
Duurzaam werken op Zee 

Blok 2 

Robbert Jak 

Dag 24,  

Diepzee mijnbouw  
Introductie 

http://www.rockopnh.nl/


Duurzaam werken op zee 20xx Duurzaam werken op zee 2 

•Verschillende bronnen van mineralen 

• Soms ook op land en dan vaak ‘oude’ zeebodem 

• In de diepe ondergrond of 

•Oppervlaktedelfstoffen 
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•Diep onder zeebodem: Olie en Gashydraten 
 

•Fosfaten  
• phosphorites 

• IJzer-mangaan korsten  
• ferro-manganese crusts 

•Mangaanknollen  
• polymetallic nodules 

•Metaal-sulfides 
• Seafloor Massive Sulphide (SMS) Deposits 
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•Hier behandelen? Of bij olie en gas?  

•http://nl.wikipedia.org/wiki/Methaa
nhydraat  

•http://ajw.asahi.com/article/econom
y/business/AJ201303120096  

 

http://ajw.asahi.com/article/economy/business/AJ201303120096
http://ajw.asahi.com/article/economy/business/AJ201303120096
http://ajw.asahi.com/article/economy/business/AJ201303120096
http://ajw.asahi.com/article/economy/business/AJ201303120096
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http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Pubs/2000-OtherMins.pdf 
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Fosfaten - IJzer-mangaankorst - Mangaanknollen - Metaalsulfides 
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• Fosforiet (apatiet): Calciumfosfaat  
Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) 

• Biologische oorsprong 
 

• Fosfaaterts voor fosfaatproductie 
• Toepassing in kunstmest  

• Fosfaat is een essentieel element 
dat in relatief kleine 
hoeveelheden beschikbaar is 

• Verrijking met fosfaat stimuleert 
dan de groei 

• Naast fosfaat ook stikstof 
belangrijk als meststof 
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•Meestal relatief ondiep (tot 400 m) 

 

•Chatham Rise bij Nieuw-Zeeland 

• Grootte: meestal 1-4 cm  

• Laagdikte 70 cm 

• Waarschijnlijk 100 miljoen ton!   

• Op ondergrond van zand 

 

http://www.teara.govt.nz/en/map/5514/new-
zealands-deep-water-mineral-deposits 
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•Boskalis 

• Baggersysteem (hopper dregde, opzuigen)   

• Jetting (opwervelen met waterstraal) 

• Oppompen  

• Scheiden 

• Afvoeren 

• Lozen (tailings) 
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•Ferro-manganese crusts 
 

•Rijk aan kobalt (Co), ook andere metalen   
•Op kale rotsbodem op onderzeese bergen (sea mounts), 
800-2400m diepte 

•Neerslag van metalen op ondergrond 
• Snelheid: 1-6 mm per miljoen jaar!  
• Tot ca. 25 cm laagdikte, winbaar vanaf 4 cm  

 
• (Nog) niet haalbaar: winning op land is goedkoper 
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•Meer info:  
http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG9.pdf 
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http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG10.pdf 
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• Druk:  

• elke 10 m dieper,  
1 atmosfeer erbij  

• Dus:  
4000 m diep = 401 atm (Mpa)  
 
Duikfles: ca 200 atm 
Autoband: 2-3 atm 

 

• Gedrag van gesteente dat gebroken 
wordt anders dan in ondiep water  
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• Fragmenteren 
• Verzamelen 
• Transporteren 
• Scheiden  
• Afvoeren 

 
• Scheiden korst van ondergrond en fragmenteren is 
essentiële stap 
 

• Korst niet te dun, liefst overal zelfde dikte, hoog percentage 
interessante elementen (kobalt) 

• Hoe ondieper in zee hoe hoger kwaliteit  
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•Manganese nodules / polymetallic nodules 

• Tot 20 cm diameter, meestal 5-10 cm (aardappels) 

• (Fossiele) kern, ringen van metaal (groeiringen) 

• Meestal op 4000-6000 m diepte  

• Op en/of in zacht sediment  
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http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Pubs/2000-OtherMins.pdf 
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• > 10 kg/m2 

 
• Rendabele winning?  

• 77 kg/seconde  
• Snelheid 1.3 m/s!  

(4.7 km/uur) 
 

• Winning van metalen uit 
knollen nog probleem 

• Technische ontwikkeling  
op gang! 
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• Seafloor Massive Sulphide Deposits 
 

• Vulkanische schoorstenen 
• “Hydrothermal vents” 

“Black smokers” 
• Water tot 400 °C 
• Veel mineralen (metalen): zwart 

 
• Bacteriën: 

• Oxidatie van waterstofsulfide 
• “Chemosynthese” 

• Bijzonder dierleven   
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http://www.isa.org.jm/files/documents/EN/Brochures/ENG8.pdf 
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•Uiteenwijken tektonische platen (“schollen”) 

•Langgerekte gebergten 

• Vulkanen 

• Hydrothermale  
bronnen 
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•Water mengt met hete magma in onderaardse kamers 

•Water wordt in zee geloosd via black smokers (400°C) 

• In koud water binden de metalen zich aan sulfides 

•Metaalsulfides vormen neerslag op black smokers en in 
de omgeving daarvan 

 

•Vooral:  koper, zink lood 

•Ook:  goud, zilver 
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SMS Mining System Source: IHC Merwede  
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•Fosforiet  

•Fosfaat voor kunstmest 

•Guano en gesteente 

 

 

•Metalen  

•Korsten: Vulkanische zeebergen 

•Knollen: Abssale vlakte 

• Sulfides: Black smokers 

Type minerale vorm Gemiddelde diepte Winning van componenten 

Fosforiet < 400m Fosfaat 

Polymetaal knollen 4,000 - 6,000 m Nikkel, koper, kobalt, mangaan 

IJzer-Mangaan korsten 800 - 2,400 m Kobalt, vanadium, molybdeen, platina 

Sufides  1,400 - 3,700 m Koper, lood, zink, goud, zilver  
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