Fremstilling av selv fra blyglans
Av Jan Stubergh

Flere av de norske lorekomstene pa
blyglans inneholder selv i lorskj ellige
mengder. Riktigno k inneholder blyglansen mindre enn 0,1% selv (Ag),
men det a utvinne Ag har allikevel
veert en inntektskil de lor industrien
ved siden av blyfremstillingen .
Fremstillingen av Ag Ira Blyglans
(PbS) kan lorklares ved a beskrive
den i f1ere steg . I korte trekk gar Ir emsti llinge n ut pa at en rester malmen
og utvinner rably ved hjelp av koks.
Rablyet som dannes og som inneholder Ag varmes opp med sinkmeta ll
(Zn), og pressluft tilsettes lo r a Ijerne
bly (Pb). For a la selvet rent rna setvet
gjennomga diverse kjemiske behandlinqsmetoder,

Mer detaljert kan vi beskrive fremstilIingen av Ag i lelgende steg; reste,
redusere, legere, oksydere og rense.

1. Frernstilling av rably ved (0 sting
av blyglans og reduksjon rned
koks:
Blygla nsen knuses til li nt pulver . 501vet sitter i blyglansen (PbS) som salvsulfid (Ag,s) elle r som ged igent selv
(Ag). Ved resteprosessen varm es
pulve ret opp til hey temperatur etter
a ha tilsatt finknus t koks (C). Ved
rest ingen av malmen anvendes luft
(0 ,). F01gende kjemiske reaksjoner
lork larer hvordan rab ly med salv
Iremstilfes. (De kjemiske reaksjoner
er ikke balansert).
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Rablyet inneholder lite selv (Ag) og
rna anrikes. Dette gj0re s ved a til set-
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te sink (Zn) som legeringsmetall. Zn
laser lettere Ag enn Pb.

2. Legering av rably med sink (Parkes metode):
Det selvholdiqe rably (smp. 327° C)
l ilsettes melallisk sink (smp. 419°C) .
For a fa blandel melallene ma de
smelles slik at bland ingen rably, med
selv, og Zn leper sammen. Blandingen varmes opp til over 419°C. Nar
all er smell et, avkjales blandingen til
Pb,Ag

+

Zn

T~oC

under 400°C . Vi far da to sikt; pa
bunnen et flyten de lag som bestar
overveiende av Pb, og et fast ovenpa
bestaends av Zn og Ag og noe Pb.
Lagene kan vi skille ved enl en a
skave av den taste skorpe, som inneholder selv, eller vi kan tappe ut del
smeltele blyet fra bunn.

Zn,Pb,Ag (fast)
Pb(f1ytende)

der Pb og Ag, og som inneholder adskillig mer Ag i blyet enn det opprinnelige rablyet.

Den faste fasen som inneholder Zn ,
Ag og Iitt Pb las yare pa, varmes opp
slik at Zn avdesti lleres (kp. 907°C) .
Vi tar da til bake en rest som innehol Zn,Pb,Ag
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For a bli kvitt blyet smelles legeringen og luft biases gjennom smelten
(pressluft) . Da oksyderes Pb til blyok-
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3. Rensi ng av selv (f rems tilli ng av
re nt selv):
Del selv som her er tremslilt er ikke
rent, men del kan renses og tas forurensningsfritt hvis det behandles kjemisk. En metode for fremstilling av
renl seiv er elektrolyse (anodisk oksydering av urent selv, og katodisk

syd (PbO)(smp. 884°C) som renner
av, og selvet bli r tilbake da del ikke
oksyderes .

PbO
flytende
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utfell ing av rent selv i cyanidbad).
Den andre meloden er en metode
som ikke krever avansert utstyr. Metoden gar ut pa a tilsette kjemikalier
(saltpelersyre, ammon iakk og forma ldehyd).
Ferst lases selvet i sallp etersyre
( HN0 3)'
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Lasninqen av selvnltrat (AgN03li
vannet tilsettes middels sterk ammoniakk (NH3l (vannlortynnet salmiak kspiritus). Den brune lellingen som
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oppstar, oppleses ved a tilsette mer
NH3' NH3 tilsettes til fellingen savldt
har lest seg.
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60°C l as l int og rent selv uUelt som
speil.

Ved a tilsette en aldehyd (I.eks. lormaldehyd) og oppvarming til ca.
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Saltpetersyre , ammoniakk og formaldehyd las kiapt pa apotek. NB! De
kan virke etsende.

+

NH3

+

HCOOH
maursyre

Lykke til med selvtrernstillinqenl 1 kg
blyglans kan gi 1 9 selv, Verdien pa
selvet i dag er 3 kroner program.

STEINHAUGE'...

Mineral Galleri - Rock Shop
Storgt. 13, 1500 Moss - Tlf. (032) 51963
32

