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Abstract. The aim of the present study is to evaluate the probability of processes of corrosion or scaling in thermal 
waters in Bulgaria using the „Langelier Saturation Index“ (LSI) and „Ryznar Stability Index“ (RSI). Based on those 
indices, maps for more than 400 water sources were made.
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Въведение
Използването на термалните води придобива все 
по-голямо значение за съвременното общест во, 
както като източник на енергия, така и за ре-
дица други цели – балнеология, спа-туризъм, 
спорт и рекреация. Условията на тяхното фор-
миране, разпределение, количествени и качест-
вени показатели в България са разглеждани от 
много автори (Shterev, 1964; Petrov et al., 1970; 
Benderev et al; 2016). Експлоатацията им про-
дължава много години и това е причина за въз-
никване на негативни процеси, които наруша-
ват пропускливостта и техническото състояние 
на каптажните и други съоръжения, свързани 
с използването на термалните води. Целта на 
настоящото изследване е на основа на налични 
данни да се оцени вероятността за възникване 
на процеси на отлагане на вещество и/или ко-
розия по тях.

Методика на изследване

Процесите на отлагане на твърда фаза и коро-
зия, свързани с движение на термалните води 
при изливането им на повърхността и преми-
наването през експлоатационни съоръжение, са 
свързани главно с променени във физикохимич-

ните условия: pH, налягане, температура, газов 
и химичен състав. Съществуват редица мето-
ди за оценка на вероятността за протичане на 
тези процеси, главно свързани с хидрохимично 
моделиране, но за получаване на коректни ре-
зултати са необходими и голямо количество 
входни данни. Затова в световната практика са 
се наложили някои сравнително по-опростени 
подходи, каквито са въведените от Langelier 
(1936) „Langelier Saturation Index“ (LSI) и от 
Ryznar (1944) „Ryznar Stability Index“ (RSI). За 
определянето им са необходими данни за рН, 
температура, обща минерализация, твърдост и 
алкалност на термалните води. На основата на 
тези показатели са предложени класификации 
на водите по отношение на опасност от отлага-
не на твърда фаза и корозия (табл. 1).

Досега прилагането на тази методика не е 
широко разпространена в България. За пръв път 
тя е представена от Boycheva (2007), а конкрет-
но за термални подземни води е приложена от 
Trayanova et al. (2017, 2018) за термоминерални-
те находища Велинград и София. 

Резултати и дискусия
За обща оценка на вероятността от отлагане на 
твърда фаза и корозия, предизвикани при изли-
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ването на термални води на земната повърхност 
и постъпването им в експлоатационни съоръ-
жения, са събрани и обработени данни от 415 
химични анализа от повече от 200 термомине-

рални находища и водоизточници в България. 
Получените резултати, съгласно класификаци-
ите за LSI и RSI (табл. 1), са систематизирани 
и нанесени на карта (фиг. 1). Като цяло, по LSI, 

Таблица 1. Интерпретация на Langelier Saturation Index (LSI) и Ryznar Stability Index (RSI) (по Carrier, 1965)

Стойности 
на индекс 

LSI
Индикация

Стойности 
на индекс 

RSI 
Индикация

2.0 отлагащи в-во, но не корозивни води 4.0 – 5.0 силно отлагащи води 
0.5 слабо отлагащи в-во и корозивни води 5.0 – 6.0 слабо отлагащи

0.0 води в равновесие, но с възможност за  
корозия 6.0 – 7.0 слабо корозивни или отлагащи  

вещество
–0,5 слабо корозивни, но не отлагащи в-во води 7.0 – 7.5 значителна корозия
–2 силно корозивни води 7.5 – 9.0 силнo корозивни

> 9.0 много силно корозивни води

Фиг. 1. А. Разпределение на водоизточниците по стойност за LSI: 1 – отлагащи вещество, но не корозивни води; 2 – 
слабо отлагащи веществои корозивни води; 3 – води в равновесие, но с възможност за корозия; 4 – слабо корозивни, 
но не отлагащи води; 5 – силно корозивни води; 6 – водоизточници с различни с стойности за LSI. Б. Разпределение на 
водоизточниците по стойност за RSI: 1, 2 – силно отлагащи вещество води; 3 – слабо отлагащи; 4 – слабо корозивни или 
отлагащи вещество; 5 – значителна корозия; 6 – силно корозивни; 7 – много силно корозивни води.
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водите попадат в категории: „Слабо отлага-
щи и корозивни“ (50%) и „Води в равновесие, 
но с възможност за лека корозия“– над 25% от 
всички водоизточници. Само за 20 от пробите 
водите попадат в двата края на класификацията, 
съответно „Отлагащи вещество, но не корозив-
ни води“ (2) и „Силно корозивни води“ (–2). По 
отношение на RSI водите са разпределени почти 
по равно във всички групи от класификацията. 
Изключение правят само няколко водоизточни-
ка, които се характеризират като „Много силно 
корозивни води“ (RSI>9).Пример за такива во-
доизточници са сондажи в района на Ракитово, 
Варвара, Миромир. Леново и други. 

Изводи
Получените резултати показват, че голяма 
част от водите, при така измерените физико-
химични показатели, проявяват различни тен-
денции както към отлагане на вещество, така 
и към процеси на корозия за конкретни нахо-
дища. При направените изводи е необходимо 
да се има предвид, че използваните индекси 
са насочени главно към процесите, свързани 
с утаяването на CaCO3 и корозия на метални 
тръби, както и това, че получените резулта-
ти за LSI показват тенденция на протичащи-
те процеси, свързани с отлагане или корозия, 
докато за RSI оценката може да се възприеме 
като количествена.
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