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På NGU-Lab måler vi rutinemessig bergartenes tetthet, varmeledningsevne og magnetiske egenskaper
(magnetisk susceptiblitet og remanent magnetisme) på
alle bergartsprøver som er samlet inn under geologisk
kartlegging og geofysiske undersøkelser. Petrof ysikkmålinger har foregått i over 30 år og analyseresultater
av omtrent 33.000 steinprøver er tilgjengelige i NGUs
petrofysikkdatabase. (www.ngu.no/dragon)

REMANENT MAGNETISME er den magnetismen som er
igjen i et materiale når ethvert ytre magnetfelt er tatt
bort. Restmagnetismen i bergarter viser til Jordens
magnetfelt på den tid bergarten ble dannet. Integrasjon
av petrofysikkdata i data fra flymagnetiske undersøkelser hjelper til å få bedre kvantitative analyser og fører
til mer presis kartlegging. Susceptibilitetsmålinger i
kombinasjon med mineralogisk karakterisering er nyttig
for bestemmelse av ulike bergarter.
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Kartutsnitt: Oslofeltet

TETTHET er et stoffs masse per volumenhet og brukes
bl.a. til å karakterisere forskjellige geologiske enheter
og i tolkninger av tyngdedata (gravimetri).

MAGNETISK SUSCEPTIBILITET er et mål for evnen et
material har til å la seg magnetisere og benyttes bl.a. i
tolkninger av flymagnetiske data (magnetometri).

Ved hjelp av data om varmeledningsevne, temperatur
variasjoner og kunnskap om varmeproduksjon fra
nedbrytingen av radioaktive elementer i berggrunnen
kan varmestrømmen, og dermed også temperaturen
i jordskorpa og litosfæren bestemmes. Kunnskap om
bergarters varmeledningsevne er viktig for å oppnå
optimal dimensjonering av grunnvarmeanlegg som i alt
vesentlig henter ut solvarme lagret i berggrunnen. For
utnyttelse av dyp geotermisk energi er varmeledningsevnedata viktige for å kunne modellere varmestrøm
og temperatur i grunnen. Også for bestemmelse av
modning av kildebergarter for hydrokarboner eller
karakterisering av kvaliteten på reservoarbergarter i
petroleumsforekomster trenger man data for varmeledningsevne. I tillegg til disse økonomiske og samfunnsmessige aspekter gir varmestrømsberegninger et
viktig bidrag til de grunnleggende studier av dannelse
og deformasjon av jordskorpe og litosfære.

