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WYZWANIA

ROZWIĄZANIE

Unia Europejska zobowiązała się do ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych oraz działań na
rzecz zrównoważonej transformacji w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej. Energia geotermalna
jest kluczową technologią umożliwiająca osiągnięcie
tego celu, umożliwiając produkcję zarówno
ciepła, jak i energii elektrycznej, a jest dostępna
prawie wszędzie. Głównym wyzwaniem z którym
musimy się zmierzyć jest ograniczenie kosztów
inwestycyjnych i operacyjnych wspomaganych
systemów geotermalnych (Enhanced Geothermal
Systems - EGS).
Europa doświadcza także innego ważnego
wyzwania: potrzeby zabezpieczenia podaży
surowców krytycznych, w szczególności metali,
dla europejskiego przemysłu. W tym przypadku
sytuacja systematycznie się pogarsza wobec
malejącej liczby czynnych kopalń w Europie. Tym
samym, nasze uzależnienie od importu metali rośnie
z każdym rokiem, pomimo znaczących wysiłków
ukierunkowanych na rozwój technologii recyklingu
oraz rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej.
Tym niemniej, duże złoża rud metali występują na
głębokościach znacznie przekraczających możliwości
górnictwa konwencjonalnego. Temperatury
panujące na tych głębokościach są wysokie, a z
drugiej strony znana jest obecność wód zasobnych
w jony metali w obrębie istniejących instalacji
geotermalnych.

Projekt CHPM2030 ma zdefiniować ścieżkę
technologiczną która mogłaby znacząco
ograniczyć zależność Europy od importu zarówno
surowców krytycznych, jak i energii. Projekt
ma na celu rozwój nowej koncepcji połączenia
produkcji energii geotermalnej i metali, a w ten
sposób poprawę ekonomicznej efektywności
projektów dotyczących wspomaganych systemów
geotermalnych EGS. Będzie to wymagać
innowacyjnych metod identyfikacji i operowania w
odpowiednich formacjach metalonośnych z użyciem
kombinacji geoinżynierii i zaawansowanych metod
elektrochemicznych. Projekt CHPM2030 ma na celu
przygotowanie dowodu słuszności takiej koncepcji
oraz jej technicznej i ekonomicznej wykonalności w
skali laboratoryjnej.
Chociaż niezbędne jest przeprowadzenie wielu
szczegółowych badań, by uruchomić taką instalację
w perspektywie roku 2030, obecny projekt, który
ma zakończyć się do połowy 2919 roku, skupia
się na laboratoryjnych badaniach technologii
ługowania in-situ, elektrochemicznej ekstrakcji
metali, odzysku energii elektrochemicznej oraz
odpowiednich systemów integracji w instalacji
nowego typu, obejmując rozwój koncepcji takiego
zakładu nowego typu oraz modelowanie i symulacje
jej ekonomicznej i środowiskowej wykonalności dla
proponowanych scenariuszy technologicznych.

OCZEKIWANE REZULTATY
Korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie
wykorzystania energii geotermalnej, najnowszych
danych geologicznych na temat struktur złożowych,
obszernych laboratoryjnych eksperymentów i symulacji,
przy wsparciu nowych modeli prognostycznych
związanych z metalogenezą, projekt ma rozwinąć:
›› Dowód słuszności koncepcji oraz techniczna i
ekonomiczna wykonalność mobilizacji metali
z głębokich złóż przy użyciu kombinowanych
technik geoinżynierskich, w celu wzmocnienia
naturalnych systemów spękań w górotworze;
›› Innowacyjne metody ługowania metali
strategicznych z formacji geologicznych,
z
równoczesnym
rozwojem
metod
elektrochemicznych usuwania metali oraz ich
odzysku na powierzchni;
›› Związane
z określonymi formacjami
metalogenicznymi rozwiązania w zakresie
kogeneracji energii elektrycznej z użyciem
gradientowej energetycznej elektrodializy
odwróconej;
›› Nowe ramy koncepcyjne mające na celu wzrost
ilości dostępnych ekonomicznie efektywnych
zasobów geotermalnych w Europie;
›› Modele oceny ekonomicznej efektywności w
odniesieniu do nowych instalacji;
›› Zintegrowane ramy oceny wykonalności dla
ocen wpływu gospodarczego, środowiskowego i

DO ŚCIĄGNIĘCIA
Jako podstawa przyszłego
rozwoju tego projektu, cztery
ważne raporty zostały przygotowane przez
grupy robocze w ramach projektu CHPM2030.
Zawierają one przeglądy obejmujące:
• Metalogenezę w Europie w regionach gdzie
zastosowanie technologii wspomaganych
systemów geotermalnych EGS jest możliwe;
• Jakie użyteczne dane wyjściowe są dostępne;
• Charakterystykę ciał rudnych odpowiednich
do zastosowania metod EGS;
• Ramy koncepcyjne dla uruchomienia instalacji
ciało rudne-EGS.
Raporty te są dostępne do ściągnięcia na stronie:
http://www.chpm2030.eu/outreach.

społecznego proponowanych nowych technologii;

›› Połączone bazy danych modeli metalogenicznych

i geotermalnych, w celu rozwoju baz danych
odpowiednich obszarów w Europie, gdzie
rozwój proponowanych technologii mógłby być
wykonalny;
›› Mapa drogowa dla wsparcia pilotażowej
implementacji proponowanego systemu w
perspektywie roku 2030, pod kątem docelowego
jego wdrożenia w skali przemysłowej przed
rokiem 2050.

