
 

Нещодавно компанія LPRC організувала моніторинг-семінар CHPM2030 (CHPM2030 Visioning 
Workshop) у Лас-Пальмасі. Окрім членів Консорціуму, у заході прийняли участь співробітники 
дослідницьких центрів та компаній геотермального та мінерального секторів. Семінар є 
перспективною частиною проекту, яка має на меті встановити основу для подальшої реалізації 
технології CHPM (Комбінована екстракція тепла, електроенергії та металу) у майбутньому 
(2030/2050). Мета цього семінару полягає у створенні спільного бачення, чіткої картини, опису 
ідеальної стратегії розвитку технології до 2030/2050 рр., і встановленні для нього реальних/ 
придатних для вимірювання цілей. 
 
Семінар розпочався з вступних презентацій (Tamas Madarasz: сучасний стан CHPM, Tamas 
Miklovicz: WP6 та Marco Konrat: методологія Visioning), що передбачали групове обговорення 
даних тем (наприклад, буріння), вимоги реалізації цілей та досягнення мети перш ніж технологія 
CHPM пілотує (TRL 6-7) до 2030 року та повноцінно стартує (TRL 8-9) до 2050 року. Різні теми були 
згруповані за напрямками: дослідження та ринок, розвиток та керування. Кожен містив підтеми та 
проблеми, які виникли під час опитування Delphi. До існуючого переліку учасники додавали нові 
питання чи доопрацьовували існуючі під час групової роботи. Мета групової роботи полягала у 
визначені придатних до вимірювання цілей у кожному з випадків для 2030 та/або 2050 років 
(наприклад, скорочення витрат на буріння до 2030 року в межах 30%). Загальна мета – бачення 
перспективи. 
 
Останнє засідання було присвячено досягненню консенсусу. Для цього команда представила всі 
групові бачення (за місцевістю, за часовий проміжок) та створила спільну картину 2030 і 2050 років. 
Потребується подальша обробка, однак завдяки заходу робота підживлена новими ідеями та 
внесками. Дорожні мапи CHPM на 2030 та 2050 рік базуватимуться на сформованому під час 
заходу баченні, окреслять дії, спрямовані на досягнення поставлених цілей та бажаного 
результату у майбутньому. 

На другий день учасники відвідали океанографічну платформу PLOCAN. Океанічна платформа 
Канарських островів (PLOCAN) є дослідницькою інфраструктурою (RI), позначеною Іспанською 
національною дорожньою картою (Spanish National Roadmap) ICTS (Unique Scientific and 
Technological Infrastructure). Цей візит включав поїздку на човні, для відвідування платформи в 
океані, а також берегових лабораторій для презентації майбутнього дослідницького проекту 
PLOCAN та блакитної економіки Канарських островів. 
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