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ИЗАЗОВИ 
Европска Унија је опредељена да смањи емисију 
гасова стаклене баште и допринесе транзицији 
својих економија у правцу ниске потрошње 
угљеникових једињења. Дубока геотермална 
енергија као кључна технологија, омогућује 
истовремено стварање топлоте и електричне 
енергије, и присутна је практично свуда.  Главни 
изазов који прати овај концепт представља 
смањење трошкова формирања и одржавања 
тзв. Ојачаних геотермалних система (ОГС).
Европа се суочава са још једним изазовом: 
осигурати снабдевање стратешким 
сировинским материјалима, посебно металима 
за индустријске потребе. Ситуацију чини 
још неповољнијом чињеница да је значајно 
смањен број активних рудника у Европи. Према 
томе, сваке године расте зависност од увоза 
металичних сировина, и поред научног напретка 
у развоју рециклажних технологија. У сваком 
случају, постоје значајна лежишта металичних 
руда дубоко у подини активних рудника или 
лежишта. Температуре на тим дубинама 
су високе, и постоје докази постојања вода 
веома богатих рудним минерализацијама у већ 
постојећим геотермалним централама. 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Коришћење актуелних достигнућа у развоју 
технологија геотермалне енергије, најновији 
научни геолошки подаци о структури минералних 
лежишта, интензивна лабораторијска испитивања 
и симулације са прогностичким моделима генезе 
лежишта, треба да реализацијом овим пројектом 
омогуће:
 › Прихватање концепта технолошке и економске 

оправданости активације металичних 
орудњења из веома дубоких минералних 
лежишта комбинацијом инжењерско 
геолошких техника које имају за  циљ ојачање 
природне повезаности раседних структура у 
лежишту (вештачка фрактурација); 

 › Иновативне поступке за лужење стратешких 
металичних сировина из геолошких 
формација, и одговарајуће електрохемијске 
методе за издвајање метала на површини; 

 › Специфична решења когенерације минералних 
металичних формација и производње 
електричне енергије коришћењем реверсне 
соне електродијализе;

 › Нови концептуални оквир који ће повећати 
број лежишта геотермалне енергије за 
економичну експлоатацију у Европи;  

 › Моделе оцене економске одрживости која ће 
бити примењена за ову врсту постројења;

 › Формирање одрживог оквира за студије 
оцене оправданости и утицаја примене нових 

технологија на економику, животну средину и 
социјалну компоненту; 

 › Комбинацију металогенетских и геотермалних 
модела и база података, у циљу формирања 
подлога за избор погодних локација у Европи 
за примену предложених нових технологија;

 › Дефинисање праваца и динамике примене 
ових система са роком 2030. година, и роком 
пуне комерцијалне примене 2050. године. 

РЕШЕЊА
Пројекат CHPM2030 дефинише технолошки 
правац који би могао одрживо да смањи 
европску зависност, подједнако од увоза 
стратешких металичних минералних сировина 
и енергије. Пројекат има за циљ нови концепт 
који повезује коришћење геотермалне енергије 
и металичних сировина и на тај начин побољшава 
економику ОГС. Овакав приступ захтева 
иновативне методе за уочавање и коришћење 
одговарајућих формација са металичним 
орудњењима, које би се реализовале у 
комбинацији гео-инжењерских са напредним 
електрохемијским методама.
Иако постоји велика потреба за истраживачким 
поступцима који би омогућили реализацију 
овакве пројекције у 2030 години, постојећи 
пројекат, који се реализује до половине 2019. 
усресређује се на лабораторијска испитивања 
за in situ лужење, електрохемијску екстракцију 
метала, прикупљање електрохемијске 
енергије, интегрисање система у нове врсте 
постројења, и укључује развој концепата нових 
врста постројења, моделирања економске 
оправданости и симулација предложених 
технолошких сценарија у одговарајућем 
окружењу животне средине.  

ПРЕУЗИМАЊЕ
Са циљем усмеравања 
реализације овог пројекта, 
формирана су четири значајна извештаја 
од стране пројектних радних група. Ови 
извештаји покривају:
• Металогенију европског простора 
и оцену где би уопште било могуће 
применити ОГС;
• Корисне подлоге и податке за примену 
концепције овог пројекта; 
• Металична лежишта повезана са 
просторима могуће примене ОГС;
• Концепцијски оквир за једно примењено 
„оперативно“ тело металично лежиште – 
ОГС.
Ове извештаје могуће је преузети са 
http://www.chpm2030.eu/outreach. 


