NGUs laboratorium (NGU-Lab) har sin opprinnelse i det
tidligere Statens Råstofflaboratorium, opprettet i 1917 av
V. M. Goldschmidt, med formål om å skaffe opplysninger
om geologiske ressurser og deres anvendelse.
NGUs laboratorium (NGU-Lab) innehar høy kompetanse
og disponerer stort utvalg av analyseinstrumenter og
utstyr for å utføre bearbeiding av geologiske materialer,
mikroskopering, XRI- og XRF-skanning, identifikasjon av
mineraler, kjemiske analyser, kornfordelingsanalyser,
mekaniske tester og datering av geologiske materialer.
Ved NGU-Lab finnes også preparantverksted og fasiliteter
for separasjon av mineraler.

NGU-LAB

LABORATORIEFASILITETER
VED NGU

Ved NGU er laboratoriet stedet hvor analysemetodene
tilpasses analyseformålet og NGU-Lab er således en
viktig bidragsyter til NGUs forskningsprosjekter. Flere
metoder ved laboratoriet er akkreditert ved Norsk
akkreditering (TEST 020) og vårt kvalitetssystem følger
kravene i standarden ISO/IES 17025. Dette gir oss styrke i
måten vi styrer aktivitetene på.
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Steinklosser limt på glassplater og nedslipte steinskiver

PRØVEPREPARERING
NGU-Lab tar imot og analyserer prøver av en rekke ulike
geologiske materialer, slik som faste bergarter, jord og
løse sedimenter. Det analyseres også vannprøver, vanligvis grunnvann eller porevann.

SQUID magnetometer ved NGU av type 755-4K SRM 2G

STORT UTVALG AV INSTRUMENTER OG FASILITETER TIL
ANALYSE OG TESTING
• Geokjemiske analyser: bestemmelse av totalt innhold
eller spesiering etter selektiv dekomponering
• Geokronologi (U/Pb; K-Ar; Ar-Ar)

Deler fra multikollektor IsotopX NGX på laboratoriet for edelgass analyser

UNIKE ANALYSEMULIGHETER OG SPISSKOMPETANSE
in situ multielement– og isotopanalyse av bergarter og
mineraler ved det nasjonale LA-SS-ICP-MS laboratorium etablert ved Norwegian Laboratory for Minerals and
Materials Characterisation (MiMaC).

• Mineralogi (XRD, SEM, mikroskopering)
Prøvene sages, knuses og males til et fint pulver før eventuell kjemisk analyse. Videre bearbeiding er avhengig av
hva slags analyser skal utføres, som smelting, pressing,
selektiv dekomponering (oppslutning).

• Kornfordelingsanalyser basert på sikting og laser
partikkelteller
• Kjernelogging
• Petrofysikk og paleomagnetisme

For å studere bestemte mineraler i en bergart eller et
sediment kan det være aktuelt med mineralseparasjon
for å få ut et ”konsentrat” av det ønskede mineralet. Meste
parten av konsentratene brukes til aldersbestemmelse,
som f. eks. U/Pb; K-Ar; Ar/Ar eller CN-datering.
For å separere leirmineraler benyttes en synkemetode
basert på Stoke’s lov og sentrifugering. Leirfraksjoner
karakteriseres for mineralinnhold ved XRD, men enkelte
ganger ønsker man også å vite mer om dannelsesprosessen ved å bestemme alder.
For å kunne se små detaljer i mikroskop, polariseringsmikroskop, SEM eller for å gjøre kjemiske og isotopanalyser
ved LA-ICP-MS lages tynnslip ved preparantverkstedet.

• Mekaniske tester av byggeråstoffer og tilslagsmaterialer

K-Ar datering av bergarter og leiremineralene vha de
mest avanserte fasiliteter for edelgassanalyser, et unik
oppsett for bestemmelse av K og hovedelementer og
XRD-metoder for kvantifisering av mineraler. Metoden
benyttes blant annet til datering av illitt for aldersbestemmelse av diagenese, forvitring, forkastninger
og identifikasjon av kildeområdet til sedimentbasseng.
Nylig ble metoden benyttet også til datering av kvartære
vulkanske bergarter.

Automatisert analyse ved XRF.

Inspeksjon og logging av sediment– og bergartskjerner,
røntgenbilder, XRF, måling av magnetisk susceptibilitet,
tetthet på XRI og kjernelogg lab
Måling av magnetiske egenskaper av sedimenter og
bergarter mht. magnetiske mineraler på SQUID-magnetometer lab (SQUID: Superconducting Quantum Interference Devices)

