
Лекция 8 
Геотермална енергия 

 
Земята съхранява в недрата си огромно количество енергия. Това е единствената 
възобновяема енергия с източник земята и носи названието геотермална енергия. 
“Геотермална” е понятие, което идва от гръцката дума “гео” – земя и “терма” - топлина, 
което в общия смисъл на думата означава – топлинна енергия от Земята. 
 Към повърхността на земята се пренася топлинен поток от 1021 J/година (300 1012W). 
Тя е значително по-малка от годишното количество енергия постъпваща от слънцето 
(5.4 1024 J/година), която до голяма степен определя енергийното (температурно) 
състояние на планетата.  
Това, което прави геотермалната енергия практически използваема, е наличието на 
много области върху земната повърхност с повишен топлинен поток (геотермични 
аномалии). Някои от тези райони (геотермални ресурси) са със значителен топлинен 
поток и са подходящи за използване на топлинната енергия за генериране на 
електрическа енергия (температура 150 – 200оС). Това са така наречените високо 
енталпийни геотермални ресурси.  
Геотермалната енергия е възобновяем енергиен източник, който може да осигурява 
топлина и енергия 24 часа в денонощието през цялата година независимо от външни 
фактори като атмосферните условия и сезоните. Неограничената й наличност 
навсякъде по света я прави атрактивен източник на енергия за различни приложения. 
През 1990 година световното производство на електроенергия от геотермални ресурси 
възлиза на около 6 GW инсталирани мощности и около 4 GW инсталирани мощности 
за директно използване на топлина за отопление на сгради и оранжерии и 
технологични процеси.  

 
Таблица 1. Разпределение на използваните геотермални ресурси: 

Държава Електрическа енергия 
[MW] 

Топлинна енергия 
[MW] 

САЩ 2800 160 
Мексико 680 8 
Салвадор 95  
Никарагуа 35  
Япония 228 970 
Китай 11 610 
Филипини 894  
Индонезия 140  
Нова Зеландия 280 200 
Бивш СССР 11 340 
Исландия 39 480 
Франция 4 270 
Италия 546 210 
Унгария  375 
Турция 21 70 
Кения 45  

 
Геотермалните ресурси са почти възобновяеми, разглеждани в скалата на 
продължителност на човешкия живот. Това е естествен топлинен поток за разлика от 
топлината получавана от органичните и ядрените горива. 
В света са построени геотермални електроцентрали за над 5600 мегавата. Ел 
Салватор получава 40% от електричеството си от естествената топлина из земята, 
Никарагуа – 28%, Кения – 11%. Япония лежи върху огромен източник на топлина, който 
може да я задоволи с енергия напълно. Геотермалната енергия е реалистична 
възможност за българската икономика – в България са документирани над 700 



подходящи извора, както и цели области с голям потенциал. Като напълно чист и на 
практика безплатен възобновяем източник, геотермалната енергия е най-добрата 
възможност за отопление и битово горещо водоснабдяване на редица населени места, 
туристически центрове и предприятия. С подходящо проектиране и финансиране 
геотермалните инсталации предоставят същинска независимост. 
В наши дни геотермалната енергия се използва в 24 страни, в 5, от които тя 
задоволява 15 и повече процента от общите енергийни нужди. През първата половина 
на 2008 г. общата инсталирана мощност от геотермални източници възлиза на над 10 
000 MW и произвежданата електрическа енергия може да посрещне нуждите на 60 
милиона души. Тенденцията е през 2010 г. капацитетът на производството на енергия 
от топлината на земята да достигне 13500 MW в 46 страни, което се равнява на 27 
топлоелектрически централи. 
Потенциалът на геотермалната енергия на десет километрова дълбочина под земната 
повърхност се равнява на 50 000 пъти енергията от всички нефтени и газови залежи на 
света. В световен мащаб 39 страни с население над 750 милиона души имат 
потенциал да задоволят изцяло енергийните си потребности посредством геотермална 
енергия. 
 

1. Исторически преглед  
Използването на геотермалните ресурси датира още от римски времена, когато 
минералната вода е използвана за медицински цели, отопление и басейни за плуване 
и развлечения. Полинезийските племена в Нова Зеландия също са използвали 
геотермалните води за готвене и отопление, топла вода за бани.  
През 19-ти век, прогресът в инженерните технологии направи възможно използването 
на геотермалната енергия много по-ефективно и в редица други направления. В 
Тоскана (Италия) енергията на водата е била използвана за обработка на дървен 
материал, а по-късно (1913 година) е построена първата 250 kW електроцентрала 
работеща с пара от геотермалните гейзери. Сега комплекса Лардерелло е с мощност 
400 MW,  а програмата за развитие предвижда да се достигне мощност от 885 MW. 
Нова Зеландия е втората страна в която започва оползотворяването на геотермална 
енергия за производство на електроенергия (1950). През 1960 година Започва 
използването на енергията на гейзерите в Калифорния (САЩ) и сега там се намира 
най-големият комплекс за производство на електроенергия от геотермална енергия – 
2800 MW. 
 

2. Земята като топлинен източник 
Топлинният поток към земната повърхност се дължи на голямата температурна 
разлика между повърхността и вътрешността на земята. Температурата в центъра на 
земята е около 4000 - 5000оС (фиг. 1).  
Има две причини за тази висока температура на земното ядро: Първо при 
образуването на планетата земя от прахообразни частици преди около 4600 милиона 
години, вътрешните области на земята се нагряват бързо, главно поради 
превръщането на кинетичната енергия на частиците в топлинна енергия.  
Второ, замята съдържа малки количества бавно разпадащи се радиоактивни изотопи, 
като торий 232 и уран 238, които отделят енергия при разпада си. Акумулираната при 
това разпадане енергия (приблизително 5 1020 J/година) формира половината от 
потока към повърхността на земята. Като се отчете експоненциалният закон на 
изменение на активността на радиационният разпад, може да се направи изводът, че в 
началото на съществуване на земята този поток е бил 5 пъти по-голям.  
Съществуват още два вътрешни източника на енергия в недрата на земята: 
гравитационното налягане и източници на химическа енергия. Гравитационната 
енергия на земята се дължи на постепенното преразпределение на масата на 
веществото в земните недра, в съответствие с плътността. Тежките участъци 
постепенно потъват, а леките се издигат. Тези процеси не са завършили и енергията 
на преместването се превръща в топлинна енергия. Отделената при химическите 



реакции топлинна енергия е доста малка в сравнение с другите източници. Тя се 
дължи главно на процесите на гниене на органични вещества, намиращи се недрата на 
земята. 
 

 
Фиг. 8.1. Разпределение на температурата за Земята в дълбочина 
 

Топлинната енергия се пренася към повърхността на земята главно чрез конвекция в 
бавно подвижната (пълзяща) материя на земната мантия. Това е един много 
ефективен пренос на топлина, който определя много малки разлики в температурата в 
дълбочина на конвективният слой. В близост до повърхността на земята (най-горните 
до 100 км), където материала на земята е в твърдо състояние (земната кора), 
конвективният пренос не е възможен и там има голяма разлика в температурните 
нива.  
Топлинният поток към земната повърхност се обуславя от глобални и локални 
фактори.  
 
2.1. Глобални фактори. 
Тези фактори отчитат глобалния строеж на Земята.  
Основно значение има земната кора. Земната кора има дебелина от 70 до 100 км, а на 
някои места е дори до 10 км. В сравнение с общите размери на земята, тя е като 
кората на ябълка. Под нея е земната мантия. Земната кора е мозайка от отделни 
късове (плочи), които ‘плуват’ върху пластичната (бавно подвижна) скална маса на 
мантията (с дебелина до 3000 км). Благодарение на невероятното налягане, тази маса 
не е в течно състояние (пластична маса) и плочите на земната кора се движат много 
бавно.  
Съществуват седем основни плочи: Евразия, Африка, Северна и Южна Америка, 
Тихоокеанска плоча, Индийска плоча и Антарктическа плоча и множество малки 
късове. Краищата на тези плочи са местата с най-голяма активност. В едни случаи има 
раздалечаване на плочите, а в други – приближаване. Това са така наречените 
тектонически процеси в земните недра. 
Във фугите, където плочите се раздалечават, гореща маса от мантията се надига и 
придвижва плочите настрани със скорост 1 – 9 см за година. Европа и  Африка се 
раздалечават от Америка и издигащата се в тези райони магма изхвърля около 6 – 8 



км3 магмена маса, като 4 – 6 км3 от нея се пада на Атлантическият хребет – най-
големият планински масив на планетата.  
 

 
Фиг. 8.2. Основни плочи на земната кора 
 

На други места плочите се притискат една към друга. При това по-тежкият океански 
щит се плъзга под лекия континентален, потъва в мантията и се разтопява. На 
разстояние 100 – 300 км от края на потъващата плоча върху земната кора се образува 
вулканичен пояс. При загряване до около 1500оС, летливите вещества пробиват 
мантията под континенталният щит, понижават температурата на топене, образува се 
течна лава, която се издига нагоре. Около ¾ от вулканите на земята са в такива 
области, а 95% от тях са съсредоточени в огнения пояс около тихия океан (от Огнена 
земя до Аляска и Филипините). 
В Средиземно море, Африканската плоча и някои по-малки плочи се приближават към 
Европа. Там се намира вулканична зона – Етна, Везувий, Стромболи. 
Кинетичната енергия на движение на плочите на земната кора се генерира от 
топлинната енергия на мантията и в този смисъл земята действа като един топлинен 
двигател. В областите около границите на плочите на земната кора, където се 
активните тектонически процеси, топлинният поток към повърхността на земята е 
значително по-голям, отколкото в другите области – около 300 mW/m2 за разлика от 
средния топлинен поток – 60 W/m2. На някои места извън областите на границите на 
плочите също има концентриран топлинен поток (дори много по-голям), поради 
малката дебелина на земната кора или поради специалният характер на скалите които 
я образуват (с висока топлопроводност) – фиг.3. 

 
2.2 Локални фактори за топлинния поток към повърхността на Земята 
Геотермалните източници в голямата си част могат да се представят посредством 
следната геологическа картина (фиг.2), съдържаща следните основни елементи: 
водоносен пласт, който може да бъде достигнат посредством сондаж; непропусклив 
скален или глинест слой, намиращ се над водоносният, който задържа водата и 
непропусклива гореща скална основа върху която се намира водоносният  пласт.  
В този случай, освен вертикалния топлинен поток, съществува допълнителен поток от 
анизотропията на характеристиките на пластовете. 
Известно е, че солните отложения имат висока топлопроводност, а глинестите – много 
ниска. Внедряване на солни отложения в скалите, създава положителни температурни 
аномалии. 
Други фактори за формиране на температурни аномалии: 



- Фактори свързани с допълнително постъпление на топлинна енергия (усилване на 
топлинния поток). Към тях се отнасят процесите на радиоактивно разпадане в 
седиментният слой; физико-химически и биохимически процеси при формиране на 
локалните залежи от нефт и газ, адиабатно разширение на газ и др. Допълнителни 
количества топлина се отделя в нефтените залежи за сметка на деструкцията и 
окисление на нефта. 

- Фактори свързани с ускоряване на предаването на топлина в седиментния слой. 
Към тази група се отнасят: дълбочинни разломи, топлопроводни включвания в 
скалните седиментни хоризонти, движение на водата. 

- В геотермалната енергетика, основно място заемат изследванията за потенциала 
на геотермалната енергия. За целта се правят проучвания за топлинният поток, 
геотермичният градиент, температурното разпределение и др. Важен е също така и 
въпросът за общите запаси и скоростта на изтощаване на находището. 
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 Фиг.8.3. Геологическа картина на геотермалната енергия 
  
3. Температурно поле на земята 
Съвременното топлинно състояние на земята може да се счита до голяма степен 
стационарно, като топлинната енергия от радиоактивното разпадане и кондуктивният 
поток се компенсира от излъчването на топлинна енергия към космоса. 
Температурата е физическият параметър, най тясно свързан с топлинните процеси в 
земните недра и оказва силно влияние върху тях. Температурата на земните пластове 
се изменя както в дълбочина, така и в хоризонтално направление. Разпределението на 
температурата в земните пластове се нарича температурно поле на земята. 
Температурното поле се определя (изследва) чрез различни сондажи: проучвателни и 
експлоатационни. Измервания се правят както в стационарен режим, така и в 
нестационарен режим. Нестационарен режим на изменение на параметрите на даден 
сондаж има в началото на експлоатация на сондажа. 
В общият случай, температурното поле в земните пластове се описва с уравнението 
на топлопроводността: 
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където Т е температурата, 
 cp, r и  l са топлотехническите характеристики на земните пластове; 
 f – източников член отчитащ вътрешното генериране на топлина 



От това уравнение се вижда, че основна роля при разпределението на температурата 
играят топлотехническите характеристики на скалните материали от които са 
съставени земните пластове и генерираната топлинна енергия. 
Температурното поле за слоеве разположени на достатъчно разстояние от 
повърхността на земята при изотропни топлотехнически параметри на земните 
пластове и при липса на топлинни източници се описва от уравнение само с една 
пространствена променлива – дълбочината h.  
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За стационарно температурно поле изменението на температурата във времето е 0 и 
лявата част на уравнението се нулира. 
Средната температура на земната повърхност се приема 15о ± 2оС. В повърхностните 
слоеве се наблюдават денонощни и годишни изменения на температурата. 
Дълбочината, до която се отразяват повърхностните изменения на температурата 
зависи от периодичността (честотата) на това изменение. Денонощните температурни 
изменения за земните слоеве на сушата се отразяват до дълбочина 0.8 ÷ 1.5 м 
(приема се че тази дълбочина е 1.5 м).  
Годишните изменения се отразяват до дълбочина 30 м, а вековите изменения – до 
1000 м. 
Слоевете, в които амплитудите на денонощните и годишни изменения на 
температурата практически стават равни на нула се наричат слоеве с постоянна 
денонощна или годишна температура. Слоят с постоянна годишна температура се 
нарича неутрален слой.  
Под неутралният слой, температурното поле зависи от строежа на земната кора, 
характеристиките на скалните материали, тектоничната активност и др. Най-общо, 
температурата нараства с увеличаване на дълбочината и това нарастване се 
характеризира с така наречения геотермичен градиент G.  

dh
dTG =   ,        [oC/m] 

Ако е известен геотермичният градиент, температурата на земните пластове се 
определя от: 

Tz = Tнс + G h          [oC] 
 
Където Tнс е температурата на неутралният слой. 

Стойностите на G се изменят в широки граници G = 0.67 до 10 [oC/100 m]. 
За България геотермичният градиент се изменя в широки граници: 
- За Северна България   - G = 0.9 до 4.4 [oC/100 m], 
- За Южна България - G = 1.1 до 6.3 [oC/100 m].  

 
4. Топлинен поток към повърхността на земята 
Интензивността на пренасяне на топлина в земните пластове се определя от 
топлотехническите свойства и строежа на земните пластове. Особено значение има 
микро и макроанизотропията на пластовете. Следните фактори играят важна роля за 
преноса на топлина към повърхността на Земята: 
- Различието в топлопроводящите свойства на скалите, образуващи земните 

пластове се отразява на преразпределение на топлината пренасяне от дълбочина 
към повърхността, и от там на температурното разпределение; 

- Съпоставянето на геотермичния градиент в отделни еднородни пластове, дава 
основание да се дефинират топлопроводящи и топлоизолиращи хоризонти в 
слоевете. Това са слоеве или участъци с голяма топлопроводност или с големи 
топлоизолиращи способности. 

- Хидроложки фактор – Водата играе важна роля за формиране на топлинните 
свойства на земните пластове. Ако тя е неподвижна, тя влияе, само чрез 
изменение на специфичният топлинен капацитет и топлопроводността на слоевете. 



Когато водата се намира в движение, тя участвува в преразпределението на 
топлината между отделните слоеве. Осъществява се конвективен пренос на 
топлинна енергия. В някои случаи конвективният пренос може да достигне и 
надмине основният кондуктивен пренос на топлина. С увеличаване на 
дълбочината, скоростта на водата в земните пластове намалява и влиянието на 
конвективният пренос се намалява. Сумарният топлинен поток се записва така: 

Qсум = qконд + qконв 
В участъците с активен водообмен, температурният градиент се различава 
съществено – може да има участъци с безградиентно разпределение на 
температурата и дори обратен градиент. В такива зони се получават температурни 
аномалии. Амплитудата на температурната аномалия, зависи главно от дебелината на 
водоносният слой и от скоростта на филтрация на водата и ъгъла на наклон на пласта. 

 
5. Оползотворяване на геотермални ресурси 
Съществуват три основни направления при оползотворяване на геотермална енергия: 
оползотворяване на хидротермални ресурси; използване енергията на горещи сухи 
породи и използване на нископотенциална геотермална енергия. 
• Хидротермални ресурси – това са ресурсите от топлинна енергия пренасяна чрез 

топлоносител вода посредством естествено или принудително водочерпене. 
Характерното при тези източници е, че водата с която се пренася топлинната 
енергия се доставя (акумулира) в горещите пластове по естествен път (фиг. 8.3). 
Съществува голямо разнообразие от температури и възможни дебити за 
водочерпене на този вид ресурси. Геотермалните извори (сондажи) с температура 
на водата по-висока от 22оС се смятат за енергийни източници на геотермална 
енергия. Съществуват източници с температура до 220оС, като източниците с 
температура над 150оС се използват за производство на електроенергия, а тези с 
по-ниска температура за получаване на топлинна енергия. 

• Скални пластове на горещи сухи породи – това са ресурси от топлинна енергия 
съдържаща се в скални пластове в райони на геотермални аномалии в които има 
ниска хидроложка активност. При тях няма естествен приток на вода и за 
извличане на топлинната енергия е необходимо доставката на вода като 
топлоносител по изкуствен начин. 

• Нископотенциална геотермална енергия – дори и при нормален геотермичен 
градиент, в недрата на земните пластове се съдържа огромна енергия, поради 
голямата маса на пластовете. Температурата на земните пластове не е висока, но 
посредством термотрансформиране тази енергия може да се използва от някои 
консуматори (отопление на сгради, топла вода за битови нужди, оранжерии).  

 
6. Хидротермални ресурси 
Към хидротермалните ресурси се отнасят всички разкрити геотермални източници на 
термални води. Голяма част от разкритите източници в България не са изучени по 
отношение на запасите и дебитите с които могат да работят. Това се дължи на това, че 
голяма част от тях са открити при сондиране за други цели : проучване за нефт и газ, 
търсене на полезни изкопаеми и др. Много от тези сондажи не са оборудвани за добив 
на геотермална вода и остават все още неизползваеми. 
Оценката на потенциала на геотермалната енергия може да се извърши на основата 
на геоложките проучвания за геотермалните аномалии за територията на страната. 
 
6.1. Разпределение на хидротермалните ресурси в България. 
 Обособени са 4 основни области с характерни геотермални аномалии  в тях: 
- Мизийска платформа – характеризира се със сравнително невисока температура. 

На дълбочина до 1000 м тя се изменя от 20 до 55оС. Характерни аномалии с 
изразена хидроложка активност в тази област са: 

1. Свищовски артезиански басейн – прогнозен дебит – 380 л/с и температура 
45 ÷ 50оС 



2. Плевенски басейн – прогнозен дебит 310 л/с и температура 60 ÷ 110оС 
3. Басейн на р. Янтра – дебит 620 л/с и температура 47оС 
4. Видински басейн – дебит 160 л/с и температура 45оС 
5. Област Дългоделци – Козлодуй (температура 90оС) 
6. Камчийско понижение (температура 40оС) 
7. Девински басейн (30 ÷ 55оС) 

- Предбалкан – областта се характеризира със спокойно и хомогенно термично 
поле. Характерни аномалии: 

1. Севлиевска област 
2. Деветакиевска област – температура 55оС 
3. Чиренска структура 

- Средногорска тектонска зона – характеризира се с разломен тип на термичните 
аномалии. Поради дълбочината на разломите е налице повишен топлинен поток. 
По-големи аномални зони са: 

1. Айтоска гребенова структура (40оС) 
2. Стралджанска гребенова структура (55 ÷ 77оС) 
3. Казанлъшки монолитен гребен (55 ÷ 75оС) 
4. Софийски гребен (37 ÷ 70оС) 
5. Панагюрско – Хисарска област (40 ÷ 55оС) 

За голяма част от тези аномалии в дълбочина са отложени скали с нисък коефициент 
на топлопроводност, който действа като топлоизолатор (екран), и по-този начин се 
запазва висока температура в дълбочина. 
- Рило – Родопски масив – тази област е с най-голям брой термични аномалии. 

Има високотемпературни полета (температура над 70оС), среднотемпературни 
полета ((50 ÷ 70оС) и нискотемпературни полета (30 ÷ 50оС). Към първата група 
ресурси се отнасят около 10 бр. Находища, между които по-важни са:  

1. Сапарева баня – температура около 100оС 
2. Ерма река – 75оС 
3. Велинград – 77оС 
4. Сандански - 75оС 
5. Левуново - 85оС 
6. Рупиите - 85оС 
Към среднотемпературните находища като по съществени могат да се отнесат: 

Девин - 43оС и с. Баня - 54оС. Геотермалното находище в с. Мусомище с температура 
22оС и дебит 1000л/с се отнася към нискотемпературните находища. 
В България има около 1000 геотермални находища, от които 160 са описани и 
проучени. Общият дебит на геотермалната вода се оценява на 4100 л/с с 
температурен интервал 22 ÷ 100оС. Топлинният потенциал е около 3000 MW.  
 По отношение на дебита тези находища се разделят на високодобивни (над 20 
л/с), среднодобивни (5 ÷ 20 л/с) и нискодобивни (под 5 л/с).  
 По съдържание на минерални вещества във водата (минерализация) водите се 
разделят на: пресни (до 1 гр/л), слабоминерализирани (1 ÷ 3 гр/л), минерализирани (3 
÷ 5 гр/л) и силноминерализирани (над 5 гр/л). 
 
6.2. Оползотворяване на хидротермални ресурси 
Областта на прилагане на хидротермалните ресурси зависи от много фактори: 
енергиен потенциал; дебит и температура на термалната вода; химическия състав; 
минерализацията; съдържанието на агресивни компоненти; наличие на консуматори на 
топлинна енергия в разглеждания район и други.  
Опитът показва, че в по-голямата част от случаите, най-ефективна област за 
използване на хидротермалните ресурси е: отопление на сгради; горещо битово 
водоснабдяване; топла вода за технологични нужди; отопление на оранжерии; 
балнеолечение. Инсталациите за оползотворяване на геотермална енергия съдържат 
следните основни компоненти: 



- Вододобивна система. Тя включва различни сондажни съоръжения, помпи и 
помпени агрегати (потопяеми помпи, еърлифт), тръбопроводна мрежа, резервоари, 
разпределителна и управляваща апаратура и други. 

- Пречиствателна или преработваща система. Такава система е необходима, когато 
водата съдържа агресивни компоненти или твърди частици. За да не се увреждат 
съоръженията и да не се задръстват водопроводите се налага очистване на водата 
от такива компоненти. В някои случаи се използват преработващи съоръжения за 
добив на някои редки химически елементи (бром, йод, литий, цезий, готварска сол 
и други).  

- Отоплителна централа. В нея се включват топлотехническите съоръжения, 
чрез които се предава и пренася топлинната енергия към консуматорите. Такива са 
топлообменници, термопомпени агрегати, помпи, водопроводна система, 
автоматика и контролна апаратура и други.  

- Върхова котелна или електроотоплителна система. Използва се покриване 
на върховите натоварвания на консуматорите. Чрез нея се подобряват технико-
икономическите показатели на геотермалната система и се постига сигурност на 
снабдяването с топлинна енергия.  

При конкретни изпълнения, някои от тези системи могат да отсъстват, или пък да 
бъдат обединени в една система. Конкретната система на свързване на 
технологичните съоръжения, зависи от параметрите на топлоизточника и 
консуматорите и от изискванията за максимална ефективност от използване на 
съоръженията. Типична схема на свързване на топлотехническите съоръжения в една 
геотермална отоплителна система е показана на фиг.8.4 
Ефективността на работа на геотермалната система зависи от натоварването на 
консуматорите по време на отоплителния период и за цялата година. Някои 
консуматори са с почти постоянен товар (топла вода за битови или технологични 
нужди), а други – с товар зависещ от външните климатични условия (отопление на 
сгради, оранжерии, плувни басейни, сушилни системи и други). На фиг.8.5. е показано 
изменението на необходимата енергия за отопление на типична сграда по месеци. 
Най-голямо количество енергия е необходима през м. Януари.  
Оценката на товара за отопление на такива консуматори се извършва на основата 
статистически обработени данни за температурното разпределение за определен 
район.  
Ако една геотермална система се оразмери да покрива изцяло товара за отопление 
на сградите, оранжериите или басейните, то тя ще бъде натоварена напълно само в 
един кратък период, когато външните температури са достатъчно ниски. В голямата 
част от времето системата ще работи с непълен товар и част от геотермалната 
енергия трябва да се изхвърля (да не се оползотворява). Това влошава 
икономическите показатели на системата, защото оборудването е натоварено с 
номинална мощност за много кратко време и в голяма част от времето работи с 
намалена мощност.  
По тази причина, геотермалната система се оразмерява да покрива не пълния товар 
на консуматорите, а някаква част от него. Недостиг на енергия ще има за малък 
период от време (най-студените дни от годината) и тогава се включва допълнителната 
отоплителна система (върхова котелна или електрическа система).  
При проектиране на геотермални системи се дефинира величината α: 

конс

доп

W
W

=α  

където Wдоп е годишната енергия от допълнителния източник (върховата котелна или 
електроотоплителна централа) и Wконс – годишна енергия на консуматорите. 
Оптимална в технико-икономическо отношение стойност на величината α е от 0.30 до 
0.50. 
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Фиг. 8.4. Схема на отоплителна система с геотермална енергия 
 

За пълноценно оползотворяване на хидротермалните ресурси е важно наличието на 
консуматори с нископотенциален топлоносител (нискотемпературно отопление). 
Такива са лъчисто отопление на сгради, почвено отопление в оранжерии, отопление 
на водата за плувни басейни и други.  
 

 
 Фиг.8.5. Енергия за отопление на сграда 



 
 
6.3 Термопомпи 
Термопомпите са съоръжения предназначени да осигуряват топлинна или студува 
енергия за различни видове битови и промишлени нужди използвайки възобновяеми 
енергийни иизточници. Такива енергийни източници са атмосферния въздух, почвата, 
водата от естествени водни басейни и други, които непрекъснато се обновяват от 
слънцето. Чрез добавяне на допълнителна енергия, термопомпата може да повиши 
или понижи температурата на този енергиен източник до необходимото ниво. 
Термопомпата може също да използва отпадна топлина или студ от друг източник, 
като например производствен процес, охлаждащо оборудване или отработен въздух от 
вентилация на сгради. 
При естествени условия топлината преминава от тяло с по-висока температура към 
тяло с по-ниска температура Термопомпите обаче са способни да променят посоката 
на топлинния поток (от тяло с по-ниска към тяло с по-висока температура), 
използвайки относително малко количество допълнителна енергия (електричество, 
гориво или топлина с по-голям температурен потенциал). По този начин термопомпите 
могат да пренесат топлина от естествен източник като - атмосферен въздух, земята 
или воден басейн към консуматор, изискващ топлина с по-високо температурно ниво, 
например сгради или индустриален процес. 
Термопомпите могат също да бъдат използвани и за охлаждане. В този случай 
топлината се пренася в обратната посока - от системата, която се охлажда към 
околната среда, която е с по-висока температура. Удачно е лятно време отпадна 
топлина от охлаждане да се използва за загряване на вода за БГВ. Така загряването 
на водата е практически безплатно. 
Основен параметър на термопомпите е коефициент на трансформация. Това е 
величина, която е отношение на добиваната от термопомпата топлинна енергия към 
влаганата допълнителна енергия (електрическа, механическа и. т. н.). Обикновено 
това е число между 2 и 5. Колкото по-голям е коефициентът на трансформация, 
толкова по-ефективно се използва топлинния ресурс. 
 
6.3.1. Принцип на работа на термопомпа 
Термопомпата работи на принципа на класическата хладилна машина (фиг. 8.6). При 
нея се използва специално вещество (хладилен агент) – фреон (вещество, което има 
ниска температура на кипене).  

 
 Фиг. 8.6 Принцип на работа на термопомпа 
 
Основни елементи на термопомпата са (фиг. 8.7): компресор, изпарител, кондензатор, 
дросел и тръбна система. Фреонът от изпарителя постъпва в компресора, където 
температурата и налягането му се повишават. Оттам постъпва в кондензатора, където 
отдава температура на топлоносителя на отоплителният кръг, и преминава от 
газообразно в течно състояние. През вентила за редуциране на налягането фреонът 
преминава отново в изпарителя, където под действие на отнетата топлина от външния 



циркулационен кръг се изпарява и отново постъпва в компресора. Така отнетата при 
изпарението земна топлина доставена до машината чрез външния циркулационен кръг 
се превръща от компресора в топлина която отоплителният кръг доставя в сградата. 
 
 

 
 
 Фиг. 8.7. Елементи на термопомпа: 1. Кондензатор; 2- Дросел; 3- Изпарител;  
     4 – Компресор 
6.3.2. Термопомпи въздух/вода 
Използва се енергията на въздуха за загряване или охлаждане на вода, която се 
подава към вътрешната инсталация. Подходящи за охлаждане и отопление при 
външни температури от -10 до +40 С. При по ниски температури се понижава тяхната 
ефективност. Работят с коефициент на трансформация 2,5-3. 
 
6.3.3. Термопомпи вода/вода, земя/вода 
Използват енергията на водоизточник, който може да бъде – морска вода, вода от 
кладенец, езеро или река, минерални извори и др. Работят с температура на водата до 
-8 С (с добавки на антифриз или друга не замръзваща течност). Използват се 
целогодишно за отопление и охлаждане независимо от температурата на околната 
среда. Ефективността на този тип термопомпи е висока - коефициентът на 
трансформация е около 4-5. 
 
7. Скални пластове на горещи сухи породи  
7.1. Общи характеристики на геотермалния ресурс 
Използването на хидротермалните ресурси е най-лесният и икономически изгоден 
начин за оползотворяване на геотермални ресурси. Тези ресурси обаче са с 
ограничени ресурси, разпространение са твърде неравномерно и са с нисък топлинен 
потенциал (те са с ниска температура). Перспективи за по-крупно използване на 
геотермалните ресурси се съдържат в оползотворяването на топлинната енергия на 
така наречените ‘горещи скали’ или горещи скални породи. 
Най-общо геотермална енергия от скални пластове на горещи сухи породи означава 
топлина акумулирана в скални масиви. Най-добрия пример за геотермалната 
активност може да се наблюдава в райони, намиращи се близо до границите на 
тектоничните плочи - като Япония или Нова Зеландия - където горещите извори, 
вулканичната активност и гейзерите са много разпространени. Тези енергийни ресурси 
се използват в някои страни за отопление или за производство на електрическа 
енергия.   



Процесът на извличане на топлината от горещите скални пластове не е сложен. Вода 
се нагнетява в скалния масив посредством специални сондажи, които могат да 
достигат до няколко километра дълбочина. Филтрирайки се през горещите пластове, 
водата се нагрява и изпарява и се пренася до повърхността посредством друг сондаж. 
На повърхността водата или парата може да се използва за получаване на топлина 
или за задвижване на парна турбина за производство на електрическа енергия.  
Енергията от горещите скали не е напълно възобновяема енергия, защото скалните 
масиви се охлаждат в процеса на експлоатация. Въпреки това, тази енергия не е 
свързана с отделяне на 'парникови' газове или други замърсяващи природата продукти 
и предизвикват много малък отпечатък върху околната среда (за разлика от минното 
производство). Някои учени изказват мнения, че Австралия има достатъчно горещи 
скални пластове, за да обезпечи своите енергийни потребности за векове.   
Геотермални ресурси от горещи сухи скали  се разглеждат като енергия акумулирана в 
скални масиви, чиято температура е по-висока от 200оС. Скалната маса обикновено е 
компактна, непропусклива и не съдържа вода. Това е достъпна, сигурна и 
възстановяваща се енергия в големи количества. Оценките показват, че в земните 
недра се съхранява между 100 до 1000 пъти повече геотермална енергия от горещи 
скали отколкото енергията, съдържаща се в органичните горива. 
В периода 1973 –1982година група от учени от САЩ, Япония и Германия провеждат 
успешни експерименти за извличане на геотермална енергия в вулканична местност в 
Ню Мексико – САЩ. През 1984 започва работа първата електроцентрала, работеща с 
енергия от горещи скали с мощност 10 MW. По-късно аналогични изследвания бяха 
проведени и успешно изградени електроцентрали в Япония, Великобритания, 
Франция, Русия, Австралия и други.  
Схемите за извличане на топлинна енергия в скални масиви с два сондажа – 
експлоатационен (засмукващ) и нагнетателен (реинжекционен) се наричат дублетн 
схеми (дублет). Обикновено такава схема работи с един и същ дебит за двата 
сондажа. Първоначално такива схеми са се използвали за контролиране на налягането 
в пластове, от които се е извличал нефт.  
Във Франция се използват дублетни схеми в района около Париж за осигуряване на 
отоплението на някои квартали. Разработена е в началото на 70 –те години на 20 –ти 
век. Характерно за този проект е много голямото съдържание на соли във водата, 
която се филтрира през горещите слоеве – 20 kg/m3. Сондажите за този проект са с 
дълбочина до 2000 м, където се намират естествени порьозни слоеве и скални масиви. 
Температурата в тези слоеве е 85оС. Изградени са 56 дублета.  
Годишното производство на енергия е около 200000 тона нефтен еквивалент. 
Средният дебит за извиличане на топлинната енергия е 822 m3/h. Пълната 
инсталирана мощност е 127 MW. Осигурява се отопление за 10500 къщи, 2 болници, 2 
училища, 2 плувни басейна, офиси и други. Топлопреносната мрежа е около 21 km. 
Системата е оразмерена, така че когато външната температура падне под 6оС, 
започва работа върховата отоплителна система.  
Опитът от експлоатацията на тази система показва, че е възможно да се осъществява 
директен топлообмен между експлоатационния и реинжекционния сондаж. Поради 
тази причина трябва да се осигурява определено минимално разстояние между двата 
сондажа. То зависи от топлопроводните качества на земните пластове за дадения 
район. 
Типична схема за оползотворяване на геотермални ресурси е показана на фиг.8.8. 
Основни елементи на тази система са: експлоатационен и нагнетателен сондаж, 
филтрационна зона, топлообменици (за предаване на топлинната енергия към 
мрежата на консуматорите), помпена система (най-често потопяеми помпи), система 
циркулационни помпи, система за очистване на водата, система за водоподготовка, 
водохранилище (резервоар), топлинен акумулатор, верига на консуматорите.  При 
конкретни изпълнения някои от тези елементи отсъстват. 
 
7.2 Филтрационна зона за геотермалните ресурси от горещи скали 



Най-сложна система при геотермалните инсталации за оползотворяване на топлината 
на горещите скали е циркулационната, включително и филтрационната зона. Тази зона 
трябва да осигурява надеждна филтрация на водата с добър топлообмен. Тя трябва 
да има добра изолация (филтрацията трябва да се извършва в определена зона). Тя 
трябва да обкръжена с водонепропускливи пластове.  
Могат да се използват естествени земни пластове за филтриране на вода и отнемане 
на топлина от тях. Те се явяват естествени топлогенератори. Такива случаи са рядко. 
Поради тази причина се възлагат големи надежди на изкуствено създадени порьозни 
топлогенератори в горещите скални масиви. Това може да се осъществява чрез 
различни технологии: подземни взривове (включително ядрени), многократни взривове 
с течни взривни вещества, термоудари от изгаряне в съществуващи пукнатини, 
електрофизически въздействия и др. Най-реално осъществими са методите за групови 
подземни взривове и хидроразриви. 
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Фиг. 8.8. Схема на система за оползотворяване на енергията на горещи скали 
 
Важен проблем при този вид геотермални ресурси е извличането на горещата вода. 
Обикновено филтрационната зона е на голяма дълбочина – на 1000 м. В някои случаи 



е възможно чрез нагнетателния сондаж да се създаде налягане за изкачване на 
горещата вода в експлоатационния сондаж. В много случаи това е невъзможно. Тогава 
се използват потопяеми помпи. В други случаи се използва система ‘еърлифт’ – 
създава се въздушно налягане в експлоатационния сондаж за изкачване на горещата 
вода до повърхността. В някои случаи се използват неутрални вещества, които кипят 
при ниски температури. При допир с горещите скали те се изпаряват и повишават 
налягането в сондажа и увеличават дебита на водата. На повърхността те се отделят 
кондензират и се използват отново. 
Изисквания към филтрационната зона: 
- Не се препоръчват солоносни зони (получени от утаяване на соли). За очистване 

на водата от солите са необходими сложни и скъпо струващи системи за 
очистване. 

- Нежелателно е присъствието на значителни глинести съставки във 
филтрационната зона, тъй като те запушват порьозните канали, по които се 
филтрира водата.  

- Силикатните породи са подходящи за използване като филтрационна зона, 
въпреки че при затворени системи са и при тях е необходимо периодично 
почистване на водата. 

 
8. Нископотенциални геотермални ресурси 
Към тази група се отнасят нископотенциалните ресурси в горните слоеве на земната 
кора с нормален геотермичен градиент, в който дори се пренася годишното изменение 
на температурата. В тези пластове през летния сезон се акумулира значително 
количество топлинна енергия (земните пластове са един голям акумулатор). Тази 
топлина може да се използва през зимата за отопление на сгради или подготовка на 
топла вода за битови нужди. Преобразуването на енергията се осъществява 
посредством термопомпи.  
За тази цел на определена дълбочина в почвата (1.5 – 2 м) се монтира серпентина, в 
която циркулира топлоносител (вода). Топлоносителя абсорбира топлинна енергия от 
земните слоеве и я пренася към термопомпения агрегат. Отнетата от серпентината 
топлина се възстановява (частично) от съседните почвени слоеве. Термопомпата 
трансформира отнетата топлина на по-високо температурно ниво и така тя се използва 
за отопление или подготовка на топла вода. 
Някои общи данни за този енергиен ресурс: 
- Топлинния поток от 1 линеен метър тръба е около 20 – 25 W/m. В някои райони с 

по-висок геотермичен градиент тази топлина може да достигне до 50 W/m. 
- Оптималната дълбочина на разположение на серпентините е около 1 м. 
- Стъпката между отделните тръби на серпентините е около 2 м. 
- Наличието на подпочвени води повишава производителността системата, поради 

повишаване на топлопроводността и топлинния капацитет на почвата 
- Има големи възможности за реверсивно използване – през лятото може да се 

охлаждат сградите и тази топлина да се съхранява за зимно използване. През 
зимата се консумира натрупаната през лятото топлина и същевременно се 
акумулира студ за използване за охлаждане през лятото. 
 

Съществуват следните случаи на използване на нископотенциална геотермална 
енергия: 
- Система с разгънат хоризонтален колектор 
При тази система изпарителят на термопомпата, представлява колектор от 
полиетиленова тръба, който се полага хоризонтално на дълбочина около 1,5m и 
където топлоносителят отнема съхранената топлина от постъпилата в земната кора 
слънчева енергия. Утилизираната от термопомпата земна топлина се предава на 
вътрешния отоплителен кръг, който може да бъде изпълнен като подово, стенно или 
конвекторно отопление, или към система за битово горещо водоснабдяване. Режимът 
и параметрите на системата се регулират от електронна система за управление. 



  
 Фиг. 8.9  Термопомпа с хоризонтален колектор 
 
- Система с директно подаване на подпочвена вода 
При тази система, от потопяема помпа, инсталирана в захранващия сондажен 
кладенец, към изпарителя на термопомпата се подава подпочвена вода с 
целогодишно постоянна температура (от 6 до 15°С). Там се извършва топлообмен 
между водата и фреона, при което последният се изпарява. Охладената до около 3 до 
7°С вода на изхода на изпарителя се връща обратно в земята чрез попивния кладенец. 
Тази система предлага най - висок коефициент на преобразуване на енергията и се 
препоръчва винаги когато са налице подпочвени води в достатъчно количество. 

  
 Фиг. 8.10 Термопомпа с подпочвена вода 
 
- Система с дълбок сондаж 
Тази система се прилага в случаите, когато няма наличен водоизточник, осигуряващ 
подпочвена вода в достатъчно количество и с необходимите характеристики, или не е 
на разположение достатъчна площ за разгъване на хоризонтален подпочвен колектор. 
Тогава в дълбок сондаж (или система сондажи) се полагат вертикални колектори, 
напълнени с топлоносител - газ ( CO2, фреон, др.) или солов разтвор. При вторият 
вариант се монтира и междинен топлообменник . 

  
 Фиг. 8.11. Термопомпа с дълбок сондаж 
 


