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Diamenty i konkrecje polimetaliczne z dna oceanu
Adam Maksymowicz1
Poza rop¹ naftow¹ i gazem ziemnym
tylko wydobycie diamentów z dna Oceanu Atlantyckiego zosta³o opanowane
pod wzglêdem technologicznym i sta³o
siê op³acalnym przedsiêwziêciem. Ekonomicznie uzasadnione bywa równie¿
wydobywanie innych podmorskich surowców, takich jak piaski tytanonoœne
lub cynonoœne, surowce skalne (kruszywo i i³y), fosforyty i sól kamienna (Mizerski, Szama³ek,
2009). Jednak surowce te s¹ eksploatowane jedynie w strefie przybrze¿nej i na ogó³ nie maj¹ strategicznego znaczenia dla gospodarki.
Dziœ przedmiotem licznych badañ s¹ szeroko opisywane i analizowane konkrecje metaliczne na dnie Atlantyku,
których wydobycie stanie siê, byæ mo¿e, w przysz³oœci
op³acalne. Jednak wszystkie dotychczasowe wyniki
zwi¹zanych z nimi prac maj¹ jedynie naukowe i eksperymentalne znaczenie, gdy¿ eksploatacja konkrecji metalicznych nie przekszta³ci³a siê, jak dot¹d, w biznesowe
przedsiêwziêcie. Z tego powodu wszelkie doœwiadczenia
zdobyte podczas podmorskiego wydobywania diamentów
mog¹ siê okazaæ wartoœciowe i godne naœladowania,
zarówno pod wzglêdem rozwi¹zañ technologicznych, jak
i wymaganych na ten cel nak³adów.
Ze zrozumia³ych powodów wiêkszoœæ informacji o pozyskiwaniu diamentów jest na ogó³ trudno dostêpna. Cennym Ÿród³em wiedzy o technice pozyskiwania tych
kamieni s¹ procesy s¹dowe, w trakcie których bywaj¹
ujawniane tajniki przestêpczej i nielegalnej eksploatacji.
DIAMENTY NAMIBII
Pierwszy diament na pustyni Namib odkryto przypadkowo 10.04.1908 r., podczas prac zwi¹zanych z budow¹ linii kolejowej. Diament ten le¿a³ po prostu w pustynnym piasku. Znalaz³ go i pokaza³ swojemu majstrowi
(Augustowi Stauchowi) robotnik Zachariasz Levala, który
uprzednio pracowa³ w Kimberley. Pocz¹tkowo znalazcy
zachowali to w tajemnicy, dopóki sami siê nie wzbogacili
(Lansado, 2015). Trzeba dodaæ, ¿e w latach 1884–1915 protektorat nad obszarem dzisiejszej Namibii pe³ni³y Niemcy,
które utworzy³y tu koloniê pod nazw¹ Niemiecka Afryka
Po³udniowo-Zachodnia. Namibia jako niepodleg³e pañstwo istnieje od 1990 r.
Podczas pierwszej wojny œwiatowej tereny Namibii
by³y okupowane przez Zwi¹zek Po³udniowej Afryki (ZPA).
Niemcy, jeszcze przed utrat¹ tego terytorium, za³o¿yli strefê
zakazan¹ (Sperrgebiet), która obejmowa³a 100 km wybrze¿a Atlantyku – od rzeki Oranje na pó³nocy po granicê z RPA
na po³udniu. By³ to obszar o powierzchni 26 tys. km2. Przed
wybuchem I wojny œwiatowej Niemcy, przesiewaj¹c pustynny piasek, wydobyli z niego ok. 7 mln karatów diamentów.
W 1920 r. Ernest Oppenheimer po³¹czy³ przedwojenne
firmy wydobywcze diamentów ZPA w jeden podmiot o nazwie Consolidated Diamond Mines (CDM), który sta³ siê
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czêœci¹ kontrolowanego przez niego diamentowego koncernu De Beers. Otrzyma³ on wy³¹cznoœæ na wydobywanie
w strefie Sperrgebiet oraz na terenach przyleg³ych. Przez
prawie 80 lat firma wydoby³a ok. 65 mln karatów wysokiej
jakoœci du¿ych diamentów.
DIAMENTY Z DNA ATLANTYKU
Historia eksploatacji diamentów z dna Atlantyku rozpoczê³a siê w³aœnie na terytorium Namibii. Coraz
mniejsze dochody z eksploatacji pustynnych piasków na
l¹dzie zmusi³y CDM do wydobywania diamentów najpierw z osadów pla¿owych, a od 1940 r. z dna morza w
p³ytkiej strefie przybrze¿nej. W 1961 r. CDM otrzyma³o
pierwsz¹ licencjê na wydobywanie diamentów z dna
Atlantyku. Doprowadzi³o to do opracowania kilku innowacyjnych technologii eksploatacji w tym nowym dla górnictwa œrodowisku, w tym skonstruowania p³ywaj¹cych
odkurzaczy, pog³êbiarek, oczyszczalni i platform wiertniczych.
Pocz¹tkowo eksploatacjê w strefie przybrze¿nej prowadzili nurkowie, którzy za pomoc¹ ss¹cych aparatów
dostarczali piasek z dna morza do pilotuj¹cych ich ³odzi.
Piasek ten by³ natychmiast przemywany na sitach, a po
wybraniu z niego diamentów z powrotem sk³adany na dnie
oceanu. Tak prowadzone wydobycie, ze wzglêdu na bezpieczeñstwo nurków (dekompresja), mog³o byæ prowadzone
jedynie do g³êbokoœci ok. 10 m. Aby umo¿liwiæ eksploatacjê nie tylko p³ytkich wód przybrze¿nych, ale i g³êbszych
obszarów Atlantyku, zaczêto budowaæ ³odzie i statki do
wydobywania diamentów. Ju¿ pierwsze ³odzie, które odbi³y
od brzegu, pozyskiwa³y dziennie ok. 1000 karatów diamentów o wartoœci ok. 300 tys. USD (Hart, 2016). W 1965 r.
pojawi³a siê pierwsza potê¿na barka o nazwie Pomona,
wyposa¿ona w dŸwigary i wyci¹garki. Mia³a ona 85 m
d³ugoœci, 18 m szerokoœci oraz kabiny noclegowe dla
120-osobowej za³ogi.
Obecnie diamentowa flota Namibii sk³ada siê z piêciu
statków prowadz¹cych wydobycie na g³êbokoœci ok. 120 m
i w odleg³oœci ok. 20 km od brzegu. Zamiast nurków na
dnie oceanu porusza siê œwider o œrednicy 6,5 m, który rozbija stwardnia³e dno, a mieszaninê wody i piasku wch³ania
pompa zamontowana nad œwidrem i t³ocz¹ca j¹ na pok³ad
statku. Tu na sitach jest tworzony koncentrat, który nastêpnie jest przesypywany do dolnego pojemnika i poddawany
promieniowaniu rentgenowskiemu, które powoduje fluorescencjê diamentów. Fotopowielacz rejestruje diamenty
i w³¹cza silny strumieñ powietrza, który wytr¹ca je ze strumienia koncentratu do oddzielnego pojemnika. Statki te
maj¹ specjalne l¹dowisko dla helikopterów, tote¿ kontakt z brzegiem jest szybki i bezpieczny. £¹cznie firma
Debmarine Nambed (50% kapita³u De Beers i 50% Namibii) uzyskuje rocznie ok. 1,5–1,7 mln karatów diamentów
o wartoœci ok. 400 mln USD. Dochód ten by³by wiêkszy,
gdyby nie kradzie¿ diamentów przez za³ogê statków i obs³uguj¹ce je specjalistyczne firmy, osi¹gaj¹ca ok. 10%
wartoœci wydobycia. Skomplikowana aparatura do pozys-
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kiwania diamentów czêsto ulega awariom, które niekiedy
s¹ prowokowane w celu nielegalnego pozyskiwania diamentów. Od rozpoczêcia produkcji w 2002 r. Debmarine
Namibia wyeksploatowa³a w sumie powierzchniê 180 km2
dna morskiego – to zaledwie 2% obszaru licencji. Ostatnio
w celu usprawnienia wydobycia diamentów zamówiono za
142 mln USD najwiêkszy statek przeznaczony do tego
celu, o d³ugoœci 172 m, skojarzony z podwodnym robotem
o wadze 280 t (Scott, 2018).
PROJEKT SOLWARA 1
Kanadyjska firma Nautilus Minerals postanowi³a pójœæ œladem przemys³u ropy naftowej i gazu ziemnego i eksploatowaæ bogate zasoby z³ota, miedzi, cynku oraz innych
cennych metali z dna oceanu. W 2009 r. uzyska³a pozwolenie œrodowiskowe na pozyskiwanie tych metali z dna
Morza Bismarcka u brzegów Papui Nowej Gwinei, na
g³êbokoœci 1600 m. W profilach otworów odwierconych w dnie morskim do g³êbokoœci 40 m strefa zamierzonej eksploatacji by³a bardzo zasobna w poszukiwane
metale: 30,1% Cu, 22,0% Zn, 26,2 g/t Au i 580 g/t Ag
(Solwara Project, 2019). Dotychczas odwiercono 31
otworów, a z³o¿e zosta³o zbadane za pomoc¹ kamer
wideo oraz robotów. Stwierdzono, ¿e strefa mineralizacji ma ok. 1,3 km d³ugoœci, do 200 m szerokoœci i siêga
do 19 m poni¿ej dna morskiego. Projekt wydobycia rudy z
dna oceanu mia³ byæ realizowany w dwóch fazach. Faza
1 mia³a obejmowaæ wydobycie ok. 130 tys. t rudy i jej
transport barkami do najbli¿szego portu (50 km), bez
u¿ycia jakichkolwiek œrodków chemicznych, a faza 2 –
odzysk metali z rudy i lokowanie odpadów na dnie
morskim. Okres eksploatacji mia³ trwaæ 30 miesiêcy, przy
za³o¿eniu, ¿e dzienne wydobycie rudy bêdzie wynosiæ ok.
5900 t. Przewidywano, ¿e okres ten mo¿e ulec wyd³u¿eniu
do 5 lat – w wypadku stwierdzenia bogatszego z³o¿a.
Nautilus opracowa³ wiele maszyn do eksploatacji dna
morskiego. Jedn¹ z nich jest zdalnie sterowany kombajn na
czterech g¹sienicach, z wa³em kó³ zêbatych o œrednicy 2–3 m,
które krusz¹ dno morskie. Maszyna wa¿y ok. 310 t i ma
wielkoœæ ma³ego domu (Jamasmie, 2018). Firma ta ma 51
licencji na poszukiwania na Morzu Bismarcka oraz na
po³udniowo-zachodnim Pacyfiku, które obejmuj¹ 107 917 km2
dna morskiego, i wyst¹pi³a z 37 wnioskami o wydanie
pozwoleñ na poszukiwania obejmuj¹ce kolejnych 88 906 km2
(Solwaramining). Jednak tu¿ przed koñcem 2018 r. okaza³o
siê, ¿e firma Nautilus Minerale nie jest w stanie wywi¹zaæ
siê ze swoich zobowi¹zañ finansowych. Gdy chiñska
stocznia buduj¹ca dla niej statek nie otrzyma³a kolejnej
raty pieniêdzy, sprzeda³a go indyjskiej firmie MDL Energy.
Na sfinansowanie projektu Solwara 1, który poch³on¹³ ju¿
243 mln USD, zabrak³o kolejnych 350 mln USD. Tak w
2018 r. zakoñczy³ siê najwiêkszy do tej pory projekt eksploatacji dna oceanu (Hutt, 2018).
JAPOÑSKIE POSZUKIWANIA
SUROWCÓW NA DNIE OCEANU
Po kilku latach prac Japonia og³osi³a przeprowadzenie
pierwszych udanych prób eksploatacji dna Oceanu Spokojnego w granicach swoich wód terytorialnych. Kraj ten, bardzo ubogi we wszelkiego rodzaju surowce, jest zmuszony
do ich importu i du¿e nadzieje pok³ada w opanowaniu technologii ich eksploatacji z dna oceanu. Japoñskie media
pokaza³y niedawno gigantyczn¹ maszynê wydobywcz¹,
posadowion¹ na czterech szerokich g¹sienicach, opusz72

czon¹ na dno oceanu u wybrze¿y Okinawy, gdzie zdaniem
japoñskich naukowców, znajduj¹ siê najbogatsze konkrecje metaliczne. Eksperyment pobrania konkrecji przez tego
zdalnie sterowanego robota, nale¿¹cego do firmy Japan
Oil, Gas and Metals National Corp (JOGMN), okaza³ siê
sukcesem japoñskiej nauki i technologii. W ci¹gu dwóch
tygodni pracy tego urz¹dzenia na dnie oceanu zlokalizowano z³o¿e rudy znajduj¹ce siê na g³êbokoœci 1600 m p.p.w.
Próby osadu pobrano poprzez zasysanie wody wraz z konkrecjami znajduj¹cymi siê na dnie. By³y to iloœci wystarczaj¹ce do przeprowadzenia badañ laboratoryjnych i technicznych. Z³o¿e zawiera cynk, z³oto, miedŸ i o³ów.
Japoñskie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemys³u
oczekuje, ¿e w okolicy znajdzie wiêcej z³ó¿ rud i planuje
komercjalizacjê ich wydobycia od ok. 2020 r. (Kyodo,
2017). Jakby na potwierdzenie tych ¿yczeñ rok póŸniej
og³oszono, ¿e na Oceanie Spokojnym w pobli¿u japoñskiej
wyspy Minamitorishima odkryto ogromne z³o¿a pierwiastków ziem rzadkich. Ich wielkoœæ ocenia siê na 16 mln t,
które zapewni¹ zaopatrzenie œwiatowego przemys³u przez
ok. 400–700 lat! Japoñczycy poinformowali, ¿e odkrycie
to: ma nieograniczony potencja³ dostarczania tych metali.
Wydobywanie ich z dna morskiego jest jednak kosztown¹
spraw¹. Konsorcjum podmiotów wspieranych przez japoñski rz¹d, firmy i naukowców planuje przeprowadziæ test
wykonalnoœci przedsiêwziêcia w ci¹gu najbli¿szych piêciu
lat (Lee, 2018).
OP£ACALNOŒÆ WYDOBYWANIA
KONKRECJI Z DNA OCEANU
Wydobywanie z dna oceanów ropy naftowej, gazu
ziemnego czy te¿ diamentów przynosi spore zyski i nie
generuje zastrze¿eñ, jednak op³acalnoœæ podmorskiego
pozyskiwania innych surowców budzi du¿e w¹tpliwoœci.
Wynikaj¹ one przede wszystkim z dotychczasowego, jedynie eksperymentalnego ich wydobycia na skalê laboratoryjn¹ (Sharma, 2017). Koszt tych prac nie jest ujawniany.
Bankructwo najwiêkszego do tej pory projektu wydobywczego Solwara 1 wskazuje na brak zaufania banków i biznesu do rentownoœci tego rodzaju operacji. Nie mniej
badania w tej dziedzinie nadal s¹ intensywnie rozwijane,
m.in. w USA, Chinach i Indiach.
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