
URANINIT. U02

Uraninit er et radioaktivt mineral. Det forekommer i Granit og i Syenitpegmatit,
pi hydrothermale gange og i sedimenter. Det krystalliserer kubisk. Gode 09 store

r

Fra en af de andre lO-k~pere forlyder det herudover, at messen var s~rdeles ud-
bytterig med hensyn til bytning af sten.

Inger og Johan Clausen

Vi fik ogsA lejlighed til at uddybe venskabet med yore svenske kontakter fra

tidligere ture. De var der og flere med dem, sa ogsa pA den front var det en god
tur. sam vi ikke ville have undv~ret.

Ud over messen, sam varede to dage, fik vi bes9gt Elgfall, Kaveltorp, Stollberg,

Oammberg, Svartberg, Skisshyttan, Hossgruvan, Tennberget, Horken og Strassa

(HAkonsboda), og vi fik ~t udbytte med hjem: aktinolit, anthophyllit, arsenkis
b1yglans, danait, dannemorit, diopsid, epidot, gedrit, gips, granat, hornblende,
kobberkis, koboltglans, limonit, magnetit, magnetkis. malakit, molybdo-scheelit,
scapolit, scheelit, siderit (jern-opal). tennantit (?),vesuvian. wollastonit og
zinkblende.

Da det b1ev en kendsgerning, at klubbens sommerrejse ville blive aflyst, var der
nogle stykker, der fik travlt, for vi ville trods a1t til messe i Kopparberg i

juni. Vi blev 10, der tog af sted i 2 private biler, og vi fik en bAde vellykket
og billig uge ud af det. Vi var f~lles om udgifterne til transport, mens vi hver
for sig klarede beta1ing for mad og overnatning (pA vandrerhjem).
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Meta11isk Uran er man kun sj~ldent interesseret I. atom-reaktorer benyttes som

oftest Uran-oxid (U02). Man kan a1ternativt benytte e1ektrolyse til at isolere
meta11et, men det ser mere kompliceret ud pa papiret J Mange vil v~re bekendt
med, at Uran 1 naturen findes ; f1ere sakaldte isotoper, nem1ig U234 (0,005 %),

2 CaC12 + UUC14 + 2 Ca

Hvis Urantetrach10rid (UC14) behand1es med metal1isk Calcium (Ca) ved lavt tryk
og hej temperatur, far man meta11isk Uran :

Nar man finder Uraninit, er det altid - ligesom andre uranminera1er - forurenet

af produkter fra Uranets radioaktive henfa1d, is~r Th, Pa, Ra, Po og Pb. Disse
ska1 se1vf01ge1ig fjernes i videst mu1igt omfang, nar man ensket at udvinde Uran.
Udvindingsprocessen er i princippet simpe1. Man kan fcx behand1e den sorte U02
med Ch10rbrinte (HC1), hvorefter fe1gende reaktion for1eber:

Holdningen til dette grundstof er mildest talt ~dret, ikke mindst i tiden efter
2. verdenskrig. Re1ativt sma ~ngder benyttes selvfelgelig til forseg af for
ske11ig slags, og en mindre del find~r anvendelse syrebestandige 1egeringer,
som kata1ysator og som farve i glas og glasur til keramik. Langt hovedparten an
vendes i yore dage til kernekraft.

Tidligere b1ev Uran blot anset for at v~re et nyt, kuriest metal uden praktisk

anvendelse. Det sku11e efter sigende have v~ret et yndet forseg at hblde to

stykker Uran mod hinanden, hvorefter man observerede, at de blev varme og smel

tede sammen.

Uraninit er den v~sentligste natur1ig~ ki1de for fremstilling af Uran (U), omend

en del ogsA udvindes af Coffinit og Brannerit. Sekund~re uranminera1er som Autu
nit, Uranophan etc er uden betydning. Saledes var det i Uraninit fra Johanngeor·
genstadt i Sachsen, at Martin Heinrich K1aprot i 1789 opdagede grundstoffet Uran~

Ved forvitring af Uraninit dannes ofte,gu1e, orange e11er gren1ige be1~ af se

kund~re uranminera1er.

HArdheden af Uraninit er 5 - 6. Farven er sort, brun, grA e11er gren1ig. Stregen

er brun1igsort, grAsort el1er gren1ig. Glansen er halvmeta1lisk el1er begagtig,

og brudet er mus1et. NAr mineralet forekommer i t~tte, skorpede masser, betegner
man det Uranbegblende. I denne form har minera1et en v~gtfy1de pa 6,5 - 9,0, me

dens den i krysta11erne kan v~re op til 10,6.
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krysta11er findes ~ten kun Pegmatit. Formen er terninger e11er oktaedre og
deraf sammensatte former.



Mineralsamlere far altid pa et eller andet tidspunkt et stykke, de 0nsker at
rense for st0v, botanik eller u0nskede mineraler, eller et stykke, der stiller

s~rlige krav til opbevaring, fex et vandsugende mineral som Carnallit. N~rv~ren
de skrift er fremstillet af hensyn til de samlere, der betragter slige sp0rgsmal

som uoverstigelige forhindringer. Tanken er ikke at pr~sentere f~rdige kogebogs-

10sninger, men at skitsere en r~kke tekniske muligheder. der med et begr~nset

mAl af individuel inspiration kan tilpasses de enkelte opgaver.

BEVARING OG RENSNING AF MINERALER I

Hanne Sonnichsen og Claus Hedegaard

Is~r i de senere ar har det stAet klart, at mange af verdens store Uranforekom

ster formentlig er af sediment~r oprindelse. Det vil mere pr~ist sige, at de er
opstaet ved, at alger eller bakterier i havet har ophobet Uran, udvasket fra

store forekomster med ringe l0dighed pa land, hvorefter uranet er aflejret pA
havbunden ved organismernes ded. I vor egen tid kan man betragte dette f~nomen i
Sortehavet, hvor der pa bunden er aflejret enorme m~ngder Uran, udvasket af de
russiske floder fra forekomster pA land, hvor 10digheden er for ringe til, at
minedrift 10nner sig.

I dag produceres der Uranmalm i hele verden svarende til ca 40.000 tons metal
lisk Uran om Areta I den vestlige verden kendes malmforekomster is~r i USA, Ca

nada, Sydafrika, Australien og Sverige pa ialt ca 1.342.380 tons metallisk Uran,

hvoraf en del dog ikke·er brydev~rdig i 0jeblikket. I Danmark er der 0,02 % Uran
i Bornholms alunskifer. Mere lovende er fund af Uranmalm pa Gr0nland, men man er
endnu kun pa unders0gelsesstadiet.

Hvis man alternativt anvender sAkaldte formeringsreaktorer, der producerer Plu
tonium, Pu239, som kan anvendes i andre reaktorer, slipper man for den kostbare

og langsommelige isotop-fraktionering, samtidig med at man kan anvende mere end
99 % af Uranet, nemlig U238, medens man jo kun kan anvende ca 0,7 % i de konven
tionelle reaktorer, neml ig.U235.
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U235 (0,720 %) og U238 (99,275 X). Betegnelsen isotoper ~kker over forskelle i
atomkernens opbygning. Af de tre Uranisotoper er kun U235 anvendelig i konven
tionelle letvandsreaktorer. Da koncentrationen af denne er for lille i det na
turlige blandingsforhold, er det nedvendigt at opkoncentrere blandingen, sA der

bliver ialt ca 5 % U235. Koncentreringen foregAr ved isotopfraktionering, der
bestAr i, at man omdanner Uranet til Uranhexafluoriq (UF6), der opvarmes, indtil

det fordamper. UF6-dampene feres da gennem et langt, porest filter. Da U(235)F6
er lettere end U(238)F6, vil der v~re en tendens til, at U(235)F6-dampene nar
hurtigst gennem filteret, hvorfor det er relativt enkelt at opsamle en fraktion
med h0jt U235 indhold.



3) Sorg for et godt underlag, fex. en jute- e1ler l~ers~k med sand. Havens to
matbed eller blot en kasse med fugtigt sand kan ogsa bruges, men er mindre hen
sigtslIliEssig.Brug a1drig et hardt underlag, beton, asfalt el1er lignende. Man
skader derved bade underlag og mineral. Lige1edes ber man ikke udfere hverken
denne eller nogen af de senere processer ovenpa fami1iens "Horning & Meller".
Skulle enkelte af l~serne besidde et "Steinway" el1er "Bosendorfer", er disse
ogsa uegnede - el1er i det he1e taget andre steder, hvor skrammer, stev, pletter
m.v. skal undgas. Endelig ma man aldrig lade stenen 1igge i handen, medens man
slar pa den. Som regel viI det ikke umidqelbart gere ondt, men pa l~ngere si9t

risikerer man at gere alvorlig skade pa knogler, led m.v.

2) Pas pa splinterne ! Man har kun to ejne, og reservedele er dyre! Beskyttel
sesbriller kan oftest kebes billigt. Har man ikke briller ved handen, og slar
man kun med hammer, altsa uden at bruge mejsel, giver det ofte en god beskytte1-

se at l~ge en avis eller en klud mellem sten og hammer.

1) Brug kvalitetsv~kt9j - bi1ligt (darligt) v~rktej slides hurtigt, dvs. det

ender alligevel med at v~e dyrt. Desuden giver slidt v~rktej sterre arbejdsri

siko.

For man begynder rense- e11er pr~arations-processen, er det v~sentligt at gore

sig klart, nojagtigt hvad man vi1 fjerne, og hvad man vi1 bevare. Det vi1 sige,

man begynder ikke bare at hekse pa 1ykke og fromme pA et stykke, hvor man endnu

ikke har bestemt samtlige mineraler. Hvis man ikke a11erede fra ferste f~rd ved,
'--/

hvad man arbejder med, risikerer man pri~rt at beskadige enten det, man ville
bevare, e11er at beskadige noget, man ikke havde opdaget, fordi der kun var nog
le fa korn af det, og dette kunne v~re langt mere v~rdifuldt og interessant end
det, man forst havde oje for. Sekund~rt risikerer man, at noget af det ubestemte

pavirker renseprocessen i uhe1dig retning. Nar man har v~ret i marken og fundet
et eller andet s~dende, kommer man ofte hjem med en stor sk~rv, hvor der rent

faktisk kun er et 1ille hjorne, der er s~dende. I sadan et ti1f~lde vil man
som rege1 benytte mekanisk pr~aration, dvs. hammer, mejsel og vo1delige ud1ad
ninger. Metoden er ve1kendt og skal ikke behand1es deta1jeret her. Blot skal

~nes~
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Prob1emerne kan ikke a1tid blot loses med vand og s~e, hvorfor onsket om at l~
se om andres erfaringer me1der sig, ikke mindst nAr det specielle problem for

enke1tes vedkommende er n~r ved at udvikle sig til en ~tetisk idiosynkrasi.
Desv~re findes kun fa boger om emnet, bl.a. Cleaning and Preserving Minerals af

R.M. Pearl, og disse indeholder ofte forslag, der tydeligvis ikke er gennem~k

tel e11er i hvert fa1d er af en sadan karakter, at man ikke bare renser, men
skader de minera1er, man onsker at bevare, og det i en sadan grad, at det ofte

tenderer til ~rv~rk ! - Det g~lder i et vist omfang ogsa oven~nte bog.



Man bevarer selvfalqeliq sA meget som muligt. Der er altsa ingen stykker, der er
for store. OgsA en del af den omgiv~nde bjergart, matrix bevares, da denne ofte

vil sige noget om dannelsesforholdene pA stedet. Nar man har faet slAet sig ind
til det, man ensker bevaret, vil man ofte sta tilbage med et stykke, der b~rer

forskellige uenskede bel~ninger :

4) N4r alle foransUende hensyn er taget·, kan man gA i gang, og det eneste V~

sentlig generelle rAd er:.lad slagretningen v~re v~k fra det, der enskes beva
ret. Man seger naturligvis at s14 hardest muligt for derved at skulle sla f~r

rest gange •.Herved mindskes antallet af slag~rker.

Igen i 4r er der blevet arrangeret en dansk stenmesse med handel. bytning og ud
stilling. Med yore tidligere erfaringer i erindringen kan vi sikkert forvente,
at det bliver bAde festligt og udbytterigt ! r

NORDISK STENMESSE I RY-HALlEN, Kl 10 - 17, 3. OG 4. SEPTEMBER 1983

Vi ses p4 messen i RY-Hallen
hvor vi blandt meget andet pr~senterer

Stibnit fra Bolivia
Rhodochrosit fra Colorado

Moldavit og en del sj~ldne
mineraler fra Tjekkoslovakiet
og sA i0vrigt vort righoldige
udvalg af mineraler fra hele verden.

Vi prasenterer desuden den lille fikse
PIXIE slibemaskine
med 4 eller 6 diamantbesatte
slibehjul

foruden hele vort udvalg af
Vedh~g og tulipaner m.v.,

V~rkt"j
m.m., f. eks. Geigert~ller. UV-lampe,
Skridtta!ller

NB. Stenknuser udlejes for kr. 10,00 pro dag
+ evt. fragt.

Nye kataloger med prisliste over maskiner og mine
raler m.v. kan fAs 'led klubmede eller tilsendes.

VINielsSchjeldahl
Birgittevej6' 8220 Brabrand.Danmark· Tlf. 06-253210

International Minerals & Gems
annonce
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4) St0v og an10bning fremkommet ved opbevaring sam1inger vil ogsa b1ive be

hand1et.

3) Uonskede minera1er, der enten d~kker de interessante ting - fex. Ca1cit, der
d~kker Epidot fra Langban e11er Andradit fra Grua- el1er ligger som en tynd be
l~gning pa det, man 0nsker fremh~et - fex. brun Limonit pA Kvartskrystal1er

og derved forstyrrer det ~stetiske indtryk.

2) Botanik - dvs. gr0nt stads af botanisk e11er maske bio10gisk oprindelse.

1) A1minde1ig jord og st0V fra pr~parationen.

Desuden er modtaget 7 numre af Minera1ien Magazin. Bade Vary og NAGS-nytt er ud
kommet med to blade for 1983, men de er endnu ikke tilgaet cirkulationsklubben.

HS

Cirku1ationsklubben har for 1983 modtaget 7 numre af de andre danske k1ubb1ade.

Vi ser ogsa gerne eventuel1e meddelelser fra de k1ubber, der ikke har egent1ige

blade.

CIRKULATIONSKLUBBEN

Doris
Der rnA vel v~re mere at f0re pA listen, sA vi kan nok vente yder1igere et sup
plement, nAr man fAr set is~r v~rkstedet igennem. r

tidsskrifter: VarY, 1964 - 82

Mineralien Magazin 1977 - 82
Nags nytt 1981 - 82
Geo10giske Bou11etiner 1980 - 81
nogle numre af Lapidary Journal og

af Lapis

apparater: mikroskop
p1ans1iber
stentrom1e
filmfremviser
fluorescens1ampe

Fra bestyre1sen er fremsendt f01gende ~upp1ement til inventarlisten:

INVENTARLI STEN
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KJELD ROSE STENBUTIKKEN BORGGADE 3
MINERALIMPORT 8000 Aarhus C 06-190422

MINERALER RA JIDELSTEN SMYKKESTEN SJ{LDNE BJERGARTER - SLlBE-
SKlERE- OG POLERMASKINER DIAMANTSKIERESKIVER SLlBE- OG POLERPULVER



L0 15/10 kl 09.00. Tur til Sangstrup/Karleby i private biler. Danien-kalk med,

hvad deri kan findes. Tilme1ding til Schnetler e11er Kunde senest 1 uge for.

L0 8/10 k1 14.30. K1ubm0de pa Aby bibliotek. S0ren Bo Andersen holder foredrag

om fossi1er, repr~entation af dyregrupper, geo10giske forekomster, af1ejrings
milj0er, processer, anvendelse og pr~paration.

(Fr)-L0-S0 (23)-24-25/9. Tur til Faxe. Tilmelding til Schnetler el1er Kunde.

Fristen er overskredet pr 20/(9,men pr0V evt. at sp0rge omgaende.

Ti 20/9 k1 19.30 - . M0de pa Aby bibliotek for dannelse af vinterens studiegrup
~. - Kun ved fremm0de kan grupperne dannes !

On 14/9 k1 19.00 - . V~rkstedet Abnes for vinterens aktiviteter. Se mere herom
inde i bladet.

L0 10/9 1983 k1 14.30. K1ubm0de pA Aby bib1iotek. Sommerens fund vises frem, 09

der byttes sten. A1ment om k1ubm0der: Se nedenfor efter det egentlige program

PROGRAM FOR JYSK STENKLUB

Claus Hedegaard

Jord og St0v

Jord, St0v, 1er og sand kan ofte fjernes blot med rindende, koldt vand - evt.

supp1eret med s~e og en b10d b0rste. Et sAdant indgreb er som oftest en mild
behandling. For visse minere ler kan det v~re katastrofalt - fex. for vandop lese
lige mineraler. (Artiklen afbrydes her. Forts~ttes snarest).

r

starter To 15/9

kl. 14.00 - 17.00

k1. 19.00 - 21.30

og torsdage

S01vsmedearbejde torsdage

starter On 14/9onsdage kl 19.00 - 21.30Stens1ibning

K1ubben rAder over et k~lder1okale pA Sct Anna-gades skole. Det er indrettet til
v~ksted for 1) slibning af sten og 2) s01vsmedearbejde. Samme steds opbevares

en del tidsskrifter og beger. V~rkstedet benyttes skiftevis til de to arbejds

discipliner af med1emmer med en vis rutine. Man hj~lper naturligt hinanden, men
der finder ikke nogen egent1ig undervisning sted. ~ye medlemmer, der gerne vil

i gang med disse sysler, ber derfor nok begynde med at sp0rge de mere erfarne,
hvordan de griber sagen an. ~van1igvis oprettes der offent1ige aftenskolehold
for slibning af sten og smykkefremstil1ing. Abningstiderne justeres af 09 til
efter behov. Vi begynder s~sonen sA1edes:

VJERKSTEDET
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06-270247
06-937113

B1adforde1er, Grete Rasmussen, E1verda1svej 31, 8270 H0jbjerg
Redakt0r, Sv. S0nnichsen, Agernvej 115, 8330 Beder

Jorgen Borup Kristensen, Teg1gardsvej 27,8270 Hajbjerq; medl. af best. 06-11 0041

Kasserer, Ingemann Schnet1er, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 Langa 06-467282
Jysk Stenk1ub, giro 1217380, Fug1ebakken 14, Stevnstrup, 8870 Langa

t1f 06-140100
06-227304
06-149521

Formand, Hanne Kunde, Sogevej 7,8260 Viby J. (Dagu-repr.)
Sekretcer, Doris Va1gaard, Sko1evej 2F, 8250 Ega
Erik Jensen, P1utovej 8, 8270 H0jbjerg, medl. af best.

Indlceg til nceste b1ad senest 1 - 15/11 til redakt0ren

Bestyrelsen ~

Til turene medbringes vcerkt0j og poser samt en solid madpakke. Fornuftig pakl~
ning anbefa1es. - Husk ti1melding !

Ved k1ubm0derne er der Abent i 10kalerne kl 13.00 - 14.30 for bytning, handel og
privat snak. Tiden kl 14.30 - 15.00 er reserve ret for klubsnak. Herefter, kl
15.00 - fo1ger foredrag, film, etc.

Ved de;ordinc1!reklubm0der medtager man se1v service og n0dvendig drikke 09 for
tcering.

Lo 25/2 k1 14.30. K1ubm0de pa Aby bib1iotek. Der byttes stene

La 11/2. K1ubmode k1 14.BO pA Aby bibliotek.

L0 14/1 1984. K1ubm0de pA Aby bibliotek. Aage Hansen holder foredrag om det, at

sam1e pa fossi1er, b1.a. om mikro-organismer. Lysbilleder. Vi fAr nok lidt at

vide om tynds1ib.

Lo 10/12 k1 14.30. Klubm0de pA Aby bib1iotek. Julem0de med film, amerikansk lot
teri, lagkage og traditionel hyggestemning. Denne dag skal vi kun have koppen ~

med - kaffe/te og guffet ydes af k1ubben pA rimelige vilkAr.

L0 19/11. Tur til Hamborg stenmesse i bus. Afgang fra Randers rutebilstation kl

06.30. Afgang fra Aarhus, Va1demarsgade (ved musikhuset) kl 07.00. Hjemkomst
forvente1ig k1 ca 23.00 - 24.00. Ti1me1ding til Hanne Kunde senest Le 8/10. Pris

for turen ca 100 kr - mAske lidt mere.

Lo 12/11 k1 14.30. K1ubm0de pa Aby bib1iotek. Nils Spjeldncl!sholder foredrag om

evolution: principper, eksemp1er, historie.

1:~~.llJ ~.tll Udense, (Jagu'~ Landsbyt temade . k' 11.00 - 1'/.00pA Hejmeskolen.
Sa19 er Ikke ,i 11ddt. Kaffe, t e , 01, vand og bred xan keoes Fc1!l1es frokost ved
1?-tlden Afg. Viby torY 08.30 1 private biler Ti1me1ding til Kunde senest 8/ln


