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K A P I T T E L 7 8

BLY OG VARER DERAV

Alminnelige bestemmelser

Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav.

Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte er sølvholdig. Malmen, som først
knuses, blir etter konsentrasjon ved flotasjon vanligvis røstet eller sintret og blir deretter redusert ved
smelting. Under røstings- eller sintringsprosessen blir den største del av sulfidet omvandlet til oksid. Ved
smelting med koks og et flussmiddel blir oksidet redusert til bly. Dette bly inneholder fremdeles en del
fremmede stoffer, særlig sølv, og blir derfor ytterligere raffinert. Derved fås praktisk talt rent bly.

Bly fås også ved omsmelting av avfall og skrap av bly.

*
* *

Bly er et tungt, blågrått metall, meget bløtt (lar seg lett risse med negl), og er dessuten smibart og lett-
smeltelig. Det er motstandsdyktig overfor de fleste syrer (for eksempel svovelsyre og saltsyre), og brukes
derfor til oppføring av kjemiske anlegg.

*
* *

På grunn av sitt lave smeltepunkt kan bly lett legeres med andre emner. De viktigste legeringer av bly
som kan føres under dette kapitlet i henhold til note 5 til avsnitt XV (se de alminnelige bestemmelser til
dette avsnitt), er følgende:

1. Bly-tinnlegeringer. Disse brukes for eksempel til loddemidler på basis av bly, til mattblikk og til frem-
stilling av folier for pakking av te.

2. Bly-antimon-tinnlegeringer. Disse brukes til typemetall og friksjonsfrie lagre.

3. Bly-arsenlegeringer. Disse brukes til hagl.

4. Bly-antimonlegeringer (hardt bly). Disse brukes til geværkuler og akkumulatorplater etc.

5. Bly-kalsium-, bly-antimon-kadmium- og bly-tellurlegeringer.

*
* *

Kapitlet omfatter:

A. Ubearbeidd bly og avfall og skrap av bly (posisjonene 78.01 og 78.02).

B. Produkter som vanligvis er fremstilt ved valsing eller strengpressing av ubearbeidd bly som hører under
posisjon 78.01 (posisjonene 78.04 og 78.06); pulver og flak av bly (posisjon 78.04).

C. Rør og rørdeler (fittings) samt alle andre varer av bly som hører under posisjon 78.06, unntatt de som
omfattes av note 1 til avsnitt XV eller hører under kapittel 82 eller 83, eller som er mer utførlig
beskrevet andre steder i tolltariffen.
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*
* *

Varer av bly kan ofte bli behandlet på forskjellige måter for å forbedre metallet utseende og kvalitet etc.
Slik behandling, som i alminnelighet er den samme som beskrevet i slutten av de alminnelige bestemmelser
til kapittel 72, har ingen betydning for varens klassifisering.

*
* *

Angående klassifisering av sammensatte varer, se de alminnelige bestemmelser til avsnitt XV.



78

78-3

78.01 UBEARBEIDD BLY.

Denne posisjonen omfatter ubearbeidd bly i forskjellige renhetsgrader, fra urent bly eller sølvholdig bly til
elektrolytisk raffinert bly. Det kan forekomme i blokker, ingots, slabs etc. eller i form av støpte staver. De
fleste av disse halvfabrikater skal senere valses, strengpresses, legeres eller støpes til ferdige varer. Denne
posisjonen omfatter også støpte anoder som skal raffineres ved elektrolyse, støpte stenger som for eksempel
er bestemt til valsing eller trekking eller omstøping til tilformede varer.

Posisjonen omfatter ikke pulver og flak av bly (posisjon 78.04).
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78.02 AVFALL OG SKRAP AV BLY.

Bestemmelsene vedrørende avfall og skrap i kommentarene til posisjon 72.04 gjelder, med nødvendige
tillempinger, også for varer som hører under denne posisjonen.

Denne posisjonen omfatter ikke:

a. Slagg, aske og andre reststoffer fra fremstilling av bly (for eksempel blymatte) (posisjon 26.20).

b. Ingots og liknende ubearbeidde former som er støpt av omsmeltet avfall og skrap av bly (posisjon
78.01).

78.03 (Utgått, jf. HS2007)
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78.04 PLATER, BÅND OG FOLIER AV BLY; PULVER OG FLAK AV BLY.

Plater, bånd og folier av bly er definert i note 1.d til dette kapitlet.

Kommentarene til posisjonene 74.09 og 74.10 gjelder, med nødvendige tillempinger, også for varer som
hører under denne posisjonen.

Plater og bånd av bly brukes særlig til takdekking, til plettering, til fremstilling av tanker, kar og annet
utstyr til den kjemiske industri, og til fremstilling av røntgenskjermer etc.

Blyfolier brukes vanligvis til emballasje (særlig til fôring av tekasser og kasser som brukes til å emballere
silke). I enkelte tilfeller blir blyfolier fortinnet eller belagt med annet metall.

Posisjonen omfatter også pulver, som er definert i note 8.b til avsnitt XV, og flak. Kommentarene til
posisjon 74.06 gjelder, med nødvendige tillempinger, også for varer som hører under denne posisjonen.

Posisjonen omfatter ikke pulver og flak av bly som er tilberedt som farger, maling o.l. (for eksempel
blandet med andre fargestoffer eller i form av suspensjoner, dispersjoner eller pastaer med et bindemiddel
eller oppløsningsmiddel) (kapittel 32).

78.05 (Utgått, jf. HS2007)
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78.06 ANDRE VARER AV BLY.

Denne posisjonen omfatter alle varer av bly som ikke hører under noen av de foregående posisjoner i dette
kapitlet, under kapittel 82 eller 83, eller som er mer utførlig beskrevet andre steder i tolltariffen (se note 1
til avsnitt XV), uten hensyn til om disse varer er støpt, presset, stanset etc.

Den omfatter særlig tuber til farger etc.; tanker, kar, tromler og liknende beholdere uten mekanisk eller
termisk utstyr (til syrer, radioaktive stoffer og andre kjemiske produkter); blylodd til fiskenett; blylodd til
klær, gardiner etc.; urlodd, lodd til vanlig bruk som motvekter; tau og rep som er fremstilt av blyfibrer eller
blystrenger, og som brukes til pakninger eller til tetting av rørskjøter; deler til bygningskonstruksjoner;
kjøler til seilbåter; brystplater til dykkere; anoder til bruk ved elektrolytisk belegging (se del A i
kommentarene til posisjon 75.08); stenger, profiler og tråd av bly definert i note 1.a, 1.b og 1.c til dette
kapitlet (unntatt støpte stenger som er bestemt til for eksempel valsing eller trekking, eller omstøping til
tilformede varer (posisjon 78.01) og belagte stenger (posisjon 83.11)).

Denne posisjonen omfatter også rør definert i note 1.e til dette kapitlet og rør og rørdeler (for eksempel
forbindelsesstykker, knær, muffer) av bly (unntatt rørdeler med kraner, ventiler etc. (posisjon 84.81), rør
som kan identifiseres som ferdige varer som hører under andre kapitler, for eksempel maskindeler (avsnitt
XVI), og kabel med elektrisk isolasjon med en ytre kappe av bly (posisjon 85.44). Disse varene tilsvarer
varer av jern eller stål omtalt i kommentarene til posisjonene 73.04 til 73.07.


