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ANALIZA WPŁYWU NOWYCH ŚRODKÓW KONDYCJONUJĄCYCH WODĘ  

TERMALNĄ NA DZIAŁANIE GEOTERMII PYRZYCE 

 

W artykule zostały omówione badania nowych metod kondycjonowania wody termalnej, które zostały wykonane na insta-

lacji geotermalnej w Pyrzycach. Wytypowane w badaniach laboratoryjnych środki chemiczne do kondycjonowania wody ter-

malnej były w pierwszym etapie testowane na bocznym rurociągu na prasce ciśnieniowej, a następnie w warunkach przemy-

słowych podczas normalnej pracy ciepłowni. 

 

WSTĘP 

Geotermia Pyrzyce pracuje w tzw. dublecie geologicznym, 
w którego skład wchodzą otwory wydobywcze wody termalnej 
oraz otwory chłonne (zatłaczające) - rys. 1.  

 
Rys. 1. Schemat działania Geotermii Pyrzyce (opracowanie własne) 

 
Proces technologiczny polega na wydobyciu otworami wydo-

bywczymi Pyrzyce GT-1 i Pyrzyce GT-3 wody termalnej 
o temperaturze 61oC (w złożu 64oC) i wydajności 340 m3/h (po 170 
m3/h z każdego z otworów wydobywczych). Woda wydobywana jest 
za pomocą pomp głębinowych zamontowanych w otworach wydo-
bywczych na głębokości 110 m. Tymi samymi pompami gorąca 
woda przetłaczana jest następnie do hali ciepłowni gdzie przepływa-
jąc przez wymienniki ciepła jest schładzana średnio do temperatury 
35oC.  

Głównym problemem w działaniu Geotermii Pyrzyce 
jest zmniejszająca się sprawność zatłaczania schłodzonych wód 
termalnych. Problemy z zatłaczaniem schłodzonych wód wynikają 
z rozwijających się procesów kolmatacyjnych [1], [3]. Objawiają się 
one poprzez wytrącania się różnych związków chemicznych 
z zatłaczanej wody. Produkty kolmatacji osadzają się na rurach 
okładzinowych, filtrach oraz w strefie złożowej [2], [4]. Produkty 
te powodują stopniowe obniżanie się wydajności zatłaczania 
przy jednoczesnym wzroście ciśnienia zatłaczania wody termalnej 
do otworu chłonnego. 

W badaniach laboratoryjnych prowadzonych w HPC POLGEOL 
Spółka Akcyjna w ramach programu GEKON – generator koncepcji 
ekologicznych, przeprowadzono testy nowych środków chemicz-
nych, które miały za zadanie kondycjonować wodę termalną. Dzia-
łanie środków kondycjonujących polega na ich ciągłym dozowaniu 

do eksploatowanej wody termalnej w trakcie pracy ciepłowni. 
Ich zadaniem jest przeciwdziałanie procesom kolmatacji oraz polep-
szenie parametrów zatłaczania wody do otworów chłonnych.  

Na etapie badań laboratoryjnych wytypowano środki chemicz-
ne, które dodane do wody termalnej nie dopuszczały 
to deponowania w niej osadów oraz najskuteczniej rozpuszczały 
te już powstałe. 

By dokładniej ocenić działanie wytypowanych substancji, do-
brać stężenia i ocenić efekty, konieczne było wykonanie testów 
w warunkach przemysłowych i półprzemysłowych na instalacji 
geotermalnej w Geotermii Pyrzyce. 

Testy w warunkach półprzemysłowych wykonano na specjalnie 
przygotowanym stanowisku badawczym. Badania w warunkach 
przemysłowych to dozowanie środków chemicznych do wody ter-
malnej bezpośredniego do obiegu geotermalnego. 

1. BADANIA NA BOCZNIKU INSTALACJI 
GEOTERMALNEJ 

1.1. Stanowisko badawcze  

W ramach prac badawczych wykonano stanowisko symulujące 
przepływ wody w instalacji geotermalnej. Cechą charakterystyczną 
stanowiska jest zachowanie ciśnienia panującego w instalacji 
oraz temperatura zatłaczanej wody termalnej. Istotne jest również, 
że woda termalna do badań pobierana jest bezpośrednio z instalacji 
bez dostępu tlenu. 

Podczas badań poszczególne składniki cieczy kondycjonującej 
były dozowane za pomocą pompek dozujących. Osady powstające 
w ramach badań były deponowane na sączkach pomiarowych. 
Ocena skuteczności poszczególnych rozwiązań prowadzona była 
jako analiza ilościowa. Mierzono ilość wody jaka została przepusz-
czona przez sączek zamontowany w prasce ciśnieniowej (rys. 2). 
Praska była zamontowana na boczniku instalacji geotermalnej 
i zasilana bezpośrednio z rurociągu tłocznego wody termalnej po-
przez wodomierz i manometr. Środki chemiczne do wody termalnej 
dozowano bezpośrednio do bajpasu zamontowanego przed praską.  

Badania rozpoczęto od sprawdzenia w jaki sposób będzie za-
chowywało się czysta solanka. W tym przypadku ilość wody termal-
nej jaka przepłynęła przez sączek zmieniała się w próbach od 5 
do 10 litrów. Po przesączeniu takiej ilości wody ciśnienie w prasce 
i rurociągu wyrównywało się, a przepływ wody ustał. Oznaczało to, 
że sączek filtracyjny został zakolmatowany. 

W badaniach wykorzystano środki wytypowane podczas testów 
laboratoryjnych którymi były: kwas solny 35%, kwas mrówkowy 
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80%, kwas amidosulfonowy, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy, 
chlorowodorek  mocznika 1:1 i chlorowodorek  mocznika 2:1. Wy-
konano również testy sprawdzające dla środków takich jak: dwutle-
nek węgla, tiosiarczan sodu oraz kopolimer akrylowy. 

 
Rys. 2. Praska ciśnieniowa (fot. www.ofite.com)  

1.2. Wyniki badań 

Substancję były dozowane w takich ilościach by uzyskać ich 
stężenie w wodzie termalnej wynoszące 1%. 

W tabeli 1 zawarto wyniki testów poszczególnych środków. 
Im wyższa ilość kondycjonowanej wody termalnej, która przepłynęła 
do czasu zakolmatowania sączka pomiarowego tym lepsze działa-
nie środka chemicznego. 

 
Tab. 1. Wyniki testów, wykonywanych na prasce ciśnieniowej po-
szczególnych substancji kondycjonujących dodawanych do wody 

termalnej (opracowanie własne) 

Dozowany środek 
kondycjonujący 

Ilość przepływającej wody termalnej do czasu za-
kolmatowania sączka filtracyjnego [l] 

kwas mrówkowy 80% 16,8 

kwas cytrynowy 28,0 

kwas solny 35% 31,0 

kwas askorbinowy 30,1 

kwas amidosulfonowy 38,0 

tiosiarczan sodu 17,4 

kopolimer akrylowy 16,2 

chlorowodorek mocz-
nika 1:1 

35,1 

chlorowodorek mocz-
nika 2:1 

42,5 

dwutlenek węgla 93,8 

 
Z przeprowadzonych testów wynika, że zdecydowanie najlepiej 

działającym ze środków chemicznych był dwutlenek węgla. 
Do czasu zakolmatowania sączka pomiarowego przepłynęło prawie 
94 l. kondycjonowanej dwutlenkiem węgla wody termalnej. 
Jest to ponad 10 razy więcej niż w przypadku surowej wody, 
bez żadnego dodatku. Pozostałe dozowane środki w mniejszym 
lub większym stopniu również działały. Ilość przepływającej wody 
przez nie kondycjonowanej była większa niż dla czystej solanki. 
Wysokie przepływy zanotowano dla chlorowodorku mocznika, kwa-

su solnego czy kwasów organicznych. Mniejsze wartości dla tiosiar-
czanu sodu, kopolimeru akrylowego czy kwasu mrówkowego. 

Podczas dozowania substancji kondycjonujących wykonano 
oznaczenia zmian składu chemicznego wody termalnej, gazów 
oraz osadów. Ze względu na to, że substancję musiałby być dozo-
wane w stosunkowo małych ilościach zmiany składu chemicznego 
były nieznaczące, nie odbiegające od standardowych. Zakresy 
stężeń poszczególnych pierwiastków w wodzie termalnej, próbkach 
gazu czy w osadach z sączków pomiarowych mieściły się w stan-
dardowych wartościach uzyskiwanych dla czystej wody termalnej. 

2. BADANIA NA INSTALACJI GEOTERMALNEJ 

2.1. Stanowisko badawcze  

Opracowano stanowisko badawcze, w którym badano skutecz-
ność opracowanej technologii bezpośredniego na instalacji geoter-
malnej. Najlepsze efekty uzyskano w wyniku wtłaczania poszcze-
gólnych preparatów w różnych miejscach instalacji geotermalnej 
za pomocą pomp dozujących (rys. 3). Dozowanie preparatów od-
bywa się jeszcze przed odbiorem ciepła od wody termalnej za po-
mocą wymienników ciepła. Przez to kondycjonowanie wody zacho-
dzi przed jej schłodzeniem.  

 

 
Rys. 3. Pompa dozująca wytypowanie środki chemiczne 
do instalacji geotermalnej (fot. Marcin Mazur) 

 
W ramach prowadzonych badań wykonywana była korekta za-

łożonych ilości dozowanych środków. Stężenia zwiększono 
z 90 ml/m3 wody termalnej do 200 ml/m3. Dwutlenek węgla 
z cysterny dozowany był przed halą ciepłowni w ilościach 50-70 
m3/h (rys.4). 

 

 
Rys. 4. Cysterna wraz z instalacją dozującą dwutlenek węgla  
(fot. Marcin Mazur) 
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2.2. Wyniki badań  

Dozowanie do obiegu geotermalnego środków takich jak: kwas 
solny 35%, kwas mrówkowy 80%, kwas amidosulfonowy, kwas 
cytrynowy, kwas askorbinowy, chlorowodorek  mocznika 1:1, chlo-
rowodorek  mocznika 2:1, tiosiarczan sodu oraz kopolimer akrylowy 
w ilościach 200 ml/m3 przepływającej wody termalnej 
nie przekładało się znacząco na zmiany jej właściwości. Obserwo-
wano nieznaczne wahania pH, redox, konduktywności oraz zawar-
tości tlenu w trakcie dozowania, jednak pomiary mieszczą się 
w zakresach występujących wcześniej. Nie stwierdzono zmian 
chemicznych w wodzie termalnej, w wydobywającym się z niej gazie 
oraz w powstających osadach. Parametry pracy układu geotermal-
nego nie wykazały gwałtownych zmian.  

Na tym etapie o skuteczności stosowanych środków może 
świadczyć częstość wymiany filtrów. Przed rozpoczęciem testowa-
nia filtry workowe wymieniane były co 8 - 10 dni. Po dozowaniu 
wytypowanych preparatów filtry workowe pracują nawet powyżej 30 
dni. Zaprzestanie testów ponownie powoduje konieczność częst-
szego wymieniania filtrów. Podobnie sytuacja wygląda z filtrami 
świecowymi. Bez dozowania cieczy kondycjonującej ich żywotność 
wynosi około 3 tygodni. W trakcie prowadzenia testów filtry świeco-
we pracuję powyżej 6 tygodni bez konieczności ich wymiany. 

W przypadku dozowania dwutlenku węgla, którego zatłoczono 
w sumie 35 ton, obserwowano zmianę składu gazu uzyskanego 
z wody termalnej. Większość stanowił dwutlenek węgla, a nie jak 
to było do tej pory azot. Zmiana nastąpiła wyłącznie na czas dozo-
wania gazu do obiegu geotermalnego. Zatłaczanie CO2 spowodo-
wało spadek ciśnienia zatłaczania wody termalnej na otworze Py-
rzyce GT-2 oraz zmniejszenie jej pH. Wartości pH przed kondycjo-
nowaniem wody dwutlenkiem węgla wynosiły około 6,2, nato-
miast w trakcie około 4,7. Należy sądzić, że właśnie obniżone pH 
kondycjonowanej wody termalnej spowodowało zmniejszenie ci-
śnień zatłaczania. 

Przed dozowaniem CO2 wydajność zatłaczania wynosiła 
130 m3/h przy ciśnieniu na głowicy otworu Pyrzyce GT-2 stopniowo 
dochodzącym do 9 barów. Ciśnienie stopniowo rosło od czasu 
wykonania perforacji rur okładzinowych oraz po czyszczeniu me-
chanicznym i chemicznym wykonanym w ramach programu GEKON 
w czerwcu 2016 roku.  

Po zatłoczeniu  dwutlenku węgla w dniach 17 – 25 maja ciśnie-
nie  na głowicy otworu chłonnego Pyrzyce GT-2 spadło do 5,5 bara 
(rys. 5), a następnie rosło do 6 barów osiągając maksymalnie 
7 barów przy wydajności zatłaczania do 100 m3/h.  Do końca sierp-
nia 2017 roku ciśnienie zatłaczania na głowicy otworu Pyrzyce GT-2 
nie przekroczyło 7,5 bara. W czasie dozowania dwutlenku węgla 
ciśnienie na głowicy otworu Pyrzyce GT-2 utrzymywało 
się na stałym poziomie by po dozowaniu zacząć rosnąć (rys. 5). 

Należy stwierdzić, że wpływ dwutlenku węgla nie ograniczył się 
wyłącznie do czasy jego dozowania do wody termalnej. Od maja 
do października 2017 roku obserwuje się mniej gwałtowne zwięk-
szanie się ciśnienia zatłaczania na otworze Pyrzyce GT-2 mi-
mo zwiększania wydajności zatłaczania we wrześniu do 150 m3/h. 
Nie występują gwałtowne skoki ciśnienia zatłaczania powodujące 
przestoje pracy układu geotermalnego. 

PODSUMOWANIE 

Wytypowane na etapie badań laboratoryjnych środki chemicz-
ne do kondycjonowania wody termalnej testowano w warunkach 
półprzemysłowych na boczniku instalacji geotermalnej przy pomocy 
praski ciśnieniowej oraz w warunkach przemysłowych podczas 
normalnej pracy Geotermii Pyrzyce. 

W trakcie testów  w warunkach półprzemysłowych stwierdzono, 
że wytypowane środki nadal działają w pozytywny sposób na wodę 
termalną. Kondycjonowana woda termalna w znacząco mniejszym 
stopniu wykazywała zdolność do wytrącania osadów. Zbadano 
to na podstawie ilości przepływającej wody do czasu zakolmatowa-
nia sączka pomiarowego w prasce ciśnieniowej. W związku z po-
wyższym przystąpiono do dozowania środków chemicznych 
do obiegu geotermalnego. 

Testowanie w warunkach przemysłowych pokazało, że dozo-
wanie środków kondycjonujących, oprócz dwutlenku węgla, 
nie wpływa znacząco na parametry pracy układu oraz na właściwo-
ści fizykochemiczne wody, gazów i osadów. Stężenia dozowanych 
substancji były za niskie w porównaniu do dużych wydajności eks-
ploatacji wody termalnej, które dochodziły do 130 m3/h.  

Zatłaczanie dwutlenku węgla spowodowało mierzalne skutki. 
Obniżyło pH wody termalnej oraz doprowadziło do zmniejszania 
ciśnienia zatłaczania na głowicy otworu Pyrzyce GT-2.  

 
Rys. 5. Wydajność zatłaczania oraz ciśnienie zatłaczania na otworze Pyrzyce GT-2 od kwietnia do lipca 2017 roku z zaznaczonym okresem 
dozowania dwutlenku węgla (opracowanie własne) 
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Po zaprzestaniu badań z dwutlenkiem węgla nastąpił wzrost ciśnie-
nia zatłaczania oraz powrót pH wody do standardowych wartości. 

Przeprowadzone badania nad środkami chemicznymi, któ-
re mogą posłużyć do kondycjonowania wody termalnej wskazują, 
że są one skuteczne. Testy na boczniku instalacji pokazały, 
że kondycjonowana woda termalna ma mniejszą zdolność do wy-
trącania osadów. Testy w warunkach przemysłowych wykazały, 
że mimo niskich stężeń dozowanych środków obserwowane 
są pozytywne skutki takie jak mniej kolmatujące się i dłużej pracują-
ce filtry oraz w przypadku dozowania dwutlenku węgla obniżanie pH 
wody termalnej oraz ciśnienia zatłaczania wody do otworu chłonne-
go. Pozytywne skutki kondycjonowania zatłaczanej wody termalnej 
występują również poza okresem dozowania środków chemicznych. 
Dalsza praca układu geotermalnego jest stabilniejsza, nie występują 
skoki ciśnienia i nie ma przerw w działaniu człony geotermalnego. 
Ciśnienia zatłaczania do otworu chłonnego rosną wolniej pozwala-
jąc na zachowanie wysokich wartości eksploatacji wody termalnej. 
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Analysis of impact a new conditioning chemicals of thermal 
water on  performance geothermal heating plant in Pyrzyce 

Paper discussed investigation a new methods of condi-

tioning thermal water by chemicals, that performed on a 

geothermal heating plant in Pyrzyce. The chemicals tested in 

the first phase were tested on a lateral pipeline and then 

under industrial conditions during normal operation of the 

geothermal heating plant. 
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