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Визначення 
методологічної основи

Огляд європейських 
металогенічних поясів, у тому 

числі структури рудних тіл, 
наявності даних, формулювання 

концептуальної основи для 
системи ‘orebody-EGS’.

К О Н Ц Е П Ц І Я  І
С Т Р А Т Е Г І Я  П Р О Е К Т У
Європейська економіка є надзвичайно 

залежною від енергетичного та мінерального 

постачання для задоволення як виробничих, так 

і соціальних потреб. У зв’язку з цим поточними 

викликами є: зниження витрат на виробництво 

енергії та його шкідливого впливу на довкілля, 

зменшення залежності від імпортованої 

стратегічної сировини. Реагуючи на ці виклики, 

проект CHPM2030 ставить за мету розробку 

нової технології, яка поєднує в собі глибинне 

виробництво геотермальної енергії з 

екстракцією металів із геотермальної рідини та 

об’єднує ці процеси в єдину збалансовану 

систему: Combined Heat Power and Metals – 

CHPM (комбінована теплоенергетика та метали). 

З метою поліпшення економічної ситуації 

розробки глибинної геотермальної енергії, 

проект випробовує та досліджує можливості 

технологій маніпулювання металоносними 

геологічними формаціями з геотермальним 

потенціалом на глибині від 3 до 4 км та, 

можливо, навіть глибше. Наша мета полягає у 

втіленні в життя ідеї взаємопов’язаного 

виробництва енергії та металів та оптимізації 

відповідно до вимог ринку в майбутньому. 

Проект прагне забезпечити верифікацію 

технологічного концепту в лабораторних умовах.

Лабораторні експерименти та 
дослідження рудних тіл

Розробка методів управління 
резервуаром ‘orebody-EGS’, що імітує 

характеристики рудного тіла, проведення 
тестів вилуговування на зразках з 

досліджуваних ділянок, тестування 
металічної мобілізації з наночасток.

Відновлення металів та 
виробництво 

електрохімічної енергії
- Відновлення металів в умовах високого 
тиску та температури за допомогою 
електролізу, а також в умовах низького тиску 
та температури за допомогою газодифузійного 
електроосадження та електрокристалізації;
- Вироблення соле-градієнтної енергії з 
геотермального флюїду після відновлення 
більшої частини його тепла.

Створення стабільної 
основи для моделі

Огляд економічних, соціальних та 
екологічних аспектів 

пропонованої технології CHPM.

Інтеграція системи
Формулювання концептуальної 
основи станції CHPM, інтеграція 
різних технологічних елементів, 

налагодження динаміки системи, 
оптимізація процесу та створення 

схеми процесу CHPM.

Загальна оцінка 
стабільності

Визначення базової економіки 
енергії та мінеральної сировини, 
оцінка впливу на суспільство та 

довкілля, політичних наслідків та 
етичних проблем.

Дорожня карта та 
підготовка пілотажу

Проведення опитування Delphi (Delphi 
survey), сканування Horizon (Horizon 

Scanning), оцінка перспектив (Visioning 
process), співставлення даних, 

отриманих з потенційних пілотажних 
ділянок з Європейським оглядом, з 

метою створення основи для подальшої 
пілотної реалізації та технологічних 

дорожніх карт до 2030 та 2050 років.
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Результати вищезгаданих заходів доступні для завантаження за посиланням
http://www.chpm2030.eu/outreach.

Щоб бути в курсі новин проекту – слідкуйте за нами у соцмережах
@CHPM2030 та chpm2030.eu/news.

http://www.chpm2030.eu/outreach.
http://chpm2030.eu/news.

