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EEN HORIZON 2020 PROJECT
CHPM2030 is een 42-maand durend H2020 project
gefinancieerd door de Europese commissie welke gestart
is op 1 januari 2016. CHPM2030 beoogt een vernieuwende
en in potentie baanbrekende technologische oplossing te
ontwikkelen welke bijdraagt aan de Europese behoefte
aan energie en strategisch belangrijke metalen middels
een geïntegreerde winning. Met een grensverleggende
ontwikkeling van geothermale bronnen, mineraal extractie en
elektro-metallurgie beoogt het project het samenvoegen van
zeer diepe metaalhoudende gesteentepakketten met een erts
verrijkend geothermaal systeem dat als basis zal dienen voor
de ontwikkeling van een nieuwe type voorziening voor een
gecombineerde warmte, energie en ertswinning (Combined
Heat, Power and Metal extraction; CHPM). In de voorgestelde
technologie zal het ertshoudend gesteentepakket zo bewerkt
worden dat de gelijktijdige productie van energie en metalen
mogelijk zal zijn. Deze technologie wordt mogelijk zo
geoptimaliseerd dat het zal voldoen aan de marktvraag van
enig moment in de toekomst.
Het werkplan is zodanig opgezet om te voorzien een plan van
aanpak voor de volgende hypotheses:

›› De samenstelling en structuur van de ertslichamen hebben
bepaalde voordelen welke wij kunnen benutten in de
ontwikkeling van verbeterde aardwarmte systemen.
›› Hoge concentraties metalen kunnen over een langere tijd
uit ertslichamen onttrokken worden en bepalen mogelijk
voor een belangrijk deel de economische waarde van een
verbeterde aardwarmte systeem.
›› Het voortdurend onttrekken van metalen zal de uitvoering
van het systeem in de loop der tijd op een gecontroleerde
wijze vergroten en zal zonder het gebruik van hoge-druk
stimulatie een potentieel nadelig effect van zowel warmteen metaalwinning minimaliseren.
De uiteindelijk doelstelling van het project is een blauwdruk
en gedetailleerde specificatie van een nieuw type
toekomstige voorziening te ontwerpen welke erop gericht
is en van het begin af aan opereert als een gecombineerde
warmte-, energie- en metaalwinningssysteem. Daarnaast
beoogt het project een nieuwe impuls voor de ontwikkeling
van aardwarmte in Europa te genereren door niet eerder
verkende trajecten tijdens de opstartfase van eerdere studies
te benutten.

VERWACHTE EFFECTEN
›› Creëren van een wetenschappelijke basis voor
toekomstige CHPM voorzieningen waarbij nieuwe elektrogeochemische concepten en geologische technieken een
nieuwe generatie geothermale ontwikkelingen in Europa
worden bevorderd.
›› Voor zover nog niet gekoppeld, de twee technologisch
gebieden (hernieuwbare energie en winning van mineralen)
verbinden opdat het landschap voor geothermale
ontwikkelingen in Europa verandert, en voldoet aan Europa
‘s behoefte aan noodzakelijke mineralen.
›› Richten op de energie uitdaging door nieuwe technologische
wegen voor geothermale energie te onderzoeken en tevens
middels de verwachte verbetering van de economische
haalbaarheid van geothermie investeringen.
›› Andere doelstellingen van het Europees delfstoffen
initiatief (Raw Materials Initiative; RMI) ondersteunen en
het strategisch implementatie plan meer dan alleen cruciale

››

››

››
››

delfstoffen een bijdrage levert aan lokale, regionale en
nationale beleidsmakers belast met bestemmingsplannen.
Beleidsmakers helpen met het in beeld brengen
van strategische keuzes betreffende toekomstige
energie technologie en integratie van toekomstige
energiesystemen middels een onderzoekstraject in
combinatie met een economische haalbaarheidsmodel.
Een groeiend aantal potentieel uitvoerbare, levensvatbare
geothermale bronnen, niet alleen in Europa, maar ook
wereldwijd, ondersteund gelijktijdig productie van
waardevolle metalen.
Alternatieve wegen onderzoeken voor hydraulisch
fractureren (“kraken”) door de ontwikkeling van de
“uitlogingsbenadering”.
De aantrekkelijkheid van geothermale technologie
verhogen door verbeterde kostenefficiënte, technische
uitvoering en milieurendement van het systeem.

Schematisch overzicht van de beoogde CHPM voorziening.

