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kunne ta til seg vannet for a drikke eller eplet for a spise) .
Etter hvert fant man at oksidet var losbart i flussyre og
rykende varm svove lsyre, men det var forst i 1866 at bel
gieren Mar ignac greidde a separere tantal og niob fra
hverandre kjemisk.

I begynn elsen av 50-arene fant man ut at tantal ogsa er
velegnet til elektriske kondensatorer. Disse bruk es til a
regulere kraftforsyningen (stre mstyrken) til elektriske og
elekt roniske komponenter og som stoyfilter i elektronisk
utstyr. En slik elektrisk kondensator er ikke annet enn en
stabel med vekselvis stremledende og ikke stremledende
plater. Da tanta l leder strom, og naturlig blir dekket med
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Tantal er et sjeldent metall (jordskorpa inneholder 0,003
prom ille tantal), men er et velegnet materiale i mange
sammenhenger , da det er et hardt og mege t seigt metall
som lar seg bearbeide pa samme mate som stal, Det gjer
at metallet er lett a jobbe med og at det kan brukes i man
ge sammenhenger. 1tillegg har tantal et meget hoyt sme l
tepunkt ( 30 14 grader C), men kanskje viktigst; utenpa
tantal danner det seg en tynn film av tantaloksyd (Ta205)
som er uhyre motstandsdyktig mot korrosjon, og som, i
motsetning til metallet selv, ikke leder strom.

Bruk av tantal
Pa grunn av sjeldenheten og prisen har tantal kun veert
brukt i omrader der ingen andre ( eller kun enda sje ldne
re og dyrere) metaller kan brukes. Konvensjonelt har tantal
vrert brukt pa grunn av sin store korrosjo nsbestandighet i
kjemiske prosessanlegg, og i je tmoto rer og rornfartoy pa
grunn av sin store styrke og heye smeltepunkt, samt i
kirurgiske instrumenter.

Tidligere har Roy Kristiansen skrevet i
Stein om tantalmineraler i Zaire, men

det er ikke nedvendig a dra heft til
jungelen i det sentrale Afrika for a finne

tantalmineraler. De finnes ogsa i
pegmatittene i Evje/Tvelandsomrddet; og

i Ostfold og Tysfjord-omrddet og
pegmatitten i Hoydalen, samt et par

andre steder. Tilstedevterelsen av disse
mineralene har vcertkjent i lang tid, men

har stort sett bare vcertpdaktet av
vitenskapsfolk og samlere.

Imidlertid er metallet tantal blitt svcert
ettertraktet de siste drene. og prisen pa
tantal ekt fra ca. 2-300 kroner kiloet i
begynnelsen av 1990-arene til ca 7000

kroner kiloet i juni i ar. Dette ferer
naturlig nok til en eket interesse for

metallet, og et enske fra gruveindustrien
om a kunne starte produksjon fra andre

forekomster. Det er med denne
bakgrunnen at et australsk selskap har

mutet flere gamle pegmatittbrudd i Evje/
Ivelandsomradet for tantal, noe som har

fort til et visst oppstyr i lokalpressen i
Agder.

Tantal
Tanta loksyd ( egentlig en blanding av tantal- og niob
oksyd) ble ferste gang isolert i 1802 av en svens ke ved
navn Eckberg. Tantal og niob opptrer som oftest sammen,
og begge grunnstoffene opptrer normal t i samme minera
let, med full blandbarhet. Han fant dette "nye" oksy det
sveert frustrerende a jobbe med, da det var vanske lig a
lose opp i selv sveert sterke syrer, men han forsto at det
var et oksyd av et nytt grunnstoff, og han kalte grunn
stoffet tantal etter den greske guden Tantalus ( som ikke
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et ikke- ledende tantaloksyd kan elektriske kondensatorer
av tantal lages mindre enn av noe annet kjen t stoff. Bruk
bare tantal kondensatorer kan lages ned til mello m 1 og 2
mm storre lse.

Sma komp onenter som styrer elektronikk, det er noe da
tabransjen og ikke minst produsenter av mobiltelefoner
setter pris pa. En mode me mobiltelefon innehol der der
for mellom 10 og 25 slike sma tantalkondensatorer, og
de blir ogsa brukt i andre flyttbare elektroniske kompo
nenter so m for eksempe l datamask iner , elektronis ke
(video) kamerae r og flere andre ting.

Anta llet sma elektro niske forbru kerdingse r pa markedet
har okt enormt de siste arene, og er hovedgrunn en til at
arsforbruket av tantal har okt fra 1350 tonn til 2250 tonn
arlig bare fra 1997 til 2000 , og forve ntes a eke med 15%
arlig i arene framo ver.

Ferrokolumbitt

Ferrocolumbitt / Manganotantalitt
Ferrocolumbitt (Fe ,Mn)(Nb,Ta)206 bestar av mellom 78
og 86 vekt% niob- og tantaloksyd, der innholdet av niob
oksyd alltid er hoyere enn 50% ( norma It i forholdet 8: I).
Columbitt kan finnes i ganske mange av pegmatittene i
Evje og Iveland , ti ldels i krys taller og krystallinske mas
ser som kan bli ganske store.
Mineralet opptrer vanligvis som sorte tavleformete med

Det betyr at de fleste niob og tantalmineraler er en blan
dingsserie mellom et niobrikt mineral og et tilsvarend e
tantalr ikt mineral. Som oftes t vii det niob rike mineralet
vzere vanligere enn det tantalrike mineralet ettersom niob
er 8 ganger vanligere i jordskorpa enn tantal. I Evje og
Iveland har det imidlerti d vist seg at det blir en anrikning
av tantal i forhold til niob i pegmatittenes cleavlan dittfa 
se. Hva dette sky ldes er imidlertid enda ikke forstatt .

Utvinning av tantal
Tidligere ble storstedelen av verdens behov for tantal ut- Ferrokolumbitt
vunne t som et biprodukt fra tinnutvinning i Malaysia,
Thai land og Indonesia, da Cassiteri tt-ma lmen der ogsa
forer Col umbittffantalitt. Dette er imid lertid ikke lenger
nok, og prospektering etter tantal har resultert i prod uk
sjon i Austra lia og Sen tral-Afrika, i tillegg til en viss gjen
vinning av skrotet tantalmateria le.
Produksjonen av tantal er allikevel ikke stor nok til a dekke
etters porse len, slik at prospektering av tantal foregar i
stor ska la, seerlig i Austra lia, Afri ka, Brasil og Bol ivia,
og na ogsa i Evje og Iveland her hos oss .

Tantalmineraler funnet i Evje/ lveland
Selv om de mekaniske og fysiske egenska pene er sveert
forskjellige, er metallene tantal og niob svrert like kje
misk. Det betyr at for krysta llstrukture n og oppbyg nin-
gen av et minera l viI det veere nesten likegyldig om det er Ferroko lumbi tt
et niobatom eller et tanta latom som inngar, Derfor viI
nesten aile mineraler der tantal innga r i den kjemiske for
melen nesten alltid inneholde niob, og omvendt.
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Manganotantalitt i topas

en spiss i hver ende ( se figur) , og det har en matt sort
metallglans. Columbitt er relativt hardt ( 5-6) og tungt
(5,3 -8,1) . Tettheten er ekende med okende tantal innhold.
Kjem iske analyser viser at tantalinnholdet , samt mangan
innholdet i "co lumbitt" er heyere i cleav landitt-fasen av
pegmatittene, og i noen tilfeller er tanta linnholdet hoyere
enn niob innholdet, slik at mineralet da kalles mangano
tanta litt (Mn,Fe)(Ta,Nb)206.

Det er i farste rekke ferroco lumbitt manvil lete etter, da
dette er det vanligste tantalholdige mine ralet i omradet,
Det er andre mineraler som inneholder mer tantal i vekt
prosent enn ferroco lumbitt, men disse er sapass sjeldne
at de totalt sett inneholder en ubetydelig mengde tanta l
sammenlignet med ferroco lumbitt.

Samarskitt
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Krysta llform for ferrocolumbitt

Samarskitt -(V)
Sama rksitt -(Y) (Y,Ce,U,Fe+++)3,(Nb,Ta,Ti)50 16 er en
kompleks blanding av jordartselementer, og omkring 40
vekt% er niob og tantal-oksy d. Nio b innholdet er nor
ma lt me r enn 8 gang er stone en n
tantal innholdet.Mineralet opptrer ikke som krys ta ller i
dette omradet, men som skin nende svarte masser. Mine
ralet har en hardhet pa 5-6 og en tetthet pa 4, 1-6,2. Samar
skitt opptrer ofte som sammenvoksninger med Colum
bitt. Samarskitt er sva:rt likt en rekke andre svarte peg
matittmineraler.

Yttrotantalitt- (Y)
I cleav landitt-fasen i noe n fa pegmatitter finnes yttrotan
talitt (Y,U,Fe++),(Ta,N b,)04. Dette mineralet er i Norge
mest kjent fra pegmatittene i Heydalen, men finnes ogsa
som enn sjeldenhet i lveland.

JEschynitt



Fergusonitt
Ferg uso nitt Y(N b,Ta)04 finn es i flere pegmat itter, og
mineralet kan opptre i sorte krystaller med et kvadratisk
tverrsnitt.

Euxenitt / Polykras
Euxenitt (Y,Ca ,Ce,U,Th)(Nb,Ta ,Ti )206 og Polykras
(Y,Ca,Ce,U,Th) (Ti,Nb ,Ta)206 kan ogsa ha et viss t tan
tal innhold.
Euxenitt og Polykras har hardh et pa 5-6 , tetthet pa ca 5,0
og er skinnende bla nke og svarte. De er saledes sva:rt
vanskelige a ski lie bade fra hverandre og fra andre Iig
nende mineraler. Euxenitt er et av de hypp igst foreko m
mend e svarte pegm at ittmin eralene i Evje/ Iveland.

Tantal innholdet i disse mineralene er varierende, og gjen
nomsnittlig ganske lavt.

IE schynitt -(Y) / Blomstrandin
Til tro ss for at ikke den kjemiske forme len viser det, kan
ogsa minera lene a:schynitt -(V) (Y,Ca,Th)(N b,Ti) 206
og blomstra ndin (Y,Ca ,Th)(Ti,Nb) 206 inneholde sma
mengder tantaloksy d.

Begge mineralene er svarte, tunge med en skinnende glans
og saledes vanskeli ge a skille fra Iignende mineraler.

Microlitt
Microlitt (Ca,Na)2Ta206(0,OH,F) opptrer i sma meng
der i c1eavlandittfase n av av noen fa pegmatitt er som gu l
brune til sorte okt aedre.
Mikro litt har en hardh et pa 5,5 og en tetthet mellom 4,2
og 6,4. ( 0kende med okende tantalinnho ld.

Pyroklor
(Ca ,Na)2Nb206(OH,F) , som er det tilsvarende niob-ho l
dige min eralet opptrer ikke, eller kun sveert sje lden i peg
mat ittene i dette orn radet, Betafitt er et annet mineral i
denne gruppen, inneholdend e uran og titan , men som er
sveert sje ldent.

Bjorlykk e ( 1937) beskriver fra en pegmatitt i Iveland ,
schete ligitt som et nytt min eral i denne gruppen, men
Neuma nn ( 1985) mener at dette mineralet rna underse
kes nzermere for a kunne fastsla om det er et eget mineral.

Drift av forekomstene?
Det ser tilsynelatende ut som at forho ldene for drift etter
tanta l i Evje/lve land burd e veere tilstede , da behovet for
metalle t er pa verdensmarkedet er stort , og flere minera 
ler med et tantalinnho ld finnes i Evje og Iveland. Men, sa
enkelt er det ikke . Veien fram til en even tuell oppstart av
gruvedrift kan vzere lang og kro nglete.

Forekomstene av tantal rna veere tilstrekkelig store og ri
ke, slik at gruvedrift vii veere muli g, og i tilIegg rna gru
veselskapet ha konsesjoner og godkje nninge r fra polit is
ke myndig heter og grunneiere. Se lv om disse forutset -

ningene sku lle vrere tilstede er det likeve l ikke sikkert at
det bli r drift. Dersom noen finner mye tantal et annet sted
pa jorda, kan pr isene falle til et niva der gruve dr ift i Evje
og Iveland er uinteressant uansett hvor rike foreko mste
ne her er, og muligheten er jo alltid ti lstede for at bruker
industrie ne finner et annet og bill igere stoff som kan er
statte tantal, slik at prisene faller av den grun n. Men sjan 
sen er allikeve l go d nok til at undersokelses arbeid skal
igangsettes i host.

I denne omgang ska l det samles inn gene relle prover av
losmasser fra 38 forskjellige pegmatittbrudd. Disse pro
vene ska l vrere sa representative som mulig, da hver en
kelt prov e ska l analyseres kjem isk for a dann e et bilde av
tantalinnholdet i hver enkelt brudd. Basert pa dette ana
Iysematerialet viI muterne fore ta en vurdering av brud 
dene, for a se om det gjen nomsnitt lige tantalinnholdet i
noen av bruddene er hoyt nok til videre und ersokelser.

Dersom noen av bruddene viser gje nnomgaende hoye
tantalverdi er, samt at pegmatitten er stor nok til a kunn e
forsva re drift, viI et mer omfa tten de proveprogram bli
iverksatt . Dette vi i sanns ynligvis innbefatte bori nger,
muligens ogsa sprengning i liten skala. Det viI da bli tatt
nytt provemateriale fra borekjern ene, eventue lt spreng
ningene . Basert pa analyser av disse provene, viI plan er
for utvinning bli eva luert basert pa mengde tanta l til ste
de, utbygningskos tnader, sannsynlig prisutvikling pa tan
ta l og andre ting .

En eventuell utbygningsplan viI deretter bli presentert for
berg mes tere n, kommunene og grunne ierene . Dersom ai
le disse instanse ne godkjenner den even tuelle utbyggings
plane n blir det igjen startet drift i pegmatittene i Evje og
Iveland , me n det er en lang vei fram. I mellomtiden blir
nok det ene ste uttaket av disse mineralene det vi sam lere
er sa heldi ge a finne.
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