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Połączone pozyskiwanie ciepła,
energii i metali

KONCEPCJA I PODEJŚCIE
PROJEKTU
Gospodarka europejska jest wysoce
uzależniona od dostaw energii i surowców
mineralnych dla przemysłu i społeczeństwa.
Stąd, kluczowymi wyzwaniami są: ograniczenie kosztów i wpływu środowiskowego
produkcji energii, a także zmniejszenie
zależności gospodarki od importowanych
surowców strategicznych. W odpowiedzi
na te wyzwania, projekt CHPM2030 ma
na celu rozwój przełomowej technologii,
łączącej pozyskiwanie wysokotemperaturowej energii geotermalnej z ekstrakcją
metali z roztworów geotermalnych w jednym połączonym procesie (Połączone Pozyskiwanie Ciepła, Energii i Metali – PPCEM).
W celu poprawy ekonomiki wykorzystania głębokich źródeł energii geotermalnej, projekt bada możliwe technologie
oddziaływania na metalonośne formacje
geologiczne z potencjałem geotermalnym
na głębokości 3-4 km, a potencjalnie nawet
głębiej. Naszym celem jest umożliwienie
połączonej produkcji energii i metali, oraz
jej optymalizacja w przyszłości w zależności
od popytu rynkowego. Projekt przedstawi
wstępną koncepcję technologiczną takiego
przedsięwzięcia w skali laboratoryjnej.

ZAKOŃCZONE I TRWAJĄCE DZIAŁANIA

Projekt rozpoczął
się w 2016 r.

NADCHODZĄCE DZIAŁANIA

Eksperymenty laboratoryjne I
badania ciał rudnych

Tworzenie ram modelu
zrównoważonego rozwoju

Zintegrowana ocean
zrównoważonego rozwoju

Rozwój metod zarządzania systemem ciało
rudne – zbiornik geotermalny, symulacja
charakterystyk ciał rudnych, prowadzenie
testów ługowania na próbach z wybranych
lokalizacji, testowanie uruchomienia metali
z użyciem nanocząstek

Przegląd aspektów ekonomicznych,
społecznych I środowiskowych
proponowanej technologii PPCEM

Zdefiniowanie podstaw ekonomiki
procesu produkcji energii i surowców,
ocena wpływu społecznego i
środowiskowego, implikacje polityczne i
aspekty etyczne.

10/
2016

08/
2018

12/
2017

10/
2018

Zdefiniowanie podstaw
metodycznych

Odzysk metali i elektrochemiczne
wytwarzanie energii

Przegląd europejskich stref
metalogenicznych, w tym struktur
rudnych, dostępności danych, oraz
sformułowanie podstaw koncepcyjnych
dla systemu ciało rudne-ulepszony
system geotermalny (EGS)

›› Odzysk metali przy wysokich ciśnieniach i

temperaturach w procesie elektrolizy oraz
przy niskich ciśnieniach i temperaturach
poprzez dyfuzję gazów, elektrostrącanie i
elektrokrystalizację;
›› Gradientowe generowanie energii
elektrycznej z solnego płynu geotermalnego
z odzyskaniem większości ciepła.

Wyniki tych prac są dostępne do pobrania pod adresem: http://www.chpm2030.eu/outreach.

02/
2019

Integracja systemu
Sformułowanie ram koncepcyjnych
przyszłego zakładu PPCEM, integracja
różnych elementów technologii,
dostrojenie dynamiki systemu,
optymalizacja procesu, przygotowanie
dokładnego schematu procesowego
PPCEM.

04/
2019

06/
2019

Koniec projektu w 2019 r.

Planowanie i przygotowanie
instalacji pilotowych
Przeprowadzenie badań Delphi, Skanowanie
horyzontalne, proces wizualizacji, ocena danych
z potencjalnych lokalizacji instalacji pilotowych
z całej Europy w celu stworzenia podstaw
do późniejszego wdrożenia pilotażowego
proponowanej technologii w horyzoncie 2030 i
2050 r.

Dla uzyskania nowych informacji, obserwuj project przez media społecznościowe @CHPM2030 oraz chpm2030.eu/news.

