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Αυτό το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon
2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την υπ' αριθμ. 654100 σύμβαση επιχορήγησης.
Διάρκεια έργου: 1 Ιανουαρίου 2016 – 30 Ιουνίου 2019
Φωτογραφία εξωφύλλου: Ευγενική προσφορά του
Vigdís Harðardóttir, Iceland Geological Survey

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας και Ανάκτηση Μετάλλων

ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Ευρωπαϊκή οικονομία εξαρτάται σε
πολύ μεγάλο βαθμό από την ενέργεια
και τον εφοδιασμό ορυκτών υλών για την
βιομηχανία και την κοινωνία της. Συνεπώς,
οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει
είναι: η μείωση του κόστους και των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
παραγωγή ενέργειας και η ελάττωση
της εξάρτησής της από τις εισαγόμενες
στρατηγικές πρώτες ύλες. Το έργο CHPM2030,
ανταποκρινόμενο σ’ αυτές τις προκλήσεις,
στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου
τεχνολογίας, που συνδυάζει αξιοποίηση της
γεωθερμικής ενέργειας μεγάλου βάθους
με ανάκτηση μετάλλων από τα γεωθερμικά
ρευστά σε μια ενιαία και αλληλένδετη
διαδικασία (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού,
Θερμότητας και Μετάλλων - CHPM).
Προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομικότητα
της ανάπτυξης της βαθειάς γεωθερμίας, το
έργο ερευνά πιθανές τεχνολογίες για την
εκμετάλλευση μεταλλοφόρων γεωλογικών
σχηματισμών με γεωθερμικό δυναμικό
σε βάθη 3 έως 4 km, και πιθανώς ακόμα
βαθύτερα. Στόχος μας είναι η συμπαραγωγή
ενέργειας και μετάλλων να καταστεί δυνατή
και να βελτιστοποιηθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της αγοράς στο μέλλον. Το έργο
θα επιβεβαιώνει τον τεχνολογικό σχεδιασμό
σε εργαστηριακή κλίμακα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έναρξη έργου
2016

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εργαστηριακά πειράματα και
έρευνες μεταλλοφορίας

Δημιουργία ενός πλαισίου
μοντέλου βιωσιμότητας

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση
βιωσιμότητας

Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαχείριση ταμιευτήρα
EGS-μεταλλοφόρου σώματος, προσομοίωση των
χαρακτηριστικών των μεταλλοφόρων σωμάτων,
διεξαγωγή δοκιμών έκπλυσης σε δείγματα από
τις θέσεις μελέτης, δοκιμές κινητικότητας των
μετάλλων με νανοσωματίδια.

Ανασκόπηση των οικονομικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών
πτυχών της προτεινόμενης
τεχνολογίας CHPM.

Ορισμός των βασικών οικονομικών στοιχείων
για την ενέργεια και τις ορυκτές πρώτες ύλες,
αξιολόγηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, των πολιτικών συνεπειών και των
δεοντολογικών-ηθικών ζητημάτων.

10/
2016

Ορισμός πλαισίου
μεθοδολογίας
Επισκόπηση των Ευρωπαϊκών
μεταλλογενετικών ζωνών,
συμπεριλαμβανομένων των δομών
μεταλλοφορίας, τη διαθεσιμότητα
δεδομένων και τη διαμόρφωση
εννοιολογικού πλαισίου για ένα
σύστημα μεταλλοφορίας-EGS.

12/
2017

08/
2018

10/
2018

Ανάκτηση μετάλλων και
ηλεκτροχημική παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
›› Ανάκτηση μετάλλων σε υψηλές πιέσεις και

θερμοκρασίες με ηλεκτρόλυση και σε χαμηλές
πιέσεις και θερμοκρασίες με τις μεθόδους
ηλεκτροκαθίζησης με διάχυση αερίων και
ηλεκτροκρυστάλλωσης.
›› Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
βαθμίδας αλατότητας από το γεωθερμικό
ρευστό όταν το μεγαλύτερο μέρος της
θερμότητάς του έχει ανακτηθεί.

Τα αποτελέσματα από αυτές τις δραστηριότητες είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο http://www.chpm2030.eu/outreach.

02/
2019

Ολοκλήρωση συστήματος
Διαμόρφωση ενός εννοιολογικού
πλαισίου για μια μονάδα CHPM,
ενσωμάτωση των διαφορετικών
στοιχείων της τεχνολογίας,
προσαρμογή και τελειοποίηση
της δυναμικής του συστήματος,
βελτιστοποίηση της διαδικασίας
και παραγωγή σχηματικών
διαγραμμάτων της διεργασίας CHPM.

04/
2019

06/
2019

Τέλος έργου
2019

Δημιουργία «οδικού χάρτη»
δράσεων και προετοιμασία για
πιλοτικά έργα
Διεξαγωγή έρευνας με τη μέθοδο Delphi,
διερεύνηση του “Ορίζοντα”, διαδικασία
οραματισμού, αξιολόγηση των δεδομένων
από τις πιθανές πιλοτικές τοποθεσίες με
Ευρωπαϊκή προοπτική ώστε να τεθούν οι
βάσεις για επακόλουθη πιλοτική εφαρμογή με
τεχνολογικούς «οδικούς χάρτες» προς το 2030
και το 2050.

Για όλες τις ενημερώσεις και επικαιροποιήσεις, ακολουθήστε το έργο κάνοντας χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
@CHPM2030 και chpm2030.eu/news.

