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Az Európai Unió elkötelezett az üvegházhatást
elősegítő gázkibocsátás csökkentése mellett,
továbbá amellett, hogy hozzájáruljon egy, az
alacsony szénhidrogén kibocsátású gazdaságra
való, mindenre kiterjedő átálláshoz. Ennek a célnak
az eléréséhez a mély geotermikus energia az egyik
kulcstechnológia, mely szinte bárhol elérhető mind
hő, mind elektromos áram termelésére. A legfőbb
kihívás, amivel szemben állunk, az EGS (Enhanced
Geothermal Systems - Generált Geotermikus Energia)
egyszeri és működési költéségének csökkentése.
Európa még egy nagy kihívással áll szemben: be kell
biztosítania a szükséges nyersanyagkészlet, főként
a fémek utánpótlását az európai ipar számára. Ezt
a helyzetet tovább rontja az Európában található
működő bányák csökkenő száma. Így évente
növekszik az import fémektől való függésünk, annak
ellenére, hogy számottevő erőfeszítés történik
az újrahasznosítással kapcsolatos technológiák
és anyagtudomány fejlesztésének terén. Habár
számottevő fémtartalék (érclelőhely) van jóval a
bányászatban szokványos kitermelési mélység alatt.
A hőmérséklet ezekben a mélységekben magas, és
bizonyított, hogy fémben gazdag vizek találhatóak
működő geotermikus erőműveknél.

A CHPM2030 projekt egy olyan technológiai
útvonalat határoz meg, ami alapjaiban csökkentené
Európának a szükséges fémek importjától, illetve
az import energiától való függését. A projekt
azokat az új koncepciókat célozza meg, melyek
a geotermikus energia termelését a fémek
kitermelésével párosítják, ezáltal javítva az
EGS projektek gazdasági fenntarthatóságát. Új
módszerek szükségesek a megfelelő fémtartalmú
képződmények mérnökgeológiai és fejlett
elektrokémiai módszerek kombinációjának
használatával történő meghatározásához és
kezeléséhez. A CHPM2030 projekt célja, hogy
laboratóriumi szinten példát hozzon létre a technikai
és gazdasági megvalósíthatósági tanulmány
kivitelezhetőségére.
Bár sok kutatás szükséges ahhoz, hogy egy ilyen
rendszer valósággá váljon 2030-ra, a jelenlegi –
2019 közepéig futó – projekt az adott helyen
történő lúgozás, az elektrokémiai fémkitermelés,
az elektrokémiai energia begyűjtés, és egy
újfajta integrációs rendszer technológiájának
laboratóriumi vizsgálataira fókuszál; és az
előrelátható technológiai lehetőségekre vonatkozóan
magában foglalja egy újfajta erőmű, egy gazdasági
megvalósíthatósági modell, illetve a környezeti
megvalósíthatósági vizsgálat elkészítését is.

LETÖLTÉS
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
A legkorszerűbb, geotermikus energiával kapcsolatos
fejlesztések, az ásványi anyag lerakódásokkal
kapcsolatos legújabb földtudományos adatok, illetve
kiterjedt laboratóriumi kísérletek és szimulációk
használatával, továbbá az érc keletkezésének új,
prognosztikus modelljei segítségével, a projekt az
alábbiakat kívánja megoldani:
›› Működő modell a fémek ultra-mély ásványi
lerakódásokból
való
mobilizációjának
technológiai és gazdasági kivitelezhetőségére,
mérnökgeológiai technikák kombinációját
használva az érctestben található természetes,
összefüggő törési rendszerek felfedésére
›› Innovatív útvonalak megtalálása geológiai
formációkból nyert stratégiai fémek kinyeréséhez,
és az ehhez kapcsolódó, a felszíni fémkinyerésre és
visszanyerésre irányuló elektrokémiai módszerek
megtalálása.
›› Fémtartalmú ásvány formációk irányított
alkalmazása specifikus oldatok elektrodialízisével,
az elektromos áram kapcsolt energiatermeléssel
történő előállításához.
›› Egy új koncepcionális keret, ami növeli a
gazdaságilag életképes geotermális források
számát Európában.
›› Gazdasági megvalósíthatósági értékelés modellek
alkalmazása az ilyen új létesítményekre.

››A projekt céljának

alátámasztására négy fontos
beszámolót készítettek a
munkabizottságok. Ezek a következők:
››• metalogenezis Európában, főleg azokban a
régiókban ahol az EGS lehetséges
››• milyen korábbi, használható adatok
elérhetőek
››• az érctest EGS szempontjából érdekes
tulajdonságai
››• a működő érctest-EGS fogalmi
meghatározása, kerete.
Ezek a jelentések innen letölthetők:
http://www.chpm2030.eu/outreach.

›› Integrált megvalósíthatósági értékelési keret a

javasolt új technológia környezeti és szociális
hatásainak kiértékelésére.
›› Kombinált metallogéniai modellek és geotermális
adathalmazok az Európában található, ilyen
jellegű fejlesztések megvalósítására alkalmas
megfelelő területeket tartalmazó adatbázis –
mint esettanulmányok - kialakításához.
›› 2030-ra térkép eme rendszer bevezetőkivitelezéséről, és a teljes kereskedelmi
megvalósítás/kivitelezés 2050-re.

