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Feltkurs 1 (se info på Bb i menyen til venstre)
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https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Feltarbeid+-
+for+deg+som+leder&fileName=130920%20FELTKORT%20FOR%20DELTAKER.pdf

https://www.ntnu.edu/c/document_library/get_file?uuid=129e090f-72d4-4114-834f-7f511d155181&groupId=140096
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“Øvinger” starter fredag 10.sept: 
bli kjent med mineraler og bergarter.

(last ned denne listen fra Bb på mobilen)

2 av ca. 70 esker med “stuffer”
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Esker med “stuffer” som alle skal 
kunne kjenne igjen.

Folk som tar
obligatorisk Steinprøven når de er klare,

i oktober eller november.

Auditorium G1

man får 16 små
“stuffer” å identifisere
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Øving

Først mulig øving
er fredag 10.sept



 8

Skala fra 1-10

Men ikke lineart:
diamant (10) er 
3 ganger hardere 
enn korund (9)1 Talk (også talkum)

2 Gips
3 Kalsitt
4 Fluor 
5 Apatitt 
6 Ortoklas
7 Kvarts
8 Topaz 
9 Korund 
10 Diamant

Spesielt 1,2,3,6,7,10 
bør du kunne

glass, kniv 5,5

fingernegl 2,5

4,5,8,9,10 er 
nokså sjelden
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English mnemonic
from c. 1890. 

1 T he (Talk)
2 G irls (Gips)
3 C an (Calcite)
4 F lirt
5 A nd
6 O ther
7 Q ueer (Quartz)
8 T hings
9 C an
10 D o
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Kvarts kan ha ulike farger. Derfor er fargen ikke så pålitelig som hardhet
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Strekfarge eller ‘STREK’ er pulverfarge
Hematitt kan ha ulike farger (svart, sølv, rød), 

men alltid gir rød strek.

“Hem” betyr blod, som i hemoglobin.
Et gammelt norsk navn for hematitt

er “blodjernstein” 

Jern ruster (oksiderer), og gir rød farger
Det er mange mineraler og bergarter (og andre ting, som husmaling) som er rød pga. oksidert jern.
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Pyritt har gull farge (“narregull”) men streken er svart.
“svovelkis” er det gamle norsk ord.  
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HCl syre “saltsyre”            CaCO3 (kalsitt) —> CaO (oppløst) + CO2 (gass)

“Kalkspat” er det gamle norsk ord.  
“Kalsitt” er det moderne norsk ord.

kalsitt er vanligvis fargeløs- men denne kalsitten er rød/orange, antagelig pga. litt jern.
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Kvarts har 6-sidige krystaller,
med 60° vinkler,
men ingen kløv.

Kvarts brekkes uregelmessig som glass. 
Man sier at det er “muslig” brudd.
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“Concoidal fracture” heter
“muslig brudd” på norsk.

Typisk for glass. 
Også kvarts, olivin, og granat.

Fordi at det er ingen svake plan i gitter 
til disse mineralene. 

Nyttig bilde.
Her er det 3 “kløv”

Det vil si, 3 retninger med kløv. 
Man ser dem både utvendig og innvendig
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Disse er kløv-flater, 
ikke krystall-flater

kløvplan: flate der det sprekker 
krystallflate: utvendig flate der det vokser 

4
4

3

2

2

3

Noen mineraler har: 
0 kløv (kvarts, pyritt, granat, olivin)
1 kløv (glimmer / mica)
2 kløv (feltspat, hornblende, pyroksen)
3 kløv (kalsitt, halitt)
4 kløv (fluoritt, diamant)
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Man kan måle vinkel mellom ulike kløv for å identifisere mineralet.

halitt

hornblende

kalsitt

glimmer (mica)
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Kalles “ikke-silikater” fordi de mangler Si.
Man bør pugge disse formlene.
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Disse har karbon (C), og kalles “karbonatter”

Har “CO2” i seg. 
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Disse har svovel (S), og kalles “sulfider” eller “kiser”
Gammel norsk navn: svovelkis

Modern norsk navn: pyritt
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Har vann i gitteret. Kan tørkes ut og brukes til støping, gips pulver.
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Disse har har oksidert jern, og kalles oksider.
Hematitt er litt mer oksidert (3Fe:2O) enn magnetitt (4Fe:3O). 
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Det er mineralets 
“anioner” 

som gir  
mineralene sine 
gruppenavn.
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Rekkefølgen i Nelson her er ikke helt det samme som vi har pugget: 
“Only Strong Athletes In College Midnight Study Past “ 

Det er fordi er det mye Mg i havskorpe, og mindre Mg i kontinentalskorpe.
Marshaks rekkefølge er antagelig for kontinentalskorpe.

(Dette er ikke viktig.)
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stor

liten
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kationer
anioner

(Silisium liten, oksygen stor. Hvorfor?

kationer

kationer
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SiO4 er en 
anion med 
4- ladning
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enkelt
(ingen 

tetraedrar
bindet med

andre) 

enkelt
kjede

(her vises 2)

dobbel
kjede plan

nettverk
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KLØV

gruppen

gruppen

gruppen
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(                   ikke aktuelt for vår semesterprøve 24.sept)
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vanlige begrep: 

Magmatiske bergarter (“magmabergarter”?) 

Ekstrusive ba. eller ekstrusiver, (vulkanitter, dagba., vulkanske ba.)  
Intrusive ba. eller intrusiver, (plutonitter, dypba., gangba., plutonske ba.)

BERGARTER  (forkortes ofte “ba.”) 

MAGMA: en mengde bergartsmelte (mer enn noen dropper) 

            Er magma det samme som “lava”?    nei  
            Magma er underjordisk. Lava er ute i luften eller i havet,  



 35

Smelteprosesser. 
Iskrem har mye til felles med magmatiske ba.
(mørke biter har høyere smeltetemperatur og vil smelte sist)
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ultramafiskmafiskintermediærefelsisk

MaFisk     tidligere kalt “basisk”   
Magnesium rik 
Fe (jern) rik

(uheldig bilde. 
kvarts er mørk 
i denne granitten!)

mest lyse
mineraler

kun mørke 
mineraler

FelSisk      tidligere kalt “sur” 
Feltspat rik 
Silisium rik
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ultramafiskmafiskintermediærefelsisk
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Gran                       Diosa ! Gap opp Per idiot  
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Andesfjellene vulkansk

Ingen av disse 8 navnene 
har noen logiske mening.

Men ANDESITT kommer fra
Andes vulkansk fjellkjede


