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Schematic overview of the envisioned CHPM Facility.

ХОРИЗОН2020 Пројекат финансиран
CHPM 2030 (Combined Heat, Power and Metal Extraction 
2030) је 42-месечни пројекат у оквиру програма Хоризон 
2020 започет 1. јануара 2016, који финансира Европска 
комисија. Пројекат има за циљ да се развије ново, 
потенцијално проблематично технолошко решење које 
може помоћи да се задовоље енергетске потребе као 
и потребе за екстракцијом („лужењем“) стратешких 
метала Европске Уније у међусобно повезаном процесу. 
Истраживања везана за геотермалне изворе, екстракцију 
минерала и електро-металургију имају за циљ да се 
изврши превођење односно претварање дубоких 
металичних минералних формација у један „побољшан 
рудно-геотермални систем (ПГС)“ који ће послужити као 
основа за развој новог типа постројења за „комбиновану 
производњу топлоте, енергије и екстракције метала“ 
- CHPM. Од у те сврхе предвиђене технологије, очекује 
се да ће помоћи манипулацију рудоносних геолошких 
формација на начин заједничке производње енергије 
и метала, а у складу са захтевима тржишта у било ком 
тренутку у будућности.
План рада успостављен је на начин да се докажу следеће 
хипотезе:
 › Својим саставом и структуром, рудна тела поседују 

одређене предности које могу да се искористе у сврху 

ОЧЕКИВАНИ УТИЦАЈ
 › Стварање научне основе за будућа CHPM постројења у 

којима ће нови концепти у домену електро-геохемије 
и геолошког инжењеринга (инжењерства) отворити 
нову етапу развоја геотермалне енергије у Европи;

 › Спајање два, до сада неспојива (неповезана) 
технолошка подручја (обновљиви извори енергије 
и екстракција минерала) мења слику развоја 
геотермалне енергије у Европи, и задовољава 
европске потребе за критичним минералима;

 › Апострофирање енергетског изазова у истраживањима 
нових технологија за производњу геотермалне 
енергије, као и очекивано побољшање економске 
исплативости геотермалних инвестиција;

 › Подршка другим циљевима ЕУ Иницијативе о 
Сировинама (ИОС) и њеног стратешког плана 
за имплементацију изван критичних сировина 
које пружају могућност укључивања локалних, 
регионалних и националних доносиоца одлука, 
надлежних за планирање развоја;

 › Помоћ доносиоцима одлука у Европи да формулишу 
стратешке одлуке везане за будуће енергетске 
технологије и њихова интеграција у будући енергетски 
систем кроз истраживање технолошких планова у 
комбинацији са моделирањем њихове економске 
оправданости;

 › Повећање броја потенцијално одрживих геотермалних 
извора, не само у Европи, већ и широм света, у 
заједничкој производњи са драгоценим металима;

 › Истраживање алтернативних путева хидрауличног 
ломљења кроз развој „лужења“;

 › Повећање атрактивности геотермалних технологија 
за побољшање економичности, технолошких учинака 
и система заштите животне средине;

 › Повезивање хиљада заинтересованих научника, 
инжењера и доносиоца одлука успостављањем 
кооперативних веза кроз већ постојеће пројекте 
везане за критичне сировине и геотермалну 
енергију као и друге технолошке пројекте.

развоја Побољшаних Рудно-Геотермалних Система 
(ПГС);

 › Лужење метала из рудних тела у високим 
концентрацијама може значајно утицати на економију 
ПГС у дужем временском периоду; 

 › Континуираним издвајањем („лужењем“) метала 
повећаће се перформансе система током времена 
на контролисан начин и без употребе високог 
притиска као стимулације резервоара, уз евентуалне 
минималне штетне утицаје и топлоте и екстракције 
метала.

Коначни исход пројекта је да се доставе нацрти и 
детаљне спецификације за нови тип будућег постројења 
који је од самог почетка дизајниран и руковођен као 
комбиновани систем за производњу топлоте, енергије 
и екстракцију метала. Циљ је да се обезбеди нови 
подстицај развоју геотермалне енергије у Европи на 
основу истраживања до сада неиспитаних могућности 
ниског Нивоа Технолошке Спремности (НТС).
Ово се може постићи кроз развој Технолошког плана 
као подршке пилот-имплементацији оваквог система 
пре 2030. године, и његовом потпуном комерцијалном 
употребом пре 2050. године.


