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Oppdatering om Engebøprosjektet 

 

Åpen dag torsdag 8. juni 

Nordic Rutile har nå vært på plass i Naustdal i over et år. For å vise hva vi holder på med 

og fortelle litt om hva vi planlegger å gjøre, hadde vi åpen dag på Indre Kvammen den 8. 

juni. Her ble det vist hvordan vi gjennomførte boreprogrammet i fjor vår og hvordan alle 

borekjernene som ble fraktet ned fra Engebøfjellet, ble håndtert. Det ble også holdt 

presentasjoner om status i prosjektet hvor både geologi, uttak og prosess ble omtalt. Det 

var god interesse for arrangementet, og det var mellom 30 og 40 besøkende.  

  

 

Utstilling og besøkende på Åpen dag 

 

Steinar Kleppe forklarer hvordan borekjerner deles i to med diamantsag 
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Grovt granatprodukt framstilt i testarbeid 

 

Testarbeidet har lykkes med å fremstille et grovt granatkonsentrat i tillegg til at det 

tidligerer er fremstillt  fint granatkonsentrat. Dette viser at det kan produseres et bredt 

spekter av kommersielle granatprodukter fra eklogitten på Engebø. Foreløpige 

modelleringer viser at granatproduksjonen kan overgå de tidligere salgsestimatene på 

200.000 tonn pr. år. 

 

Det er utviklet et flytskjema for prosessen som ivaretar både utvinningsgraden og  

markedsspesifikasjonene for produktene.  Flytskjema består av velkjente 

industriprosesser som gir en robust prosess for å utvinne rutil og granatprodukter fra 

malmen.  

 

VP Exploration Mona Schanche sier at: «Prosessen som er utviklet er basert på standard 

prosessutstyr utprøvd i industriell skala. Flytskjemaet som vi har utviklet, vil danne basis 

for den pågående pre-feasibility studien.» 

Grovt granatprodukt (til høyre) etter prosessering. De grønne mineralene til venstre er 
mineralene amfibol og pyroksen som blir til overs etter at granaten er tatt ut 

  

God sommer, neste oppdatering kommer i august. 

                                                                             *** 

Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med Daglig Leder i Nordic Rutile, Thomas B. 
Addison, telefon 971 21 339.  

Vil du motta vårt nyhetsbrev elektronisk, kan du sende en mail til 

post@nordicmining.com 

så legger vi deg inn i distribusjonslisten. 
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