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Anotace 

Manganové konkrece představují budoucí alternativní zdroj mnohých prvku 

jako je mangan, kobalt, nikl, měď a kovy vzácných zemin (lanthanoidy). 

Zvyšující se produkce prvku v nových technologiích a snižování zásob 

zapříčinilo zkoumání využití konkreci pro komerční těžbu. Nejatraktivnější 

naleziště zásob se nachází na severu Tichého oceánu, v jihovýchodní části 

Tichého oceánu a na severu Indického oceánu v hloubce 4000-6000 metru.  

V severní časti Tichého oceánu mezi Mexikem a Havajským souostrovím se 

nachází oblast, ve které provádí výzkumy organizace Interoceanmetal kterou je 

součásti Česká Republika. Vývoj komerční těžby je na počátku a provádějí se 

průzkumy, testování a vylepšování těžebních systémů. 

Klíčová slova 

Manganová konkrece, těžba, analýza, kolektor. 

Annotation 

Manganese nodules represent a future alternative source of many elements 

such as manganese, cobalt, nickel, copper and rare earth elements 

(lanthanides). Increasing production of elements in new technologies and 

reduction of reserves caused exploring the use of nodules for commercial 

extraction. The most attractive sites of reserves are located in the north of  

Pacific Ocean, at the southeastern part of the Pacific Ocean and in the north of 

Indian Ocean at a depth of 4000-6000 meters. In the northern part of the Pacific 

Ocean, between Mexico and the Hawaiian archipelago, there is an area 

Clarion-Clipperton Zone, which is a part of the organization Interoceanmetal 

and in which the Czech Republic carries out research.  

  



 

 

Development of the commercial extraction is at the beginning and the 

research, testing and improving of mining systems are provided. 
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1. Úvod 

O výskytu nerostných surovin na mořském dně se ví více než 100 let. Studie o 

tomto zdroji jeho tvorbě, složení a využití jsou však teprve na počátku. První 

ambiciózní výzkumy provedené v roce 1970 uváděly zahájení komerční těžby 

v roce 1980. Tyto úvahy však byly hned s první výzkumnou těžbou zavrhnuty 

z technologického hlediska proveditelnosti. Bylo to zapříčiněno reálnými 

podmínkami, které panují v lokalitách vhodných pro těžbu na rozdíl od prvních 

pokusů, které probíhaly v mnohem menších hloubkách. Pro uskutečnění 

plnohodnotné těžby se musí posoudit a vyhodnotit vice aspektů jako je analýza 

trhu se surovinami obsažených v minerálech, legislativním podmínkám, průzkumu 

dané lokality, která určí výhodné lokality a poskytne materiály pro další výzkum, 

návrh těžebního komplexu a jeho jednotlivých části a metody pro oddělení 

potřebných minerálů od zbytku nerostu. 

 V této práci se těmito aspekty budu zabývat zejména teoreticky a obecně. 

Budu se snažit přiblížit základní problémy a jejich možné řešení k dosažení 

vhodného celku pro využití manganových konkreci z mořského dna. 
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2. Hlubokomořské konkrece a jejich význam 

V této kapitole se budu zabývat obecným popisem konkreci, jejich výskytu, 

vzniku, a tržní životaschopnosti.    

2.1  Moře a jeho suroviny  

Oceány a moře zaujímají přibližně 71% zemského povrchu. Moře je už od 

nedávna využívané pro jeho rozmanitost ve všech sférách. V posledních několika 

desítkách let je to hlavně v oblasti nerostných surovin. Předpokládá se, že ve 21 

století se stane oceán strategickým bodem pro těžbu nerostných surovin. Mezi 

hlavní zdroje patří: 

1. Ropa a zemní plyn 

2. Metalické sedimenty 

3. Masivní sulfidy 

4. Kobalt bohaté kůry         [1] 

2.2 Hlubokomořské konkrece 

Manganová, nebo také polymetalická konkrece (PMK) má tvar valounu, hlízy 

nebo často se přirovnává k ocelové bramboře. Skládá se z jádra, které je pouze 

mikroskopicky velké a tvoři je buď stará konkrece, žraločí zub, podložní sedimenty 

(čedič) a sluchové kůstky velryb. Kolem jádra se vytváří vrstvy prvků, které jsou 

obsaženy v mořské vodě nebo jej přebírá z podloží. Celková velikost konkreci se 

pohybuje od několika milimetrů až po desítky centimetrů, nejčastěji jsou 6-10 

centimetrů velké. Chemické složení konkreci se liší podle místa vzniku a výskytu, 

celkově bylo objeveno více než 40 prvků. Největší zastoupení, mají tyto prvky: 

Mangan, železo, kobalt, měď, nikl, hliník a kovy vzácných zemin (lanthanoidy). 

           [2], [3], [9] 
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Obrázek 1: Polymetalická manganová konkrece [4] 

2.2.1 Výskyt polymetalické konkrece 

 Konkrece se vyskytují, ve všech částech oceánů a hlubokých jezerech 

v hloubkách 3000-6000 metrů. Největší míra koncentrace a budoucí možná místa 

pro komerční těžbu se nachází v oblasti Clarion-Clipperton Zone  na severu 

Tichého oceánu, pánev Peru v jihovýchodní části Tichém oceánu a na severu 

Indického oceánu. Předpokládá se, že celkové množství konkreci na mořském 

dně je 1,5 biliónů tun.         [5], [6] 

2.2.2 Vznik polymetalické konkrece  

Podle rychlosti vzniku patří mezi nejpomalejší geologické útvary. Jejich rychlost 

tvorby je 1-5 milimetru za milión let. Způsobu procesu vzniku je několik, vodíkový, 

diagenetický, hydrotermální a biogenních. Většina vědců uznává a nejvíce 

rozšířené jsou tři typy: 

1. Vodíkový proces: při kterém se konkrece vytváří pomalým srážením 

metalických prvků z mořské vody. Tyto konkrece jsou většinou formovány 

minerály goethitem a vernaditem, převládá u nich obsah železa, kobaltu a 

je nízká koncentrace manganu, niklu i mědi. 
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2. Diagenetický proces: při tomto procesu vznikají konkrece srážením pórové 

vody z podpovrchové vrstvy sedimentu. Z asbolanu-buseritu a todorokitu 

se mobilizují kovy. V těchto konkrecích převládá mangan, niklu i měď.     

3. Existuje ještě jeden proces, který se jmenuje přechodný.  Jde o spojení 

vodíkového a diagenetického typu. Vrchní část se vytváří srážením prvků 

z mořské vody a spodní část díky kontaktu se sedimentem.  [5], [6] 

 

2.2.3 Význam polymetalické konkrece  

Na Zemi žije více jak 7 miliard lidí, z toho 2,5 miliardy v zemích s vysokou 

expanzi ekonomiky. V těchto zemích stále stoupá poptávka po nerostných 

surovinách potřebných pro rozvoj energetické budoucnosti a vybudování 

infrastruktury, navzdory tomu nabídka těchto surovin klesá a to hlavně z důvodu 

interní spotřeby a snižování zásob známých zdrojů. Jako příklad si můžeme uvést 

průměr mědi, který činil v roce 1900  4% a nyní se pohybuje kolem 0,5% a stále se 

snižuje, v některých dolech klesl dokonce na 0,25%. Největším problémem je 

poměr mezi poptávkou a produkcí, předpokládá se, že do 20 let bude poptávka 

vyšší než nabídka. Díky tomuto trendu se zrychlil postup při prozkoumávání míst a 

technologií pro těžbu nerostných surovin.     [7], [8] ,[12]  

2.2.3.1  Tržní perspektiva 

Při analýze trhu se musíme zaměřit na hlavní prvky (Mn, Co, Cu a Ni), které 

jsou obsaženy v PMK. Vykytuje se několik problému, se kterými se musí ještě 

vypořádat. Jedním z hlavních je nevědomost přesných zásob a tzv. dostatečné 

pokrytí dna, to můžeme vysvětlit jako hmotnost konkreci na plochu. Většina zdrojů 

uvádí 10 kg/m2, ale i u tohoto údaje nastává problém, protože je to údaj pro určitou 

technologii těžby, určité složení a určitou lokalitu. Ceny kovů se pohybuji různě 

podle potřeby a politické situace ve světě. Na maximální cenu se kovy dostaly ve 

válečném období, kdy vzrostla enormní poptávka. Mimo válečné období se cena 

držela jen mírně kolísavě. Od roku 1989, se ceny začaly mírně zvedat do roku 

2002, po tomto roku začala cena dramaticky růst až o trojnásobek do roku 2007. 
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Mezi roky 2007 a 2008 se projevila celosvětová krize a ceny stagnovaly, až 

klesaly. Nynější trend je postupné zvyšování cen a to hlavně díky většího interního 

využívání (např. Čína využívá 41% vytěženého niklu pro vlastní potřeby), 

zvyšování výroby slitin, větší výroba elektrospotřebičů, aut a zlepšování high-

technologii, které využívají vzácné kovy které PMK obsahují. Z předběžných studií 

se předpokládá vzrůst cen o 20-30%.      [10], [4] 

3. Historie a současný stav těžby 

3.1 Historie těžby 

Poprvé byla zjištěna přítomnost konkreci vědeckou výpravou HMS Challenger 

roku 1868. John Mero roku 1959 jako první navrhl komerční využití mořského dna. 

Od té doby proběhlo mnoho výzkumů a projektů na těžbu a využití PMK. Největší 

množství projektů probíhalo mezi roky 1970-1980 a to hlavně z důvodu vysokého 

nárůstu cen mědi, kobaltu a manganu. V té době bylo navrhnuto a vyzkoušeno 

mnoho metod těžby, některé byly z důvodu neefektivity, nebo environmentálního 

hlediska zavrhnuty. Většina mechanismů však zůstává dodnes považována za 

vhodné metody pro těžbu. V průběhu posledních čtyřiceti let, byla do programu 

těžby konkreci vložena více než jedna miliarda amerických dolarů, ale ani přes 

značnou sumu není v současné době prokazatelně účinná technologie pro těžbu.     

[10],[11] 

3.1.1 První pilotní těžby 

V létě roku 1970 americká společnost Deepsea Venture Inc jako první zahájila 

zkušební těžbu v Atlantském oceánu na lodi Deepsea Miner a odzkoušela těžební 

systém v hloubce 750 m. Kvůli nízké hloubce nemohli efektivně odzkoušet 

zařízení, a proto byla sestavena roku 1976 další loď Deepsea Miner II a vyslána 

na testy do hloubky 5000 m. Na výzkum byly postaveny další dvě lodě Hughes 

Glomar Explorer a Sedco. Na těchto lodích se prováděli testy hydraulického 

zařízení pro dobývání PMK z mořského dna. 
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Při testech se i přes příznivé podmínky vyskytly chyby, které do dnešní doby 

slouží pro návrh koncepcí nových technologických systému těžby PMK. 

Představou společnosti Deepsea Venture bylo zahájení komerční těžby již po roce 

1981, ale z důvodů technologické nedokonalosti, neúplné znalosti dopadu těžby 

na životní prostředí a ekonomické náročnosti se komerční těžba stále 

neprovozuje.          [13] 

3.2 Současný stav těžby. 

Jak již bylo uvedeno v současné době komerční těžba PMK neprobíhá.  Pro 

komerční zájem těžby PMK musíme vzít v úvahu několik faktorů, které nám 

nejvíce ovlivňují možnosti využití těchto zdrojů. Nejprve musíme posoudit potřebu 

globálního trhu a ceny surovin, které nám PMK nabízí. Dalším kritériem je 

posoudit vliv těžby na životní prostředí a podle toho navrhnout i vhodný typ těžby. 

Důležitým aspektem je legislativní stránka. Samotný proces těžby a přepravy je 

třeba navrhnout tak, aby byla co nejefektivnější. Mezi kritéria patří taky úprava a 

využití surovin. 

3.3 Legislativa a organizace 

Pro zahájení komerční těžby musí každá organizace, společnost a stát splňovat 

předpisy, které jsou stanoveny Mezinárodním úřadem pro mořské dno (ISA) ve 

spolupráci s úmluvou Organizaci spojených národů (OSN). Tyto úřady vytvářejí 

právní předpisy pro těžbu v mořské oblasti mimo jurisdikci států. Při požádání 

daných úřadů o lokalitu, musí nejprve vyhotovit podrobný plán pro průzkum lokality 

a přednést návrh před komisy která jej vyhodnotí. Při kladném vyhodnocení se 

vystaví smlouva pro průzkum, kterou se zaváže o splnění podmínek stanovené 

ISA. Většina státu si dané předpisy přepracuje a využije ve vlastních právních 

předpisech. ČR má předpis č. 158/2000 Sb. „Zákon o vyhledávání, průzkumu a 

těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně 

některých zákonů―. 
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 V tomto zákoně se definují základní pojmy, povinnosti fyzických i právnických 

osob, odborná způsobilost a případné sankce při porušení závazků. ISA vydala 

pro průzkumné operace 11 licenčních smluv a 2 státy čekají na udělení. Licence 

jsou vydány pouze na průzkum a pilotní těžbu. Pro komerční využití zatím nebyla 

vydána. V tabulce č. 1. Jsou uvedeny státy s licenčním povolením.  [15], [16] 

Tabulka 1: Státy s povolením průzkumu mořského dna [16] 

Organizace a 

společnosti 

Účastnické státy  Lokalita průzkumu Datum vypršení 

smlouvy 

Interoceanmetal BGR, POL, RUS, SVK 

a CZE 

CCZ 28. Března 2016 

Yuzhmorgeologiya RUS CCZ 28. Března 2016 

Korejská Republika KOR CCZ 26. Dubna 2016 

Sdružení Čínské 

Republiky 

CHN   

Deep Ocean 

Resources 

Development 

Co. Ltd. 

JPN CCZ 19. Června 2016 

Francouzský institut FRA CCZ 19. Června 2016 

Vláda Indie IND Indický oceán  27. Března 2017 

Německý úřad pro 

geovědu přírodních 

zdrojů 

DEU CCZ 18. července 2021 

Společnost zdroje 

oceánů Nauru 

NRU CCZ 21. července 2026 

Tonga Offshore 

Mining Limited 

TON CCZ 10. ledna 2027 

Společnost G-TEC BEL CCZ 13. Ledna 2028 

Společnost Marawa KIR CCZ  

Spojené Království  UK CCZ  
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3.3.1 Interoceanmetal 

Mezinárodní organizace IOM byla založena roku 1987 s cílem využití 

nerostných surovin z mořského dna v oblasti Clarion-Clipperton Fracture Zone, 

která se rozkládá v subtropické části severního Pacifiku a má rozlohu 9 miliónů 

km2 (CCZ) v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů. Od roku 1992 do 

roku 2001 byla IOM zapsána jako průkopnický investor a získala neomezené 

vlastnictví své lokality, po roce 2001 získala povolení k provádění pilotní těžby. 

IOM provádí rozsáhlé průzkumy a výzkumy potenciálního využití a těžby PMK ve 

prospěch členských státu (Kuba, Rusko, Bulharsko, Polsko, Slovensko a České 

republiky). Její území pro těžbu PMK se nachází v oblasti CCZ přibližně 2 222 km 

od pobřeží Mexika, která je potenciálně nejvhodnější oblastí pro těžbu.  [18], [5] 

 

 

Obrázek 2:Územní části jednotlivých zemí v Clarion-Clipperton fracture zone. 1. Japonsko, 2. 
Francie, 3. Rusko, 4. Čína, 5. Korea, 6. IOM, 7. Německo, 8. Vyhrazená místa pro případné 

investory, 9. OMA, 10. OMI-I, 11 OMI-II, 12. LMS  [16] 
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3.3.2 Účast ČR v organizaci IOM 

 V roce 1987 se stalo tehda ještě Československo jednou ze zakládajících 

zemí organizace IOM a patřil mezi jediný stát, který se podílel na výzkumu 

mořského dna a nebyl přímořským státem.  Po rozdělení se ČR podílelo na 

výzkumu jako samostatný stát. Území se rozkládá mezi Havajem a Mexikem 

vzdálené asi 2500 km od obou států. Původně ČR vlastnila 150 000 km2, to se 

časem zmenšilo o polovinu na 75 000 km2. Na průzkumy lokality vynakládá ČR 

150 000 amerických dolarů ročně.  Na zasedání rady IOM v roce 2000 byla 

schválená činnost členských státu na období mezi rokem 2001 až 2014, která 

zahrnuje hlavně realizací expedic pro průzkumné účely. ČR byla díky své aktivitě 

v oblasti řešení problémů mořských nerostných surovin zvolena členem rady 

v období 2000-2005 a představitel se stal předsedou a mluvčím skupiny 

Východoevropských zemí. Jednou z posledních expedic, na které se ČR podílela. 

Proběhla 27.5 — 24.7 2009. Cílem expedice bylo odzkoušení a vylepšení 

technologických pro průzkum konkrecí.       [37], [38] 
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3.4 Průzkum mořského dna 

Je jednou z nedílných a důležitých součásti těžby PMK. Pomocí průzkumu se 

zjišťují důležité aspekty jako je rozmanitost povrchu, chemické a mineralogické 

složení PMK, fyzikální vlastnosti velikost a rozmístění PMK na dně oceánů, údaje 

o ekosystému a jeho poškození vlivem těžby. Podle způsobu provedení průzkumu 

se dělí na dvě základní metody (přímé a nepřímé).  

3.5 Nepřímé metody 

3.5.1 Geofyzikální metody 

 Patří mezi základní metody průzkumu mořského dna. Pro pozorování 

struktury mořského dna metodou seismografickou se vyvolá pneumatickými 

impulzy seismická vlna ( air-gun system). Při návratu vyvolaných vln se nepřetržitě 

registrují a v centrální jednotce vyhodnocují. Podmínkou této metody je pomalý a 

pravidelný pohyb lodi ve vytyčené lokalitě. Mezi geofyzikální metody patři taky 

mapování sonarem širokého bočního rozsahu (side scan sonar survey). Podle 

úhlu vydávaných akustických signálu, která se vrací na povrch se rozeznává 

charakter povrchu. Využívá se pro doplňující informace pro geomorfologickou a 

litologickou analýzu. Tímto systémem jsou vybaveny modernější lodě. Pro 

zkoumání různorodosti a podloží mořského dna se využívá magnetometrická 

metoda.  Principem je měření intenzity magnetického pole a vyhledávání anomálií, 

které vykazují kovové prvky. Měření se provádí pomocí magnetometrů, které jsou 

vlečeny za lodí. Metodou pro přesné mapovaní plošných zásob PMK je využívána 

multifunkční echosonda. Nejvyužívanější je tzv. Multi-Beam , která vytváří 

batymetrické mapy se sklony mořského dna 1-3°, 4-6°, 6-10° a více. Výhodou 

geofyzikálních metod je komplexní využívaní více systému jako je GPS (Global 

Position Systém) pro navigační systémy a systém autopilotů které eliminují účinky 

větru a mořských proudů díky čemuž se snižují náklady a zvyšuje efektivnost 

procesu.         [19], [20], [21],[24] 
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3.5.2 Geochemické metody 

Jsou využívány pro měření „in situ― na mořském dně a využívají se při studiu 

odebraných vzorků v palubních a stacionárních laboratořích. Ve velkém měřítku 

jsou využívány hydrosondy, které zaznamenávají teplotu mořské vody, salinitu, 

hustotu a úroveň rozpuštěného kyslíku. IOM využívala při svých výzkumech 

hydrosondu „Neil Brown Instrumental System―, která provádí vertikální odběry 

mořské vody v určitém časovém rozmezí a monitoruje fyzikální a chemické 

parametry.         [19], [20], [21],[24] 

 

Obrázek 3: Hydrosonda "Neil Brown" [16] 
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3.6 Přímé metody 

3.6.1 Vzorkování 

Patří mezi nejpoužívanější přímé metody. IOM pro průzkum mořského dna 

využívá Multicorer, který se skládá z osmi válců, průměru 10-12 centimetrů a 

délce 1 metru. Přístroj zachytává svrchní část sedimentu a využívá se zejména 

pro ekologický výzkum. Pro petrologické průzkumy se využívá Boxcocer který 

provádí odběry mořského dna s obsahem sedimentu a PMK. Využívá se také 

v oblasti inženýrské geologie a geochemické geologie kde se zkoumá potřebná 

síla k oddělení PMK od mořského dna, průnikové zkoušky atd. Maxicorer se 

využívá pro zkoumání fyzikálních a chemický parametrů, které jsou důležité pro 

vývoj těžby. Skládá se z 3-4 válců, průměru 30-50 centimetru a dlouhých 2 metry. 

Pro odběry velkého množství PMK se využívají speciální systémy „dredging 

systems―. Tento systém se skládá z ocelového nože a síťového zásobníku, který 

je vlečen pomocí ocelového lana po mořském dně. Jeho kapacita je 800-1000 

kilogramů za jedno ponoření. Tímto systémem vytěžila ČR ve spolupráci 

s Ruskem 200 tun PMK a 18 si jich ponechala pro průzkum.  [19], [20], [21] 
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Obrázek 4: Boxcorer  [19] 

3.6.2 Vizuální 

Při těchto metodách se využívá snímkování a vytváření TV záznamu zásob 

PMK na mořském dně. Při prvních výpravách IOMu se využívaly typy kamer, které 

provedly 7000 negativů do hloubky až 6000 metrů. V této době využívá systém 

CDC (Continunous Deepsea Camera Survey) který vytváří nepřetržitý záznam 

mořského dna. Systém CDC je umístěn ve vlečném komplexu, ten je vlečen 1,5-

10 metru nad mořským dnem a vytváří vizuální obraz.   [19], [20], [21] 

3.7 Dopad na životní prostředí 

Mořská fauna i flora je velmi náchylná na narušování ekosystému zvenčí. 

Dopad těžby je proto další závažná otázka při konstrukci a povedení 

těžebních a upravujících systémů. Možné dopady se zkoumají na tři hlavní 

okruhy životního prostředí. 

1. Dopad na mořské dno vyvolané kolektorem. Při těžbě se kolektor 

pohybuje po dně a tím narušuje organizmy žijící na povrchu PMK. 

Ve většině míst, které jsou strategicky výhodné pro těžbu se 

vyskytují jílnaté půdy, na kterých žiji organizmy jako řasy nebo 
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plankton a vlivem těžby, se buď usmrtí, nebo přemístí což má dopad 

na ostatní živočichy kteří je jimi živí. Lze očekávat 95-100 úmrtnost. 

2. Vypouštění odpadních vod z těžebních lodí. Po dobytí PMK na 

hladinu se promývají a předběžně drtí z čehož vzniká odpad ve 

formě suspenze. Těžařské lodě nebudou schopny tuto suspenzi 

ukládat a skladovat na lodi. Při vypouštění nastane zakalení a 

zchlazení vody na dně, to způsobí snížení fotosyntézy. 

3. Zpracování konkreci v továrnách. Tento aspekt nezasahuje 

ekosystém moře ale souše. Ze zpracování vznikají v hlavní míře 

odpady ve formě strusky, hlušiny a odpadní vody z chemického 

nebo metalurgického zpracováni.    [19], [20], [21] 

3.7.1 Vědecký výzkum 

Německé ministerstvo pro vzdělávání a výzkum financoval výzkum 

v jihovýchodní oblasti Tichého oceánu. Cílem výzkumu bylo posoudit vliv těžby na 

mořský ekosystém a případně jeho snížením, nebo úplnému zamezení. 

Předpokladem pro posouzení vlivu na hlubinný systém je znalost jednotlivých 

narušujících procesů a následných změn ekosystému. V případě PMK tyto údaje 

nejsou známy, protože komerční těžba ještě není v zahájená a existují zatím jen 

poznatky z pilotní těžby. Výzkumný těžební systém byl posuzován v oblastech 

sběru PMK pomocí aktivního kolektoru (mechanický a hydraulický) který se 

pohyboval.  Dopravy na hladinu pomocí Air-lift systému a těžební lodi (vypouštění 

odpadní vody a předzpracování). Při vyhodnocování dospěli k závěru, že 

ekosystém bude narušen a v některých částech nenávratně, ale nebudou tak 

razantní a fatální. Je třeba zdůraznit, že se jedná pouze o pilotní a krátkodobou 

studií. Přesné výsledky a poznatky se dosáhnou zavedením komerční těžby.  

           [27], [28]  
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3.8 Těžební technické návrhy 

Návrh technik pro těžbu konkrecí je dost problematický z důvodů velké hloubky 

(3000-6000 metrů), kde působí velký hydrostatický tlak a délka dopravy ze dna na 

loď. Dalším kritériem je dopad na životní prostředí při těžbě a hlavně ekonomická 

část (náklady na dopravu, úpravu, energie atd.).  Již od počátku, byly navrhnuty tři 

typy možnosti těžby Systém pro těžbu, která se skládá ze tří hlavních součástí: 

1. Těžební systém pod vodou-sběrač, drtič, pohon a pumpa 

2. Těžební loď a její součásti 

3. Nákladní a přepravní lodě        [25], [26] 

3.9  Kolektory-sběrače 

Hlavní funkcí je odebírání PMK z mořského dna, vyčistit je od usazenin a 

dopravit je do odváděcího systému pro dopravu na hladinu do těžební lodě. Při 

návrhu konstrukce kolektoru, záleží hlavně na celkové účinnosti sběru konkreci, ta 

zahrnuje faktory jako rozmanitost povrchu dna, čistotu PMK, zdroj energie, poměr 

konkreci k ploše dna a redundance. Redundance, znamená, že porucha jedné 

části přístroje nezpomalí výrazně těžbu konkreci. Kolektor je jednou 

z nejdůležitějších částí celého mechanizmu a musí se vzít v potaz při návrhu jeho 

designu pracovní podmínky (hloubka 4000-6000 m) kde působí velký 

hydrostatický tlak. Kolektory se dělí podle dodatečného napájení energií na 

pasivní a aktivní.          [28] 

3.10 Pasivní kolektory 

Úkolem pasivního kolektoru je sběr sedimentu i s usazeninami z mořského dna 

a doprava této suspenze do odváděcího zařízení. Pasivní kolektor je vlečen za 

těžební lodí a nepotřebuje přídavné napájení pro řízení pohybu po dně. 

S jednoduchou konstrukcí patří tyto dva faktory k největším výhodám tohoto typu. 

Jelikož je tažen za lodí a není vybaven kontrolní ani pohybovou jednotku, vyskytují 

se velké problémy s ovladatelností a kontrolou vstupního materiálu.  
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Není vybaven ani drtícím systémem což zapříčiňuje ucpávání buď 

samotného kolektoru, nebo odváděcího zařízení. Díky větší míře nevýhod byla 

prokázána jeho neefektivní a od využívání v praxi se upustilo. [25], [26], [27], 

[28] 

3.11 Aktivní kolektory 

Na rozdíl od pasivních kolektorů, tento typ vyžaduje přídavné napájení pro 

řízení pohybu a předzpracování konkreci, díky němuž se redukuje velikost 

konkreci při vstupu, přístroj se neucpává a má lepší pohyblivost. Při těžbě se 

odebírá kolektory nejen sedimenty ale také zemina, která je většinou tvořena jíly a 

ty by mohly ucpávat výstupní části. Aktivní kolektory tyto zeminy úspěšně oddělují 

společně se sedimenty od PMK a vylučují je zpět na mořské dno. Aktivní kolektory 

se dělí podle systému mechanizmu na mechanické, hydraulické a hybridní. 

          [25], [26], [27], [28] 

3.11.1  Aktivní mechanicky systém 

 Využívá mechanický systém, který se skládá z rotující části (nabírací lžíce) 

a řetězového dopravníku, které vykonávají sběr a transport. Vlivem čistě 

mechanického systému se při testování vyskytly problémy s ucpáváním kolektoru 

a ohýbáním rotující časti. Roku 1999 byl tento kolektor vylepšen a představen jako 

moderní kolektor, který je schopný těžit sedimenty požadované velikosti díky drtiči 

instalovaným před vstupem tím se navíc oddělí PMK od usazenin. Dalším 

vylepšením je využití hřebenového mechanismu k oddělení sedimentu od dna. 

Nevýhodou je vysoká potřeba energie k provozu všech mechanických částí.  

.          [25], [26], [27], [28] 
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Obrázek 2: Aktivní mechanický systém [28] 

3.11.2 Aktivní hydraulický systém 

Stejně jako mechanický systém je úkolem oddělit PMK od dna a dopravit jej ke 

zvedacímu systému. K pohybu a sběru, využívá otevřený cyklus čerpadel, která 

využívají jako pohybové médium mořskou vodu a díky tomu eliminuje kontakt 

přístroje s mořským dnem a zároveň očišťuje PMK od usazenin. Ty dále pokračují 

do příčného dopravníku a ten je dopraví do centrálního zásobníku, odkud vstupují 

do zdvihacího zařízení. Nadměrné PMK jsou odloučeny při transportu z lopatky do 

jádra válce pomocí tyčí které je vrátí zpět do lopatek a ty je vlivem rotace vrátí zpět 

na mořské dno. Dalším možným způsobem je umístění ochranných tyči do 

zásobníku. Nejvhodnější způsob je umístění ochranných tyčí na obou místech 

nebo využití drtiče. Z ekonomického hlediska je vylučování nadměrných PMK zpět 

na mořské dno nevýhodné. Z toho důvodu jsou nové koncepce návrhů vybaveny 

drtící jednotkou, která zpracovává PMK na požadovanou velikost . Jsou různé 

typy hydraulického systému.        

          [25], [26], [27], [28] 
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3.11.2.1 Hydraulická plošina 

Spodní okraj šikmé plošiny se využívá k oddělení PMK od mořského dna. 

Hrana plošiny jen seškrabává povrch sedimentu a tím nenarušuje ve větší míře 

mořské dno. PMK jsou vháněny pod velkým tlakem tryskou do ústí, dále pokračují 

do oddělovací části, kde se očistí a oddělí od usazenin. Už při vhánění se většina 

usazenin oddělí od PMK vlivem turbulence vyvolané tryskami. Nadměrně velké 

PMK se oddělí od ostatních pomocí ochranných tyčí, které jsou umístěné ve 

vstupní časti kolektoru a další jsou v oddělovací časti. Rozteč tyčí se musí volit 

tak, aby nebyla moc malá ani velká (docházelo by k ucpávání). 

          [25], [26], [27], [28] 

3.11.2.2 Hydraulický výtah 

Tento typ je velmi podobný hydraulické plošině. Na rozdíl od předchozího 

systému u tohoto typu je nulový kontakt s mořským dnem díky tvaru ústí a funkci 

trysek. Trysky vytvářejí podtlak, který vhání sedimenty a PMK do kolektoru aniž by 

se musel dotýkat dna.        [25], [26], [27], [28] 

3.11.3 Hybridní systém 

 Vzniká spojením mechanického a hydraulického systému z důvodu menší 

účinnosti těžby mechanickým systémem.  Mechanické i hydraulické systémy májí 

nevýhody, které se spojením těchto typů sníží.    [25], [26], [27], [28] 

3.11.3.1 Mechanický válec 

 Na mechanickém válci, který vykonává rotační pohyb, jsou umístěny 

odebírací lopatky a ty vytěžují PMK a sedimenty z mořského dna. Trysky 

upevněné na válci vysokou rychlostí toku proudu mořské vody očišťují PMK od 

sedimentu a usazenin. Ty dále pokračují do příčného dopravníku a ten je dopraví 

do centrálního zásobníku, odkud vstupují do zdvihacího zařízení. Nadměrné PMK 

jsou odloučeny při transportu z lopatky do jádra válce pomocí tyčí které je vrátí 

zpět do lopatek a ty je vlivem rotace vrátí zpět na mořské dno. 
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Dalším možným způsobem je umístění ochranných tyči do zásobníku. 

Nejvhodnější způsob je umístění ochranných tyčí na obou místech nebo využití 

drtiče. Z ekonomického hlediska je vylučování nadměrných PMK zpět na mořské 

dno nevýhodné. Z toho důvodu jsou nové koncepce návrhů vybaveny drtící 

jednotkou, která zpracovává PMK na požadovanou velikost    

          [25], [26], [27], [28] 

3.12 Systém vertikální dopravy na hladinu 

Z kolektoru je suspenze mořské vody a PMK dopravována díky zdvihacího 

systému potrubí na těžební loď. Doprava je buď přímá z kolektoru na těžební loď, 

nebo suspenze putuje v první časti z kolektoru do Black Boxu, a poté na těžební 

loď. Pro dosažení nejlepší účinnosti systému se design volí tak, aby vznikalo co 

nejmenší tření v potrubí při zdvihové fázi.    [25], [26], [27], [28] 

3.12.1 Vzduchový zdvihací systém 

Využívá vhánění vzduchu do transportního vedení ke snížení hustoty suspenze 

a vyvolání rozdílného tlaku mezi mořským dnem a těžební lodí. Principem je 

vhánění stlačeného vzduchu ve spodní části potrubí, který zvedá svou vztlakovou 

sílou suspenzi ke hladině na těžební loď. Výhodou je jednoduchá konstrukce a 

nevýhodou ucpávání potrubí a potřeba velkého výkonu k dopravení vzduchu do 

potrubí na dně.      [25], [26], [27], [28] 
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Obrázek 3: Vzduchový zdvihací systém  [28] 

3.12.2 Hydraulický zdvihací systém 

Podél potrubí, které vede suspenzi na hladinu, jsou umístěna čerpadla, které 

pohání suspenzi směrem vzhůru. Je velmi jednoduchý, spolehlivý a vykazuje 

vysokou účinnost. Podobný typ se již využívá při těžbě ropy a plynu.   

         [25], [26], [27], [28] 

3.13   Celková technologická koncepce 

Komplexní systém, který se v současné době nejvíce využívá pro pilotní těžbu 

PMK, je složen z těžební lodi, ke které je pomocí zdvihacího zařízení připevněn 

kolektor. Kolektor je mechanický nebo hybridní s pásovým pohonem. Pro přepravu 

suspenze z kolektoru na mateřskou loď se využívá zdvihací systém s čerpadly. 

Další úpravy jako je čištění a odvodňování se provádí na těžební lodi, ze které se 

vypouští odpadní voda zpět do moře. Posledním úkonem je přeprava z těžební 

lodě na transportní, která PMK odváží na další zpracování.    [29], [30] 
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3.13.1 Pilotní návrh těžební koncepce 

Tento systém nevyužívá jeden velký kolektor, ale více menších což by mělo 

zlepšit efektivitu. Pro sběr na dně se využívá hybridní kolektor složen 

z hydraulického lift systému, díky čemuž se sníží dopad na životní prostředí a 

jednoduchost mechanizmu zaručí jednoduší manipulaci a zmírní možnost 

poruchy. Na přední časti kolektoru, jsou umístěny trysky pro nasátí sedimentu 

z mořského dna. Na konci potrubí kolektoru je hydraulické čerpadlo pro vhánění 

suspenze do zdvihacího zařízení.  

Další nedílnou součástí pro efektivní chod je drtič, kterým se vytěžený sediment 

drtí na požadovanou velikost. Ve starších publikacích prototypů, se využívají 

kolektory bez drtičů a nadměrné konkrece jsou díky bezpečnostním tyčím 

odloučeny a znovu umístěny na dno což je neekonomické a může se stát při 

špatném zvolení rozteče tyčí, že se kolektor nebo zdvihací systém ucpe. Pro 

pohyb po mořském dně jsou navrhnuty pásy. Je to z důvodu dostatečného 

kontaktu s plochou, která je ve většině území tvořena měkkou jílnatou půdou. Není 

však, zas tak velký aby ve větším rozsahu narušoval životní prostředí. Pásy dále 

zaručují dobrou pohyblivost a stabilitu při práci.  

Při volbě stoupacího zařízení bylo hlavním kritériem efektivní doprava, což 

zahrnuje průřez a materiál potrubí a co nejmenší vynaložení energie. Stoupací 

mechanizmus se skládá ze dvou částí. První dopravuje suspenzi do black box, 

který slouží jako čisticí a mezi přepravní element. V druhé časti, přepravuje 

stoupací systém PMK do těžební lodě. Pro přepravu suspenze z kolektoru do 

black boxu je navrženo pružné potrubí o délce 1000 m, průměru 180 mm a 15 kg/s 

rychlostí průtoku. Hlavní část potrubí, která vede z black boxu na těžební loď je 

přibližně 4800 m dlouhá, průměru 315 mm a 28,8 kg/s rychlostí průtoku. Po 

obvodu potrubí jsou umístěna čerpadla, která pohání směs vzhůru. Součásti 

hlavního potrubí je taky zpětné potrubí, které odvádí odpadní vodu 

z předzpracování na hladině zpět do black boxu, odkud se vypouští na dno 

pomocí odpadního potrubí. 
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Vzdálenost je volena tak, aby vypouštěná odpadní voda při svém usazování 

na mořské dno nenarušovalo chod těžby. Rychlost průtoku je 21,1 kg/s a průměr 

potrubí 100 mm. Pro pohon využívá čerpadlo umístěné v black boxu.  

Těžební loď slouží pro řízení všech operací, předzpracování, napájení přístrojů 

energií, odvodňování PMK a překládání na transportní lodě. Pro zvýšení efektivity 

se loď ustálí na místě díky umístění stabilizačních čerpadel na přídi i zádi na 

každé straně dvěma čerpaly. Zamezí se tak vliv větru a vln.  [29], [30] [31], [32] 

4. Perspektivy využití konkrecí 

V této kapitole se budu zabývat metodami získávání jednotlivých prvků z PMK a 

jejich následovné využití. 

4.1 Metody zpracování polymetalických konkreci 

Po vytěžení a předzpracování konkrecí je třeba od sebe oddělit potřebné kovy 

od zbytku. Konkrece obsahují velký počet různých kovů a proto je proces jejich 

extrakce složitý. Procesů je mnoho a rozdělují se do dvou základních skupin: 

Pyrometalurgicky a Hydrometalurgicky. V některých případech se tyto procesy 

kombinují a pyrometalurgie se využívá pro předčištění.    [33] 

4.1.1 Pyrometalurgické zpracování 

 Tavení- Nejprve se konkrece suší a kalcinují v rotační peci, poté se vloží do 

elektrické obloukové pece (vysoká teplota až 1400°C) kde se od sebe oddělí 

mangan ve formě strusky od ostatních kovů, které vytvoří slitinu. Slitina se dále 

rafinuje v převodníku, kde proběhne oxidace a ta oddělí zbytky manganu a 

železa od zbytku slitiny. Nakonec přidáním síry se získá surový nikl, měď a 

kobalt. Které se dále upravují podle potřeby. 
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 Chlorace-konkrece jsou vystaveny účinkům kyseliny chlorovodíkové (HCl) a ta 

vytváří oxidy kovů (manganu, niklu, mědi a kobaltu) které se dále využijí. 

Výhodou této metody je využitelnost chlóru jako vedlejšího produktu a tudíž se 

může znovu použít. Při tomto procesu se musí dodržovat bezpečnostní 

pravidla a používat speciální nástroje z důvodů používání silné kyseliny 

chlorovodíkové. 

 Spékáním-Z PMK, redukčního činidla (koks) a chloračního činidla se vytvoří 

vsázka která se při teplotě 700-1000°C spéká a tím mezi sebou začnou 

reagovat kovy s chloridem. Vytvoří se kovový chlorid a z něho pomocí loužení 

nebo flotací čisté kovy.      [33], [34], [35], [36] 

4.1.2 Hydrometalurgické zpracování  

U těchto procesů se pracuje ve vodním prostředí a nízkých teplotách. Pracuje 

se s kyselinou chlorovodíkovou (HCl), kyselinou sírovou (H2SO4) a amoniakem 

(NH3). 

 Loužení kyselinou-konkrece se vyluhuje díky kyselině chlorovodíkové 

nebo kyselině sírové při okolní teplotě i tlaku. Tento proces z konkrece 

vyluhuje kapalný roztok, který obsahuje měď, kobalt a nikl. V pevném 

skupenství zanechává mangan a železo.  

 Loužení amoniakem-při tomto procesu se místo kyseliny používá 

amoniak. Konkrece se nejdříve nadrtí a namele na jemnou drť, tak aby 

se narušila krystalická struktura zrn. Z této drti se vytvoří s amoniakem 

suspenze. Kovy (mangan, železo, měď, nikl a kobalt) se rozpustí a 

vytvoří extrakt. Nikl a měď se na konec díky elektrolýze oddělí od 

extraktu a kobalt díky sulfidu. Obnova železa a manganu je 

problematická a nákladná.       [34], [35] 

4.2 Využití manganu 

 Jeho hmotnostní podíl v PMK je nejvyšší ze všech ostatních prvků. Je 12 

nejrozšířenější prvek v zemské kůře. Více než 85 procent vytěženého manganu se 

využívá v ocelářském průmyslu, při výrobě oceli. 
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 Při výrobě ocele na sebe váže nepotřebnou síru a kyslík, které vylučuje ve 

strusce. Nejznámější je feromangan (70-90%) a silikomangan (65-75%).  Další 

využití má jako legující přísada k dosažení potřebné vlastnosti ocele (kujnost, 

houževnatost, tvrdost a pevnost). Velké využití má taky sloučenina manganistan 

draselný (KMnO4). Jako silné oxidační činidlo se využívá v analytické chemii ke 

stanovení látky, která se manganistanem oxiduje. Díky bakteriocidní vlastnosti 

nachází uplatnění při čištění pitné i odpadní vody. Při výrobě skla se mangan 

přidává do skloviny za účelem zvýšení jakosti. Významnou úlohu má při výrobě 

suchých článků (baterie).         [39] 

4.2.1 Další využití manganu 

 Slitiny mědi, zinku a hliníku 

 Oxid manganičitý (MnO4) – Významný katalyzátor 

 Roztoky Manganistanu draselného (KMnO4) -  využívají se k dezinfekci 

potravin         [39] 

4.3 Využití kobaltu 

 V zemské kuře se vyskytuje jen v malém množství, a jeho spotřeba stále 

vzrůstá. Největší využití nachází v metalurgii, kde se využívá pro výrobu korozi 

odolných slitin. Použití kobaltu jako legury  vzniká vysoce legovaná ocel, která se 

využívá k výrobě proudových motorů. V kombinaci s chromem tvoří slitinu, pro 

lékařské potřeby (umělé protézy a koncové implantáty). Velký nárůst spotřeby 

kobaltu vznikl využíváním dobíjecích baterii, které mají uplatněny v mnoha 

přístrojích, které využívají baterii pro napájení.     [40] [41]

     

4.3.1 Další využití kobaltu 

 Barvy, laky, glazury a tiskařské barvy 

 Permanentní magnety 

 Výroba vitamínu B12       [40] [41] 
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4.4 Využití niklu 

Nikl má největší uplatnění v metalurgii pro výrobu slitin. Nejznámější slitinou je 

Molenův kov Ni+Cu, vykazuje velkou pevnost a odolnost proti korozi. Tato slitina 

se uplatňuje v potravinářství, lopatky turbín, součástí čerpadel, farmaceutický a 

chemický průmysl. Slitiny niklu se hojně využívají v elektrotechnice (regulační 

odpory, odporové teploměry, kontakty atd.). Konstrukční materiál parních armatur. 

Pokovování kovů proti atmosférickým účinkům a výroba baterií patří taky mezi 

významné využití. V textilním a keramickém průmyslu se používají sloučeniny 

niklu pro barvení.          [42] 

4.4.1 Další využití Niklu 

 Hydroxid nikelnatý Ni(OH)2-Nikelné soli 

 Výroba rovnátek 

4.5 Prvky vzácných zemin 

 Studií o přítomnosti prvků a kovů vzácných zemin (lanthanoidy) v PMK 

proběhlo mnoho, protože se vyskytují velmi málo a jejich využití velmi rychle 

stoupá. V periodické tabulce jsou uvedeny pod atomovým číslem 57(lanthan)-

71(lutecium). Mezi ně se počítá i yttrium a skandium, neboť jsou většinou součástí 

rud, v kterých se lanthanoidy nachází. Rozdělujeme je do dvou hlavních skupin. 

Těžké, kde patří lanthan, cer, praseodym, neodym, promethium, samarium a 

europium.  Druhou skupinou jsou lehké a ty představují gadolinium, terbium, 

dysprosium, holmium, erbium, thalium, ytterbium a lutecium.   [43], [44] 

4.5.1 Jejich využití 

 Lanthanoidy jsou velmi žádané a potřebné prvky. Například při výrobě 

chytrého mobilního telefonu je zapotřebí 9 těchto prvků. Významně se využívají při 

výrobě permanentních magnetů. Permanentní magnety z neodymu najdou 

uplatnění ve sluchátkách, hard disků do počítače a hybridních automobilů.   
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Lanthanoidy nacházejí využití v keramice, výrobě televizí nebo plochých 

obrazovkách. Velký význam mají ve vojenské technice pro výrobu zbraní. Využití 

jednotlivých prvků si uvedeme v bobech.     [43], [44] 

 

 Skandium-slitiny hliníku pro leteckou výrobu, katalyzátory a zářivky 

 Yttrium-v televizích, speciální filtry, v lékařství a zářivky 

 Lanthan-čočky kamer, baterie, aditivum v benzínu a katalyzátor 

 Cer-elektrody pro svařování, výroba slitin, speciální skla proti 

ultrafialovému záření a v chemii jako oxidační činidlo 

  Praseodym-v elektrotechnice, lasery, hard disky, keramika a televizory 

 Neodym-magnety, lasery, keramika, výroba skla a lékařství 

 Samarium-obloukové lampy, lasery, výroba skla a permanentní magnety 

 Europium-výroba barevných televizí a luminiscenční barviva 

 Gadolinium-Zářivky, počítačové paměťové media, magnety, rentgenové 

trubice a legura 

 Terbium-magnetooptické záznamové média, lékařství a obrazovky televizi 

 Dysprosium-v motorech hybridních aut, moderátorové tyče a lasery 

  Holmium-lasery a výroba skla 

 Erbium-metalurgický průmysl, výroba skla a keramiky 

 Thalium-chemické prostředky proti škůdcům, zelené výbojky, bankovnictví 

a elektronika 

 Ytterbium-lasery a metalurgie 

 Lutecium-petrochemické katalyzátory     [43], [44] 
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5. Závěr 

V této práci jsem se zabýval všemi aspekty spojenými s těžbou PMK, které jsou 

nedílnou součástí zavedeni komerční těžby. Vlivem tržní ekonomiky nerostných 

surovin se průzkumy mořského dna velmi zrychlují a budí větší zájem o využití a 

komercionalizaci. Při průzkumech se ukázalo, že moře poskytuje velmi velké 

zásoby surovin, které na souši ubývají a jsou nedílnou součástí mnoha odvětví. 

Průzkumná technika se od prvních vědeckých výprav zmodernizovala a přináší 

lepší poznatky pro vyhodnocování. Design těžební techniky se stále zdokonaluje a 

bude potřeba ještě několik průzkumných těžeb, aby se zdokonalila pro efektivní 

těžbu s co nejmenšími náklady a malými dopady na životní prostředí. Při 

posuzování vlivů na životní prostředí jsme na úplném začátku a vyhodnocují se 

pouze krátkodobé vlivy na menší plochu. Celkové účinky se budou moci posoudit 

až po zahájení velkoplošné těžby a po určitém období. Podle mnoha znalců a je to 

i můj názor, že první komerční těžbu zahájí Japonsko do 5 let a zbytek společností 

a korporací je budou následovat s odstupem času přibližně 3 let.  
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