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Изследване на ефективността на геотермална хибридна инсталация 
Емил Иванов      Иван Геновски 

Резюме 

В началото на двадесети век в Западна Европа се слага началото на задълбочени 
изследвания за възможността за използване на геотермална енергия в комбинация с 
конвенционална електроцентрала. Настоящият материал има за цел да насочи вниманието към 
възможността за използване на геотермални хибридни електрически инсталации и да оцени 
тяхната ефективност.  

 

Efficiency оf Hybrid Geothermal Installation 
Emil Ivanov      Ivan Genovski 

Summary 

In the early twentieth century in Western Europe was started a discussion about the possibility of 
using geothermal energy in combination with a conventional power plant. This article aims to draw 
attention to the possibility of using geothermal hybrid power systems and to evaluate their efficiency. 

 

Въведение 
Днес тенденциите за развитие на енергетиката са насочени към навлизането на 

възобновяемите енергийни източници в световното енергопроизводство. Областта на 
възобновяемите енергийни източници се разделя на четири основни подразделения, 
използващи енергията на: слънцето, геотермалната вода, вятъра и морските вълни. Въпреки 
независимото самостоятелно развитие на всяко едно от подразделенията, бурно се развива и 
интеграцията на соларна и на геотермална енергия към конвенционални термични 
електроцентрали. Този тип централи, които са комбинация от конвенционална 
електроцентрала, изгаряща фосилни горива и геотермален или соларен модул, добавен към 
топлинната схема на централата, се наричат хибридни термични електроцентрали. 

Настоящият материал има за чел да насочи вниманието към възможността за използване 
на геотермални хибридни електрически инсталации и да оцени тяхната ефективност.  

Геотермални хибридни електроцентрали 
Съществуват три типа хибридни електроцентрали, използващи геотермална енергия [1]: 
1. Хибридни инсталации, използващи високопотенциална геотермална енергия.  
Тези инсталации се прилагат при геотермални източници, предоставящи за използване на 
наситена пара (не повече от 5% влагосъдържание). Преди да се подаде към турбината 
влажната геотермална пара се прегрява в паропрегревател, захранван от фосилни горива. 
След разширението и кондензацията на парата, съответно в турбината и кондензатора, тя 
се реинжектира  обратно в земните недра. 
2. Съставни хибридни инсталации. 
Тези инсталации се прилагат, когато геотермалния източник предоставя геотермалната 
пара с високо влагосъдържание (60-90%), при което е необходима сепарация на водата от 
парата и повторно изпарение на отделената вода при по-ниско налягане и/или 
използването на водата за подгряване на подхранващата вода [2]. 
3. Хибридни инсталации, използващи нископотенциална геотермална енергия.  
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При нископотенциалните геотермални хибридни електроцентрали се използва топлината на 
водата от земните недра за подгряване на основния кондензат, като по този начин 
геотермалната топлинна енергия замества топлинната енергия, предоставяна от 
пароотборите на турбината в регенеративните подгреватели. Това позволява парата да 
продължи разширението си в турбината и да произведе повече електроенергия при същата 
консумация на гориво или да поддържа същата електрическа мощност, но при намален 
разход на гориво. 
Комбинираното използване на геотермална енергия и фосилни горива за производството 

на електроенергия в хибридни електроцентрали води до преимущества спрямо 
самостоятелното им използване. 

Геотермален ресурс в България 
През 60-те и 80-те години на двадесети век са постигнати значими резултати в 

геотермалните изследвания в България. В резултат на изследванията са съставени обобщени 
дълбочинни температурни криви на Северна и Южна България, показани съответно на фигура 
1 и фигура 2 [3]. 

 

 
фигура 1 Обобщени температурни криви- 

Северна България 

 
 
 

фигура 2 Обобщени температурни криви- 
Южна България 

От дълбочинните температурни криви се вижда, че в Северна България температурата 
достига до 140˚С на дълбочина ~3500m (Мизийска плоча), докато в Южна България 
температурата достига 50˚С на дълбочина от 1000m (Родопски масив). 

В представения материал за целите на изследването се приема, че изменението на 
температурата на геотермалната вода е в интервала от 50˚С до 140˚С, което предполага 
използване на хибридна инсталация с нископотенциален геотермален източник 

Изчислителен модел 
За оценка на работата на инсталацията с ниско потенциална геотермална енергия се 

използва базов модел на блок с мощност 177 MWe. Топлинната схема на блока с добавена 
геотермална инсталация е показана на фигура 3. Регенеративната система се състои от четири 
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регенеративни подгревателя ниско налягане (РПНН 1-4), един деаератор (ДA) и три 
подгревателя високо налягане (РПВН 6-8). Геотермалната инсталация е представена с 
геотермалния подгревател (GTHEX), който е свързан паралелно на регенеративния 
подгревател РПНН 1. Основни характеристики на базовата инсталация (с изключена 
геотермална инсталация), както и параметрите на потоците от регенеративната система ниско 
налягане, са дадени в таблица 1. 

Основни параметри и характеристики на базовия модел (значими за изследването) 
          таблица 1 

Име на променлива Мерна единица Стойност 
Нетна мощност на инсталацията-  МW 173.8 
Мощност на ЦВН / ЦСН / ЦНН MW 47.85 / 69.7 / 59.8 
КПД централа-  % 40.44 
Топлина отведена в кондензатора MW 208.2 
Масов разход на пара на входа на ЦНН kg/s 106.5 
Масов разходна пара на изхода от ЦНН kg/s 94.2 
Разход на пара от пароотнемането към РПНН1 kg/s 4.4 
Разход на пара от пароотнемането към РПНН2  kg/s 6.9 
Разход на пара от пароотнемането към РПНН3  kg/s 3.6 
Разход на пара от пароотнемането към РПНН4 kg/s 4.2 
Температура на основния кондензат преди РПНН1 ˚С 21.7 
Температура на основния кондензат след РПНН1 ˚С 48 
Температура на основния кондензат преди РПНН2  ˚С 48 
Температура на основния кондензат след РПНН2  ˚С 87 
Температура на основния кондензат преди РПНН3  ˚С 87 
Температура на основния кондензат след РПНН3  ˚С 106 
Температура на основния кондензат преди РПНН4  ˚С 106 
Температура на основния кондензат след РПНН4  ˚С 128 

 
Приеманията и допусканията, които са направени при изграждането на модела, са показани 

в таблица 2 

Основни приемания 
           таблица 2 

Допускания Мерна 
единица Стойност 

КПД на ЦВН % 82 
КПД на ЦСН % 93 
КПД на ЦНН % 82 
КПД ел. генератор % 98 
КПД парогенератор % 90 
КПД геотермална помпа  % 70 
Отношение на геотермален дебит към дебит на 
основен кондензат - 1:1 

Долна топлина на изгаряне на горивото kJ/kg 7800 
Запас по налягане до параметри на насищане на 
геотермалния флуид % 10 
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фигура 3 Модел на базовата топлинна схема (GateCycle). 

 
Разглеждат се два режима на работа на хибридната инсталация в зависимост от ефекта, 

който се изследва: 

1. Повишаване на изходната електрическа мощност (Boosting mode). Този режим се 
прилага, когато е необходимо покриването на допълнителни електрически товари от товаровия 
график. При него геотермалната вода се използва за подгряване на подхранващата вода, а 
парата, предназначена за регенеративните топлообменници, не се извежда от турбината, а се 
доразширява и произвежда допълнително електроенергия. 

За оценка на допълнителната мощност на инсталацията, която възниква поради 
използването на геотермален източник, може да се използва коефициентът  [1], който е 
отношение на получената допълнителна електрическа мощност към топлинната мощност на 
геотермалния източник: 

     ( 1) 
където:  - топлинна мощност на геотермалната инсталация [MW]; 

- нетна електрическата мощност на блока при работеща геотермална инсталация 
[MW]; 

- нетна електрическата мощност на блока при неработеща геотермална инсталация 
[MW] 

2. Икономия на гориво (Energy saving mode). При този режим електрическата мощност на 
инсталацията остава непроменена и на базата на допълнителния топлинен поток от 

GTHEX РПВН6-8 

РПНН1-4 
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геотермалния източник се намалява топлинния поток на входа на инсталацията, респективно се 
намалява разходът на гориво. 

Коефициентът, характеризиращ ползата от спестяването на гориво при едно и също 
енергопроизводство ( ) [1], се представя с: 

(2)
където: - топлина мощност на геотермалната инсталация [MW]; 

- топлинна мощност, генерирана от горивото при неработеща геотермална 
инсталация [MW]; 

- топлинна мощност, генерирана от горивото при работеща геотермална инсталация 
[MW]; 

 - КПД централа. 

Моделите на трите режима: базов режим (с изключен геотермален топлообменик), режим 
повишаване на мощността и режим на спестяване на гориво, са съставени на GE GateCycle 
софтуер. GE GateCycle е софтуер за енергийни и масови баланси, разработен от General 
Electric и е широко разпространен при съставяне на подробни топлинни и масови баланси. 
Базовият изчислителен модел е валидиран чрез сравнение на получените резултатите с 
резултати получени от независими изчисления. Отклоненията на сравняваните освновни 
велични  са в допустими граници (2-3%), което позволява използването на тези модели за 
сравнителни анализи. 

Изследване на режима за повишаване на електрическата мощност 
При него разходът на гориво остава непроменен и се цели повишаване на произведената 

електрическа енергия чрез подгряване на основния кондензат от геотермална енергия.  
Температурата на геотермалната вода ( ) на входа на геотермалния топлообменник е 

избрана да се изменя в диапазона 50˚С до 140˚С, а разходът на геотермалната вода е приет да 
бъде равен на разхода на основния кондензат. 

Геотермалната енергия се утилизира чрез топлообменник (GTHEX), който предава 
топлинната енергия на основния кондензат с коефициент на полезно действие 95% и недогрев 
в него за всички режими 3˚С. Разходът на пара за регенерация към подгревателите (от 1 до 4) 
постепенно намалява с увеличаване на температурата на геотермалния флуид. 
Последователно се преустановява подаването на пара към РПНН 1, РПНН 2, РПНН 3 и РПНН 
4. Парата, която до този момент е била отвеждане за подгряване на основния кондензат към 
регенеративни подгреватели от 1 до 4 (РПНН 1- 4), сега продължава разширението си в 
турбината, увеличавайки мощността на инсталацията. 

Нарастването на електрическата мощност при увеличение на температурата на флуида от 
геотермалния източник, е показана на фигура 4. 

Геотермалната инсталация се включва в работа при температура 50˚С, затова параметрите 
на хибридната инсталация се променят след тази стойност. 
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фигура 4 Нетна мощност на 

инсталацията  

 
фигура 5 КПД на централата. 

Поради повишаването на разхода на пара към кондензатора, вследвие на намаляването на 
разхода на пара към подгревателите, КПД на централата намалява с повишаване на 
температурата на геотермалния източник. Коефициента на полезно действие намалява от 
40,4%, при неработеща геотермална инсталация, до 37,5% при температура на геотермалния 
флуид 140 ˚С. С други думи с всеки 10 ˚С увеличение на температурата на геотермалния 
флуид коефициента на полезно деиствие на централата намалява с 0,21%.Това се вижда от 
фигура 5.  

На фигура 6 е показано изменението на дефинирания в (1) коефициент k в зависимост от 
температурата на геотермалния флуид. От нея се вижда, че коефициентът k, отчитащ 
преобразуването на геотермалната топлинна енергия в електрическа, се увеличава с 
увеличаване на температурата на геотермалния флуид. 

За да се оцени ползата от въвеждането на геотермалната инсталация трябва да се вземе в 
предвид електрическа мощност на геотермалната помпа. Направено е приемане, че при 
температура на геотермалния флуид 50˚С, дълбочина на сондажа е 1000m, мощността на 
помпата е 500kW, а при температура от 140˚С с дълбочина на сондажа 3500m, тя е 750kW. 
Приема се, че с изменение на температурата и дълбочината на сондажа, е налице линейно 
изменение на мощността на помпата от 500 kW до 750 kW.. 

Нарастването на електрическата мощност на хибридната инсталация, спрямо базовия 
вариант ( ), е показано на фигура 7. От нея се вижда, че тя нараства от 
404kW (при температура 50˚С и дълбочина 1000 m) до 6973kW (при температура 140˚С и 
дълбочина 3500 m). 
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фигура 6 Изменение на коеф. k в зависимост 
от температурата на геотермалния флуид 

 
фигура 7 Добавена ел. мощност 

 
При средна натовареност на електроцентралата от 7000h/y допълнителното производство 

на електроенергия е 2828MWh/y при (при температура 50˚С и дълбочина 1000m) и 48811MWh/y 
(при температура 140˚С и дълбочина 3500m). 

Изследване на режим икономия на гориво 
При този метод електрическата мощност остава постоянна и се цели намаляване на 

консумацията на гориво (β) чрез подгряване на основния кондензат от геотермална енергия. 
Изменението на разхода на гориво спрямо температурата на геотермалния флуид е показано 
на фигура 8. Вижда се, че при всяко нарастване на температурата на геотермалния източник с 
с 10˚С разходът на гориво намалява средно с 206g. 

На фигура 9 е показано изменението на коефициента (k‘) характеризиращ ползата от 
спестеното гориво в зависимост от температурата на геотермалния флуид (формула 2). Вижда 
се, че с нарастване на температурата той също нараства.  

 

 
фигура 8 Изменение на разхода на гориво 

при режим икономия на гориво 

 
фигура 9 Изменение на   



Топлоенергетика и ядрена енергетика 189

При средна натовареност на електроцентралата (и на геотермалната инсталация) от 
7000h/y спестеното гориво възлиза на 6361t/y (при температура на геотермалната вода 50˚С) и 
53045.5t/y (при температура на геотермалната вода 140˚С). 

Заключение 
В настоящия материал е изследвано изменението на нетната електрическата мощност, 

коефициента на полезно действие на централата и разхода на гориво при различна 
температура на геотермалния флуид. 

От направения анализ се вижда, че с повишаването на температурата на геотермалния 
флуид се намалява специфичният разход на гориво и при двата разгледани режима. 

Допълнителна полза при режима за повишаване на изходната мощност е намаляването на 
емисиите на СО2 за единица изходна мощност, тъй като разходът на гориво не нараства.  

При режима икономия на гориво намаляването на разхода на гориво води до редуциране 
разходa на изходящи газове, което от своя страна води до намаляването на CO2 емисиите и на 
консумираната мощност от димния и въздушния вентилатор. 

Направеният анализ показва основните зависимости между параметрите на геотермалния 
източник и основните характеристики на хибридните електроцентрали. За по задълбочени 
технико–икономически изводи са необходими допълнителни изследвания. 
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