature in Lake Dojran amounts from 15 to 28"C during the year that is much
higher compared with the temperatures of water lakes in neighbouring Greece. This indicates that
beneath Lake Dojran there are other geothennal sources that replenish the lake with thermal water.
Such manifestations of geothennal energy in the region along with other thermal phenomena speak
for the presence of large reserves of geothennal energy in the Dojran depression.
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Геофизички и геотермални истражувања на дадениот терен

Геотермалниот потенцијал во регионот на Дојран е во тесна врска со
младите тектонски дислокации и раседни структури кои се од посебно значење
за појавата на геотермалната енергија. Ова се гледа и од геолошко-структурна-
та карта на поширокиот дел од овој регион сл.1 и сл.1-а.

Овде се издвојуваат двете главни раседни структури кои генерално се
притегаат по северниот и западниот обод на Дојранското Езеро. Токму на
јазолот помеѓу два раседи кои еден со друг се вкрстуваат е детерминиран и геот-

; срмалниот извор Топлец сл.1-а.
Co гравиметриските истражувања се добиени контурите и формата на

Дојранската депресија, како и меѓусебниот однос на различните стенски маси
кои учествуваат во градбата на испитуваниот терен сл.2.

Сл.1. Геолошка карта на Дојранската депресија

ЕЗ - Еоцен: конгломерати, песочници; r\r\Q - ортофири, кератофири; (3(3а(3 - спилити; (3(3
дијабази; £б0 - кварц-монцонити; у - гранити; Ѕе - серпентинити; F - филити; Ѕ
ѓринншсти-калкшисти и мермери; FAr - филити, песочници и пескови М - мермери ArF •
песочници, филити и пескови Gb - фини-гранитбиотит гнајсеви;

/

Сл.1-а. Геотермалниот извор Топлец е детирмшшран во ИМЗ, на јазолот помеѓу два
раседа кои одат севсрно и западно по ободите на Дојранското езеро.
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Според вредностите на гравиметриските аномалии кои се позитивни во
интервал од + 8 [m/ѕ2 10"5] до + 12 [т/ѕ2 10"5]* укажуваат на суфицит на маса
односно на присуство на базични и ултрабазични стени кои се метаморфози-
рани и припаѓаат на неотектонскиот комплекс на Вардарската зона, и нега-
тивни гравиметриски аномалии кои во буквална емисла го сечат Дојранското
Езеро на половина и претставуваат природна граница помеѓу Источната и
Вардарската гравиметриска провинција.

Сл.2. Гравиметриска карта на Дојранскиот регион

Овие негативни гравиметриски аномалии се од -16 [m/s2 10-5] до - 4 [т/ѕ2

10-5] што јасно зборува за дефицит на маса на истражуваниот терен кој е
изграден од гриншисти, калкшисти, мермери, филити и пролувијално-делуви-
јални седименти.

Во 1998 година се извршени геомагнетни мерења на Дојранската депре-
сија со протон магнетометри, со што за прв пат се добиени вредностите на
тоталниот магнетен вектор ДТ.

Од анализата на картата на тоталниот магнетен вектор ДТ, сл.З. се
гледа дека тој варира во интервал 1200 [пТ] < ДТ < 1600 [пТ].

Од картата може да се заклучи дека издвоените аномалии во областа на
Нов Дојран просторно се совпаѓаат со геотермалниот извор Топлец. Исто така
изразена аномалија-на тоталниот магнетен вектор има на исток, каде што се
иаоѓаат и природните извори на Дојранското езеро.

Co методата на линеарна регресиона анализа е направен математички
филтер на тоталниот магнетен вектор ДТ на Дојранската депресија, со што се
добиени вредности за регионалните аномалии ATR И локалните аномали Alt
дадена со формулата:

дт = ATR - дтг

Картата на регионалните аномалии ATR , сл.4., ги даваат подлабоко залегнатите
геолошки структури во Дојранската депресија со дијапазон од 1270 [nT] < ATR < 1420
[п'Гј. И овде јасн» сс отцртуваат регионалните аномалии кои се на логолсма длабочина и
се во реонот Нов Дојран-Топлец и поголем дел од Дојранското Езеро со протегање ген-
ср;)Л1Н) југозапад - североисток.

Symposium proceeding - Book 2



Мфнчрој>но советувиње ..ЕНЕРГЕТИКА 2004" /International symposium ..ENERGETICS 2004"

41,24 :

•с**

1350 . • %

нов Дорјан

41,18

СтарДорјан

..-•ч

22.70 ш ' " " """" " " " " " т а ' 22.75

Сл.З. Карта на тоталниот магнетен вектор AT на Дојранската депресија

; нов Дорјин

V.
Стар Дорјан

Сл.4. Карта на регионалните аномалии ATR на тоталниот магнетен вектор на
Дојранската депресија

На сл.5., се прикажани локалните аномалии ATL на тоталниот магнетен
вектор кој се движи од -25 [пТ] до -150 [пТ] во регионот на Нов Дојран-Топлец,
и позитивни локални аномалии на исток во регионот на Дојранското Езеро од
-hi50 [пТ] до 300 [пТ], Ова јасно ни зборува за појава на суб-блокови на вер-
тикално издигање и спуштање во овие делови на Дојранска депресија, пратена
со длабински раседи кои би можеле да претставуваат можен геотермален сис-
тем за довод и одвод на геотермална вода.
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•. Нов Дорјан

Стар Дорјан

Сл.5. Карта на локалните аномалии ATL на тоталниот магнетен вектор
на Дојранската депресија

Ако ги анализираме картите од геомагнетните истражувања и струк-
турно-тектонските карти како и картата на термалните истражувања во овој
регион сл.6., јасно ќе забележиме дека тие совршено се поклопуваат, што значи
дека станува збор за еден геотермален систем кој постои во северниот дел на
Дојранската депресија. со генерално протегање југозапад-североисток и тоа,
г с о т е р м а л н и о т
извор Топлец и
ириродните из-. Л 1 .
иори на Дојран-
ско Езеро. кои
според овие ис- "'

траги претставу-
ваат пукнатннски
гсотсрмалсн сис-
тсм.

2271 2Z72

Сл.6. Термални истражуван>а на Дојранското Езеро
(19 до 28 изотерми изразени во t" C).
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Врз база на термалните истражувања, сл.6., кои се спроведени преку
пратење на температурата по профили во самото Дојранско езеро е добиена 1|
карта на изотерми кои покажуваат најголеми геотермали аномалии (зголемени
температури) токму во областите каде имаме и геомагнетни аномалии. Ова •
укажува на постоење на геотермални извори токму во местата каде што имаме
суб-блокови на издигање и спуштање во самата дојранска депресија докажани
со геомагнетните истражувања.

Од хидро-геотермален аспект може да се каже дека главни колектори
на подземните води се палеозојските и тријаските мермери каде што се наоѓа и
геотермалниот извор Топлец како и неогените песковити езерски седименти,
како и раседните дислокации во палеозојските метаморфни карпи кои прет-
ставуваат главни патишта на доток на подземните извори на Дојранското езеро.
Во колекторските системи доаѓа до акумулација на водата, додека палео-
зоиските гнајсевите и неогените глиновити седименти кои не се тектонски дис-
лоцирани служат како изолатори.

Како можен извор на геотермалната енергија во овој регион можеме да
нздвоиме две можности и тоа: првата можност е постоење на грејни тела како
интрузивни пробои на кварцлатити кои се залегнати во подлабоките делови на

/Јонјината ќора за што зборува и температурата на геотермалниот извор Топлец
(чија тсмпература е помеѓу 19° и 22°С која е релативно мала за да зборуваме за

. гројни тела во повисоките делови на литосферата), овие пробои на кварцлати-
"Ш се детектираии и како вулкански појави на јужниот дел на Дојранското езеро
ќаде UITO се наоѓа една вулканска калдера на територијата на Грција. Втората
можност е зголемениот Мохо-дисконтинуитет кој на територијата на Р.
Македонија е најплиток токму во деловите на испитуваниот регион и изнесува

"52 - 33 [km], сл.7., според кој би имаме зголемен топлотен флукс.

'v/' Тетовр/ I ,jj(4*ff''4%:\O\}\ '%• \ \ \ % \ \ \ \ \ ^ \ %

: / /Jvri I i iI fi I I 'Ш. \ %v; ^ T N ^ X X X W

V̂/'///?///f «
• Де<к.р-- / / / / / / ^ . ,

1% \ % ^ \ \ \ % \ \ \s

\ \\ rm>^>
W/IslVx^t»
:f,/k\\-X;iX\

Сл.7. Карта на Мохо-дискоитинуитетот на територијата на Р. Македонија
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Според сите можни релевантни фактори со кои располагаме од
иретходните истражувања и истражувањата кои се спроведени во поново време,
може да се даде еден адекватен геотермален модел сл.8., кој зборува за систехЧ
mi длабински дислокации во палеозоиските метаморфни карпи кои се детекти-
рпни и со геомагнетните истражувања како суб-блокови на издигање и
спуштање. Вдолж тие дислокации, подземната вода циркулира при што ладна-
ia вода навлегува во земјината кора и секундарно се загрева преку кондуктив-
сп TDK на топлина која доаѓа од подлабоко залегнатите интрузивни тела или
ич>лемениот Мохо-дисконтинуитет, за повторно преку системот на раседните
дпслокации да се врати на земјината површина, како што е прикажано на про-
филот А-В сл.8 и 9. Во регионот на Дојран, геотермалната енергија се мани-
(Ј)сстира преку геотермалниот извор Топлец и топлите природни извори на
Дојранското езеро.

Сл.8. Геолошка карта иа дел од Дојранскиот регион каде што се наоѓа
геотермалниот извор Топлец и профилот А-В кој го дава можниот
геотермален профил кој ја дава поврзаноста на изворот Топлец и

топлите извори на Дојранско езеро - Д Д Д.

Сл.9. Геотермален профил A - В на творот Тонлец и топлите нзвори на
Дојранско езеро - Ј - езерски седнмснти, М- мермеризпранн варовници

и мермери, Pz - палеозојски мстаморфни карпи.
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1 - раседни дислокации,

- движење на подземната вода.

Хемизам на термалната вода "Топлец" во регнонот
на Дојранската депресија

Геотермалниот извот Топлец е од пукнатинско-кавернозен тип.
Примарната појава се наоѓа десно од патот према Нов Дојран на доста испукани
и кавернозни мермеризирани варовници. Водата извира секундарно од песок-
лнните наслаги во вид на меурчнња. Изворот има голема зона на прихранување,
бидејќи поголемиот извишсн терен е составен од многу водопропусни варовни-
ци со мошне изразена колекторска способност. Водата во овој геотермален
извор е многу тбпла, но истата се меша.со студена површинска вода, поради што
и се намалува топлотната вредност на површината. Температурата на водата
варира од 25° - 29°С, а издашноста е од 1 [Iit/ѕ] до 170 [Ht/s], вредноста на рН = 6.9.
Хемиските анализи се претставени во табела 1.

Табела 1.

Катјоии
Fe
Na
К

Mg
Са
Ѕ

Анјонн
НСО3

Ѕ0 4

С1
NO3

I

mg/lit.
0.02
8.20

во трагови
9.60

78.40
96.22
mg/lit.
283.70

5.00
х 14.00

10.00
312.70

mg.ekv./Jit.
-

0.357
-

0.789
3.912

-
mg.ekv./lit.

4.650
0.104
0.395

-
-

% mg.ekv./lit
•

7.5
-

15.5
77.0
100.0

. % mg.ekv./lit
90.5
1.9
7.6
-

100.0

Bo оваа геотермална вода се застапени и растворени оксиди:
SiO: = 9.13 [mg/lit.], AI2O3 = 0.8 [mg/lit.]. Растворените гасови се застапени со СО2
= 22 [mg/lit.] i O2 = 8.5 [mg/lit.]. Исто така констатирани се и слободни гасови: N2
= 98% [volumen], CO2 = 1% [voiumen], He (+Ne) = 0.0455% [volumen] i
Ar (+Kr+X) = 1.357% [volumen].

Покрај споменатите макро-компоненти констатирани се и микро еле-
менти, претставени во табела 2.

Табела 2.

Ѕг
Ва
Мп
Sb
Ni
Cu
Pb
Ti

0.208
0.004
0.003
0.005

0.0003
0.001
0.001
0.003

[mg/Iitl
[mg/lit]
[mg/lit]
[mg/lit]
[mg/lit]
[mg/lit]
[mg/lit]
[mg/lit]
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Според анализите, оваа геотермална вода е: хидрокарбонатна-калциумска што
се гледа и од Curilow-ата формула: •

Заклучок

Вкуините регионални а посебно геофизички истражувања кои се
пзвршени во Дојранскиот регион јасно говорат дека теренот е зафатен со
интензивна деструкција, со тектонско дробење кое доведува до појава на мали
блокови на тонење и издигање a co тоа појава на многубројни раседни зони.

Користејќи ги исто така и општите сознанија за формирање на геотер-
мални води по Земјината кора кои се тесно поврзани со неотектонскиот развој
на 'геренот. со палеохидрогеолошките услови и со присуството на вулкански
појави, зголемениот Мохо-дисконтинуитет (32-33 км) и добиените резултати од
темалните мерења на водата на Дојранското езеро како и постоењето на геот-
ермалнмот извор Топлец, може да се дојде до заклучок дека на испитуваниот
тсрсн иостои присуство на перспективен геотермален систем.

Co ионатамошните цстражувања на овој регион треба да се детермини-
ра прсцизио капацитетот на геотсрмалната енергија која може да се искористи
рлционално за топлификација на околните места и за земјоделското стопанст-
во а посебно во областа на балнеологијата и туризамот.
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