
Veel grondstoffen worden schaars en

duur, het zal u niet ontgaan zijn. Met

zijn huidige levensstijl heeft de

mensheid vroeg of laat aan één aarde

niet meer genoeg. Bij sommige

zeldzame aardmetalen komt de bodem

al in zicht, maar hoe zit dat meer

specifiek bij de legeringsmetalen, de

onmisbare elementen om staal van

hoogwaardige kwaliteit te maken? De

situatie lijkt hier iets minder kritisch,

maar ook hier slaat de schaarste met al

zijn consequenties toe.
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Bij de legeringselementen hebben we het met

name over metalen als chroom (Cr), wolfraam

(W), vanadium (V), molybdeen (Mo) en kobalt

(Co). Als we het blikveld iets verder oprekken

kunnen we ook nikkel (Ni), als belangrijk be-

standdeel van roestvast staal, nog in dit over-

zicht betrekken. En om dan maar met de deur

in huis te vallen: de meest kritische situatie doet

zich voor bij molybdeen, nikkel en wolfraam,

met een levensduur van respectievelijk 41 jaar,

44 jaar en 62 jaar. Wat betreft vanadium kun-

nen we nog 223 jaar vooruit en met chroom

zelfs 269 jaar. De genoemde cijfers zijn afkom-

stig van de BGR, de Bundesanstalt für Geowis-

senschaften und Rohstoffe in Hannover (D).

Over kobalt heeft de BGR merkwaardig genoeg

geen gegevens voorhanden, maar de United

States Geological Survey (USGS), die zich vanuit

Amerikaans perspectief bezighoudt met de-

zelfde problematiek, geeft hiervoor een levens-

duur van 59 jaar.

Overigens behoeft de hier gehanteerde term

‘levensduur’ nog wel enige toelichting. De BGR

berekent deze eenvoudig door de bewezen re-

serves van een element te delen door het mon-

diale jaarverbruik op dit moment. De USGS past

een soortgelijke berekening toe, maar met

daarin verwerkt een consumptiegroei van 2%. 

De USGS komt dus consequent wat lager uit, al

hanteert het ook wat andere uitgangscijfers

voor wat betreft de reserves en het verbruik.

Voor molybdeen, nikkel en wolfraam noemt de

USGS bijvoorbeeld een levensduur van respec-

tievelijk 33 jaar, 30 jaar en 25 jaar. Enige relati-

vering is dus geboden, al lijkt één conclusie on-

vermijdelijk: de voorraden zijn niet onuitputte-

lijk en als we geen maatregelen nemen houdt

het vroeg of laat op.

Dood spoor?
Legeringsmetalen worden schaars

Voor het aanboren van nieuwe voorraden steeds meer aangewezen zijn op minder toegankelijke bronnen. Hier

de aanleg van een spoorbaan in Australië voor het transport van ijzererts (foto: Yaruman5/Flickr)

De levensduur van een element is dus een dyna-

misch getal dat op elk moment kan en zal wisselen. 

Kazachstan
Met de snelgroeiende economieën als China,

India, Brazilië en Rusland in het achterhoofd zal

het duidelijk zijn dat de genoemde levensduur

nog weer naar beneden bijgesteld moet wor-

den. De BGR heeft berekend dat de gemiddelde

Duitser tijdens zijn leven 40 ton aan staal ver-

bruikt. Als iedere wereldburger dat niveau zou

bereiken (en wie zou hen dat recht durven ont-

zeggen) zou het staalverbruik zomaar een fac-

tor drie hoger liggen. En staal is een vrij stan-

daard product, voor wat exotische materialen

kan die factor nog veel hoger uitvallen. De toe-

nemende zuigkracht vanuit de genoemde lan-

den kan bovendien zorgen voor extra schaarste

elders. 
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Maar aan de andere kant zijn er ook nog steeds

voorraden die wachten op ontdekking en ex-

ploitatie. Kazachstan is bijvoorbeeld een van de

grote leveranciers van chroom en volgens de ex-

perts is de kans reëel dat daar nog meerdere

chroomaders worden ontdekt. En bij de USGS

heeft men wat kobalt betreft zijn hoop geves-

tigd op de mangaanknollen op de oceaanbo-

dem, die naar verwachting ook zekere hoeveel-

heden kobalt bevatten. Als het meezit kan de

levensduur van kobalt zomaar een factor tien of

meer worden opgerekt en hoeven we ons voor

dit metaal voorlopig geen zorgen meer te

maken.

Een andere reddingsboei is dat door verbeterde

en efficiëntere wintechnieken ook aders met la-

gere concentraties en oude ‘uitgeputte’ mijnen

nog weer rendabel te exploiteren zijn. Zie de re-

vival van de olievelden bij Nieuweschans.

Monopolie
Duidelijk is wel, de bovenstaande voorbeelden

geven dat al aan, dat we voor het aanboren van

nieuwe voorraden steeds meer aangewezen

zijn op minder toegankelijke bronnen (zowel

geografisch als politiek) met lagere metaalcon-

centraties. Alle rijke aders op eenvoudig toe-

gankelijke plaatsen zijn onderhand wel aange-

boord. Met de exploratie en de winning zijn

met andere woorden steeds hogere bedragen

en risico’s gemoeid. Dat is alleen rendabel te

maken bij hogere prijsniveaus en dat is dan ook

een van de meest voor de hand liggende conse-

quenties.

Neem bijvoorbeeld nikkel. Tot begin deze eeuw

schommelde de prijs rond 10.000 dollar per ton,

in de jaren daarna (tot de economische crisis

eind 2008 toesloeg) steeg deze prijs tot rond

25.000 dollar per ton. Dat had niet alleen te

maken met een sterk stijgende vraag, maar ook

met oplopende exploitatiekosten. Die liggen in-

middels rond 20.000 dollar per ton en, kortston-

dige inzinkingen daargelaten, vormt dat de hui-

dige bodemprijs. Bij lagere prijsniveaus is het

niet rendabel om de mijnen open te houden.

Een bijkomend probleem van schaarste is dat de

wereld in toenemende mate afhankelijk wordt

van een beperkt aantal bronnen. Zie bijvoorbeeld

de zeldzame aardmetalen, waar de huidige we-

reldmarkt voor 97% in handen is van de Chine-

zen. Ook omdat elders mijnen gesloten zijn. 

Bij de hier besproken legeringselementen is de

situatie over het algemeen minder extreem, al

is men voor een metaal als wolfraam ook voor

75% aangewezen op datzelfde China. Voor wat

kobalt betreft is de wereld voor 40% afhanke-

lijk van Congo (waar het als bijproduct van

koper wordt gewonnen in Katanga) en de ko-

baltprijs is dan ook sterk afhankelijk van de po-

litieke situatie daar. Kortom: een staatsgreep

hier, een aardbeving daar of zelfs alleen maar

een staking en de hele markt is ontredderd. En

dan hebben we het nog niet eens over bewuste

strategieën van overheden om hun monopolie-

positie te gebruiken om het maximale gewin uit

hun bodemschatten te halen.

Fluctuaties
Hogere prijzen zijn dus een onvermijdelijk ge-

volg van toenemende schaarste, maar ook gro-

tere prijsfluctuaties. Bij de Wirtschaftsvereini-

gung Stahl, onder welke vlag de Duitse staalpro-

ducenten zich hebben verenigd, ziet men dat als

Prijs kobalt sterk afhankelijk van politieke situatie

Een zogeheten ‘false color image’ uit 2001 van Nasa van het mijngebied Norilsk. Ertsen als nikkelerts worden hier gewonnen in de

vorm van zwavelcompounds. Bij het winnen van metalen komt een enorme hoeveelheid  zwaveldioxide vrij (links van het midden

op de foto). Ongeveer 1% van de totale wereldwijde uitstoot aan zwaveldioxide komt van deze stad in Siberië, een enorme belas-

ting voor één aarde (foto: Nasa Image by Jesse Allen)
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a Bron: USGS b Als ferromolybdeen (65-70 % Mo)
c Als ferrovanadium (80% V) d Als ferrowolfraam (75% W)

een zeker zo groot probleem. Want een onvoor-

spelbare prijsontwikkeling bemoeilijkt een ge-

zonde bedrijfsvoering in de hele keten. Daar

komt bij dat de schaarste aan grondstoffen en de

verwachte stijging van de prijsniveaus ook de in-

teresse trekt van speculanten. Ook dat is iets

waar men zich bij de Wirtschaftsvereinigung

Stahl expliciet zorgen om maakt. De prijsontwik-

keling komt daardoor steeds meer los te staan

van het fysieke marktfundament en dat maakt

de ontwikkelingen nog meer onvoorspelbaar. De

prijs van een metaal kan plotseling kelderen als

een ander metaal meer winstperspectieven

biedt, en omgekeerd. Een gevolg van een stij-

gend en onvoorspelbaar prijsniveau is dat de

speurtocht naar alternatieven wordt geïntensi-

veerd. Vanwege het sterk in prijs gestegen nikkel

wordt bijvoorbeeld intensief gezocht naar

nikkel arme dan wel -vrije roestvast-stalenvarian-

ten. De huidige groei van de roestvast-staalcon-

sumptie komt uitsluitend voor rekening van deze

soorten, terwijl het verbruik van de klassieke aus-

tenitische soorten (304 en 316) onder druk staat.

Recycling
Het blijft dus moeilijk om de toekomstige ont-

wikkelingen in detail te voorspellen, maar één

ding is duidelijk: prijs en prijsrisico’s nemen toe

en dat is geen prettig vooruitzicht. Willen we

toekomstig onheil voor zijn, dan zullen we zo

snel mogelijk werk moeten maken van duur-

zame oplossingen. Op dat punt valt nog heel

wat te winnen. Vanadium wordt bijvoorbeeld

als bijproduct gevonden van aluminium en

koper, maar ook van olie en steenkool. In het

eerste geval wordt het gewonnen, in het

tweede geval niet. Zo verdwijnt er jaarlijks naar

schatting meer dan 100.000 ton vanadium nut-

teloos in de atmosfeer, bijna het dubbele van

het verbruik. Dat moet anders kunnen.

Duurzaamheid betekent ook meer aandacht

voor inzameling en recycling. De keten moet zo-

veel mogelijk worden gesloten, met zo min mo-

gelijk verlies aan grondstoffen. Bij de Wirt-

schaftsvereinigung Stahl noemt men Duitsland

als voorbeeld, waar de recyclequota’s binnen de

metaalindustrie al zeer hoog liggen. Voor zover

daar nog ruimte is voor wat terreinwinst rekent

men op de werking van de markt. Als het zich

voldoende loont om afvalmetaal terug te win-

nen, dan zal dat zeker gebeuren. Men gaat

ervan uit dat dit mechanisme ook elders zijn

werk zal doen en China lijkt daarvan al een

goed voorbeeld. Meer nog dan de winning van

grondstoffen lijkt de recyclingbranche de groei-

sector te worden van de toekomst. <<<

Metaal Jaarproductie (tona) Reserve (tona) Levensduur (jaar) Vindplaatsen Prijsindicatie ($/ton)

Cr 5 miljoen 2 miljard 400 Zuid-Afrika (40%) $14.000

Kazachstan, India,

Rusland, Turkije

Co 63.000 7 miljoen 59 Congo (40% $40.000

diversen

Mo 200.000 8,6 miljoen 33 VS, China, Chili, $38.000b

Peru, Canada

Ni 1,7 miljoen 67 miljoen 30 Canada, Rusland, $25.000

Australië, Cuba,

Frankrijk, Indonesië

V 60.000 13 miljoen 200 Zuid-Afrika $30.000c

China, Rusland

W 90.000 2,9 miljoen 25 China (75%) $45.000d

Australië, Bolivia,

Portugal, Rusland

Wat de cijfers over de levensduur van metalen vooral aangeven, is dat

bij een korte levensduur meer geïnvesteerd moet worden in

exploratie, zodat het aanbod gelijke tred blijft houden met de vraag

(bron: BGR)
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