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UITDAGING
De Europese Unie heef t zich verbonden aan 
broeikasgasreductie en een grote bijdrage aan 
de overgang naar een koolstofarme economie. 
Diepe geothermische energie is hierin een 
cruciale technologie; het genereert zowel warmte 
als elektriciteit en is bijna overal aanwezig. 
De grootste uitdaging is een investerings- en 
bedrijfskostenreductie van verbeterde geothermie 
systemen (Enhanced Geothermal Systems - EGS).
Europa krijgt tevens te maken met een nog 
grotere uitdaging: het waarborgen van de winning 
van essentiële delfstof fen met name metalen 
voor de Europese markt. Dit wordt verslechterd 
door een afname van actieve mijnen in Europa. 
Dientengevolge wordt onze afhankelijkheid van 
de import van metalen ieder jaar groter ondanks 
grote inspanningen in de ontwikkeling van 
recycle technologieën en productkennis. Echter, 
belangrijke ertsafzettingen bevinden zich dieper 
dan de conventionele mijnbouw. De temperatuur 
op dergelijke dieptes is hoog, en er zijn aanwijzingen 
voor metaalaanrijking in water binnen bestaande 
geothermie energiecentrales. 

VERWACHTTE RESULTATEN 
Gebruikmakend van de meest geavanceerde 
geothermische energie technologische ontwikkelingen, 
de meest recente geo-wetenschappelijke data met 
betrekking tot mineraal afzettingen, uitgebreide 
laboratorium experimenten en simulaties, en ondersteund 
door nieuwe voorspellende ertsgenese modellen, zal 
het project het volgende ontwikkelen:
 › Een proof of concept om de technische en 

economische haalbaarheid van mobilisatie 
van metalen van zeer diepe ertsafzettingen 
in combinatie met geotechniek ten einde de 
natuurlijk verbonden breuksystemen in een 
ertslichaam te vergroten; 

 › Grensverleggende manieren om strategische 
metalen te onttrekken aan geologische formaties, 
en overeenkomstige elektrochemische methoden 
om metalen te verwijderen en terug te winnen;

 › Concrete oplossingen voor ertsvorming tijdens 
de opwekking van elektriciteit uit omgekeerde 
elektrodialyse of tewel blauwe energie;

 › Een nieuw conceptueel kader, dat de economisch 
haalbare aardwarmteproductie  in Europa 
vergroot;

 › economische haalbaarheidsonderzoeken voor 
dergelijke nieuwe voorzieningen; 

 › Een geïntegreerd haalbaarheidstoetsingskader ter 
evaluatie van de gevolgen van het voorgestelde 

nieuwe technologie op de economie, het milieu en 
de maatschappij;

 › Gecombined metallogenische modellen en 
geothermische datasets, ten einde een database 
van praktisch geschikte gebieden in Europa op te 
zetten waar dergelijke ontwikkelingen haalbaar 
zouden kunnen zijn;

 › Een stappenplan ter ondersteuning het opzetten 
van proefprojecten van een dergelijk systeem in 
2030 en een volledig commerciële toepassing voor 
het jaar 2050.

OPLOSSING
Het CHPM2030 project onderzoekt van een 
technologische mechanisme welke de Europese 
afhankelijkheid van zowel de import van 
cruciale ertsen en energie sterk vermindert. 
Het project beoogt nieuwe concepten waarbij de 
winning van geothermische energie en metalen 
worden gecombineerd en dus de economische 
haalbaarheid van EGS projecten verbeterd.  Dit 
vereist vernieuwende exploratietechniek van 
geschikte ertsrijke formaties gebruik makend van 
een combinatie van geotechniek en geavanceerde 
elektrochemische procedés. Het CHPM2030 project 
beoogt het opstellen van een proof of concept van 
de technische en economische haalbaarheid onder 
laboratoriumomstandigheden.
Ofschoon er veel onderzoek nodig is om een 
dergelijke exploratie te realiseren in 2030, focust 
het huidige project, welke tot halfweg het jaar 
2019 loopt, zich op laboratorium onderzoek 
naar een in-situ elektrochemische erts 
onttrekking- en winningstechniek, opwekken van 
elektrochemische energie en systeem integratie 
voor een nieuw type voorziening, met inbegrip 
van de ontwikkeling van nieuwe type centrales,  
economische haalbaarheidsmodel en duurzame 
levensvatbaarheid simulaties van de voorgestelde 
technologische scenario’s. 

DOWNLOAD
Bepalend voor het toekomstig 
richting van dit project zijn 
er vier recente belangrijke 
rapporten  gemaakt door de werkgroepen. 
Deze omvatten onderzoeken naar: 
 ›• metallogenese in Europa in potentiele 
gebieden waar EGS mogelijk is; 
 ›• welke nuttige data is er al zijn; 
 ›• de ertsvoorraden eigenschappen relevant 
voor EGS; 
 ›• en het conceptueel kader voor een 
operationele ertsvoorraden - EGS. 

De studies zijn beschikbaar op 
http://www.chpm2030.eu/outreach. 


