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Gecombineerde winning van
aardwarmte, energie en ertsen

PROJECTCONCEPT EN
AANPAK
Voor de industrie en de samenleving is de
Europese economie is sterk afhankelijk
van energie- en mineraalvoorziening. De
belangrijkste uitdagingen zijn daarom: het
verlagen van de kosten en milieu-effecten
ten gevolge van energiewinning en het
verminderen van de afhankelijkheid van
geïmporteerde strategische delfstoffen.
In reactie op deze uitdagingen wil het
CHPM2030-project een nieuwe technologie
ontwikkelen, die (ultra)diepe geothermische
energieproductie
combineert
met
metaalextractie uit het geothermische
bronwater in een enkelvoudig onderling
verbonden
proces
(gecombineerd
warmte, energie en metalen - CHPM).
Om de economische aspecten van de
ontwikkeling van diepe geothermische
energie te verbeteren, onderzoekt het
project verschillende technieken voor het
bewerken van metaalhoudende geologische
formaties met geothermische potentie op
een diepte van 3 tot 4 km, en mogelijk nog
dieper. Ons doel is dat de productie van
zowel energie en als metalen mogelijk te
maken en af te stemmen op toekomstige
markten. Het project zal een pilot uitvoeren
van het technologische concept op
laboratoriumschaal.

AFGERONDE EN LOPENDE ACTIVITEITEN

Project start
2016

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN

Laboratoriumexperimenten
en ertsonderzoeken

Opstellen
duurzaamheidsmodel kader

Geïntegreerde
duurzaamheidsbeoordeling

Methode ontwikkelen voor ertsEGS-reservoirbeheer, simulatie van
ertsafzetting kenmerken, uitvoering
van uitloogtests op monsters van
de onderzoekslocaties, testen van
metaalmobilisatie met nanodeeltjes.

Evaluatie van de economische-, socialeen milieuaspecten van de voorgestelde
CHPM-technieken.

Het definiëren van een economische
referentielijn voor energie en
delfstoffen, het beoordelen van de
sociale- en milieueffecten, gevolgen op
beleidsniveau en de ethische kwesties.

10/
2016

Definitie methodiek
Overzicht van de Europese ertshoudende
gebieden, inclusief structuren in
ertsafzettingen, beschikbaarheid van
gegevens en opstellen van een mogelijk
kader voor een erts – geothermie (EGS)systeem.

12/
2017

08/
2018

10/
2018

Metaalwinning en
elektrochemische energiewinning
›› Metaalwinning bij zowel hoge druk als

-temperatuur door elektrolyse en bij lage
druk en -temperatuur door gasdiffusie
gedreven elektro-precipitatie en elektrokristallisatie;
›› Energiewinning uit omgekeerde
elektrodialyse (blauwe energie) uit het
geothermische bronwater nadat een groot
deel van de warmte is gewonnen.

De resultaten van deze activiteiten kunnen worden gedownload op http://www.chpm2030.eu/outreach.

02/
2019

Systeemintegratie
Opstellen van een mogelijk kader
voor een CHPM-installatie, integreren
van de verschillende technologische
elementen, verfijning van het systeem,
procesoptimalisatie en maken van
CHPM-processchema's.

04/
2019

06/
2019

Einde project
2019

Stappenplan en voorbereiding voor
een proefopstelling
Uitvoeren van Delphi-enquêtes, verkennende
activiteiten, visualisatie van het proces, evaluatie
van gegevens van potentiële proeflocaties als
basis voor vervolgprojecten en een technologische
stappenplan voor 2030 en 2050 in Europa.

Voor de laatste informatie volg het project via de sociale media chpm2030.eu/news en @CHPM2030.

