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This study aims at the prediction of the behavior of hot geothermal waters when are utilized in heating
systems. The scale formation and the corrosion potential of geothermal drilling water in the “Momin Prohod”
region was evaluated on the base of thorough chemical analyses, measured technological parameters and
calculated stability indexes. The obtained results were interpreted with respect to the appropriate constructional
material selection and the schemes for the geothermal heating energy utilization.

1. Увод
Проблемите, свързани с оползотворяване на геотермалната топлина, като един от

основните възобновяеми източници на енергия, засилват своята актуалност в резултат на
нарастващата енергийна потребност и драстичните мерки за намаляване на емисиите от
конвенционалните горивни инсталации. Тоталният геотермален потенциал на Р. България се
оценява на около 488 MW, като в страната са регистрирани 136 броя минерални източници с
общ дебит 3934.7 l/s и сумарен енергиен еквивалент около 0.3 ktoe [1,2].

Техническите възможности за оползотворяване на геотермалната топлина се
предопределят от характерните особености на геотермалния потенциал: източниците са с  малък
дебит - от 0.5 l/s до 478 l/s и сравнително ниски температури - от 20 ºС до 101.4 ºС, като най-
висок процент от тях (33 %) попадат в интервала 42-50 ºС. Геотермалните води у нас са
предимно слабоминерализирани с общо солесъдържание от 0.1 до 50-60 g/l, малък дял от тях  са
с висока минерализация (напр. във Варненския регион до 324 mg/l). Най-висок процент от
термалните източници са слабо алкални – pH=(7.2-8.5) и с умерена твърдост – 10-25 dH° [1,2].

Понастоящем, термичният потенциал на геотермалната вода намира ограничена
реализация в топлообменни и термопомпени отоплителни станции на обществени сгради,
санаториуми и оранжерии и е предназначен основно за балнеолечение, здравно–хигиенни и
комунално–битови нужди, като 80 % от него остава неизползваем.

Техническите трудности при оползотворяване на топлинната енергия на геотермалните
води произтичат от корозионната им агресивност спрямо конвенционалните конструкционни
материали на отоплителните инсталации и на нискотемпературното накипообразуване.

Изследването на поведението на геотермални води с цел прогнозиране и предотвратяване
на тези негативни процеси, избора на конструкционни материали и схеми на отоплителните
инсталации, включва следните етапи: (1) анализ на химичния състав на геотермалната вода; (2)
анализ на технологичните показатели за качество на водата; (3) оценка на стабилността на



изследваната вода по критериите за стабилност; (4) избор на схема и конструкционни материали
на топлозахранващите инсталации.

2. Потенциал на накипообразуване и корозия на геотермална вода от сондаж в
района “Момин проход”.

2.1. Обща характеристика на геотермалния източник
В района “Момин проход” има 14 геотермални източника с общ воден капацитет 14,84 l/s

и средна температура на водата 64 ºС. Обект на изледването е геотермална вода от сондаж на
дълбочина 200 m с дебит 3,85 l/s и средна температура 64 ºС, с цел оползотворяване на
температурната разлика при охлаждането й от 64 до 38 ºС за отоплителни цели.

2.2. Химичен състав и технологични показателни на геотермалната вода
Резултатите от анализа на химичния състав и на технологичните показатели на

изследвания готермален източник са представени в Таблица 1.

Таблица 1. Химичен състав  и технологични показатели на геотермалната вода.
Анионен
състав

Концентрация,
mg/l

Катионен
състав

Концентрация,
mg/l

Технологичен
показател

Дименсия Стойност

F- 8,3 Li+ 174x10-3 рН - 7,62
Cl- 26,9 B3+ 500x10-3

I- 8,4x10-3 Na+ 182,00
Проводимост,
γ µS/cm 1844

HCO −
3 153,0 Mg2+ 11x10-3

CO −2
3 22,7 K+ 5,25

Обща
твърдост, H0 mg-eq/l 2,05

NO −
2 90x10-3 Ca2+ 78,00

NO −
3 <0,2 Mn2+ 35x10-5

Обща
алкалност, AM mg-eq/l 2,2

SiO2 79,2 Fe2+, Fe3+ 51x10-3

PO −3
4 14x10-3 - -

SO −2
4 134,0 - -

Общо
солесъдържа-
ние, S

mg/l 922

Въз основа на получените резултати, изследваната геотермална вода най-общо се
характеризира като слабо солена, с доминираща хидрогенкарбонатната алкалност и умерена
твърдост; рН<8,3 показва наличие на свободен СО2.

2.3. Оценка на стабилността на геотермалната вода по индексите на стабилност
Прогнозна оценка за стабилността на водата, както и на тенденциите към образуване на

отлагания или агресивност по отношение на материалите на водопреносните съоръжения, се
дава чрез индексите на стабилност, валидни за сответният тип води [3]. Тези индекси отчитат
съотношението между компонентите на въгледиоксидното равновесие, което се установява за
определени стойности на рН и температура при разтваряне на СО2  във  водата:

CO2 + H2O↔H2CO3↔H+ + HCO −
3 ↔2H+ + CO −2

3 , (1)
2.3.1. Определяне на индекса на Langelier (индекс на насищане, L)
Индексът на Langelier е определен от у-ния (2) и (3), валидни за води с pH<9, t<80 °C и

общо солесъдържание S<3 g/l:
SpHpHL −= , (2)

където: рН е водородният показател на геотермалната вода, определен чрез измерване;
pHS – стойността на рН на същата вода, наситена с калциев карбонат, определена от у-ние (3):

)S(f)A(f)Ca(f)t(fpH 4M3
2

21S +−−= + , (3)
където: f1(t), f2(Ca2+), f3(AM) и F4(S) са специфични функции съответно на температурата,
концентрацията на калциевите йони, алкалността по метилоранж и солесъдържанието на водата,
определени от номограми [4].



При стойности на L>0 водата отлага карбонатен накип; ако L<0 – агресивна, разтваря  и
предотвратява образуването на защитен карбонатен слой, разрушава бетон, агресивна е по
отношение на метали и разтваря продуктите на корозия на желязо; при L=0 – стабилна, т.е. не е
агресивна и не формира отлагания от  CaCO3.

Резултатите от изчисляване на L за изследваната геотермална вода са представени
графично на фиг. 1,a.
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Фиг. 1. Температурна функция на индексите на Langelier (a) и Ryznar (б).

2.3.2. Определяне на индекса на Ryznar (стабилитетен индекс, Ry)
Индексът на Ryznar допълва индекса на Langelier, като показва степента на насищане на

водата с CaCO3, при която се формира защитен карбонатен слой върху водопреносните и
топлообменните съоръжения. R е изчислен по у-ние (4), а резултатите се представени на фиг.1,б:

Ry=2pHs – pH (4)
За стойности 6<Ry<7 се образува защитен карбонатен слой; Ry≤6 – тенденция към
накипообразуване; Ry≥7.5 – област на корозионна агресивност.

2.3.3. Индекс на Стиф и Дейвис (SDI)
SDI дава оценка за стабилността на води с повишена минерализация, като отчита

влиянието на йонната сила на разтвора (µ):

∑
=

=µ
n

1i

2
iiZm5.0 , (6)

където: n-брой на йонните форми; m-моларна концентрация на йоните, mol/l; Z-заряд на йоните.
SDI e изчислен от уравнение (7):

SDM KpApCapHSDI −−−= , (7)
където: pCa=1/lg[Ca2+], mg-eq/l; pAM=1/lg[AM], mg-eq/l; KSD – коефициент на Стиф и Дейвис,
определен графично [4] в зависимост от µ на природната вода при съответната температура.

При SDI>0 водата образува накип, при SDI<0 – е агресивна, SDI=0– стабилна.
SDI на геотрмалната вода за изследвания температурен интервал се изменя в диапазона

на накипообразуване 2,58 – 3,31.
2.3.4. Кристалзационен напор (ндекс на Боднар, η)
Дава оценка на отлагащите свойства на водата, като отчита произведението на

разтворимост на накипообразувателя, определя се от израза (8):

3

3

CaCO

COCa

ПР
a.a

=η (8),

където: аCa и аCO −2
3
са активностите на съответните йони, определени от  у-ния (9):
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а=f.C;  
µ+

µ
−=

1
2flg , (9)

където: f-среден коефициент на активност; C-концентрация на съответния йон, mol/l.
Високите стойности на η съответстват на изразени отлагащи свойства на топлоносителя
(Табл.2).

Таблица 2. Определяне на индекса на Боднар.
аCa аCO −2

3
ПРCaCO 3 , 25 °C η

2,46 10-3 4,54 10-4 4,8 10-9 232,65
Тъй като критериите за стабилност, еднозначно отчитат само компонентите на

въгледиоксидното равновесие, за по-пълно охарактезиране на поведението на геотермалната
вода бяха проведени допълнителни анализи на корозионно агресивни газове (разтворен O2 и
H2S) и компоненти (метални йони, Cl-, SO −2

4 ) – Таблица 1.
2.3.5 Буферен капацитет, БК
БК отразява свойството на геотермалната вода да образува защитен слой от сидерит

(FeCO3) върху стоманени тръбопроводи или корозионната й агресивност от наличието на
свободен CO2. Определен е от израза (10):

БК= [ ]
[ ]2M

2M
COA
CO.A3,2 , mmol/l (10)

където: [CO2] е концентрацията на свободен CO2, определена чрез анализ, mmol/l.
БК се изменя в интервала 0,023–0,30 mmol/l за температури 35-65 °С, като с понижаване на
температурата агресивността на геотермалната вода намалява.

Заключение
Проведените изследвания на химичния състав, технологичните показатели и критериите

за стабилност на геотермална вода от сондаж в района “Момин проход” позволяват да се
направи следната оценка за потенциала на корозионните и накипообразуващите процеси:

- В температурния интервал 38-65 °С геотермалната вода проявява тенденция към
калциево-карбонатни отлагания (L>0, SDI>0, η), като степента на насищане с CaCO3
съответства на образуване на защитен калциево-карбонатен слой  (6<R<7);

- Геотермалната вода съдържа свободен СО2 и се очаква да бъде агресивна спрямо
въглеродна стомана при по-високи температури 45-65 °С (БК<0,1-0,2 mmol/l);

-Химичните анализи показват отсъствие на корозионно-аресивни O2 и H2S, но високата
концентрация на Cl- и SO −2

4 ,  както и наличието на манганови (Mn2+) и железни йони (Fe2+, Fe3+)
е препоставка за агресивност спрямо въглеродна стомана;

- Препоръчва се индиректна схема на топлозахранване с междинни топлообменници, без
конструкционни елементи от въглеродна стомана в директен контакт с геотермалната вода.
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