Vårmøtet 2016 – Trondheim, 28.-29. april
Tema
Årets Vårmøte er denne gangen delt i to temaer og gjennomføres som en kombinasjon av foredrag, leverandør presentasjoner,
demonstrasjoner og diskusjoner. Det er ikke mulig å delta på begge temaene, men det vil være felles pauser, lunsj og middag
for alle deltakerne. Workshopene foregår på Gløshaugen.
Workshop 1: Digitale hjelpemidler i mineralressursforvaltning.
Denne workshopen vil gå på gruveplanlegging og ansvarlig forvaltning av mineralske ressurser. Fokus blir på bruk av moderne
digitale planleggingsverktøy og her planlegges det også bidrag fra software-leverandører.
Workshop 2: Veien mot frimaling – nedmaling og analysemetoder.
Dette temaet vil handle om nedmaling og frimaling. Det vil bli spesiell fokus på valsemølle (også kalt HPGR - High Pressure
Grinding Rolls) og vi ser på prinsipper for frimaling og hvordan dette kan analyseres. Workshopen vil være en blanding av
teoretiske foredrag om prinsipper og metoder, samt praktiske demonstrasjoner ved NTNU og fra leverandører.
Registreringsavgift og overnatting
Medlem

Ikke-medlem

Student

Før 15. mars

2500

3500

500

Etter 15. mars

3500

4500

600

Registreringsavgiften inkluderer lunsj begge dager og middag på kvelden den 28.04. Eventuell overnatting kommer i tillegg.
Det er reservert rom ved Scandic Bakklandet, Trondheim, som er samme sted som middagen skal være. Overnatting bestilles
ved påmelding. Dersom noen ønsker å overnatte nærmere Gløshaugen, er Scandic Lerkendal nærmeste hotell. Bestilling her
må deltakere ordne selv.
Kontaktadresser: ann.mari.husaas@geologi.no (om påmelding og overnatting), ingjerd@nomin.no (om program)

Det blir begrensning på antall deltakere, så meld deg på på vår nettside: www.norskbergforening.no nå!
Dette vårmøtet vil du ikke gå glipp av!
Bilde: Speicherhäuser

Workshop 1: Digitale hjelpemidler i
mineralressursforvaltning
Torsdag 28.april
09:00 Registrering – se kart / Registration - see map
09:15 Intro
09:20 Mineralressursforvaltning – hva er det?(Erik Ludvigsen)
10:00 3D Norge: Et nytt prosjekt å bygge et 3D berggrunnskart over hele Norge (I. Henderson, NGU)
10:30 Kaffepause
10:40 GEOVIA software solutions for geological moddeling and mine planning
11:20 Bentley’s solutions for mine planning, design, and operations in a mineral resource management perspective
12:00 Lunsj på Kjelhuset
Workshop
13:00 Data management HUB - Datasikkerhet - deling – HUB (Tor Helge Hilmarsen, Verdalskalk)
13:30 Workshop gruppearbeid
14:30 Kaffepause
14:45 Datafangst - Droner og scannere (Christian Hadley, Brønnøy Kalk)
15:15 Workshop gruppearbeid
16:15 Oppsummering
20:00 Middag/Dinner på Scandic Bakklandet.
Fredag 29. april
08:30 Offentlig forvaltning (DMF). Hva er kravene til driftsplan. Kartforskriften
09:30 Driftsplaner (Lisbeth Storhaug, Norcem)
10:00 Workshop gruppearbeid
11:00 Kaffepause
11:15 Forekomst og andre interessegrupper (Thomas Addison)
11:45 Gruppearbeid
12:45 Oppsummering
13:00 Lunsj på Kjelhuset

Spoken language for each presentation is
as indicated in title. Speakers are
encourraged to have English slides when
Norwegian is spoken.

Workshop 2: Veien mot frimaling –
nedmaling og analysemetoder
Torsdag 28.april
09:00 Registrering – se kart / Registration - see map
09:15 Intro
09:20 Nedmaling – prinsipper og metoder (Rolf Arne Kleiv)
10:00 Kaffepause
10:20 An introduction to HPGR (=valsemølle) (Weir Minerals)
10:50 Praktisk demo av HPGR på oppredningslab NTNU / Practical demonstration of HPGR at lab
12:00 Lunsj på Kjelhuset
13:15 Sample testing and sizing the equipment (Weir Minerals)
14:15 Flow sheet varieties and operation (Weir Minerals)
15:00 Kaffepause
15:15 Frimaling v/Kurt Aasly: Praktisk demo av frimalingsanalyse i ulike mikroskop og punkttelling / Demonstration of liberation
analysis in various microscopes
16:15 Oppsummering
Kl 20:00 Middag / Dinner på Scandic Bakklandet.
Fredag 29. april
09:00 Mineralers frimalingsegenskaper (Kurt Aasly)
10:15 Liberations analysis: presentation and demonstration (Tescan)
11:00 Kaffepause
11:15 Liberation analysis, Tescan continued.
12:00 Gruppearbeid/diskusjon/spørsmål/oppsummering
13:00 Lunsj på Kjelhuset

Spoken language for each presentation is
as indicated in title. Speakers are
encourraged to have English slides when
Norwegian is spoken.
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