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Kombinované získávání
tepla, elektřiny a kovů

PROJEKTOVÝ KONCEPT A
PŘÍSTUP
Evropské hospodářství je silně závislé na
zdrojích energie a nerostných surovin.
Proto vyvstávají tyto klíčové výzvy:
snižování ceny a environmentální zátěže
výroby energie a snižování závislosti na
dovážených strategických nerostných
surovinách. V souladu s těmito výzvami
je cílem projektu CHPM2030 vyvinout
novou technologii, která kombinuje
výrobu geotermální energie z hlubinných
zdrojů s extrakcí kovů z geotermálních
fluid v jednom technologickém procesu
(nazvaném Combined Heat Power and
Metals – CHPM). Za účelem optimalizace
nákladovosti získávání geotermální
energie z hlubinných zdrojů projekt
zkoumá možné technologie pro využití
rudonosných geologických formací s
geotermálním potenciálem v hloubce 3
až 4 km, popřípadě i větších hloubkách.
Cílem projektu je, aby se produkce energie
a kovů stala skutečností a mohla být
optimalizována budoucí tržní poptávkou.
Projekt otestuje technologický koncept v
laboratorním měřítku.

SOUHRN A PROBÍHAJÍCÍ AKTIVITY

Začátek projektu
2016

NADCHÁZEJÍCÍ AKTIVITY

Laboratorní experimenty a
výzkum rudního tělesa

Vytvoření trvale udržitelného
modelového rámce

Vztažení k hodnocení trvalé
udržitelnosti

Vývoj metod pro management rudní
těleso-EGS, simulace rudního tělesa,
provedení loužících testů na vzorcích
ze studovaných lokalit, testování
mobilizace kovů s nanočásticemi.

Shrnutí ekonomických, sociálních a
environmentálních aspektů navrhované
CHPM technologie.

Definování směrného plánu
hospodaření s energií a nerostnými
surovinami, hodnocení sociálního a
environmentálního dopadu, politika
možných důsledků a etické záležitosti.

10/
2016

12/
2017

08/
2018

Definování rámcové
metodologie

Získání kovu a generování
elektrochemické energie

Přehled evropských metalogenetických
pásem, včetně struktur rudních
těles, dostupnost dat, formulování
konceptuálního rámce pro systém
rudní těleso – zdokonalené geotermální
systémy (EGS).

›› Získání kovu oběma cestami –

elektrolytickou vysokotlakou
vysokoteplotní; nízkotlakou
nízkoteplotní elektroprecipitací a
elektrokrystalizací při plynné difuzi;
›› Získání energie z geotermálního fluida
metodou využití elektrochemického
potenciálu, při tom většina tepla bude
recyklována.

Výstupy z těchto aktivit jsou k dispozici ke stažení zde http://www.chpm2030.eu/outreach.

10/
2018

02/
2019

Vnitřní integrace systému
Formulování konceptuální struktury pro
CHPM technologický celek, integrování
různých technologických prvků,
detailní vyladění dynamiky systému,
optimalizace procesu a vytvoření
schémat CHPM procesu.

04/
2019

06/
2019

Konec projektu
2019

Generální plán a příprava pro
pilotní akci
Provedení Delphi survey (tzn. shromáždění
odborných relevantních informací prostřednictvím
on-line dotazníku, zodpovězeném relevantními
specialisty), horizontální skenování (metoda
výzkumu veřejného mínění týkající se odhadu
budoucích trendů), vytvoření vize, zhodnocení
dat z potenciálních pilotních lokalit s výhledem
položení základu pro následnou pilotní
implementaci s technologickým plánem pro
období mezi lety 2030 a 2050.

Veškeré aktuality lze sledovat na sociálních médiích @CHPM2030 a chpm2030.eu/news.

