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ВИКЛИК
Європейський Союз зобов’язався зменшити 
викиди парникових газів та сприяти 
всебічному переходу до економіки з низьким 
вмістом вуглецю. Глибока геотермальна 
енергія - це ключова технологія досягнення 
цієї мети, яка виробляє як тепло, так і 
електроенергію, і доступна практично в 
будь-якому місці. Головним завданням, з 
яким ми стикаємося, - зменшити капітальні 
витрати та експлуатаційні витрати 
посилених геотермальних систем (EGS).

Європа стикається з ще однією великою 
проблемою: забезпечення постачання 
критично важливої сировини, зокрема 
металів, для європейської промисловості. 
Це погіршується зменшенням числа діючих 
гірничо-видобувних підприємств в межах 
Європи. Таким чином, наша залежність від 
імпорту металів зростає з кожним роком, 
незважаючи на значні зусилля у розробці 
технологій переробки та матеріалознавства. 
Проте значні металеві корисні копалини 
(рудні тіла) знаходяться значно нижче 
глибини звичайного видобутку. Температури 
на таких глибинах високі, і є докази про 
багаті на метали води в межах існуючих 
геотермальних електростанцій.

ОЧИКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Використовуючи найсучасніші розробки геотермальної 

енергії, найновіші геоінформаційні дані про 
структури мінеральних родовищ, великі лабораторні 
експерименти та моделювання, що підтримуються 
новими прогнозними моделями рудогенезу, проект 
розвине: 

· Доказ концепції технологічної та економічної 
доцільності мобілізації металів із надглибоких 
родовищ корисних копалин, у поєднанні з 
геоінформаційними методами, з метою посилення 
природних взаємопов’язаних систем руйнування в 
межах тіла;

· Інноваційні шляхи вилуговування стратегічних металів 
з геологічних утворень та відповідних електрохімічних 
методів вилучення та відновлення металів на 
поверхні;

· Специфічні рішення для формування металево-
мінеральних утворень для когенерації електроенергії 
з використанням сили електродиалізного зворотного 
градієнта;

· Нову концептуальну основу, яка збільшить загальну 
кількість економічно вигідних геотермальних ресурсів 
в Європі;

· Моделі оцінки економічної доцільності для таких 
нових об’єктів;

· Комплексну структуру оцінки техніко-економічного 
обґрунтування для оцінки економічних, екологічних та 
соціальних наслідків запропонованої нової технології;

· Комбіновані металогенічні моделі та 
набори геотермальних даних, з метою 
розробки бази даних відповідних 
територій, як тематичні дослідження в 
Європі, де такі розробки можуть бути 
здійсненними;

· Дорожню карту на підтримку пілотної 
реалізації такої системи до 2030 року, 
повномасштабну комерційну реалізацію 
до 2050 року.

РІШЕННЯ
Проект CHPM2030 визначає технологічний шлях, 
який може суттєво зменшити залежність Європи 
від імпорту критичних металевих мінералів та 
енергії. Проект спрямований на нові концепції, 
пов’язані з виробництвом геотермальної енергії 
та металів, і таким чином підвищує економічну 
життєздатність проектів EGS. Це вимагатиме 
нових методів для виявлення та маніпулювання 
придатними металоносними формаціями, 
використовуючи комбінацію геоінженерних та 
просунутих електрохімічних методів. Проект 
CHPM2030 має на меті створити доказ концепції 
технічної та економічної доцільності цього в 
лабораторних масштабах.
Незважаючи на те, що існує багато 
досліджень, необхідних для створення такого 
об’єкта до 2030 року, даний проект, який 
триватиме до середини 2019 року, 
зосереджується на лабораторних дослідженнях 
щодо технології вилуговування на місці, 
електрохімічного вилучення металу, збирання 
електрохімічної енергії, системної інтеграції 
для об’єктів нового типу та включає розробку 
концепцій нового типу установки, моделювання 
економічної доцільності та моделювання 
екологічної життєздатності для запропонованих 
технологічних сценаріїв.

ЗАВАНТАЖЕННЯ
Під час майбутнього
напрямку CHPM2030
робочі групи проекту випустили чотири 
останні важливі доповіді. 

Ці огляди охоплюють: 
›- металогенез в Європі в ймовірних регіонах, 
де можливо EGS; 

›- які корисні існуючі дані доступні; 
›-характеристики рудного тіла, що стосуються 
EGS; 
›- концептуальні основи для оперативного 
виявлення рудного тіла -EGS. 

Ці дослідження доступні для завантаження на
 http://www.chpm2030.eu/outreach.


