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CHPM2030
Рудні тіла - РГС

Horizon2020Рентабельність

Відновлювальна енергія

План Дослідження

Вилучення металів 
Глибинна Геотермальна Енергія

Критична Сировина
Низький Вплив На Навколишнє Середовище

Розширені Геотермальні Системи (РГС)

Оглядова схема уявного виробничого циклу CHPM

ПРОЕКТ ФІНАНСУЄТЬСЯ HORIZON2020 

CHPM2030 є 42-місячним проектом Horizon2020, що 
фінансується Европейською Комісією. Проект стартував
1 січня 2016 року. CHPM2030 прагне розвивати нові та 
потенційно проривні технології, які можуть допомогти 
задовольнити Європейські потреби в енергії і стратегічних 
металах в єдиному інтегрованому процесі. Працюючи 
на межі розвитку геотермальних ресурсів, видобутку 
корисних копалин та електро-металургії, проект спрямо-
ваний на перетворення надглибоких рудних формацій в
“рудні тіла - Розширені Геотермальні Системи (РГС)”, що 
стане основою для розробки нового типу виробничих 
потужностей для “Комбінованого  Вилучення Тепла, 
Енергії та Металу” (CHPM). У передбачуваній технології 
маніпуляції рудними формаціями будуть виконуватись 
таким чином, що спільне виробництво енергії та металів 
стане можливим, та зможе бути оптимізоване в майбут-
ньому у відповідності до вимог ринку в будь-який момент.

Робочий план створений таким чином, щоб забезпечити
доказ концепції для наступних гіпотез:
› Склад і будова рудних тіл мають певні переваги, які 

можуть бути використані при розробці Розширених 
Геотермальних Систем (РГС);

ОЧИКУВАНІ НАСЛІДКИ

› Створення наукового підгрунтя для майбутніх 
виробничих потужностей CHPM, де нові концепції в
електрогеохімії та геологічній інженерії сприятимуть 
новому поколінню геотермального розвитку Європи;

› З’єднання двох, на сьогодні незв’язаних, технологічних 
областей (відновлюваної енергії та видобування 
корисних копалин) зміни ландшафту для геотер-
мального розвитку в Європі та забезпечення потреб 
Європи в критичних корисних копалинах;

› Розв’язання енергетичної проблеми шляхом дослідж-
ення нових технологічних рішень для геотермальної 
енергії, а також очікуване поліпшення економічної 
доцільності геотермальних інвестицій;

› Підтримка інших цілей з Сировинної Ініціативи (СІ)  ЄС
та їх Стратегічного Плану Реалізації, що забезпечить 
вхід для місцевих, регіональних та національних
директивних органів, відповідальних за планування 
розвитку;

› Допомога директивним органам в Європі в рамках стра-
тегічних рішень щодо майбутніх енергетичних технологій 
та інтеграції в енергетичні системи майбутнього шляхом 
створення дорожньої карти наукових досліджень, в 
поєднанні з моделюванням економічної доцільності;

› Збільшення кількості потенційно життєздатних геотер-
мальних ресурсів не тільки в Європі, а й у всьому світі, 
за допомогою спільного виробництва цінних металів;

› Дослідження альтернативних шляхів гідравлічного 
розриву шляхом розробки підходу “вилуговування”;

› Підвищення привабливості геотермальних технологій 
шляхом підвищення рентабельнсті, технологічних та 
екологічних показників системи;

› Підключення тисяч зацікавлених науковців, інженерів та 
директивних органів шляхом кооперації діючих проектів
по критичній сировині, геотермальній енергії, інших 
технологічно орієнтованих проектів.

› Метали можуть вилуговуватись з рудних тіл у високих 
концентраціях протягом тривалого часу та мати 
суттєвий вплив на РГС;

› Безперервне вилуговування металів дозволить 
збільшити ефективність роботи системи з плином часу 
контрольованим чином і без використання стимуляції 
пласту високим тиском, мінімізувати потенційні згубні 
наслідки вилучення тепла та металів.

Кінцева мета проекту спрямована на створення креслень 
та детальних специфікацій майбутніх виробничих потуж-
ностей нового типу, які спроектовані та експлуатуються 
з самого початку як комбіновані системи вилучення 
тепла, енергії та металів. Метою проекту є забезпечення 
нового імпульсу геотермальному розвитку в Європі за 
допомогою дослідження раніше не вивчених шляхів у 
Низько-Технологічному Рівні Готовності (ТРГ). 

Це буде досягнуто шляхом розробки Дорожньої карти
щодо підтримки пілотного впровадження такої системи 
до 2030 року та повномасштабної комерційної реалізації 
проекту до 2050 року.


