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ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ/ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

(ENHANCED GEOTHERMAL SYSTEMS, EGS)  

 Τα Βελτιωμένα Γεωθερμικά Συστήματα (EGS) 

αποβλέπουν στην απόσπαση θερμότητας από 

γεωλογικούς σχηματισμούς μεγάλου βάθους  (≥ 3 km), 

οι οποίοι παρουσιάζουν έλλειψη φυσικής 

διαπερατότητας και κυκλοφορίας ρευστών,  

 και γι’ αυτό πραγματοποιείται:  

• αύξηση της διαπερατότητας με υδραυλική διέγερση 

υφιστάμενων διαρρήξεων ή/και δημιουργία νέων 

(τεχνητός ταμιευτήρας) 

• εισπίεση νερών από την επιφάνεια μέσω γεωτρήσεων 

έγχυσης 

• κυκλοφορία των νερών μέσω των ανοικτών 

διαρρήξεων και θέρμανση αυτών 

• άνοδος των θερμών ρευστών (γεωθερμική άλμη) στην 

επιφάνεια μέσω παραγωγικών γεωτρήσεων και 

αξιοποίησή τους σε Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας και 

• επανεισαγωγή των ψυχρών νερών στον τεχνητό 

ταμιευτήρα. 

Enhanced Geothermal System (EGS) [1] 



ΕΥΝΟΪΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ EGS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ EGS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 Στον Ευρωπαϊκό χώρο, Βελτιωμένα 

Γεωθερμικά Συστήματα (EGS) 

εντοπίζονται στα ακόλουθα 

 γεωλογικά περιβάλλοντα [3]:  

• διαρρηγμένα πετρώματα σε συνθήκες 

νέου τεκτονικού βυθίσματος (graben)   

με χαμηλή διαπερατότητα των 

σχηματισμών (π.χ. graben  Ανώτερου 

Ρήνου) 

• διαρρηγμένα πετρώματα γύρω από 

ενεργά υδροθερμικά συστήματα (π.χ. 

Bouillante, Larderello) 

• βαθιά σκληρά πετρώματα μέσα σε μια 

σύνθετη λεκάνη (π.χ. λεκάνη 

Παννονίας)  

• βαθείς ιζηματογενείς σχηματισμοί 

(π.χ. λεκάνη Βόρειας Γερμανίας) 

• γρανίτες με μεγάλη παραγωγή 

θερμότητας (π.χ. γρανίτες της 

Ερκύνιας/Βαρίσκιας ορογένεσης) 

• βαθείς ρηγματωμένοι γρανίτες σε 

σταθερές περιοχές (π.χ. λεκάνη 

Παρισίων) 

Σχηματικός χάρτης των κύριων τύπων EGS στην Ευρώπη [3] 

• Για Τ>150oC και βάθη 3-10 km το τεχνικό δυναμικό 

(technical potential) των EGS στην Ευρώπη 

εκτιμάται σε >6500 GWe  [4] 

•  Ένα μέρος αυτού του τεχνικού δυναμικού μπορεί 

να θεωρηθεί ως «αειφόρο» (sustainable) ή 

«ανανεώσιμο (renewable)  δυναμικό» και εκτιμάται 

σε 35 GWe [4] 



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EGS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (I) 

Μονάδα EGS στο Soultz-sous-Forêts  
(BA Γαλλία, σύνορα με Γερμανία) 

• Γεωθερμικός στόχος: έντονα ρηγματωμένοι γρανίτες σε 

βάθος > 1.400m [5, 6, 7, 8] 

• Σταδιακή υλοποίηση του Έργου στο Soultz από το 1987 

• Κατασκευή γεωτρήσεων σε βάθος 5.000 m [6, 7, 8, 9]  

• T=200οC σε βάθος 5.000m [6, 7, 8, 9]  

• Διέγερση ταμιευτήρα με θερμικούς, χημικούς και 

υδραυλικούς τρόπους για βελτίωση  και αύξηση της φυσικής 

διαπερατότητας [9]  

• Πρόκληση μικροσεισμικότητας κατά την υδραυλική 

διέγερση [6, 9], με μέγιστο μέγεθος 2,9 [6]. 

• Ιούνιος 2016: Έναρξη λειτουργία νέας μονάδας μετά 30 έτη 

ερευνών και τροποποιήσεις και χρηματοδότηση από ΕΕ, 

Γαλλικό και Γερμανικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα [8] 

• Παραγωγή 30 kg/s ρευστού Τ=160oC και P=20 bars  

 στην επιφάνεια [8, 9], με στόχο 60-100 kg/s [9]. 

• Αλατότητα νερού: 100 g/L,   pH: 4,8-5,0 [8, 9] 

• Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής δυαδικού κύκλου (ORC)  

 1,7 MWe [9] 

• Θερμική ισχύς: 11,4 MWth [8] 

• Επανεισαγωγή με T=70oC και πίεση 18 bars [8, 9]  

• Δημιουργία επικαθήσεων [8] 

Σχηματική απεικόνιση του συστήματος 
παραγωγής και επανεισαγωγής στο Soultz [6] 

Νέα γεωθερμική μονάδα στο Soultz-sous-Forêts [8] 



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EGS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (II) 

Μονάδα EGS στο Landau (Γερμανία - σύνορα με Γαλλία, εμπορική μονάδα) 

• Βρίσκεται στην Ρηξιγενή Κοιλάδα του Ανώτερου Ρήνου [10] 

• Ο γ/θ ταμιευτήρας εντοπίζεται σε βάθος 3.300 m [10, 11]  

• Θερμοκρασίες Τ:160-170οC σε βάθος 3.300 m [10, 12, 23]  

• Κατασκευή 2 γεωτρήσεων: 3.300 και 3.170 m [10, 23]  

• Διέγερση ταμιευτήρα με υδραυλικό και χημικό τρόπο [11, 23] 

για βελτίωση υπάρχοντος υδροθερμικού συστήματος [17] 

• Έναρξη εργασιών έργου: μέσα 2003 [10]  

• Έναρξη λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής δυαδικού 

κύκλου ORC : 21 Νοε. 2007 [10, 13, 14] 

• Θερμοκρασία παραγόμενου γ/θ ρευστού: 160oC [10],   

• TDS ρευστών: 106 g/L [23], pH ρευστών: 4.96 [23] 

• Παροχή γ/θ ρευστού:  50-80 L/s [10],    

• Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς: 3 ΜWe [10, 11, 13, 14]  

• Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια: 22 εκατ. KWh/a [10],  

• Θερμοκρασία ρευστού μετά την ηλεκτροπαραγωγή: 70-80oC 

για τηλεθέρμανση [10] 

• Θερμική ισχύς: 3 MWth  και 

    Παραγόμενη θερμική ενέργεια:  9.2 εκατ. KWh/a [10, 11, 16],  

• Θερμοκρασία επανεισαγωγής: 50oC [10] 

• Συνολική δαπάνη: περίπου 20 εκατ. € [10]  

• Εκδήλωση μικροσεισμών: 2009 , Μ: 2,4-2,7 [16, 17] 

• Προσωρινή διακοπή λειτουργίας μονάδας: Μάρτ. 2014 [13] 

• Επανέναρξη λειτουργίας: τελευταίο τρίμηνο 2017 [15] 

•  Λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με πολύ 

ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα: Για το 2018 

αναμένονταν πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 2,4 εκατ. €, 

με περιθώριο EBIT 5% [13]  Σχηματική απεικόνιση  μονάδας EGS στο Landau [10] 

© geox GmbH 



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EGS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (III) 

Μονάδα EGS στο Insheim (Γερμανία, Ρηνανία-Παλατινάτο, εμπορική μονάδα) 

• Ο γεωθερμικός ταμιευτήρας εντοπίζεται σε ψαμμίτες και 

γρανίτες σε βάθος περίπου 3.600 m [18, 23]  

• Θερμοκρασία Τ:165οC [17, 18, 23] 

• Έναρξη εργασιών έργου:  2007 [17]  

• Κατασκευή γεωτρήσεων μήκους 3.850 m (βάθος στα 

3.800m περίπου) [23, 24]  

• Διέγερση με υδραυλικό τρόπο  και  έγχυση HCI για 

βελτίωση υπάρχοντος υδροθερμικού συστήματος [17, 

22, 23] 

• Θερμοκρασία παραγόμενου γ/θ ρευστού: 165oC [17] 

• TDS γ/θ ρευστού: 107 g/L [23],  pH γ/θ ρευστού: 5.23 [23] 

• Παροχή γ/θ ρευστού:  50-80 L/s [17]   

• Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής: ORC  [13, 14] 

• Εγκατεστημένη ηλεκτρική  ισχύς: 4,8 ΜWe [17]  

• Τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια  8.000 νοικοκυριών 

[18, 24]  

• Θερμική ισχύς: 6-10 ΜWth (σχεδιασμένη) [17] 

• Εκδήλωση μικροσεισμών:  127 μικροσεισμοί  

 μέχρι 28-12-2018, Μ: 2-2.4 [18, 20] 

• Φθινόπωρο 2010: Πλευρικός αγωγός διανοίχθηκε έξω 

από τη γεώτρηση έγχυσης σε απόσταση 2.500m για 

καλύτερη κατανομή ροής μεταξύ των κλάδων  έγχυσης 

και ελαχιστοποίηση της επαγόμενης μικροσεισμικής 

δραστηριότητας [24].  

• Έναρξη λειτουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής: 

Νοέμβριος 2012 [13, 18, 21]  

 

Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής EGS στο Insheim[18] 

Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Insheim[19] 



EGS ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  

ΜΕ ΔΥΑΔΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 

(BINARY CYCLE) 

Σχηματική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής δυαδικού κύκλου 
(binary cycle) από Geothermal Energy Association [26]  

Π
η
γ
ή

: 
[2

5
] 

• Στα Βελτιωμένα Γεωθερμικά 

Συστήματα (EGS) 

χρησιμοποιούνται  

 μονάδες δυαδικού κύκλου 

(binary cycle) για  

 την παραγωγή  ηλεκτρικής 

ενέργειας . 

 Ο δυαδικός κύκλος  (binary cycle) χρησιμοποιεί γ/θ 

ρευστά μέσης ενθαλπίας (90-175oC) για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας [Organic Rankine Cycle (ORC) ή 

Kalina]: 

-   Χρησιμοποιείται δευτερεύον ρευστό  (νερό και αμμωνία, 

ισοβουτάνιο, ισοπεντάνιο κλπ) με χαμηλότερο σημείο 

ζέσεως από το νερό, το οποίο θερμαίνεται από το γ/θ 

ρευστό μέσω εναλλάκτη θερμότητας 

- Οι ατμοί του δευτερεύοντος ρευστού οδηγούνται στο 

στρόβιλο ηλεκτροπαραγωγής και μετά στο συμπυκνωτή 

-  Το δευτερεύον ρευστό  συμπιέζεται και επανεισάγεται 

στον εναλλάκτη μέσω αντλίας ανακυκλοφορίας 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  EGS (I)  

• Τα Βελτιωμένα Γεωθερμικά Συστήματα (EGS) έχουν σημαντικό κόστος, στο οποίο 

περιλαμβάνονται [27]: 

  

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

(Capital Costs) 

Κόστος προκαταρκτικής έρευνας  

Κόστος ανόρυξης/κατασκευής των γεωτρήσεων 

Κόστος διέγερσης ταμιευτήρα και αύξησης διαπερατότητας 

Κόστος κατασκευής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής και λοιπού  

επιφανειακού εξοπλισμού 

(σχεδιασμός, εκτέλεση, παρακολούθηση, αξιολόγηση αποτελεσμάτων) 

Δαπάνες Λειτουργίας και Συντήρησης 

(Operational & Maintenance Costs) 

Επιτόκιο (Interest Rate) 

Δείκτης πληθωρισμού (Inflation Rate) 

Ανάλυση των Κεφαλαιουχικών Δαπανών για 
Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής EGS-ORC [17]  

Έρευνα- 

Κατασκευή 

γεωτρήσεων- 

Διέγερση  

Μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής - 

Επιφανειακές 

εγκαταστάσεις 

Σχεδιασμός/ 
Διαχείριση/ 

Γη 

Διασύνδεση/ 
Διαδικασία 
θέρμανσης 

Yπολογισμός Κεφαλαιουχικών Δαπανών για  

μονάδα ηλεκτροπαραγωγής EGS-ORC (έτος αναφοράς 2013): 

Για μονάδα ORC, ισχύος 5,5 MWe (μικτής) και 4,4 (καθαρής),  

η οποία τροφοδοτείται από μια γεώτρηση παραγωγής  

με Q:100 kg/s γ/θ ρευστών καιΤ:165oC και επανεισάγεται  

με μια γεώτρηση επανεισαγωγής με Τ: 60oC,  

οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες υπολογίζονται σε  

59,8 εκατομ. €2013 (δηλ. 10,9 εκατομ. €2013/ΜW) [17]         



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  EGS (II) 

 Οι  συνολικές Κεφαλαιουχικές Δαπάνες είναι υψηλότερες για μονάδες EGS  

 σε σχέση με τα συμβατικά γεωθερμικά (δηλ. τα υδροθερμικά) συστήματα [27, 28]:  

 EGS: ≥4.000 $ / kWe εγκατεστημένης ισχύος -- Συμβατικά γ/θ συστήματα: 4.000 $ / kWe εγκατ. Ισχύος. 

 Μεγάλο τμήμα των Κεφαλαιουχικών Δαπανών 

αποτελεί η ανόρυξη και κατασκευή των 

γεωτρήσεων. 

• Κόστος διάτρησης 2 γεωτρήσεων [29]:  

    (α) μέχρι βάθος 3 km   6 εκατ. €   

    (β) μέχρι βάθος 5 km  17 εκατ. € 

• Επιπλέον κόστος [29]:  

 (α) Έρευνα και Αγορά γης  1 εκατ. €   

    (β) Μεταφορά και εγκατάσταση γεωτρυπάνου και 

λοιπού διατρητικού εξοπλισμού: 0,5 εκατ. €  

Συνολικό κόστος γεωτρήσεων σε συνάρτηση με το βάθος για 
ζεύγος 2 γεωτρήσεων (συμπεριλαμβάνεται η σωλήνωση) [29]  

 Πρόσθετες σημαντικές δαπάνες απαιτούνται και 

συνυπολογίζονται [29]: 

• Κόστος εργασιών διέγερσης ταμιευτήρα 

• Κόστος λειτουργίας αντλιών παραγωγής και 

επανεισαγωγής 

• Κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης 

μονάδας ηλεκτροπαραγωγής δυαδικού κύκλου 

και λοιπού επιφανειακού εξοπλισμού Ποσοστιαία 
κατανομή  

ανά 
δραστηριότητα 

του  
κόστους 

κατασκευής 
γεώτρησης  

σε EGS [30]  

 Νέες δαπάνες που πρέπει να συνυπολογίζονται [29]: 

• Αντιμετώπιση ανερχόμενων ραδιενεργών υλικών 

• Μελέτη και έλεγχος μικροσεισμικότητας 

• Πρόληψη πιθανού κινδύνου από εκρήξιμες 

ατμόσφαιρες 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  EGS (III) 

 Εκτίμηση Σταθμισμένου Κόστους Ενέργειας (Levelized Cost of Energy-LCOE: Το LCOE υπολογίζεται ως 

το πηλίκο των συνολικών δαπανών προς την ολική παραγωγή ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της 

επένδυσης, εκφρασμένα σε παρούσες αξίες και  εκφράζει τη μέση τιμή με την οποία πρέπει να 

αποζημιώνεται η παραγωγή του σταθμού ώστε να αποσβένυται το αρχικό κόστος επένδυσης και το 

σύνολο των λειτουργικών εξόδων [31]) 

• Συμβατικά Γ/θ Συστήματα: USD 31 - 170 / MWh (2010) [32] 

                                                 USD 50 - 130 / MWh (2017) [34,35] 

       (υψηλής θερμοκρασίας)  EUR  50-90 / MWh (2012) [36] 

       (χαμηλής θερμοκρασίας) EUR 100-200 / MWh (2012) [36]  

• EGS:  USD 140 - 310 / MWh (μέση τιμή: USD 210 / MWh) [32]  

•             EUR 260 - 340 / MWh (2009) [32] 

•             EUR 200 - 300 / MWh (2012) [36] 

                

 Στόχος η ανταγωνιστικότητα των EGS με τα συμβατικά γεωθερμικά συστήματα και άλλες πηγές 

ηλεκτρικής ενέργειας [32].  

 Καταβάλλονται προσπάθειες με νέες τεχνικές και 

τεχνολογικές δυνατότητες, για συνεχή βελτίωση, της 

οικονομικότητας των EGS με:  

 - μείωση του κόστους κατασκευής γεωτρήσεων και έργων 

υποδομής 

    - αύξηση της απόδοσης όλου του συστήματος   

 Οι μονάδες EGS δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 

κερδοφόρες και οικονομικά ανταγωνιστικές με άλλες Α.Π.Ε 

και μη Α.Π.Ε. μέχρι το 2030 [29].    

Σύγκριση του κόστους των EGS με τα χαμηλής 
θερμοκρασίας γ/θ συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με 

δυαδικό κύκλο και τα συμβατικά γ/θ συστήματα 
(τρέχον κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  

από EGS: 0,20-0,30 €/kWhe) [33]  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  EGS (IV) 

Εκτιμήσεις των Κεφαλαιουχικών Δαπανών (CAPEX) σε 
Γεωθερμικά Έργα για τη χρονιά βάσης (2015) και 
μελλοντικές τάσεις μέχρι το έτος 2050.  
Τρία (3) σενάρια ελάττωσης των δαπανών 
παρουσιάζονται: υψηλό, μέσο και χαμηλό.  
Η εκτίμηση για δεδομένο έτος αντιπροσωπεύει τις 
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, 
που τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το συγκεκριμένο έτος. 
Πηγή: National Renewable Energy Laboratory Annual 
Technology Baseline (2017), http://atb.nrel.gov [37]  

Εκτιμήσεις των πάγιων Δαπανών Λειτουργίας και Συντήρησης 
(fixed Operational & Management, FOM) σε Γεωθερμικές 

Μονάδες για τη χρονιά βάσης (2015) και μελλοντικές τάσεις μέχρι 
το έτος 2050.Τρία (3) σενάρια ελάττωσης των δαπανών 

παρουσιάζονται: υψηλό, μέσο και χαμηλό. Η εκτίμηση για 
δεδομένο έτος αντιπροσωπεύει τις ετήσιες μέσες πάγιες Δαπάνες 

Λειτουργίας & Συντήρησης που αναμένονται για τεχνικό κύκλο 
ζωής νέας μονάδας, που τίθεται σε εμπορική λειτουργία το 

συγκεκριμένο έτος. Πηγή: National Renewable Energy Laboratory 
Annual Technology Baseline (2017), http://atb.nrel.gov [37]  

Εκτιμήσεις του Σταθμισμένου Κόστους Ενέργειας (LCOE) από 
Γεωθερμία με βάση μακροχρόνιες ιστορικές συνθήκες αγοράς.  
Πηγή: National Renewable Energy Laboratory Annual Technology 
Baseline (2017), http://atb.nrel.gov [37]  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  EGS (V) 

Σύγκριση από τους Beckers et al. (2014) του LCOE 

(¢/kWhe) για EGS, όπως μοντελοποιήθηκαν στο 

GEOPHIRES (κόκκινες στήλες) με δεδομένα από το 

OpenEI Transparent Cost Database (OpenEI 2016) [38] 

 Με υπολογισμό του LCOE για τρεις (3) 

κατηγορίες EGS (χαμηλής βαθμίδας: 

30oC/km, μέσης βαθμίδας: 50oC/km, 

υψηλής βαθμίδας: 70oC/km)   

 Το LCOE των EGS είναι πολύ υψηλό 

έναντι των άλλων συστημάτων. 

  Με την πρόοδο της τεχνολογίας, 

προβλέπεται το LCOE των EGS να γίνεται 

ανταγωνιστικό ως προς τις άλλες πηγές 

ενέργειας το 2030 [38, 39].    

 Από εφαρμογή 5 διαφορε-

τικών σεναρίων από τους 

Mines & Nathawani (2013), 

προέκυψε ότι μόνον EGS με  

υψηλή γεωθερμική βαθμίδα 

και εγκατεστημένη ισχύ  

 >20 MWe φτάνει σε  

 LCOE <20 ¢/kWh [40], όταν η 

τιμή του ηλεκτρ. ρεύματος 

σε μη οικιακούς 

καταναλωτές στην EU-28 

ήταν 13 ¢/kWh (χωρίς ΦΠΑ) 

το 2ο εξάμηνο 2017 [39] 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ EGS (VI) - ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ  

 Soultz-sous-Forêts (Γαλλία): Ισχύς 1,5 MWe 

  - Κίνητρα & Επιχορηγήσεις: 94 εκατ. USD [39] 

    - Τα τελευταία στάδια συγχρηματοδοτήθηκαν 

από τη βιομηχανία [39, 41]. 

    - Κρατική Επιχορήγηση: Δημόσιοι πόροι από 

Γαλλία, Γερμανία, ΕΕ και Ελβετία    

Χάρτης των Ευρωπαϊκών Έργων EGS (με κόκκινο χρώμα σημειώνονται 

αυτά που είναι σε λειτουργία ή ανάπτυξη και με μαύρο αυτά που σήμερα 

είναι εκτός λειτουργίας) [39] 

 Landau (Γερμανία): Ισχύς 3,8 MWe / 3 MWth 

  - Συνολικές δαπάνες: 24 εκατ. USD [39] 

    - Κρατική Επιχορήγηση: 12 εκατ. USD [39, 42] 

 Groß Schönebeck (Γερμανία): Σε εξέλιξη από 

το 2002, ανόρυξη 3ης γεώτρησης 

  - Κρατική Επιχορήγηση: 16.5 εκατ. USD [39, 42] 
 Rittershoffen (Γαλλία): Σε λειτουργία από 2016, 

εγκατεστημένη ισχύς 24 MWth για βιομηχανική χρήση  

 - Συνολικές δαπάνες: 65 εκατ. USD [39] 

    - Κρατική Επιχορήγηση: 47 εκατ. USD [39] 
 Eden (UK): Σε εξέλιξη από το 2010, στόχος: 4 MWe 

 - Συνολικές δαπάνες: 41 εκατ. USD [39] 

    - Κρατική Επιχορήγηση: Εφαρμογή για 2 εκατ. USD [39] 

 United Downs (UK): Σε εξέλιξη από το 2018 

 - Συνολικές δαπάνες: 24 εκατ. USD [39] 

    - Κρατική Επιχορήγηση: 17 εκατ. USD [39] 

Η ανάπτυξη κάθε επιδεικτικής μονάδας EGS  

λαμβάνει σημαντική Κρατική Επιχορήγηση [39] 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ EGS (VII) - ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Η.Π.Α.  

Χάρτης με τις θέσεις επιδεικτικών μονάδων EGS των Η.Π.Α. καθώς και της 

πιλοτικής μονάδας στο Fenton Hill [39] 

 Έντονη ανάπτυξη επιδεικτικών μονάδων και 

Έργων R&D στις Η.Π.Α.  

 To Υπουργείο Ενέργειας των HΠΑ (US DOE) 

χρηματοδότησε τον τομέα R&D των EGS 

κατά 224.3 εκατ. USD την περίοδο 2007-2013 

[39, 43] 

 
 Desert Peak (Νevada): Σε λειτουργία από 

2013, συνδεδεμένο με τα εθνικό δίκτυο,  

 1,7 MWe [39] 
  - Συνολικές δαπάνες: 7.6 εκατ. USD [39, 44] 

    - Κρατική Επιχορήγηση: 5.5 εκατ. USD [39, 44] 

 Newberry Volcano (Oregon): Σε ανάπτυξη 

από το 2009 [39] 

  - Συνολικές δαπάνες: 44 εκατ. USD [39, 45] 

    - Κρατική Επιχορήγηση: 21 εκατ. USD [39, 45] 

 The Geysers (California): Σε λειτουργία από το 2013, 

5 MWe, παραγωγή ξηρού ατμού [39] 

  - Συνολικές δαπάνες: 13 εκατ. USD [39, 46] 

    - Κρατική Επιχορήγηση: 6 εκατ. USD [39, 46] 

 Raft River (Utah): Σε ανάπτυξη από το 2008  

 (στόχος: 5 MWe μέχρι το 2020) [39] 

  - Συνολικές δαπάνες: 10 εκατ. USD [39] 

    - Κρατική Επιχορήγηση: 8.6 εκατ. USD [39] 

 Bradys field (Nevada): Σε ανάπτυξη από το 2008  

 (στόχος: 2-3 MWe) [39] 

  - Συνολικές δαπάνες: 6.4 εκατ. USD [39] 

    - Κρατική Επιχορήγηση: 4.4 εκατ. USD [39] 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  EGS (VIII) 

Κεφαλαιουχικές 

Δαπάνες 

(Capital Costs) 

Δαπάνες 

Λειτουργίας & 

Συντήρησης 

(Operational & 

Maintenance 

Costs) 

  

Επιτόκιο  

(Interest Rate), 

Δείκτης 

πληθωρισμού 

(Inflation Rate) 

Διάθεση & 

Πώληση 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας  

Διάθεση & 

Πώληση 

Θερμικής 

Ενέργειας  

  

?? 
Οποιοδήποτε 

άλλο ωφέλιμο 

προϊόν μπορεί 

να παραχθεί και 

να διατεθεί  

Βελτίωση της τεχνολογίας και εφαρμογή νέων τεχνολογιών που:  

- εντοπίζουν με τη μέγιστη ακρίβεια το γεωθερμικό στόχο,  

- μειώνουν δραστικά το κόστος των γεωτρήσεων και  

των διαδικασιών διέγερσης του ταμιευτήρα,  

- μεγιστοποιούν τον όγκο του διαρρηγμένου ταμιευτήρα,  

- αυξάνουν την απόληψη θερμότητας από τον ταμιευτήρα,  

- αυξάνουν την απόδοση των αντλιών παραγωγής ρευστών από τις γεωτρήσεις ,  

- μειώνουν το κόστος κατασκευής των επιφανειακών εγκαταστάσεων και της 

συντήρησης αυτών και παράλληλα αυξάνουν την επίδοσή τους 

- αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά προβλήματα επικαθίσεων  

κλπ  

Αύξηση των εσόδων από τη διάθεση  ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας  

και πιθανώς άλλων προϊόντων 

Βελτίωση  

της  

Οικονομικότητας   

& 

Οικονομική 

Βιωσιμότητα 

των EGS  

Συνδυασμός και των δύο 

Στην αναζήτηση άλλων προϊόντων που θα παράγονται και θα διατίθενται 

ταυτόχρονα με την ηλεκτρική ενέργεια και τη θερμότητα, τέθηκε η ιδέα της 

ανάκτησης χρήσιμων μετάλλων από τα παραγόμενα γεωθερμικά ρευστά των EGS  



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHPM 

(Combined Heat, Power and Metal extraction)  
 Προκειμένου να αμβλυνθεί το μεγάλο 

κόστος των EGS, εξαιτίας του μεγάλου 

ρίσκου και των υψηλών κεφαλαιουχικών 

δαπανών (μεγάλα βάθη γεωτρήσεων), 

προτείνεται η δημιουργία του τεχνητού 

ταμιευτήρα σε πολύ βαθείς μεταλλοφόρους 

σχηματισμούς (ore-body), ώστε να είναι 

δυνατή η ανάκτηση κρίσιμων μετάλλων 

από την παραγόμενη γεωθερμική άλμη,  

 με κατάλληλες, προηγμένες  

 ηλεκτροχημικές διεργασίες.  
 

  Η ανάκτηση μετάλλων από τo  

 παραγόμενο γ/θ ρευστό θα προσδώσει 

προστιθέμενη αξία στο σύστημα.  
 

 Τα μέταλλα μπορούν να ανακτώνται από  

 τα κοιτάσματα σε υψηλές συγκεντρώσεις 

και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 
 

 Η συνεχής ανάκτηση μετάλλων θα αυξήσει 

την απόδοση του συστήματος με την 

πάροδο του χρόνου, με ελεγχόμενο τρόπο 

και χωρίς την ανάγκη χρήσης υψηλής 

πίεσης για τη διέγερση του ταμιευτήρα, 

ελαχιστοποιώντας πιθανές επιζήμιες 

επιπτώσεις τόσο στην απόληψη 

θερμότητας όσο και την ανάκτηση 

μετάλλων.  

Διάγραμμα ΕGS [47]. Mε στικτή κίτρινη γραμμή σημειώνεται ελλειψοειδές σχήμα 

που δείχνει την πιθανή ταύτιση του EGS ταμιευτήρα με μεταλλοφόρο σώμα, 

Η προτεινόμενη τεχνολογία που συνδυάζει τη 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ)  

με την Ανάκτηση Μετάλλων  

από ένα Βελτιωμένο Γεωθερμικό Σύστημα (EGS) 

μπορεί να χαρακτηρισθεί ως  

«Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας και 

Ανάκτηση Μετάλλων»  

(Combined Heat, Power and Metal extraction, CHPM)  



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ (I) 
Το 2017 καταρτίσθηκε μια λίστα από 78 μεμονωμένες πρώτες ύλες  

ή 61 πρώτες ύλες, που συμπεριλαμβάνουν 58 μεμονωμένες και 3 ομαδοποιημένες πρώτες ύλες [39, 48]:    

Κατάλογος των 78 μεμονωμένων πρώτων υλών της ΕΕ  

με συγκεκριμένες συντομογραφίες [48] Κατάλογος των 78 μεμονωμένων υλικών και των ομαδοποιήσεων του έτους 

2017, υποδεικνύοντας και τις αξιολογήσεις των ετών 2011 και 2014 [48] 



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ (II) 
Αποτελέσματα Κινδύνου Εφοδιασμού (Supply Risk, SR) και 

Οικονομικής Σημασίας (Economic Importance, ΕΙ)  

των 78 μεμονωμένων πρώτων υλών [48] 



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ (I)  

1.   αντιμόνιο (Sb) 

2.   βαρύτης (BaSO4) 

3.   βηρύλλιο (Be)  

4.   βισμούθιο (Bi)  

5.   βορικά άλατα 

6.   κοβάλτιο (Co)  

7.   άνθρακας οπτανθρακοποίησης  

8.   φθορίτης (CaF2),  

9.   γάλλιο (Ga)  

10.   γερμάνιο (Ge)  

11.   άφνιο (Hf)  

12.   ήλιο (He)  

13.   ίνδιο (In)  

14.   μαγνήσιο (Mg)  

15.   φυσικός γραφίτης  

16.   φυσικό καουτσούκ  

17.   νιόβιο (Nb)  

18.   φωσφορικά άλατα,  

19.   φωσφόρος (P),  

20.   σκάνδιο (Sc),  

21.   μεταλλικό πυρίτιο,  

22.   ταντάλιο (Ta),  

23.   βολφράμιο (W),   

24.   βανάδιο (V),   

Από τις 61 πρώτες ύλες (raw materials), ως κρίσιμες και στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες, 

σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κατάλογo 2017 της ΕΕ, θεωρούνται οι ακόλουθες 27 [49]:    

26. βαριές σπάνιες γαίες (HREEs)  &  27. ελαφρές σπάνιες γαίες (LREEs):  

 Dy (δυσπρόσιο), Er (έρβιο), Ho (όλμιο), Lu (λουτήτιο ή λουτέτιο),  

       Tb (τέρβιο), Tm (θούλιο), Yb (υττέρβιο), Y (ύττριο), La (λανθάνιο),  

       Ce (δημήτριο), Pr (πρασεοδύμιο), Nd (νεοδύμιο), Pm (προμήθειο),  

       Sm (σαμάριο), Eu (ευρώπιο), Gd (γαδολίνιο)     

25.    μέταλλα της ομάδας λευκόχρυσου (PGMs):  

      Pt (λευκόχρυσος), Ir (ιρίδιο), Ru (ρουθήνιο), Rh (ρόδιο) & Pd (παλλάδιο), με εξαίρεση το Os (όσμιο)  

Π
η
γ
ή

: 
[5

0
] 



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ (II)  

Εκτίμηση της 

κρισιμότητας 

των  

61  

πρώτων  

υλών  

με βάση τις 

τιμές 

Οικονομικής 

Σημασίας 

(Economic 

Importance, 

ΕΙ) και  

Κινδύνου 

Εφοδιασμού 

(Supply  

Risk, SR). Με 

κόκκινες 

κουκίδες 

σημειώνονται 

οι  

Κρίσιμες 

Πρώτες  

Ύλες και  

με μπλε  

οι υπόλοιπες 

μη-Κρίσιμες 

Πρώτες  

Ύλες  

[48] 



 Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια ακόμη πρόκληση: τη διασφάλιση του συνεχούς εφοδιασμού της 

Ευρωπαϊκής βιομηχανίας με κρίσιμες πρώτες ύλες, κυρίως μέταλλα.  

 Η παρούσα κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή και επιδεινώνεται από την ελάττωση του αριθμού 

    των λειτουργούντων μεταλλείων στον Ευρωπαϊκό χώρο.  

 Η εξάρτηση από την εισαγωγή πρώτων υλών αυξάνει ετησίως, παρά τις σημαντικές προσπάθειες    

που καταβάλλονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών ανακύκλωσης και την επιστήμη των υλικών. 

 Η Ευρώπη αναζητά τρόπους μείωσης της εξάρτησής της από τις εισαγόμενες 

    στρατηγικές πρώτες ύλες.  

 Ανάγκη αύξηση  

    της παραγωγής  

    κρίσιμων  

    πρώτων  

    υλών εντός  

    της  

    Ευρώπης.  

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ  

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ  

Χώρες με το 

μεγαλύτερο μερίδιο 

στην τροφοδοσία της 

ΕΕ σε κρίσιμες 

πρώτες ύλες [48, 50] 



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΑΠΕΙΚΟΝIΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM  © Επιστημονική Ομάδα του CHPM2030 



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM (I)  

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας CHPM  

(Combined Heat, Power and Metal extraction)  

περιλαμβάνει: 

Εντοπισμός περιοχών και γεωθερμικού δυναμικού 

βαθιών γεωλογικών σχηματισμών, ευνοϊκών για την 

εφαρμογή Βελτιωμένων Γεωθερμικών Συστημάτων (EGS) 

Εντοπισμός μεταλλογενετικών περιοχών, κατάλληλων 

τύπων κοιτασμάτων (skarn, πορφυρικού και επιθερμικού 

τύπου, φλεβικά, MVT, VMS) και βαθιών μεταλλοφόρων 

σχηματισμών 

Καλή γνώση της γεωχημείας, της δομής, της γεωμετρίας και των μηχανικών ιδιοτήτων των 

βαθιών μεταλλοφόρων σωμάτων καθώς και της διαλυτότητας των μεταλλικών ορυκτών  

Μελέτη της τεκτονικής και κατανόησης της προέλευσης και ανάπτυξης μικρο- και μακρο- 

τεκτονικών διαρρήξεων  

Εκτίμηση της εφαρμοσιμότητας τεχνικών (α) laser για διάτρηση  

και (β) υδραυλικής διάτμησης για διεύρυνση προϋπαρχουσών διαρρήξεων και αύξησης 

της διαπερατότητας έναντι της τεχνικής της υδραυλικής διάρρηξης 

Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαχείριση ταμιευτήρα EGS - μεταλλοφόρου σώματος 



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM (II)  

Προσομοίωση των χαρακτηριστικών των 

μεταλλοφόρων σωμάτων 

Συνδυασμός μοντέλων μεταλλογένεσης και 

γεωθερμικών δεδομένων για εντοπισμό 

κατάλληλων περιοχών 

Εργαστηριακές δοκιμές ήπιας έκπλυσης 

των μετάλλων από δείγματα πετρωμάτων  

Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών μεθόδων για την ανάκτηση μετάλλων:  

- ηλεκτρόλυση (υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες)  

- ηλεκτροκαθίζηση με διάχυση αερίων & ηλεκτροκρυστάλλωση (χαμηλές πιέσεις και θερμοκρασίες)     

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βαθμίδας αλατότητας από τα γεωθερμικά ρευστά 

Μεταφορά των εργαστηριακών δοκιμών σε μεγαλύτερη κλίμακα τεχνολογικής εφαρμογής και 

επιβεβαίωση της εφικτότητας υλοποίησής τους σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο 

Δοκιμές κινητικότητας των μετάλλων με 

νανοσωματίδια  



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM (III)  

Δημιουργία μοντέλου βιωσιμότητας με 

αποτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών πτυχών της 

προτεινόμενης τεχνολογίας  

Διαμόρφωση εννοιολογικού πλαισίου για 

μονάδα CHPM  

Προσαρμογή - τελειοποίηση της δυναμικής 

του συστήματος και βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας    

Καθορισμός των βασικών οικονομικών στοιχείων για την Ενέργεια και τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες 

Αξιολόγηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτικών και ηθικών συνεπειών της 

προτεινόμενης τεχνολογίας και της κοινωνικής αποδοχής 

Ενσωμάτωση των διαφόρων επιμέρους 

τεχνολογικών στοιχείων  

Δημιουργία οδικού χάρτη δράσεων (π.χ. διεξαγωγή έρευνας με τη μέθοδο Delphi) και 

προετοιμασία για τη στήριξη πιλοτικής εφαρμογής μέχρι το έτος 2030 και πλήρη εμπορική 

εκμετάλλευση μέχρι το 2050 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ EGS (I)  

Καινοτομίες της τεχνολογίας CHPM έναντι 

της σημερινής τεχνολογίας EGS 

αποτελούν:  
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Εκτίμηση της εφαρμοσιμότητας τεχνικών (α) 

laser για διάτρηση και (β) υδραυλικής 

διάτμησης για διεύρυνση προϋπαρχουσών 

διαρρήξεων και αύξησης της διαπερατότητας 

έναντι της τεχνικής της υδραυλικής διάρρηξης 

Δοκιμές ήπιας έκπλυσης των μετάλλων από 

δείγματα πετρωμάτων 

Δοκιμές κινητικότητας των μετάλλων με 

νανοσωματίδια  

Ανάπτυξη ηλεκτροχημικών μεθόδων για 

την ανάκτηση μετάλλων:  

- ηλεκτρόλυση (για υψηλές πιέσεις και 

θερμοκρασίες)  

- ηλεκτροκαθίζηση με διάχυση αερίων & 

ηλεκτροκρυστάλλωση (για χαμηλές 

πιέσεις και θερμοκρασίες)     



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ EGS (II)  

Μ
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Ανάπτυξη μεθόδων για τη διαχείριση 

ταμιευτήρα EGS - μεταλλοφόρου 

σώματος 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω 

βαθμίδας αλατότητας από τα γεωθερμικά 

ρευστά 

Ενσωμάτωση των διαφόρων επιμέρους 

τεχνολογικών στοιχείων  

Διαμόρφωση εννοιολογικού πλαισίου για 

μονάδα CHPM  

Προσαρμογή - τελειοποίηση της 

δυναμικής του συστήματος και 

βελτιστοποίηση της διαδικασίας    



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ, 

ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EGS) (I) 

 Για τον εντοπισμό περιοχών & γεωθερμικού δυναμικού βαθιών γεωλογικών σχηματισμών, ευνοϊκών 

για την εφαρμογή και ανάπτυξη EGS πραγματοποιούνται: 

• αξιολόγηση των υπαρχόντων θερμοκρασιακών δεδομένων ρευστών και σχηματισμών 

• υπολογισμός της γεωθερμικής βαθμίδας με βάση θερμομετρήσεις στο εσωτερικό γεωτρήσεων και 

logging 

• εργαστηριακές μετρήσεις θερμικής αγωγιμότητας  

 σε δείγματα πετρωμάτων με κατάλληλο εξοπλισμό [53]  

• έμμεσοι τρόποι προσδιορισμού της θερμικής ροής [53]: 

    - ορυκτολογική σύσταση και υγρά κορεσμού [53] 

    -  συσχετίσεις logging γεωτρήσεων [53] 

    -  συσχετισμός με άλλες φυσικές παραμέτρους [53] 

• συλλογή δεδομένων για κατασκευή μοντέλου κατακόρυφης μεταφοράς θερμότητας: πάχος υδροφο-

ρέων, πορώδες, ογκομετρική θερμοχωρηικότητα, θερμική αγωγιμότητα στερεού, συντελεστής  

Σχέσεις μεταξύ θερμοκρασίας, γεωθερμικής 

βαθμίδας, αγωγιμότητας και θερμικής ροής 

[51] 

Μετρητής 

θερμικής 

αγωγιμότητας 

TK04  

[52, 53] 

  ανισοτροπίας της θερμικής   

αγωγιμότητας στερεού, 

διαχυτότητα,  

 πηγή/απαγωγός θερμότητας, 

μεταφορά θερμότητας 

•  καθορισμός των συνθηκών 

ορίων μεταφοράς 

θερμότητας  

•  καθορισμός περιορισμών 

μεταφοράς θερμότητας [53] 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ & ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ, 

ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EGS) (II) 

 Πλήρης κατανόηση της τεκτονικής της περιοχής και 

γεωτεκτονικής εξέλιξής της για την εκτίμηση των 

γεωθερμικού δυναμικού και τον καθορισμό του 

δικτύου ρηγμάτων και διακλάσεων [53]  

 

 Εφαρμογή διαφόρων μεθόδων για την επισήμανση 

μεγάλων και βαθιών ρηγμάτων, όπως η 

ηλεκτρονική επεξεργασία 3D εικόνων ρηγμάτων 

από 3D σεισμικά [53].  

 

 Κατανόηση της συμπεριφοράς της ολίσθησης 

ρήγματος, καθώς και του μήκους και της 

διασύνδεσής του, για τον περιορισμό του μεγέθους 

και της συχνότητας μικροσεισμών που μπορεί να 

προκληθούν κατά τη διέγερση του ταμιευτήρα [53] 

 

 Καλή γνώση του συστήματος διαρρήξεων του 

ταμιευτήρα, είτε μεμονωμένων είτε ως δίκτυο και 

χρήση ποσοτικών παραμέτρων [53]. 

 

 Κατασκευή 3D μοντέλου ροής ρευστών και 

μεταφοράς θερμότητας λαμβάνοντας υπόψη τις 

γεωλογικές και τεκτονικές συνθήκες και τα 

χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών [53] 

Σεισμικό προφίλ με ερμηνεία των βαθών ανάκλασης και του δικτύου των 

ρηγμάτων [53] 

Π
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] 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (I) 

 ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ  

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

 

 Διακρίνονται 4 μεταλλογενετικές 

επαρχίες στην Ευρώπη [56]:  

 

 Κρατονικός πυρήνας της Ευρώπης, 

ηλικίας Προκαμβρίου (Fennoscandian 

Shield province)  

 

 Καληδόνια Επαρχία του Κατώτερου 

Παλαιοζωικού (Calidonides Province) 

 

 Βαρίσκια (ή Ερκύνεια) Επαρχία του 

Ανώτατου Παλαιοζωικού (Variscan 

Province) 

 

 Αλπική Επαρχία του Μεσοζωικού - 

Καινοζωικού (Alpine Province)  

•  Βαιτική Κορδιλιέρα (Betic Cordillera) 

•  Πυρηναία (Pyrenees) 

•  Απέννινα (Appenines) 

•  Άλπεις (Alps) 

•  Καρπάθια (Carpathians) 

•  Διναρίδες (Dinarides) 

•  Βαλκάνια και Ελληνίδες (Balkans and Hellenides) 

Πηγή: [57] 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (II) 

ΤΥΠOI ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHPM - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ 

ΜΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ -

ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ  

ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 

IZHMATOΓΕΝΕΙΣ 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Μεταλλοφορίες συνδεόμενες με 

υπερβασικά πετρώματα 

 

Κοιτάσματα χρωμίτη 

 

Κοιτάσματα Πλατινοειδών 

(PGE) 

 

Κοιτάσματα θειούχων  

Fe - Cu - Ni - Co  

Κοιτάσματα σε 

Πηγματίτες   

(Φλεβικά) 

Ηφαιστειογενή Κοιτάσματα Συμπαγών 

Θειούχων Μεταλλευμάτων, τύπου VMS  

(Volcanogenic Massive Sulphide deposits)  

Κοιτάσματα 

λατεριτών και 

αργιλικών ορυκτών, 

υπεργενετικού 

εμπλουτισμού 

Ιζηματογενείς Ατμιδικές Αποθέσεις, τύπου 

SEDEX (SEDimentary Exhalative 

Deposits)  

Τύπου Greisen  

(συχνά Φλεβικά) 

Κοιτάσματα ορογενετικού χρυσού (Orogenic 

gold deposits) 

Κοιτάσματα 

προσχωματικού 

τύπου 

Χαλαζιακά χαλίκια κροκαλοπαγή που 

φιλοξενούν χρυσό (Quartz pebble 

conglomerate hosted gold deposits ) 

Κοιτάσματα σιδήρου 

ταινιωτού τύπου, BIF 

Πορφυρικού και 

Επιθερμικού τύπου 

Ιζήματα που φιλοξενούν στρωματόμορφα 

κοιτάσματα Cu [Stratiform Sediment hosted 

Copper (SSC) deposits]  

Κοιτάσματα σιδηρο-

μεταλλεύματος  

(Ironstone deposits) 

Κοιτάσματα τύπου Κοιλάδας Μισσισιππή 

[Mississippi Valley type (MVT) deposits] Κοιτάσματα  

μαγγανίου  

ταινιωτού  

τύπου 
Κοιτάσματα  

Skarn 

Ψαμμίτες που φιλοξενούν κοιτάσματα 

ουρανίου-βαναδίου (Sandstone hosted 

uranium-vanadium deposits)  

Φλεβικά Κοιτάσματα  

(Vein association deposits ) 

Βιτουμενιούχοι, 

αργιλικοί σχιστόλιθοι 

Πηγή: [56] 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (III) 

ΤΥΠOI ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM (ii) 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Μεταλλοφορίες 

συνδεόμενες με 

υπερβασικά 

πετρώματα 

 

Κοιτάσματα χρωμίτη 

 

Κοιτάσματα 

Πλατινοειδών (PGE) 

 

Κοιτάσματα θειούχων  

Fe - Cu - Ni - Co  

Ωκεάνια (Α) και ηπειρωτική δομή (Β) με τους κύριους τύπους των χαρακτηριστικών κοιτασμάτων που σχετίζονται με 

μαγματικές διεργασίες [56, 60] 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΙV) 

ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ - ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 

ΤΥΠOI ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM (iii) 

Π
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] 

• Τα κοιτάσματα Skarn αναπτύσσονται όταν ρευστά που 

απελευθερώνονται από τα μάγμα έρχονται σε επαφή με 

περιβάλλοντα ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθοι, δολομίτες, 

μάρμαρα) ή πλουτώνια σώματα έρχονται σε επαφή με αυτά 

• Μεγάλο εύρος μετάλλων εντοπίζονται σε περιβάλλοντα Skarn: 

 W, Sn, Mo, Cu, Fe, Pb-Zn, Ag, Au, Bi [56]. 

• Τα Skarn παρουσιάζουν ζώνωση , η οποία ελέγχεται από τη 

μείωση της θερμοκρασίας και των αλάτων των ρευστών που 

μετακινούνται προς τα έξω [56]. 

• Τα κοιτάσματα τύπου Skarn θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκά για 

την εφαρμογή συστημάτων EGS λόγω του ευδιάλυτου του 

ανθρακικού υλικού.  

Π
η
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ή

: 
[5

9
] 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ SKARN 

© Guilbert &Park, 1986 (Πηγή: [61]) 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (V) 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Cu-Mo±Au) 

• Τα κοιτάσματα πορφυρικού τύπου σχηματίζονται από τη διείσδυση όξινων έως 

ενδιάμεσης σύστασης πορφυριτών (μαγματικών πετρωμάτων) σε 

κατάλληλους/περατούς σχηματισμούς και τη μετασωμάτωση εξαιτίας των υψηλής 

θερμοκρασίας μαγματικών ρευστών που εκλύονται [56, 61]. 

• Καταλαμβάνουν γενικά μεγάλους όγκους (Mt).  

• Η μεταλλοφορία εμφανίζεται είτε διάσπαρτη είτε ως πλέγμα φλεβιδίων [61]. 

• Σουλφίδια (θειούχες ενώσεις) Fe, Cu, Mo, Pb και Zn, αυτοφυής Au και ορυκτά  W, 

Bi και Sn είναι τα πιο συνήθη συστατικά των κοιτασμάτων [56]. 

Πηγή: [62] 

ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ - ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 

ΤΥΠOI ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM (iv) 

Π
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: 
[6

3
] 

Πηγή: [64] 
Πηγή: [65] 



ΤΥΠOI ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM (v) 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (VI) 

ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ - ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Au-Ag-Cu) 

• Τα κοιτάσματα επιθερμικού τύπου σχηματίζονται κοντά στην 

επιφάνεια της Γης (<2 km) και θερμοκρασίες ≤300oC, όπου υπάρχει 

εισροή και κυκλοφορία μετεωρικού ή θαλασσινού νερού και υπάρχει 

υψηλή θερμική ροή εξαιτίας της μαγματικής διείσδυσης [56, 61, 66] 

• Τα θερμά ρευστά μπορεί να φτάνουν μέχρι την επιφάνεια με μορφή 

πηγής [56] 

• Τεκτονικοί, υδροθερμικοί και λιθολογικοί παράγοντες ελέγχουν τη 

μεταλλοφορία. 

• Μεταλλοφορία: διάσπαρτη, φλέβες, φλεβίδια, πλέγμα φλεβιδίων [61]. 

• Δύο κύριες κατηγορίες επιθερμικών κοιτασμάτων:  

 Υψηλής (ή και ενδιάμεσης) θείωσης και Χαμηλής θείωσης 

• Μέταλλα:  

    Au, Ag, Zn, Pb, Cu, Sb, As, Hg, Se, Te, Sn, Mo, Bi 

Πηγή: [67] 

Π
η
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ή

: 
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8
] 

Πηγή: [68] 

Πηγή: [69] 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (VII) 

ΤΥΠOI ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM (vi) 

ΜΑΓΜΑΤΙΚΑ - ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ GREISEN 

• Τα greisen αποτελούν προϊόντα της εξαλλοίωσης των θόλων των 

γρανιτών από ρευστά πλούσια σε F, τα οποία εκλύονται από το 

ανερχόμενο μάγματα κατά το τελευταίο στάδιο της στερεοποίησής του. 

• Τα greisen είναι σημαντικά στην παραγωγή W, Sn, Li και Mo, έχουν 

υψηλές συγκεντρώσεις F, Rb, Li, Sn, Be, W, and Mo σε σχέση με τους 

κανονικούς γρανίτες και αυξημένες συγκεντρώσεις B, Nb, Ta, U, Th και 

REE και περιέχουν θειούχες ενώσεις Cu, Pb, Zn, Bi, Ag, As και Sb [56, 70]    

Πηγή: [71] Π
η
γ
ή

: 
[7

2
] 

Πηγή: [73] 



ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (VIII) 

ΤΥΠOI ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM (vii) 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝH ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΘΕΙΟYΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ  

ΤYΠΟΥ VMS (Η VHMS)  

(VOLCANOGENIC MASSIVE SULPHIDE DEPOSITS) 

• Τα κοιτάσματα VMS δημιουργούνται στον πυθμένα της θάλασσας από κυκλοφορούνται υδροθερμικά ρευστά, 

που αναμιγνύονται κυρίως με θαλασσινό νερό [56].  

• Τα πρόσφατα ανάλογα των κοιτασμάτων VMS είναι οι μαύρες καμινάδες (black smokers/chimneys) στο 

θαλάσσιο πυθμένα, σε ζώνες εφελκυσμού και ενεργού ηφαιστειότητας κατά μήκος των μεσοωκεάνιων ράχεων 

[56].  

• Τα κύρια μέταλλα των VMS είναι Cu και Zn, ενώ κατά τόπους και περιστασιακά μπορεί να περιέχονται σε 

μικρότερες συγκεντρώσεις και  Pb,  Au, ΝI, Co, Au, As, Sn [56]. 

Π
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (IX) 

ΤΥΠOI ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CHPM (viii) 

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΚΟΙΤΑςΜΑΤΑ ΤYΠΟΥ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΜΙΣΣΙΣΣΙΠΠΗ  

(MISSISSIPPI VALLEY TYPE DEPOSITS, MVT) 

 • Τα κοιτάσματα τύπου MVT είναι Pb-Zn και φιλοξενούνται κυρίως από δολομίτες και ασβεστόλιθους σε 

ανθρακικές πλατφόρμες [56].  

• Είναι επιγενετικά [56].  

• Τα ρευστά που είναι υπεύθυνα για το σχηματισμό των MVT κοιτασμάτων προέρχονται κυρίως από εξατμισμένο 

θαλασσινό νερό, το οποίο οδηγήθηκε μέσα στις πλατφόρμες των ανθρακικών από μεγάλης κλίμακας τεκτονικά 

γεγονότα [56]. 

• Τα MVT είναι γενικά στρωματοπεριορισμένα (stratabound) , αλλά μπορεί και να ελέγχονται και από τεκτονικές 

δομές  [56] 

• Κύρια μέταλλα: Pb, Zn, Ag [56] 

Π
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (X) 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

• Για τον εντοπισμό μεταλλοφόρων σωμάτων σε εξαιρετικά μεγάλα βάθη είναι απαραίτητη η χρήση γεωφυσικών 

μεθόδων 

• Ένα σημαντικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι οι γνώσεις για τη μεταλλοφορία περιορίζονται δραματικά με το 

βάθος σε πολύ μεγάλα βάθη και η χρήση πρόσφατων 3D γεωλογικών και γεωφυσικών μοντέλων για την 

εκτίμηση των μεταλλευμάτων είναι απαραίτητη. 

Πηγή: [78] 

Πηγή: [79] 



ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (I) 

 Παρά το γεγονός ότι δείγματα από την επιφάνεια ή από μικρό βάθος δεν είναι αντιπροσωπευτικά για τις 

γεωχημικές ζώνες εμπλουτισμού σε μεγάλα βάθη, εντούτοις συλλέγονται και εξετάζονται εργαστηριακά για να 

εξαχθούν σημαντικές ποιοτικές πληροφορίες για τη γεωχημεία των πετρωμάτων, τα μεταλλεύματα, την υφή και 

τη δομή τους. Αυτά τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εκτίμηση της 

ανακτήσιμης / απολήψιμη περιεκτικότητας των στοιχείων από το φιλοξενούν πέτρωμα [53]. 
 

 Πραγματοποιούνται διάφορες εργαστηριακές αναλύσεις και μετρήσεις σε δείγματα πετρωμάτων και 

μεταλλευμάτων για τη διαπίστωση της ορυκτολογικής και γεωχημικής τους σύστασης και των 

χαρακτηριστικών της υφής τους [53, 80]:   

    -   οπτική μικροσκοπία (optical/light microscopy) 

    -   περίθλαση ακτίνων-X (X-Ray Diffraction. XRD)  

    -   φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων X διασποράς μήκους κύματος (Wavelength-dispersive X-ray   

        fluorescence spectrometry, XRF) 

    -   ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (Scanning Εlectron Μicroscopy)  

     -  φασματομετρία διασποράς ενέργειας (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy - EDX)  

Μελέτη  

λεπτών  

τομών  

δειγμάτων  

σε οπτικό  

μικροσκόπιο  

για τον  

εντοπισμό  

μεταλλοφορίας [80]  

Διάγραμμα 

XRD [81]  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHPM (i) 



ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (II) 

 Εκτός από την εκτίμηση της περιεκτικότητας του πετρώματος σε χρήσιμα και κρίσιμα στοιχεία, οι ορυκτολογικές 

πληροφορίες παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη δημιουργία των κατάλληλων ρευστών έκπλυσης. 

 Διερευνάται η δυνατότητα σύζευξης των χρήσιμων ορυκτών/στοιχείων με σωματίδια, αν τα ορυκτά έχουν 

ηλεκτρικές/μαγνητικές ιδιότητες ή αν τα ορυκτά-στόχοι δίνουν επιλεκτικά κατάλληλη επιφανειακή επικάλυψη 

ώστε να καταστούν διαχωρίσιμα από τα υπόλοιπα συστατικά [80].   

 

 Εκτός από τα χρήσιμα ορυκτά-στόχους, πιθανότατα και άλλα στοιχεία θα υπεισέλθουν στο διάλυμα σε υψηλές 

συγκεντρώσεις, τα οποία μπορεί να έχουν ενδεχομένως δυσμενείς επιπτώσεις, και γι αυτό θα πρέπει η 

συμπεριφορά αυτών των στοιχείων να προβλεφθεί και να αντιμετωπισθεί [80] 

 

 Εκτός από την ορυκτολογική σύσταση, και η υφή του πετρώματος μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο κατά 

την έκπλυση. Σε ετερογενές ορυκτολογικό σύμπλεγμα, ο διαφορετικός ρυθμός αντίδρασης των 

στοιχείων εξαρτάται όχι μόνο από τη χημική και κρυσταλλογραφική δομή αλλά και από το μέγεθος και 

τη συναρμογή των κόκκων.  

 

 Πρέπει να προβλεφθεί και μια μεταβολή του διαλύματος έκπλυσης με το χρόνο εξαιτίας της αλληλεπίδρασης 

νερού-πετρώματος κατά την διάρκεια της έκπλυσης [80]   

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHPM (ii) 

Πηγή: [82]  

Πηγή: [83]  



ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (IIΙ) 

Ο ΡΟΛΟΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CHPM (iii) 

 Αναφορικά με τον τύπο του κοιτάσματος τα κοιτάσματα τύπου Skarn είναι οι στόχοι που προτιμούνται 

περισσότερο για εφαρμογή της τεχνολογίας CHPM, λόγω του ευδιάλυτου ανθρακικού συνδετικού υλικού 

(matrix) [80]. 

 Τα σταθερά πυριτικά ορυκτά παραμένουν σχεδόν άθικτα, ενώ τα ευδιάλυτα ανθρακικά συντελούν στην αύξηση 

της διαπερατότητας (δευτερογενής διαπερατότητα) [80]. 

Πηγή: [84]  

Πηγή: [85]  



ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (IV) 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ  

 Τυπικές μέθοδοι για επί τόπου μετρήσεις των τάσεων που χρησιμοποιούνται σε βαθιές γεωτρήσεις και 

μέθοδοι που βασίζονται σε πυρήνες γεωτρήσεων [53]:  

   -   Μεταξύ αυτών η Yδραυλική Διάρρηξη (Hydraulic Fracturing, HF) ή Μικρο-ρωγμάτωση (Minifracking) είναι η  

πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενη σε μεγαλύτερα βάθη. Αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά 

σε οποιοδήποτε βάθος αλλά δοκιμάζει σχετικά μεγαλύτερο όγκο πετρώματος.  

    -  H Υδραυλική Δοκιμή σε Προϋπάρχουσες Διαρρήξεις (Hydraulic Test on Pre-existing Fractures, HTRF) 

ακολουθεί την ίδια αρχή και θεωρία, όμως είναι πιο χρονοβόρα και επομένως δεν χρησιμοποιείται συνήθως 

σε μεγαλύτερα βάθη. 

   -  Άλλες μέθοδοι είναι [53]: 

      (α) Ανάλυση των Αστοχιών Οπής Γεώτρησης (Analysis of Borehole Breakouts, BBO) 

      (β) Ανάλυση των επαγόμενων από τη διάτρηση εφελκυστικών διαρρήξεων (Analysis of drilling induced tensile 

fractures, DITF) 

      (γ) Μέθοδος αποφόρτισης (αποτόνωση τάσεων) με πυρηνοληψία  

           (Overcoring)  

      (δ) Ανάκτηση ανελαστικών παραμορφώσεων  

           (Anelastic Strain Recovery, ASR) 

      (ε) Φαινόμενο Kaiser (Kaiser Effect, KE) 

      (στ) Αστοχία εσωτερικού πυρήνα με μορφή δίσκων  

            (Core Disking, CD) 

      (ζ) Τεχνικές ανάλυσης ταχύτητας κύματος  

           (Wave Velocity Analysis techniques) κ.ά. 

Παράδειγμα  

δεδομένων  

ρηχής  

υδραυλικής  

διάρρηξης   

[53]  



ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (V) 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (i)  

 Η γνώση των πετροφυσικών συνθηκών και των παραμέτρων των πετρωμάτων είναι απαραίτητη για το 

σχεδιασμό της τεχνολογίας CHPM [80].  

 O πιο οικονομικός τρόπος για τη λήψη πληροφοριών σε πετρώματα μεγάλου βάθους είναι οι γεωφυσικές 

μέθοδοι, οι οποίες όμως απαιτούν μετρημένες πετροφυσικές παραμέτρους των λιθολογιών που αναμένονται.  

 Για την εκτίμηση των λιθολογικών σχηματισμών που συνιστούν στόχους σε σχεδιαζόμενο βάθος, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ασφαλής και αποδοτική διατρητική τεχνολογία και ο σχεδιασμός της βασίζεται σε 

πετροφυσικές παραμέτρους 

 Η έκπλυση των μεταλλοφόρων σωμάτων στα σχεδιαζόμενα βάθη απαιτεί βελτίωση ή άνοιγμα εκ νέου των 

μικροδιαρρήξεων και διατήρησή τους, αλλά αυτό προϋποθέτει λεπτομερή γνώση των τάσεων και της αντοχής 

του πετρώματος.  

 Επειδή είναι πολύ σπάνιο έως αδύνατο  να υπάρχουν δείγματα από τα πετρώματα  και τα βάθη, που 

αποτελούν στόχους,  εφαρμόζοντες διάφορες έμμεσες μέθοδοι [80]: 

• Πετροφυσικές πληροφορίες, που λαμβάνονται από βαθειά γεωτρητικά προγράμματα (π.χ., 

πορώδες, πυκνότητα, μαγνητική επιδεκτικότητα, ένταση της παραμένουσας μαγνήτισης, ηλεκτρικής 

ιδιότητες, ταχύτητα P-κυμάτων, θερμική αγωγιμότητα)  με αξιολόγηση και ερμηνεία logging  

• Μορφοκλασματική γεωμετρική προσομοίωση της διάδοσης των διαρρήξεων, για τη διερεύνηση της 

χωρικής κατανομής των δικτύων των διαρρήξεων σε διαρρηγμένα σώματα πετρωμάτων, που είναι 

απαραίτητη για την ακριβή κατανόηση  της ροής των ρευστών μέσα στη μάζα του πετρώματος του 

ταμιευτήτα και της αποθηκευτικής του ικανότητας.    

•    Ακουστικές δοκιμές σε αυξημένες πιέσεις σε επιφανειακά δείγματα  

•   Μηχανικές δοκιμές πετρωμάτων σε επιφανειακά δείγματα (μετρήσεις αντοχής πετρώματος)       



ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ  

ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (VI) 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (ii)  

Πετροφυσικές ιδιότητες από ερμηνεία logging σε γεώτρηση  [86]  Μορφοκλασματική γεωμετρική προσομοίωση διαρρήξεων με βάση τη DFN μέθοδο: 

Παραδείγματα DFN με διαφορετικές ιδιότητες, Ν=ο αριθμός των διαρρήξεων, D=η 

διάσταση του fractal, επάνω: 3-D DFN,, κάτω: κάθετες τομές [87].  

Ακουστική δοκιμή  [88]  

Σχηματικό διάγραμμα 

που δείχνει τη διάταξη 

δοκιμής για τον 

προσδιορισμό της 

αντοχής ενός δείγματος 

πετρώματος [89].  



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ LASER ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ  

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 

 Η εμπλοκή της τεχνολογίας laser στη γεωθερμική έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί ενδιαφέρον σημείο [53].  

 Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ και κατά της διάτρησης με laser, αλλά αυτή η τεχνική θα βελτιωθεί με την 

πάροδο του χρόνου και θα αποδείξει τα πρακτικά της οφέλη [53]. 

 Η τεχνική laser μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της διαπερατότητας του 

ταμιευτήρα και να είναι καθοριστικής σημασίας κατά τη δημιουργία μιας μονάδας CHPM [53]. 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας υψηλής ισχύος (HPLD) ακόμη και 

σε μεγάλα βάθη [53].  

 Η κεφαλή laser θα υπερθερμαίνει τον υπόγειο γεωλογικό σχηματισμό, θα λιώσει το υλικό του πετρώματος-

στόχου και θα απομακρύνει τα λειωμένα υπολείμματα κατά τη διάτρηση της γεώτρησης [53]. 

 H τεχνολογία επιτρέπει στο χειριστή να ρυθμίζει τη διαπερατότητα στα τοιχώματα της οπής της γεώτρησης. 

 Δοκιμές σε δείγματα έδειξαν μια αύξηση της διαπερατότητας κατά 1,5-4 φορές [53]. 

Σχηματική  

απεικόνιση  

της  

διάτρησης  

με laser  

[53].  



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ  

ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ (Ι) 

 Η υδραυλική διάρρηξη (hydraulic fracturing) αποτελεί μια παλαιά μέθοδο για τη δημιουργία διαρρήξεων από 

τη γεώτρηση προκειμένου το νερό να κυκλοφορήσει και να αποσπάσει θερμότητα από το πέτρωμα. Οι 

διαρρήξεις αυτές εκτείνονται από τη γεώτρηση προς το πέτρωμα με τη βοήθεια της πίεσης ρευστού, η οποία 

υπερβαίνει την ελάχιστη κύρια τάση συν την τάση εφελκυσμού του ακέραιου και άθικτου πετρώματος. Κατά 

την υδραυλική διάρρηξη χρησιμοποιούνται  πρόσθετα υποστηρικτικά μικροσφαιρίδια (proppants), τα οποία 

αποτελούν μίγμα διαφόρων χημικών, άμμων και κεραμικών σωματιδίων και βοηθούν στο άνοιγμα των 

διαρρήξεων, εξασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη ροή των ρευστών. Ο κίνδυνος της επαγόμενης σεισμικότητας 

είναι μεγάλος και η υδραυλική διάρρηξη θεωρήθηκε υπεύθυνη γι’ αυτή καθώς και για άλλες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. Γι’ αυτό και δεν θα χρησιμοποιηθεί από την τεχνολογία CHPM [53]. 

 

 

 H υδραυλική διάτμηση/υδροδιάτμησης (hydraulic shearing/hydroshearing) είναι μια τεχνική παρέμβαση, κατά 

την οποία εφαρμόζεται χαμηλή πίεση (70-140 bar στην επιφάνεια) για να αυξηθεί η υδραυλική αγωγιμότητα 

των υπαρχόντων διαρρήξεων της μάζας του πετρώματος. Το νερό εισπιέζεται στον ταμιευτήρα, Η 

εφαρμοζόμενη πίεση του ρευστού είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται για να δημιουργηθούν νέες 

διαρρήξεις. Κατά την υδροδιάτμηση, οι διαρρήξεις που άνοιξαν εκ νέου δεν κλείνουν επειδή κατά τη διάρκεια 

της διέγερσης το πέτρωμα διαστέλλεται και ολισθαίνει σε διάτμηση λόγω της παρουσίας του νερού που 

λειτουργεί ως λιπαντικό μέσο στην ανοιγμένη ρωγμή. Δημιουργούνται μικρές διαρρήξεις που διατηρούνται 

ανοιχτές και όταν παύει να εφαρμόζεται η εξωτερική πίεση. Δεν χρησιμοποιούνται πρόσθετα, υποστηριστικά 

μικροσφαιρίδια proppants ούτε άλλες ουσίες για να διατηρηθούν ανοιχτές διαρρήξεις. Μικρή ποσότητα 

χημικών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, τα οποία όμως να ταιριάζουν όσο το δυνατόν με τα αντλούμενα 

ρευστά και τα ρευστά του ταμιευτήρα [53].  



ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ  

ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ (ΙΙ) 

Σύγκριση μεταξύ 

υδραυλικής διάρρηξης 

Και υδρο-διάτμησης 

[53].  

 H υδραυλική διάτμηση/υδροδιάτμησης φαίνεται να είναι παρόμοια με την υδραυλική διάρρηξη, αλλά έχει κύριες 

διαφορές [53]: 

•   Η υδραυλική διάτμηση χρησιμοποιεί μέσες πιέσεις για να ανοίξει πολύ μικρές ρωγμές (1-2 mm) με στόχο να 

δημιουργηθεί δίκτυο χιλιάδων περατών ρωγμών στον ταμιευτήρα. 

•   Η υδραυλική διάρρηξη χρησιμοποιεί υψηλότερες πιέσεις για να δημιουργήσει νέες διαρρήξεις.  

•   Η υδραυλική διάτμηση δεν χρησιμοποιεί ρευστά με βάση χημικές ουσίες αλλά μόνο νερό. 

  Η επαγόμενη σεισμικότητα, που είναι μεν μικροσεισμοί αλλά δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις, δεν 

συνδέονται μόνον με την τεχνική διέγερσης του ταμιευτήρα αλλά και με το ρυθμό έγχυσης/επανέγχυσης του 

ρευστού [53].    

          



ΔΟΚΙΜΕΣ  ΗΠΙΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ (LEACHING) ΤΩΝ ΜΕΤAΛΛΩΝ  

ΑΠO ΔΕIΓΜΑΤΑ ΠΕΤΡΩΜAΤΩΝ (I) 

 Πολλές πειραματικές εργαστηριακές έρευνες 

και προσομοιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί 

σε ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού για την 

κατανόηση των χαρακτηριστικών των 

μεταλλοφόρων σωμάτων και των διεργασιών 

της επί τόπου απόπλυσης των μετάλλων από 

το κοίτασμα, την ποσοτικοποίηση των 

μεταλλικών συγκεντρώσεων και των ρυθμών 

απελευθέρωσής τους από το κοίτασμα.  

 

 Πειράματα έκπλυσης πραγματοποιήθηκαν σε 

διάφορους τύπους δειγμάτων μεταλλοφορίας 

χρησιμοποιώντας διάφορα είδη ρευστών σε 

ένα εύρος συνθηκών πίεσης και 

θερμοκρασίας για την αναγνώριση των 

αντιδράσεων ρευστού-πετρώματος. 

 

 Επιλέγεται η ήπια έκπλυση των μετάλλων 

από το μεταλλοφόρο σώμα (δηλ. χωρίς τη 

χρήση ισχυρών οξέων΄, ενδεχομένως 

οργανικών), καθώς χρησιμοποιούνται 

διαλύματα περισσότερο φιλικά προς το 

περιβάλλον και τον εξοπλισμό με χαμηλότερο 

κόστος σε σχέση με άλλες εναλλακτικές 

τεχνικές. 

Διεργασίες διάλυσης - απελευθέρωσης και απόθεσης μετάλλων με μεταβολές της 

διαπερατότητας υπό την επίδραση της θερμότητας μέσα στο γεωθερμικό 

ταμιευτήρα  

Αντιδραστήρες μέσα σε κλίβανο – Από τον εργαστηριακό 

εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα έκπλυσης 



ΔΟΚΙΜΕΣ  ΗΠΙΑΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ (LEACHING) ΤΩΝ ΜΕΤAΛΛΩΝ  

ΑΠO ΔΕIΓΜΑΤΑ ΠΕΤΡΩΜAΤΩΝ (IΙ) 

 Ένας σταθερός ρυθμός παραγωγής μετάλλων μπορεί να 

καταστήσει αποδοτικότερη και πιο οικονομική την επιφανειακή 

ανάκτηση συγκρινόμενη με αυτή σύντομων περιόδων υψηλής 

ανάκτησης..  

 

 Παρά το γεγονός ότι επιτεύχθηκε η κινητικότητα μιας σειράς 

μετάλλων και η σχετικά γρήγορη απόπλυσή τους, όλα τα μέταλλα 

δεν συμπεριφέρθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο (αλλά αποπλύθηκαν 

ευκολότερα και άλλα δυσκολότερα), ενώ η συγκέντρωσή τους 

έφτασε σε τιμές σταθερής κατάστασης με την πάροδο λίγων 

δεκάδων ωρών.  

 

 Αρχικά, οι συγκεντρώσεις των μετάλλων ελέγχονταν από τους 

ρυθμούς διάλυσης/οξείδωσης και στη συνέχεια, αν οι 

συγκεντρώσεις φτάσουν σε αρκετά υψηλές τιμές, οδηγούνταν σε 

κορεσμό (και άρα καθίζηση) ως προς τις δευτερογενείς φάσεις 

 

 Τα πειράματα ήταν σχετικά «ιδανικά» συστήματα, ενώ στα βαθιά 

EGS, όπου υπάρχουν ελλείψεις γνώσεων, οι αντιδράσεις μπορεί 

να προχωρούν βραδύτερα. 

 

 Η χρήση μοντέλων βοηθά στην αποσαφήνιση των εμπλεκόμενων 

γεωχημικών διεργασιών και την αναβάθμιση των αποτελεσμάτων 

για την εκτίμηση της επίδοσης σε μεγάλες κλίμακες (διαστάσεων 

ταμιευτήρων). 

Σχηματικές διατάξεις και φωτογραφίες τμήματος του  

εγαστηριακού εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για τα 

πειράματα έκπλυσης 



ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  

ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ  ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

 Νανοσωματίδια ενεργού άνθρακα που διατηρούνται 

σε αιώρηση στο ρευστό επανακυκλοφορίας μπορούν 

να συλλέγουν συγκεκριμένα μεταλλικά ιόντα και να 

αποτρέπουν την εκ νέου καθίζηση των αρχικά 

απελευθερούμενων μετάλλων, επιτρέποντας την 

άνοδο περισσότερων μετάλλων στην επιφάνεια και 

την ανάκτησή τους.  

 



Η ηλεκτρολυτική ανάκτηση μετάλλων 

χρησιμοποιεί ηλεκτροχημικές αντιδράσεις για την 

απόθεση μετάλλων.  

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε υψηλές 

θερμοκρασίες και πιέσεις, μέχρι 200 bar και 

300oC. 

Tα εργαστηριακά πειράματα εκτελέσθηκαν σε 

αντιδραστήρες διαλείποντος έργου (batch 

reactors).  

Κατά προτίμηση, η τεχνολογίας ηλεκτρολυτικής 

απόθεσης μετάλλων πραγματοποιείται σε έναν 

αντιδραστήρα ροής που μπορεί εύκολα να 

ενσωματωθεί σε γεωθερμικό βρόχο με υψηλή 

διακίνηση (150 m3/h ή περισσότερο) 

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  (Ι)   

     Ηλεκτρόλυση  (υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες)  

     Ηλεκτροκαθίζηση με διάχυση αερίων & Ηλεκτροκρυστάλλωση  

           (χαμηλές πιέσεις και θερμοκρασίες)     

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ  (Ηλεκτρολυτική ανάκτηση μετάλλων, Electrolytic Metal Recovery)  



Η ηλεκτροκαθίζηση διάχυσης αερίου και η ηλεκτρο-

κρυσταλλοποίηση (GDEx) μπορούν να 

απομακρύνουν μεταλλικά και μεταλλοειδή ιόντα 

από ένα υδατικό διάλυμα, μετατρέποντάς τα σε ένα 

άμορφο ή κρυσταλλικό (νανο) ίζημα το οποίο 

μπορεί εύκολα να ανακτηθεί με καθίζηση. 

Η διαδικασία χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια διάχυσης 

αερίου με βάση τον πορώδη ενεργό άνθρακα, μέσω 

του οποίου διέρχεται ένα οξειδωτικό αέριο. 

Το οξειδωτικό αέριο αναχαιτίζεται ηλεκτροχημικά 

στην κάθοδο, σχηματίζοντας υπεροξείδια (ή 

πολυατομικά ιόντα του μειωμένου αερίου), 

οδηγώντας στην κρυστάλλωση ή κατακρήμνιση 

σύνθετων υλικών μεταξύ των μεταλλικών ιόντων και 

του προϊόντος οξειδώσεως-αερίου-αναγωγής στην 

επιφάνεια της καθόδου. Το ίζημα στη συνέχεια 

απελευθερώνεται στον υδατικό ηλεκτρολύτη όπου 

παραμένει σταθερό σε κολλοειδή μορφή κατά τη 

διάρκεια ορισμένης περιόδου, αλλά τελικά 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ  (ΙΙ)   

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΘΙΖΗΣΗ ΜΕ ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ (GAS DIFFUSION ELECTRO-PRECIPITATION) ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ (ELECTRO-CRYSTALLISATION)  GDEx  

Σχηματικό διάγραμμα  της τεχνολογίας GDEx 

συσσωματώνεται και καθιζάνει. Μεταβάλλοντας τις παραμέτρους της ηλεκτροχημικής διεργασίας, όπως το ρΗ, η 

ιοντική ισχύς, το μέταλλο / μεταλλοειδές σε συγκέντρωση, τη σύσταση του αερίου και το ηλεκτροχημικό δυναμικό, 

μπορεί να ρυθμιστεί όχι μόνο η επιλεκτικότητα αλλά επίσης να ελέγχονται και σημαντικές ιδιότητες του προϊόντος 

όπως η μορφολογία, το μέγεθος των κρυστάλλων και η παράμετρος πλέγματος. 

 



ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΛΟΓΩ  ΒΑΘΜΙΔΑΣ  ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ   

ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ 

(SALT GRADIENT POWER) 

  Η δυνατότητα πρόσθετης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

κλιμακωτής αλατότητας (salinity gradient power generation) 

από προ-επεξεργασμένα γεωθερμικά ρευστά συνιστά ένα 

ακόμη αντικείμενο έρευνας τεχνικο-οικονομικής 

σκοπιμότητας και βισωμότητας και μια προηγμένη 

τεχνολογία, που ενσωματώνεται σε μονάδα CHPM.  

 Η αντίστροφη ηλεκτροδιάλυση (Reverse Eletrodialysis, RED) 

μετατρέπει άμεσα τη χημική ενέργεια (διαφορά στο χημικό 

δυναμικό) σε ηλεκτρική.  

 

 Το συστατικό της αντίστροφης βαθμίδας αλατότητας 

αποτελείται από διαμερίσματα (τμήματα), τα οποία 

διαχωρίζονται από Μεμβάνη ανταλλαγής Κατιόντων (Cation 

exchange Membrane, CM) και Μεμβράνες ανταλλαγής 

Ανιόντων (Anion exchange Membranes, AM). 

 

 Μέσω αυτών των διαμερισμάτων – τμημάτων διάλυμα άλμης 

(HIGH, υψηλής αλατότητας) και διάλυμα χαμηλής 

αλατότητας (LOW) ρέουν.  

 

  Οι βαθμίδες συγκέντρωσης εγκάρσια (κατά πλάτος) αυτών 

των λεκανών αναγκάζουν τα ιόντα (Na+ και CI-) να κινηθούν 

σε αντίθετες κατευθύνσεις, δημιουργώντας έτσι διαφορά 

δυναμικού. 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΣ 

  Οι κοινωνικές επιπτώσεις σχετίζονται με τυχόν μεταβολές 

στον τρόπο ζωής, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία, 

την ευημερία, τα προσωπικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα, 

τους φόβους και τις ανησυχίες των ανθρώπων.  

 

  H συνολική εκτίμηση της βιωσιμότητας και επίδοσης του 

συστήματος  περιλαμβάνει προκαταρκτική αξιολόγηση του 

κύκλου ζωής και έρευνες σχετικές με το περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα των προβλεπόμενων τεχνολογικών σεναρίων, 

σύγκριση με τα υπάρχοντα συστήματα παραγωγής ενέργειας 

και ανάκτησης μετάλλων και πλήρη κατανόηση της σχέσης 

της τεχνολογίας CHPM με τις υπάρχουσες λύσεις από την 

άποψη των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων.  

 

  Οικονομικά μοντέλα και λογισμικά εργαλεία του ενεργειακού 

τομέα χρησιμοποιούνται.  

 

  Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας εγκατάστασης 

CHPM αποτελούν συνδυασμό των επιπτώσεων των EGS 

συστημάτων και των διεργασιών ανάκτησης μετάλλων (π.χ. 

επιφανειακή ή υπόγεια θερμική μόλυνση, εκπομπές αερίων, 

συνέπειες στην επιφάνεια, χρήση νερού, παραγωγή 

στερεών και υγρών αποβλήτων, προβλήματα ακεραιότητας 

των γεωτρήσεων, μικροσεισμική δραστηριότητα, υπόγεια 

απώλεια ρευστών, φυσική ραδιενέργεια) και εξετάζονται 

προκειμένου να ελέγχονται, να αντιμετωπίζονται τεχνολογικά 

και να αποτρέπονται με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των 

ανθρώπων.  

Πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τεχνολογίας CHPM  ως 

αποτέλεσμα συνδυασμού των EGS και της ανάκτησης μετάλλων  



Ο συνδυασμός της συνεχούς ανάκτησης μετάλλων σε υψηλές συγκεντρώσεις και της αξιοποίησης 

της βαθιάς γεωθερμικής ενέργειας, που επιχειρείται μέσω της τεχνολογίας CHPM, συντελεί  

 

(α) στην απόληψη, με ήπιες μεθόδους, μετάλλων από μεγάλα βάθη (πολύ μεγαλύτερα από αυτά 

των συμβατικών εξορύξεων) και άρα στον περιορισμό των αναγκών για μεγάλης κλίμακας 

εργασίες υπαίθριας εξόρυξης με τις αντίστοιχες ανεπιθύμητες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και  

 

(β) στη βελτίωση της οικονομικότητας των Βελτιωμένων Γεωθερμικών Συστημάτων (EGS) και 

συνεπώς στην ενθάρρυνση της περαιτέρω ανάπτυξής τους για την αξιοποίηση του μεγάλου 

βάθους γεωθερμικού δυναμικού για Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ).    
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