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Interoceanmetal otwiera podmorski sezam
Wywiad z dyrektorem generalnym konsorcjum Tomaszem Abramowskim
Nawet 200 mln ton konkrecji polimetalicznych mo¿e kryæ podmorskie z³o¿e, którym dysponuje Polska wraz z kilkoma innymi krajami. Cenne konglomeraty zawieraj¹ szereg metali – mangan, miedŸ, kobalt, nikiel, cynk, tytan, molibden.
– Tak obfite ich Ÿród³o mog³oby pokryæ nasze potrzeby na kilkadziesi¹t lat – podkreœla Tomasz Abramowski, dyrektor
generalny konsorcjum Interoceanmetal (na zdjêciu poni¿ej).
Cztery i pó³ kilometra pod powierzchni¹ Pacyfiku – na takiej g³êbokoœci znajduje siê obszar o powierzchni 75 tys. km2
bogaty w konkrecje. Polska jest jednym z szeœciu pañstw, które s¹ wspó³posiadaczami licencji na badanie tego bogactwa.
O kierunkach eksploracji podmorskiego sezamu rozmawiali w czerwcu w siedzibie Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) pe³nomocni przedstawiciele krajów tworz¹cych konsorcjum Interoceanmetal.
Nasza dzia³ka – Clarion-Clipperton – jest po³o¿ona miêdzy Meksykiem a Hawajami. Jest jednym z obszarów wydzielonych jeszcze w latach 80. XX w. na podstawie Konwencji o Prawie Morza na Oceanie Spokojnym. Koszt badañ geologicznych z³o¿a konkrecji jest stosunkowo niski, jednak przejœcie do fazy wydobywczej mo¿e wymagaæ znacznych
nak³adów, dlatego powo³ano w 1987 r. konsorcjum, które podo³a³oby finansowo temu wyzwaniu. Obecnie w sk³ad Interoceanmetal Joint Organization oprócz Polski wchodz¹ Czechy, Rosja, S³owacja, Bu³garia i Kuba. – Istot¹ umowy
o przyst¹pieniu Polski do tej organizacji jest wspólne prowadzenie prac zwi¹zanych z przygotowaniem przemys³owego
wydobycia konkrecji ze z³ó¿ polimetalicznych. S¹ one z pewnoœci¹ jednym z najbardziej perspektywicznych, alternatywnych Ÿróde³ metali istotnych dla gospodarki, takich jak miedŸ, nikiel, kobalt – powiedzia³ nam Tomasz Abramowski,
dyrektor generalny Interoceanmetal, po obradach konsorcjum, którym przewodzi³a delegacja Kuby. Poni¿ej przedstawiono
pe³ny zapis rozmowy z dyrektorem Abramowskim.

W przysz³ym roku minie
30 lat od czasu powstania
wspólnej organizacji Interoceanmetal. Dlaczego dot¹d
nie ma efektów w postaci
przemys³owej eksploatacji
konkrecji polimetalicznych?
Prawdopodobnie za 5 lat
podobne pytanie bêdzie mo¿na
zadaæ geologom i firmom zajmuj¹cym siê eksploracj¹ gazu
z ³upków w Polsce. To musi
trwaæ. Badania, ocena z³o¿a,
opracowanie technologii wydobycia. Jesteœmy trochê jak
leœnicy, którzy sadz¹ las dla kolejnych pokoleñ. Poza tym
ci¹gle zmieniaj¹ siê warunki ekonomiczne.
W³aœnie zakoñczy³ siê kolejny etap tego „sadzenia”.
Ustaliliœcie cele na nastêpne lata. Jakie to cele?

kontynuowaæ realizacjê umowy z PIG-PIB, która przewiduje sporz¹dzenie wstêpnego studium wykonalnoœci ca³ego
projektu. Ma on obejmowaæ cztery najwa¿niejsze zagadnienia – rozpoznanie geologiczne, prace zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska, metalurgi¹ i technologi¹ wydobycia. Prace w
PIG-PIB trwaj¹. Studium, które powstaje, w kolejnych
fazach rozwoju projektu, bêdzie s³u¿yæ przygotowaniu
koñcowego tzw. bankowego studium wykonalnoœci czyli
w³aœciwie biznesplanu na eksploatacjê tych z³ó¿.
Eksploatacja jest g³ównym celem. Kiedy mo¿e siê
rozpocz¹æ?
To zale¿y od uwarunkowañ ekonomicznych, ideologicznych, prawnych i technicznych. Przed nami dok³adniejsze
rozpoznanie i udokumentowanie ca³ego z³o¿a zgodnie ze
standardami, ocena mo¿liwych technologii wydobycia,
przeróbki, organizacji od strony biznesowej. To wielkie
i czasoch³onne przedsiêwziêcie.
Zegar tyka, a czas to pieni¹dz.

W siedzibie PIG-PIB zebra³a siê Rada Interoceanmetal,
która jest naszym najwy¿szym organem. Cz³onkowie Rady
s¹ zgodni, ¿e powinniœmy przed³u¿yæ na kolejne 5 lat kontrakt na eksploracjê naszej dzia³ki na Pacyfiku, podpisany
z Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Dna Morskiego [International Seabed Authority – ISA, przyp. AR]. Chcemy to
przeprowadziæ na najbli¿szej sesji ISA w Kingston na Jamajce, gdzie bêdzie rozpatrywana nasza aplikacja o przed³u¿enie. To z kolei pozwoli nam na realizacjê innych zamierzeñ.
Przede wszystkim chcemy ruszyæ z przeróbk¹ konkrecji
polimetalicznych w instytucie metalurgicznym na Kubie.
Na razie jest to powiêkszony eksperyment laboratoryjny,
ale zmierzaj¹cy do skali przemys³owej. Mo¿na nawet powiedzieæ – eksperyment pó³przemys³owy. Bêdziemy tak¿e
454

Nasze badania s¹ relatywnie tanie. Pieni¹dze zainwestowane przez Interoceanmetal w tonê zbadanych konkrecji s¹ niewielkie bior¹c pod uwagê to co otrzymujemy –
badania, dokumentacjê, wiedzê. Czêsto koszty projektów
eksploracyjnych na l¹dzie s¹ wy¿sze. Jesteœmy jednym
z najmniej kosztownych kontraktorów w ISA, ale wyniki
rozpoznania geologicznego daj¹ nam podstawy, ¿eby podwy¿szaæ kategoriê zasobów zgodnie z miêdzynarodowymi
standardami geologicznymi.
K³opot w tym, ¿e tak¿e ceny metali na gie³dach nie
s¹ obecnie szczególnie wysokie. To raczej nie sprzyja
wdra¿aniu nowych technologii i eksploatacji nietypo-

Przegl¹d Geologiczny, vol. 64, nr 7, 2016

wych z³ó¿. Czy warto zatem inwestowaæ w to jakiekolwiek pieni¹dze?
Rzeczywiœcie, w zwi¹zku z niskimi cenami metali projekty eksploracyjne nie s¹ priorytetem dla du¿ych firm
metalurgicznych, które szukaj¹ Ÿróde³ rudy. Inwestowaæ
jednak warto. Pamiêtajmy, ¿e to jest pewien cykl ekonomiczny. Spodziewamy siê zatem, ¿e ceny znowu wzrosn¹.
WeŸmy choæby miedŸ. Jej cena obecnie osi¹gnê³a najprawdopodobniej swoje minimum. Byæ mo¿e w najbli¿szych
latach z uwagi na poziom kurcz¹cych siê zapasów, ceny
bêd¹ rosn¹æ. Poza tym œrednia zawartoœæ miedzi w rudzie,
któr¹ wydobywa siê na œwiecie ze z³ó¿ l¹dowych oscyluje
wokó³ 0,5–0,6%. W naszych konkrecjach jest jej ponad
dwa razy tyle – ok. 1,3%. Podobnie jest z niklem, kobaltem
i pozosta³ymi pierwiastkami. Zatem w pewnym momencie
mo¿e siê okazaæ, ¿e z powodzeniem i z zyskiem bêdziemy
mogli siêgn¹æ nie tylko po konkrecje, ale inne tego typu
z³o¿a.
Problemem jest jednak brak regulacji okreœlaj¹cych
zasady eksploatacji tych z³ó¿.
Na pewno jedn¹ z przeszkód jest brak kodeksu wydobywczego. Nie w pe³ni znamy przepisy i zasady na jakich
bêdziemy aplikowaæ o wydobycie. Kolejna kluczowa kwestia to ochrona œrodowiska – nie wiemy jakie bêd¹ wymagane dokumenty, jakie zasady zostan¹ przyjête dla oceny
wp³ywu wydobycia na œrodowisko. Te regulacje dopiero s¹
opracowywane. Dlatego nie mo¿emy przyspieszyæ naszych
dzia³añ. Musimy te¿ przeprowadziæ pilota¿ow¹ próbê wydobycia, która pozwoli okreœliæ warunki œrodowiskowe
tego z³o¿a i oceniæ od strony ekonomicznej technologiê,
któr¹ bêdziemy stosowaæ. To te¿ musi potrwaæ. Maj¹c na
wzglêdzie badania œrodowiska, Interoceametal podpisa³
umowê ze swoim chiñskim odpowiednikiem, organizacj¹
COMRA, która równie¿ posiada licencjê na eksploracjê
z³ó¿ konkrecji, jednak w czêœci zachodniej pola Clarion-Clipperton. Bêdziemy wspólnie pracowaæ, aby oceniæ
bioró¿norodnoœæ ca³ej strefy.
Na kiedy planujecie przeprowadzenie pilota¿owej
próby wydobycia?
S¹dzê, ¿e pierwsze próby wœród kontraktorów ISA s¹
kwesti¹ 3–4 lat. Podobne próby ju¿ przeprowadzaliœmy, ale
w nieco mniejszej skali. Dotychczas wydobywaliœmy konkrecje m.in. próbnikami skrzynkowymi. Wiêksze próby
uzyskiwaliœmy innymi metodami. Dawa³y nam kilka ton
konkrecji jednorazowo, ale znane s¹ udane próby wydobycia rzêdu kilkuset ton. Zatem ta technologia funkcjonuje,
ma jednak pewne braki, które powoduj¹, ¿e nie mo¿emy
sformu³owaæ pe³nej oceny przedsiêwziêcia pod k¹tem œro-

dowiskowym i ekonomicznym. A to uniemo¿liwia z kolei
dok³adne wyliczenie kosztów, które by³yby do zaakceptowania przez instytucje, sk³onne do udzielenia finansowego
wsparcia na etapie eksploatacji.
Nowa próba ma byæ inna od poprzednich. Dyskutowana
jest idea przeprowadzenia jej pod zarz¹dem Miêdzynarodowej Organizacji Dna Morskiego. Umo¿liwi³oby to rozdzielenie kosztów i uzyskanie znacznie wiêkszego zbioru
danych. Szczególnie istotne by³oby to w przypadku wyników badañ dotycz¹cych ochrony œrodowiska. Chcielibyœmy
te¿, ¿eby w tym przedsiêwziêciu mia³y udzia³ organizacje
pozarz¹dowe, których przedstawiciele wystêpowaliby w
roli obserwatorów. W ten sposób mieliby kontrolê nad
ca³ym procesem i mogliby stwierdziæ, czy nasze dzia³ania
eksploracyjne, a w przysz³oœci wydobywcze, s¹ zgodne
z ich oczekiwaniami w kwestii ochrony œrodowiska.
To bêdzie ogromne wyzwanie technologiczne. Konkrecje le¿¹ na dnie, 4,5 km pod powierzchni¹ wody. Jak
odbywa siê pobór próbek z tak du¿ej g³êbokoœci?
Dysponujemy podwodnymi maszynami ró¿nego typu.
Mog¹ to byæ pojazdy autonomiczne, sterowane za pomoc¹
kabla albo holowane, czy te¿ opuszczane skrzynki próbnikowe. Prowadzimy te¿ badania tzw. niekontaktowe. Wykorzystujemy do nich np. sonar boczny, który jest holowany
nad dnem i przekazuje nam obraz sonarowy. Wykonujemy
te¿ tzw. fotoprofile, czyli holujemy kamerê nad dnem na
d³ugoœci kilkudziesiêciu kilometrów. Robimy w ten sposób
dziesi¹tki tysiêcy zdjêæ. Dziêki nim wiemy w jakim procencie badany obszar pokryty jest konkrecjami.
A samo wydobycie?
Do wydobycia jest wykorzystywana forma kombajnu
bardzo zbli¿onego do kombajnu rolniczego, który zbiera
konkrecje z powierzchni dna. Mo¿na je te¿ wydobywaæ
hydraulicznie specjaln¹ dysz¹, która pod ciœnieniem wymywa konkrecje i podnosi do przygotowanego pojemnika.
Jaka jest zasobnoœæ tego pola?
Potwierdzone zasoby siêgaj¹ 50 mln ton, szacunkowe
natomiast oko³o 200 mln ton. Wartoœæ metali w konkrecjach w tym z³o¿u, w zale¿noœci od aktualnych warunków
rynkowych oraz efektywnoœci techniki przerobu mo¿e siêgaæ dziesi¹tek miliardów dolarów, ale oczywiœcie koszty
pe³nej skali produkcji te¿ bêd¹ wysokie. Zreszt¹ ocean w
ogóle jest wielkim sezamem, który wci¹¿ skrywa przed
nami swoje wielkie bogactwo. My próbujemy z tego skarbca
uszczkn¹æ coœ dla nas.
Rozmawia³ Andrzej Rudnicki
Serwis fotograficzny na str. 515
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Interoceanmetal otwiera podmorski sezam
(patrz str. 454)

Ryc.

Konkrecje polimetaliczne z polskiej działki na Pacyfiku. Zdjęcia udostępnione przez Interoceanmetal
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