
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕРОКЕАНМЕТАЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА 
ПРОЕКТ ЗА ДЪЛБОКОВОДНИ ПОЛИМЕТАЛНИ 
КОНКРЕЦИИ



 IOM е създадена на 27 април 1987 г. с подписването 

на междуправителствено споразумение.

 Район на право на търсене: източната част на 

Кларион-Клипертон зоната, Тихия океан.

 Цел: търсене, проучване и подготовка за 

експлоатация на желязоманганови конкреции в 

системата на Конвенцията на ООН по морско право 

UNCLOS

IOM – Съвместна организация
Интерокеанметал 



IOM и международните етапи 1

1873
-76

1972

Експедицията на HMS Challenger 

– откриване на полиметалните конкреции

23 февруари, стартира програмата

Intermorgeo (спонсориран от Comecon –

Съвет за съвместно икономическо 

сътрудничество)

1987

27 април, IOM е създадена въз основа на 

международно споразумение

1991

20 август, Меморандум за 

разбирателство относно избягване на 

припокривания и конфликти, 

свързани с дълбокото морско дъно, 

подписан от :

• Белгия, Канада, Германия, 

Италия, Холандия, 

Великобритания и САЩ, от една 

страна

• И държавите членки на IOM от 

друга (подписан в Ню Йорк).



IOM и международните етапи 2

30 юли, Генералният секретар на ООН връчи на IOM 

сертификат за регистрация, с който IOM става 

инвеститор пионер, регистрираната зона обхваща 

обхваща 150,000 km2.

1992

1995

14 март, IOM получава сертификат за съответствие 

със задълженията на инвеститор пионер, връчен от 

PREPCOM.

29 март, IOM и Международният орган за 

морското дъно (ISA) подписват договор за 

проучване на полиметални конкреции в 

зона за проучване от 75,000 km2

2001

2001-
2017

Изпълнение на програмата за проучване

25 май, IOM и ISA 

Подписват споразумение за 

удължаване на срока за проучване 

на полиметални конкреции с още 5 

години.

2017





В момента държавите, които финансират IOM са: България, Куба, Чехия, Полша, Русия и Словакия

• Единствената международна организация сред контрагентите на ISA

• Участват държави от две регионални групи на ООН: Източна ЕВропа и Латинска Америка и Карибите

Международното сътрудничество, 
обединяващо различни интереси, е 
възможно и може да бъде успешно! 



По време на проучванита са събрани данни и проби. Досега са извършени 25 пътувания 
(независимо или в сътрудничество с други организации), като осигурява широк набор от 

геоложки, хидроложки, хидрометеорологични и екологични данни. 

Основната задача на IOM е да извършва проучвания на полиметални конкреции, за да ги

разработва. Работата е фокусирана върху регионалното геологично и геофизично изследване,
изследванията на околната среда, разпределението на полиметалните конкреции, определянето на
химичния състав, геомеханичните свойства на конкрециите и утайките, металургичната обработка и
минната технология.



от регионални и изоставени

до подробно проучване на най-перспективните основни областиЕтапи на проучване



Анализ на свойствата на конкрециите

Покритие на 

конкрециите
Морфологичен тип

Геотехнически Химически



Комплексна интерпретация и корелация 

на данните за определяне на 

очертанията на находищата на 

морското дъно



Проучване на информационния поток - връзка между проучването и икономическата 
осъществимост

Резултат: класификация на минерални ресурси

в морето Обработка на данни документация

Проба, взета в конкрецията в 
морето, химически анализ за 

метално съдържание

Обработка на 
данни

GIS база данни

Оценка на ресурсите от 
конкреции и 

разпространението на метали



Оценка на ресурсите – Резултатът:
Полиметалните конкреции (ПК) са оценени на три етапа. На първия етап, завършен през 2007

г., бяха оценени общите ресурси, фок усирайки се върху избрани метали (Mn, Ni, Mo, Co, Cu

и Zn). На втория етап (2011 г.) са оценени ресурсите в изследователския блок H11 както за

конкрециите, така и за четирите основни метала: Co, Cu, Mn и Ni. На третия етап (2015 г.)

оценката е завършена за изследователския блок H22.

Класификация на минералните 
ресурси

Относително 
съдържание
(wet kg/m2)

Mn
(%)

Ni (%)
Cu 
(%)

Co 
(%)

Полиметални конкреции
(милиона тона)*

Посочени (H11 проучвателен блок) 14.6 31.74 1.31 1.29 0.16 41.4

Посочени (H22 проучвателен блок) 14.1 31.04 1.30 1.29 0.17 31.9

Посочени общо 73.3

Предполагаеми (B1 проучвателен

сектор)
13.4 27.84 1.21 0.90 0.21 62.6

Предполагаеми (B2 проучвателен

сектор)
13.1 31.53 1.32 1.24 0.18 242.9

Предполагаеми общо 305.5

Оценка на минералните ресурси за района на проучване на IOM , мокри ПК, относително съдържание10 kg/m2 на 

мокри ПК (2016), CRIRSCO стандарти. Потенциалната стойност на металите / продуктите в един тон конкреции варира 

от 400 до 800 долара, в зависимост от крайния продукт, получен от металургичния процес



Икономическа оценка на проекта



Оценка на ресурсите

блок H22



Големи проби от конкреции за 
металургични тестове



Развитие на минната технология: 

Развитие на IOM в края на 80-те години

Плавателен съд с минна платформа, оборудван с вятърни генератори, 

изкуствено океанско пристанище за транспортни съдове, твърда
вертикална колона за изкопни работи и колектор



Развитие на минната технология : 

Дизайн на кораба и колектора



Екологична работа на IOM- устойчива минна политика 
в района на проучването

Цели:

1. Да се разберат условията на околната среда в района на IOM, да се 

оцени пространствената и времевата променливост

2. Да се съберат базови данни за околната среда, необходими за 

създаването на изходни данни за оценката  на вероятните ефекти 

морската среда и за разработване на програма за мониторинг



• Физични и химични профили на цялата водна колона

• Режим на дънните течения

• Механика на седиментите

• Химически състав на седиментите

• Химия на порестите води (хранителни вещества и тежки метали)

• Мейо-, макро- и мегабентос

• Плътност на смущението

• Суспензия и утаяване на седимента

• Промени в свойствата на седиментите

• биологичен отговор на смущенията във времеви поредици

• Биотурбация (нарушаване на седиментите от живи организми!

По време на дългите си изследвания IOM изучи подробно
екологичния контекст, както и потенциалното въздействие на
минните работи върху морските организми.



• Отпечатъци от сондите и вземане на проби от водата чрез розетка, текущи измервания

• Вземане на проби с Boxcorer (геоложки инструмент за вземане на проби от меки
седименти)

• Наблюдение с акустични и телевизионни и фото профилиращи устройства, теглени на
голяма дълбочина

• Работа на система за повторно окачване в дълбоководни седименти (Disturber) .

Методология – Експеримент за въздействието 
върху бентоса



Гъби:

Относително съдържание
до 293 inds/hа.



Актиниани (Actinians)

Представени са от шест-радиални корали
(Hexacorallia), които от своя страна са от класа
на коралните полипи (Anthrozoa), 

Относително съдържание ~ 102 inds/ha.



Холотурия (Holothurians)

Най-разнообразната дълбоководна
мегафауна група. 

(Относително съдържание ~ 

приблизително 95 inds/ha).



Проби от фауната

Разпознати или събрани



Други проби – колекция от залези над разломната зона Кларион Клипертон



Бъдеща работа

Обща стратегия:

1. Прозрачност и тясно сътрудничество с International Seabed
Authority (ISA) за разработване на проекти за добив от конкреции;
Ръководени от основния прин- цип за общото наследство на
човечеството и спазване на най-добрите екологични и минни
практики;

2. Проучване за устойчива и балансирана експлоатация; на първо
място данни от науката, инженерството и икономиката, след това
директиви и действия;

3. Решение за експлоатация и нейния мащаб, осигуряващо стабилни
икономически принципи и управление на околната среда в района,

включително по-дългосрочни наблюдения и мониторинг.



Време е да се насочим към по-дълбоката част от глобуса!

75% от повърхността е покрита от океаните, но когато изчисляваме съотношението на обема на сушата към
обема на океаните, то е само 5%.

Можем да видим, че статистически няма суша на Земята - средно ние сме 2500 м под морското равнище!



Благодаря за вниманието!


