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Talk
Talk er et hvitt, flakig magnesium-si
likat med hardhet 1. Det er sa blett
at det lett kan ripes med neglen. Talk
er vel det mineralet som nvtedte
barn tidligst kommer i kontakt med, i
form av talkum eller barnepudder.
Noen av de samme egenskapene
som gjlllr det sa anvendelig til stell av
sart barnehud, er ogsa med pa a
gjlllre det sterkt etterspurt til flere in
dustriforrnal. Talk nyttes i industrien
saerlig pa grunn av sin blather. hvit 
het, srnereeqenskaper, kjemisk inak
tivitet og god dekkevne. Hovedan
vendelsen er som fyllstoff i maling,
papir , plast og gummivarer, men
bruk innen sa forskjellige ornrader
som kosmetikk , keramikk, takpapp
og antik lebemiddel er ogsa viktig .

I de siste ar har verdensproduksjo
nen av talk vist en svak stigende ten 
dens, og de aller fleste prognoser vi
ser at markedet vii ekspandere ytter
ligere. Til tross for dette har norsk
talkproduksjon i det samme tidsrom
vist en nedgang. Karakteristisk for
norsk talkprod uksjon har veert en li
ten og til dels kostbar prod uksjon fra
sma forekomster. Imid lertid har
norsk talk kvalitetsmessig veert blant
de bedre.

Norskprodusert talk brukes ve
sentlig som fyllstoff av malings- og
plast indust rien. Det norske talkras
toffet er i virkeligheten en blanding
av ca. 66% talk og ca. 40% breun
neritt ijern-magnesiumkarbonat).
Ved fjerning av breunneritt vii en
kunne produ sere et rent talkprodukt
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som vii kunne finne nye anvendelser,
f.eks. i papirindustrien. Til na har det
ikke vesrt pavist store nok forekom
ster i Norge til at investering i et slikt
foredlingsanlegg har veert ekono
misk mulig.

Med dette som bakgrunn har NGU
sett det som en av sine oppgaver a
bidra til at slike forekomster av talk
kan bli pavlst.

Talkundersllkelsene i Vik i Sogn
Ved Framfjord talkrnelle i Vik i Sogn
har det siden 1909 vesrt drevet gru
vedrift pol talk, og siden 1928 har
Bergensfirmaet A /S Norwegian Talc
statt for driften. Da selskapets egne
undersekelser i neerornradene ikke
fllrte til pavisninq av rastoff til videre
drift, ble NGU i 1980 bedt om a lete
etter nye forekomster. Som resultat
ble det avtalt et samarbeidsprosjekt
mellom NGU og A/S Norwegian
Talc hvor NGU skulie utfere geolo
gisk kartlegging , helikoptermagneto
metri, bakkemagnetometri , diamant
boring , gravimetri og borhullsmag
netometri .

Med finansieringstfiltte fra Vest
landsprogrammet ble prosjektet
igangsatt i 1981. De omfattende un
dersekelsene farte ikke til funn av
ekonornisk interessante forekomster
i selve Frarnfjordomradet, men de
magnetiske helikopterrnalmqene re
sulterte i pavisninq av store magne
tisk anomale ornradsr rundt noen

kjente serpentinitter Raudbergfel
tet .

Raudbergfeltet
Raudbergfeltet er et ornrade pol ca.
3.5 x 2.0 km. vest for Kvilesteinsvat
net i Stelsheirnen. Talken i feltet
opptrer i forbindelse med sterre , ve
sentlig linseformete ultramafiske le
gemer som ligger innenfor en sterre
geologisk enhet som kalles fyllitt-so
nen. Denne ligger med et fall mot S0
over grunnfjellet i NV og under Jo
tundekket i S0. En flik av et av
Bergsdalsdekkene er skjevet inn i fy
littsonen rett 0 for Raudbergfeltet .
Selve fylittsonen bestar hovedsaklig
av rnetasedirnenteere bergarter som
er komplekst deformert. De vanligste
bergartstypene i feltet er forskjellige
fyllitter, amfibolitter, linser av gneis,
marmor og trondhjemitt, foruten
forskjellige typer av ultramafiske
bergarter. Disse bergartene opptrer i
form for tektonisk kaos.

Detaljerte feltundersekelser i 1982
og 1983 samt EDB-basert tolkning
av anomalibildet fra de magnetiske
helikopterrnalinqene, indikerte at det
befant seg store forekomster av
sterkt tektoniserte ultramafiske
bergarter pol sterre dyp. Dette sam
men med feltets evriqe geologiske
miljll antydet at det var sveert gode
muligheter for at feltet inneholdt be
tydelige talk/breunneritt-mineralise
ringer. Det ble igangsatt et sterre
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Raudbergfeltet - talk lmeqnesitttorekomst, blokkdiagram.

diamantboringsprogram i 1984 for 8 ringer ble pavist . Det viste seg imid
verifisere hypotesen am talkminerali - lertid at de tektoniske bergartene var
seringer i feltet. Disse undersekel - mye mer pavirket av de tektoniske
sene ble gjennomflZlrt sam et samar- prosesser enn tidligere antatt. Dette
beidsprosjekt mellom A/S Norwe- terre til at det ble nedvendiq 8 vide
gian Talc og NGU med offentlig refere diamantborprogrammet ogs8
stette fra kommunen, fylket, Kom- i 1985 for bedre 8 kartlegge de mest
munaldepartementet og Distriktenes interessante talkferende strukturene.
utbyggingsfond . Konklusjonen fra 1984 ble bekreftet,

Diamantboringen i 1984 bekreftet og boringene i 1985 viste at feltet in
hypotesen, og store talkmineralise- neholder sveert store talkmineralise-
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ringer, men at disse er ujevnt fardelt
utover feltet. Dette vii igjen si at det
lokalt opptrer sveert store talk mek
tigheter. Pro 1985 er det pavist 5 til 6
delornrader.

Nrermere undersekelser av de ult
ramafiske bergartene viser at feltet
ogsa inneholder store mektigheter
av MgO-rik dunitt og interessante
magnesittmineraliseringer i serpenti
nitt. Videre viser det seg at en ve
sentl ig del av bergartenes Ni-innhold
opptrer sam sulfidmineraler, noe
sam kan bli et verd ifu llt biprodukt.

Videre undersokelser
Da resultatene av undersekelsene
peker i positiv retn ing, er det ventet
at samarbeidsprosjektet i Raudberg
feltet vii bli viderefert i 1986 av Nar-

wegian Talc. En vesentlig del av
disse undersekelsene vii veers et mer
detaljert diamantboringsprogram i
de mest lovend e delornradene in
nenfor Raudbergfeltet. Dessuten vii
produktundersekelser av flere aktu 
elle rastoffer vrere en viktig del av vi
dereterinqen av prosjektet. Marked
sundersekelser for de aktuelle pro
dukttypene vii ogsa veere en viktig
del av denne helhetsvurderingen.

NGU mener at samarbeidspro
sjekter med industrien er en vikt ig del
av var virksomhet, og vi haper at re
sultatet av varet engasjement i Ra
udbergfelt prosjektet vii bidra til at
industriell virksomhet blir igangsatt
med grunnlag i feltets mineralressur
ser.
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