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Inleiding
Sinds 2013 heeft GSR het exclusieve recht om 
gedurende 15 jaar exploratie te doen in een 
75000 km! groot licentiegebied in de Clarion 
Clipperton Fracture Zone (CCFZ) (zie Figuur 1). 
De CCFZ is een ongeveer 7000 km lange, sub-
mariene breukzone die gekenmerkt wordt door 
de talrijke aanwezigheid van polymetallische no-
dules op zijn abyssale vlaktes op meer dan 4000 
m diepte. Sinds de toewijzing van de exploratie-
licentie heeft GSR twee wetenschappelijke, mul-
tidisciplinaire onderzoekscruises georganiseerd 
en uitgevoerd, waarbij geofysisch, geologisch, 
geochemisch, geotechnisch en biologisch on-
derzoek werd gedaan.

Bij de eerste cruise, genaamd GSRNOD14A, lag 
de focus vooral op het verzamelen van geofysi-
sche data. Tegelijkertijd werden ook de eerste 
sedimentmonsters bovengehaald voor geo-
technisch onderzoek. Zo werd een deel van de 
monsters na de cruise in een geotechnisch labo-
ratorium onderworpen aan de klassieke classifi-
catieproeven en o.a. enkele proeven ter bepaling 
van de sterkteparameters. 

Als wordt uitgegaan van een ontginningswijze 
door een voertuig op rupsen, is het van belang 
de draagcapaciteit van de bodem te analyseren. 
Voor een dergelijke analyse zijn sterkteparame-
ters van de grond nodig en een zicht op hoe deze 
evolueren met de diepte en over het licentiege-
bied. Tijdens de tweede cruise, genaamd GSR-
NOD15A, werd de geotechnische scope dan ook 
uitgebreid. Het belangrijkste geotechnische doel 
werd het nauwkeurig bepalen van de sterkte-
karakteristieken in de bovenste sedimentlagen 
door het uitvoeren van in-situ testen in enkele 
geselecteerde gebieden.

Het belang van in-situ metingen
Voor een voertuig op rupsen, dat gebruikt zou 
kunnen worden om de nodules te ontginnen, 
zal het ontwerp ervan bepaald worden door de 
grondeigenschappen van de bovenste sedimen-
ten. Om na te gaan hoe groot de zone onder de 
rupsen is die beïnvloedt wordt door het gewicht 
van het voertuig, werd beroep gedaan op traditi-
onele theorieën uit de grondmechanica. Er werd 
namelijk aangenomen dat het faalmechanisme 

onder het rupsvoertuig gelijkaardig in vorm zal 
zijn als dat bij ondiepe funderingen. Rekening 
houdende met de voorziene rupsbreedte werd 
ingeschat dat dit zeker 4 m zal zijn. Bijgevolg 
werd het doel vastgelegd op verzamelen van in-
situ sterkteparameters tot 4  m onder de zeebo-
dem.

In praktijk moet het rupsvoertuig ook over een 
groot gebied inzetbaar zijn. Daarom was het 
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Figuur 1 - Exploratiegebieden toegewezen door de ISA in de CCFZ (www.isa.org.jm).
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niet alleen van belang om parameters tot 4 m 
diepte te verzamelen, maar ook om deze op een  
efficiënte, snelle en veilige manier over een re-
latief groot gebied te verkrijgen. Jammergenoeg 
is dit in een diepzee-omgeving niet mogelijk met 
traditionele bemonsteringstechnieken. Daarom 
werd al snel duidelijk dat in deze fase van de ex-
ploratie een penetrometer de meest toepasbare 
optie was om sterkteparameters te verkrijgen.
De toepassing van penetrometers voor grond-
onderzoek nabij de kust of in de diepzee is niet 
ongewoon. Veel onderzoek is reeds verricht 
naar penetrometers en hun toepasbaarheid 
(e.g. Stegmann (2007), Steiner (2013)). Er zijn 
ook verschillende firma’s die penetrometers 
beschikbaar hebben voor commerciële toepas-
singen. Echter, bij gebruik ervan in een omge-
ving zoals het GSR licentiegebied komen en-
kele bijkomende uitdagingen kijken waardoor 
bestaande penetrometers niet onmiddellijk in-
zetbaar zijn. Bijgevolg werden enkele specifieke 
ontwerpeisen gedefinieerd voor de ontwikkeling 
van een nieuw type penetrometer, inzetbaar op 
grote diepte.

De belangrijkste ontwerpeisen voor de penetro-
meter waren: (1) verzamelen van sterktepara-
meters tot 4 m onder de zeebodem, (2) gebruik 
op dieptes tussen 4000 m en 5000 m, rekening 
houdend met de bijhorende waterdrukken, (3) 
een conus die nauwkeurige metingen kan uit-
voeren in zeer zachte sedimenten, (4) een flexi-
bel systeem om op wijziging van grondsterkte 
te kunnen anticiperen, (5) een systeem die een 
groot aantal metingen kan uitvoeren tijdens één 
enkele missie, (6) compatibiliteit met het hulp-
materiaal en de dimensies van het beschikbare 
onderzoeksschip en (7) een “één-persoonssys-
teem”; waarmee bedoeld wordt dat het ganse 
systeem en de bijhorende operaties (in elkaar 
steken, uitvoeren van metingen, interpretatie 
data) zo eenvoudig mogelijk moeten zijn zodat 
ze in praktijk door één persoon kunnen uitge-
voerd worden. Het resultaat van dit ganse ont-
werpproces is een penetrometer die de “Deep-
Sea GraviProbe” wordt genoemd (zie Figuur 2).

De Deep-Sea GraviProbe
Componenten
Het GraviProbe-lichaam bestaat uit een holle 
buis met een verbrede voet. De holle buis wordt 
bovenaan afgesloten door een deksel met hijs-
oog. Op de verbrede voet worden langs de bo-
venzijde draadstangen vastgemaakt waarop ge-
wichten kunnen geplaatst en vastgezet worden. 
Langs de onderzijde van deze verbrede voet 
wordt een voetplaat vastgemaakt waarin een 4 m 
lange schacht kan vastgezet worden. Aan de ver-
brede voet zijn opnieuw hijsogen vastgemaakt.
Onderaan de 4 m lange schacht wordt een conus 
met krachtopnemer vastgemaakt. Onderin de 
holle buis van het GraviProbe-lichaam bevindt 
zich een waterdrukmeter. Er zijn ook accelero-
meters geïnstalleerd. Alles is met kabels ver-
bonden met een klein drukvat dat bovenaan in de 
GraviProbe is gemonteerd. In dit drukvat bevindt 
zich dan de printplaat waarop alle sensoren zijn 
aangesloten, een opslaggeheugen en een bat-
terij.

Data tot 4 m diep
De GraviProbe heeft een bepaalde energie nodig 
om de weerstand te overwinnen die ondervon-
den wordt tijdens het penetreren in de grond. De 
weerstand die de grond biedt werd berekend met 
de traditionele formules voor de draagcapaciteit 
van palen. De totale weerstand Qt wordt opge-
splitst in een puntweerstand Qb en een wrijvings-
weerstand Qf langsheen de schacht: 

Qt = Qb+ Qf
Qb= Ab " Nc " cu
Qf =∑α " As " cu

waarin:
- Qt = totale weerstand
- Qb = puntweerstand
- Qf = wrijvingsweerstand
- Ab = oppervlakte punt
- Nc = draagcapaciteitsfactoren
- As = oppervlakte schacht
- α = wrijvingscoëfficient
- cu = ongedraineerde schuifsterkte

Makkelijk te ontginnen grondstoffen worden op land steeds schaarser. 
Dit leidt tot een zoektocht naar alternatieve brongebieden, waaronder de 
diepzee. In dat opzicht tekende Global Sea Mineral Resources NV (GSR), 
onderdeel van de DEME-groep, in 2013 een contract met de International 
Seabed Authority (ISA) dat GSR het exclusieve recht geeft om exploratie 
te doen naar polymetallische nodules in een toegewezen licentiegebied 
in de Clarion Clipperton Fracture Zone (CCFZ) in de Pacificische Oceaan. 
Voor de ontwikkeling van nieuwe technologie voor de diepzeemijnbouw 
is het bepalen van de geotechnische eigenschappen van diepzeesedi-

menten cruciaal. Om de werkbaarheid van een rupsvoertuig in derge-
lijke omgeving te analyseren, is ondermeer een analyse van de draag-
capaciteit van de bodem nodig. Hiervoor zijn, over enkele meters diepte, 
betrouwbare sterkteparameters van de grond nodig. Dergelijke data is 
niet publiekelijk beschikbaar en moeilijk te bepalen met bestaande tech-
nieken. Aldus hebben GSR/DEME en de firma DotOcean NV samen de 
ontwikkeling gestart van de “Deep-Sea GraviProbe”; een penetrometer 
bruikbaar voor in-situ metingen op meer dan 4000 m diepte.

Samenvatting

Figuur 2 - Afbeelding van de Deep-Sea GraviProbe.
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Om op deze manier de weerstand te berekenen 
is een ontwerpprofiel nodig waarin de sterkte 
van de grond met de diepte wordt weergegeven. 
Om dit in te schatten, werd een uitgebreide lite-
ratuurstudie uitgevoerd die de belangrijkste be-
schikbare geotechnische informatie uit de CCFZ 
bundelt (e.g. Tisot (1986), Rey (1988)). Hoewel 
de hoeveelheid data vrij beperkt is, zeker in ver-
gelijking met de uitgebreidheid van het gebied, 
werden nergens aanwijzingen gevonden dat de 
ongedraineerde schuifsterkte groter zou zijn dan 
15 kPa op 4 m diepte. Op basis van deze infor-
matie en rekening houdende met de laboresul-
taten uit de GSRNOD14A-campagne, werd een 
ontwerpprofiel opgemaakt dat als vertrekpunt 
moest dienen voor de weerstandsberekeningen.
De beschikbare energie van de GraviProbe om 
deze weerstand te overbruggen kan opgesplitst 
worden in een potentiële en een kinetische ener-
giecomponent:

Epot + Ekin = m " g " z +       " m " v2

waarin:
- Epot = potentiële energie
- Ekin = kinetische energie
- m = effectieve massa
- g = zwaartekrachtversnelling
- z = penetratiediepte
- v = penetratiesnelheid

Bovenstaande vergelijking toont aan dat er twee 

parameters zijn die positief kunnen bijdragen 
aan de beschikbare energie: (1) de penetratie-
snelheid v en (2) de effectieve massa m. Reke-
ning houdend met veilige werkomstandigheden 
en operationele beperkingen werd de penetra-
tiesnelheid verondersteld constant te zijn en ge-
lijk gesteld aan de snelheid van de winch op het 
schip. Deze lage, constante snelheid laat ook toe 
om te veronderstellen dat dynamische effecten 
tijdens het penetreren van de zachte sedimenten 
minimaal zullen zijn. Bijgevolg kan het gewicht 
bepaald worden die de GraviProbe volgens deze 
benadering moet hebben om de grond 4 m te pe-
netreren. Er werd dus een equilibrium berekend 
tussen beschikbare energie van de GraviProbe 
enerzijds en ondervonden weerstand tijdens 4 
m penetratie van het ontwerpprofiel anderzijds. 
Hieruit bleek dat de GraviProbe een massa van 
950 kg moest hebben om 4 m penetratie te re-
aliseren.

Diepte en hoge drukken
De waterdrukken in de voorziene testlocaties 
kunnen makkelijk oplopen tot meer dan 400 bar. 
De GraviProbe heeft enkele slimme aanpassin-
gen om te blijven functioneren bij deze drukken. 
Zo zijn alle sensoren er op voorzien deze drukken 
te weerstaan en zijn alle elektronische compo-
nenten gegroepeerd in een drukvat die drukken 
tot 500 bar kan weerstaan. Verder is de conus 
gevuld, onder vacuüm omstandigheden, met een 
inerte minerale olie en wordt een flexibel mem-

braan gebruikt als afscheiding met het zeewater. 
Dit maakt de conus zo goed als onafhankelijk van 
de omgevingsdruk en maakt het mogelijk voor 
de krachtopnemer binnenin om enkel de lage 
krachten gerelateerd aan penetratie van de bo-
dem te registreren.

Sensitiviteit van de conus
Niet enkel werd er verwacht dat de sedimenten 
zeer slap zouden zijn, maar het was ook voorzien 
dat de penetratie zelf slechts enkele seconden 
in beslag zou nemen. Daarom werd voor een 
krachtopnemer gekozen met een signaalbemon-
stering van 2 kHz en ligt het optimale meetbereik 
van het rekstrookje tussen 20N en 2000N. Dit 
moest toelaten om in sedimenten met ongedrai-
neerde schuifsterkte tussen 0,5 en 50 kPa zeer 
nauwkeurige metingen uit te voeren binnen een 
tijdsperiode van slechts enkele seconden. 

Flexibel systeem
Om te anticiperen op gronden die slapper of 
sterker zijn dan het aangenomen ontwerppro-
fiel, kan het gewicht, de beschikbare energie, 
van de GraviProbe gevarieerd worden. Er kunnen 
namelijk modulaire gewichten toegevoegd of 
verwijderd worden, waardoor het totaalgewicht 
van de GraviProbe kan varieren tussen 450 kg en 
2035 kg. Deze gewichten zijn half-cirkelvorming, 
bestaan uit een legering van lood en kunnen over 
de draadstangen op het GraviProbe-lichaam ge-
schoven worden. De beschikbare range in ge-

Figuur 3 - Enkele impressies van de eerste full-scale proef.
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GEOTECHNISCHE KARAKTERISATIE VAN ZEER ZACHTE DIEPZEE-SEDIMENTEN DOOR MIDDEL VAN IN-SITU PENETROMETER TESTEN.

wicht laat in ieder geval toe om te opereren in 
het bereik van het rekstrookje.

Efficiëntie en eenvoud van het systeem
Op grote dieptes is een efficiënte manier van tes-
ten essentieel. Om de efficiëntie te maximalise-
ren moet vrij snel getest kunnen worden, zonder 
de GraviProbe telkens naar boven te brengen, en 
moet alle data geregistreerd kunnen worden. Bij 
de GraviProbe is de enige parameter die gecon-
troleerd kan worden tijdens het testen de lengte 
van de kabel waaraan de penetrometer is be-
vestigd: deze kan met de winch langer of korter 
gemaakt worden. Tijdens het testen werd aange-
nomen dat de GraviProbe volledig in de bodem 
gepenetreerd was zodra er “slack” op de kabel te 
zien was aan dek. Zodra dit waargenomen werd, 
werd de penetrometer enkele tientallen meters 
omhoog gehaald, al dan niet naar een volgende 
locatie verplaatst en opnieuw naar beneden ge-
laten voor een volgende test. De voedingsbron 
voor het ganse systeem is een litium-ion batterij 
met 24h levensduur. De data wordt in SEG-Y for-
maat opgeslagen op een SD-kaart in het drukvat. 
Elk SEG-Y bestand bevat 20 minuten data, waar-
door het risico op verlies van data geminimali-
seerd wordt. Op deze manier kunnen vrij snel en 
gedurende een lange periode penetraties op de 
zeebodem gerealiseerd worden.

De GraviProbe is bovendien erg gebruiksvrien-
delijk. Het monteren van de verschillende com-
ponenten is vrij evident gezien het beperkt aantal 
kabels en connectoren. Het overboord brengen 
van de GraviProbe gebeurt met een speciaal ont-
worpen “launch and recovery system” dat op elk 
dek geïnstalleerd kan worden en die de GraviP-
robe op een eenvoudige manier van zijn horizon-
tale naar verticale positie brengt. Een standaard 
winch en A-frame zijn voldoende om aan de slag 

te kunnen gaan. Verder laten de voorziene soft-
wareprogramma’s toe om aan boord direct een 
eerste analyse van de data uit te voeren en op 
basis hiervan eventueel de set-up van de GraviP-
robe aan te passen voor een volgende test.
De data wordt geregistreerd als een tijdsserie. 
Van zodra de conus de zeebodem raakt zal de 
GraviProbe vertragen en tegelijkertijd zullen de 
krachten op de conus toenemen. Op het mo-
ment dat de bredere basis de zeebodem raakt, 
en de conus en schacht dus 4 m diep gepene-
treerd zijn, zal een zeer abrupte vertraging en 
uiteindelijk een volledige stilstand (v=0) van de 
GraviProbe geregistreerd worden. Versnellingen 
en vertragingen worden voortdurend opgemeten 
door verschillende accelerometers. De volledige 
stilstand van de GraviProbe wordt als referentie-
punt in de tijdsserie genomen. Dit punt markeert 
nl. duidelijk het einde van de penetratie, m.a.w. 
in de tijdsserie zijn de data voor dit punt diegene 
die informatie over de grond bevatten. Via een 
dubbele integratie kan dit stukje uit de tijdsse-
rie dan omgezet worden naar sensorregistraties 
over een bepaalde diepte. Uiteindelijk resulteert 
dit in vier verschillende grafieken per penetratie: 
(1) versnelling vs. diepte, (2) snelheid vs. diepte, 
(3) dynamische conusweerstand vs. diepte en (4) 
waterdruk op de zeebodem (zie Figuur 6).

Testcampagne
In België werd de GraviProbe, ondanks een zeer 
strak tijdsschema, toch nog aan verschillende 
testen onderworpen alvorens te verschepen voor 
de GSRNOD15A cruise. Uiteraard werden alle 
meetsensoren  en het drukvat getest in hyperba-
rische kamers om na te gaan of ze hun functio-
naliteit bleven behouden bij drukken tot 500 bar. 
De krachtopnemers werden zowel bij verhoogde 
als bij atmosferische druk gecalibreerd.
Naast de druktesten werden ook twee full-scale 

proeven uitgevoerd waarbij de GraviProbe werd 
neergelaten in een dikke sliblaag. Het doel van 
de eerst proef was om alle componenten te mon-
teren en na te gaan of de voorziene locatie ge-
schikt was om eigenlijke metingen te gaan doen, 
zonder de conus te beschadigen (zie Figuur 3). 
Tijdens de twee proef werden dan eigenlijke me-
tingen verricht in het slib en werd de software 
getest. Dit alles resulteerde in positieve resula-
ten.

Onderzoekscruise GSRNOD15A
Tijdens de cruise GSRNOD15A werd de GraviPro-
be in drie kleinere deelgebieden binnen het gro-
tere licentiegebied ingezet. Deze gebieden wer-
den geselecteerd op basis van reeds beschikbare 
informatie en op basis van nieuwe hoge resolutie 
geofysische data en foto’s die tijdens de cruise 
zelf werden verzameld. Zo werd de kans op het 
tegenkomen van obstakels of rock-outcrops die 
de conus zouden kunnen beschadigen gemini-
maliseerd.

De penetraties zelf werden uitgevoerd langs een 
rechtlijnig traject. Langs dit traject werden 15 lo-
caties met een tussenafstand van 250 m gemar-
keerd (zie Figuur 4). Per locatie werden 5 snel 
opeenvolgende penetraties uitgevoerd. Er werd 
aangenomen dat deze 5 penetraties, op relatief 
korte afstand van elkaar, eenzelfde sterktepro-
fiel zouden geven en dus de resultaten voor deze 
specifieke locatie zouden bevestigen. Het verge-
lijken van de penetraties tussen de punten die op 
250 m van elkaar gelegen zijn, zou dan weer toe-
laten om mogelijke regionale verschillen te iden-
tificeren. Bovendien werd er ook voorzien om in 
de buurt van elk traject opnieuw monsters te 
nemen zodat de GraviProbe resultaten achteraf 
vergeleken konden worden met de uitkomst van 
sterkteproeven in het lab.

Binnen één enkel gebied werden telkens 60 tot 
75 penetraties gerealiseerd. Over de drie ge-
bieden samen resulteerde dit in meer dan 200 
penetraties. Tijdens één bepaalde testsessie, 
die toch meer dan 12h kon duren, werd ook heel 
wat metadata geregistreerd om de processing 
achteraf te vergemakkelijken. Er werden zowel 
automatisch als manueel gegevens verzameld 
gedurende de ganse testsessie. Naast positione-
ringsgegevens werden ook belangrijke stappen 
in de tijd geregistreerd, zoals o.a. tijdstip van elke 
penetratie, tijdstip GraviProbe overboord, tijdstip 
einde test,... Deze gebeurtenissen zouden dui-
delijk naar voren moeten komen in de dataserie 
van de GraviProbe en konden als referentiepunt 
gebruikt worden om de data te analyseren en te 
koppelen aan een bepaalde locatie.

Figuur 4 - (links) licentiegebied B6, (midden) interessant deelgebied B6 South, (rechts) hoge 
resolutie box in deelgebied B6 South en voorgestelde locaties voor GraviProbe penetraties.
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Op de GraviProbe was ook een camera en bij-
horend verlichtingssysteem gemonteerd. Dit 
liet toe om voor de eerste penetraties van een 
testserie te controleren of de GraviProbe effec-
tief volledig penetreerde en op welke manier. 
Het beeldmateriaal bevestigde dat de penetratie 
bijna steeds op een gecontroleerde, rechtlijnige 
manier gebeurde en dat de volledige schacht in 
de grond werd gedrukt (zie Figuur 5). Een eerste 
analyse van de data aan boord toonde bovendien 
consistente metingen en afgeleide ongedrai-
neerde schuifsterktes die effectief in de lijn der 
verwachting lagen (zie Figuur 6).

 
Conclusie
Om in-situ sterkteparameters tot 4 m diepte van 

zeer slappe sedimenten te bepalen in een uitda-
gende diepzee omgeving op meer dan 4000 m 
diepte, hebben GSR en DotOcean de “Deep-Sea 
GraviProbe” ontwikkeld, een penetrometer voor 
de diepzee. Deze penetrometer is erg gebruiks-
vriendelijk en heeft verschillende slimme aan-
passingen om te functioneren bij drukken hoger 
dan 400 bar, om zeer nauwkeurige metingen te 
doen in slappe sedimenten, om werkbaarheid te 
maximaliseren, om meerdere metingen tijdens 
één enkele sessie te kunnen uitvoeren en om ge-
makkelijk de data te kunnen visualiseren en in-
terpreteren. Tijdens de wetenschappelijke cruise 
GSRNOD15A werd de GraviProbe succesvol ge-
bruikt in de drie geselecteerde deelgebieden 
binnen het licentiegebied van GSR. In totaal zijn 

er meer dan 200 penetraties uitgevoerd. Video-
materiaal en een eerste analyse van de data aan 
boord tonen aan dat de penetrometer effectief 4 
m penetreert en ook consistente resultaten op-
levert. Momenteel worden alle data in detail ver-
werkt, geanalyseerd en verder geïnterpreteerd.
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Figuur 5 - GraviProbe - 4 m penetratie & impact.

Figuur 6 - GraviProbe – voorbeeld dataset van één penetratie tijdens GSRNOD15A.
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