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FORORD

Første opplag av Orienteringenble publisert i 1974 i
forbindelsemed utgivelsenav en Malingsspesifikasjonen
for maskintekniskutstyr til vannkraftanlegg.

Da arbeidetmed Orienteringen
og Spesifikasjonen
startet
i 1972,var det naturligå henvendeseg til NSFI,Norges
Skipsforskningsinstiutt,
for å benytte denne organisasjonen som faglig rådgiver.NSFI har siden vært fast
engasjert

som medlem

av redaksjonskomiteen.
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Første opplag av Orienteringenble i sin helhet
utarbeidet

av NSFI.

Den var

i hovedsak

en omtale

av de

malingstypersom ble angitt i Spesifikasjonen.
I 1977 fant man det nødvendig å revidere Spesifikasjonen.
Den nye utgaven utkom i 1978, og siste nummererteopplag

er nå 2/79.I forbindelse
med dettearbeidetfantman det
også nødvendigå utgi en fyldigereOrientering.
I tillegg
til omtalen av de forskjelligemalingstyper,skulle en
her behandle emner som forbehandling,påføring, planlegging etc.
Ved utarbeidelsenav den nye Orienteringenhar NSFI hatt
hovedansvaret

for det malings-

og korrosjons-

tekniske

innhold.Stoffet omkring planlegging av malingsarbeider,
miljøkrav etc. bygger derimot på erfaringer fra vannkraftsektoren.
Som vedlegg til Orienteringenfølger en delrapport fra
NSFI's laboratoriumi Sandefjord.Denne inngår i et
prosjekt hvor man forsøker å komme frem til en
aksellerertprøvemetodikkfor malingstypersom skal
benyttes

på vannberørte

NVE -

flater

Statskraftverkene,

i vannkraftverk.

april

l98l.
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Høsten 1971 ble det etter initiativav
.
NVE - Statskraftverkeneetablert en komite som senere har

fåttnavnet"Malingskomiteen".
Formåletvar å oppnåbedre
korrosjonsbeskyttelse
for maskintekniskvannkraftutstyr.
Komiteen besto av følgendemedlemmer:
Roald Bjercke A/S, rådgivendeingeniører
SivilingeniørNybro Hansen
NVE - Statskraftverkene

Som komiteensfagligerådgiverble NSFI NorgesSkipsforskningsinstiutt,engasjert.

Komitéensmålsettingvar:
l.

Fastleggede faglige krav som er nødvendige
for at kvalitetenav en overflatebehandling

skal liggepå et nivå vi med rimelighetkan
forlange

_2.

3.

ut fra dagens

tekniske

kunnskaper.

Koordinereerfaringerog spre kunnskaperom
korrosjonsbeskyttelse
av ståloverflaterslik
at vedlikeholdsarbeidet
gir bedre resultater.
Utarbeide en spesifikasjonsom kan være et

vedleggtil kontrakter
og bestillinger
på
maskintekniskutstyr til vannkraftanlegg.
Faglige krav blir imidlertidforandreti takt med den
tekniske utvikling.I målsettingenstre punkter er det
derfor formulertoverordnedemål som gjør komiteen til en
permanent komite.
Når det gjelder komiteensarbeid, kan det nevnes at den i
1972 utga to dokumenter.
l.

Malingsspesifikasjonfor maskintekniskutstyr
til vannkraftanlegg.(Reviderti l974 og 1979).

2.

En orienteringi forbindelsemed malingstyper
benyttet i spesifikasjonen.

I l977 ble komiteenutvidet med Reguleringsforeningenes
Landssammenslutning,
Servicekontoretfor Driftserfaringer
som medlem.
NVE bekoster komiteenssekretærarbeid,evt. konsulenthonorarer,forsøk osv., og innehar formannsvervet.
I et "Nøkkelord-diagram"kan komiteensarbeidsområdeog
målsettingskisseresopp som vist på neste side:
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"Nökkelord”diagram
forMc1lingskomiteen's
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Diagrammeter delt i en høyre og en venstre del.
Nøkkelord som "Uten felles regelverk"og "Ingen fast
rutine" må forstås på rett måte. Innenfor det enkelte
kraftverk,og i bedriftersom NVE - Statskraftverkeneog
de private konsulenter,eksistertedet faste regler og
normer. Disse kunne imidlertidavvike fra hverandre,og
var tildelsmotstridende.Dette skapte derfor tvil og
forvirringinnenforen bransje som stort sett lå på et
lavt faglig nivå vedrørendemalingstekniskekunnskaper.

Det sistekom gjerneogså fram i de krav - ellermangelpå
krav - som ble framsatt til utførendemalingsfirmaerved

størrevedlikeholdsarbeider.
Her var det lettå påpeke
svikt på alle plan - fra planleggerentil kontrolløren.
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Årsakentil dennesituasjonlå førstog fremsti det
faktum at korrosjonsbeskyttelse
og behandlingav korrosjonsskaderikke ble grundig nok behandletved våre
tekniske skoler.
Komiteen har derfor innsett at informasjoner nødvendig
som en kompensasjonfor den sviktendeopplæring.

En slik informasjon
er delvismyntetpå planleggeren,
delvis på kontrollsiden. Kontrollsidener spesieltviktig
sett på den bakgrunn at maling av stålkonstruksjonerfra
gammelt av er betraktetsom et "fritt" yrke. I praksis
virker dette slik at håndverkslovenikke gjelder innenfor
denne bransjen. Dette er stadfesteti en Høyesterettsdom
fra l953. Det er med andre ord ingen krav til fagbrev for
den som vil starte et firma for maling og vedlikeholdav

ståloverflater.
Opplæringenav fagarbeiderei de enkelte fag er underlagt
lærlingelovene,og malerfagetgår inn under disse.

Imidlertider korrosjonshindrende
malingerpå stålunderlag
unntatt fra malerfaget slik det er definert i lærlingelovene. For arbeidere i firmaer som utfører slike oppdrag
eksistererdet derfor ingen krav til utdannelse. Dette må
vi ha for øye når vi bestilleroppdrag av slike firmaer,
og når vi planleggerkontrollopplegget.
Dette heftet er en redigert utgave av den tidligere

Orienteringen,
og er tenktsom en "lærebok".Ved å
studere

denne,

vil den enkelte

bruker

lettere

kunne

nyttiggjøreseg Spesifikasjonen.Med bruker menes her både
planleggere

og praktiske

utøvere.

Spesifikasjonenog Orienteringenhører derfor sammen.
Spesifikasjonener svært kortfattet. Som vedlegg til en
kontrakt er den å betrakte som et juridiskdokument.
Orienteringenskal derimot utfylle og forklarede krav som
Spesifikasjonenstiller.
Orienteringenog Spesifikasjonentrykkes og utgis av
NVE - Statskraftverkene,Begge dokumenterer fritt
tilgjengelige,og fåes ved skriftlighenvendelsetil
NVE - Statskraftverkene,Bygningsavdelingens
maskinkontor. Spesifikasjonener gratis.
De enkelte representanteri komiteen under revideringenav
Spesifikasjonenog Orienteringenhar vært:
NVE - Statskraftverkene:
Reimer Berg (formann)
Ragnar

Hartmann

SivilingeniørNybro Hansen:
Ivar K. Elstad
Varamann Odd Martinsen
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RoaldBjerckA/S, rådgivendeingeniører:
Svein Flatebø
Reguleringsforeningenes
Landssammenslutning:
Servicekontoretfor dciftserfaringer
Sigurd Pettersen

NSFI,NorgesSkipsforskningsinstitutt:
Arild Rinvoll (fagligkonsulent)

At arbeidet med ovenfornevnteSpesifikasjonog Orientering
også bygger på tradisjonersom er langt eldre enn

"Malingskomitéen",
må imidlertid
også nevnes.
Avslutningsvisvil vi derfor gjengi et avsnitt fra boken
"Nore Kraftverk" som ble utgitt av "NorgesVassdrags- og
Elektrisitetsveseni 1932:

"Der er lagt stor vekt på å beskytte konstruksjonenemot

rust.Det er av betydningat bådeglødeskallog rust blir
fjernet før grunningen,og man har í den hensikt anvendt
sandblåsningi stor stil. Dette er ikke alene anvendt ved
stålkonstruksjonersom luker, grinder, takstoler,

kranbroeretc.,men også ved de klinkedeturbinrør,
og på
grunn av spesielleforhold også ved de sveisede rør 3 og
4. Til å begynne med anvendtesden almindeligeregel for
maling

av stålkonstruksjoner

at den første

grunning

skal

være et ganske tynt lag varm linolje der inngnismed
linkluter,derpå følger mønjemalíngog så dekkmaling.
Dette viste sig ved forskjelligeprøver ikke å være bra,
og man gikk derfor senere over til en grunning alene med
vannbehandletmønje uten tilsetningav terpentin.Sådan

mønjeer forholdsvis
lettå strykeog rennerikke í
striperpå langtnær så lett som direkteoljeblandet
mønje. Selv non-settingmønjen kommer her efter anleggets
erfaring ikke op. Vannbehandletmønje strøket direkte på
hefter ganske godt til jern og stål, hvad der ikke er
tilfellemed almindeligmønje strøket på en første
grunning av linolje.
Med hensyn

til dekkmalingen

skal spesielt

for

turbinrøreneanføres:For å motarbeide turbinrørenes
temperaturbevegelse,
der medfører slit særlig på
pakningen i boksene, har man som dekkmalingpå de
klinkede rør anvendt lys galvanomaling.
Også de sveisede rør har man utvendigdekkmalt med

aluminiummaling.
Disse rør har imidlertidfått 2 strøki
verket

og senere

på anlegget

med bitumen,

som ikke lar

sig dekkmale med linoljemaling,da nemlig bitumen slår
igjennem.Man har derfor utenpå bitumenmalingenførst
anvendt en aluminiumbronsei tinktur og som dekkfarve

aluminiumoljemaling.”
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l KORROSJON
Korrosjon er et kjemisk angrep som først og fremst
metaller blir utsatt for. Rusten som man ofte finner på

jern,er såledeset eksempelpå dette,i det jernether
har inngått en kjemisk forbindelsemed oksygen og dannet

oksydasjonsproduktet
Fe2Q3ellerFe3o4_At det
også for jernfinnesandrekorrosjonsprodukter
er et forhold som man her ikke skal komme nærmere inn på.
Korrosjonsprosessenkan foregå både i luft og i vann, dog

med varierendehastighet.Står stålflatensåledesi luft
med relativfuktighetpå ca. 40 %, ellerlavere,vil det
være nødvendigmed meget høye temperaturerfor at
korrosjonenskal være merkbar.
I vann skjer korrosjonsprosesseni flere trinn. I de
områdene

hvor

rusten

dannes,

blir det som følge

av dette

også frigjort hydrogenionerog elektroner.Man sier derfor
at disse områdene er anodiske.Skal imidlertidkorrosjons-

prosessengå kontinuerlig
utenå stoppeopp,må man bli
kvitt overskuddetav hydrogenionerog elektroner.Dette

foregårved at disseførestil såkaltekatodiskeområder
på ståloverflaten
hvordet undertilførselav oksygen,
dannes vannmolekyler.
Oksygen

_

Korrosjonsprodukt

Hydrogemoner

Fe3O4
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GE?
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/
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QEÖ
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/

/
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Elektrolytt
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Forutsetningenfor denne transportener imidlertidat man
gjennom stålet har elektriskforbindelsemellom anodiske
og katodiskeområder, samt at disse ligger i en elektrolytt, eksempelvisvann. Brytes denne forbindelsen,vil
korrosjonsprosessenstanse dersom det ikke samtidig

dannesnye katodiskeområdermed tilfredsstillende
forbindelsetil de anodiske.
For en stålkonstruksjonmed rene flater som er nedsenket
i vann, vil forbindelsen

mellom

anodiske

og katodiske

områder vanligvisvære meget god. Er da de anodiske

områdenesmå i forholdtil de katodiske,
vil detteføre
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til kraftige

lokale

korrosjonsangrep.

Årsakene til at noen områder blir anodiske og andre
katodiske,kan være forskjellige.
Forskjelligemetaller har ulike elektriskepotensialer.
Dette fører til at det mest uedle metall i en konstruk-

sjonhvor det benyttesulikematerialersom står i
elektrisk

forbindelse

med hverandre,

blir anodisk

og går

i oppløsning.En har da galvanisk korrosjon.
Mekaniske spenningervil lokalt kunne påvirke materialets
elektriskepotensial.Områder med store strekkspenninger
blir således anodiske,og en får spenningskorrosjon.
For

vanligekullstoffstål
har imidlertid
detteliten
betydning så lenge omgivelseneikke er sterkt korrosive.
En annen mekanisme som skaper anodiske og katodiske
områder, opptrer når det er ulik oksygentilgangtil de
enkelte deler av en stålflate.Dette skjer ofte i

forbindelse
med delvistildekking
av flatenellernår en
har trange

spalter.

Korrosjonangrepet

som oppstår

i

sammenhengmed dette, blir gjerne omtalt som henholdsvis
tildekkingskorrosjonog spaltekorrosjon.Det må frem~
heves at vanlig rustfrittstål av type l8-8, er meget
utsatt

for denne

type korrosjon

når det står neddykket

i

kloridholdigvann, eksempelvissjøvann.Etter meget kort
tid vil en her kunne få betydeligekorrosjonsangrepi de
anodiske

områdene

hvor oksygentilgangen

er svak.

Ved korrosjonsbeskyttelse
kan man benytte seg av metoder
som griper aktivt inn i de elektrokjemiskeprosesser som
er nevnt ovenfor. Dette vil bli nærmere omtalt i
avsnittet "Anodisk og katodisk beskyttelse".
En annen metode

er å tildekke,

male,

metalloverflaten

slik at vannet ikke kommer inn til denne i de områder som
ville ha blitt anodiske og derved utsatt for rustangrep.
Benyttes det i tillegg en malingsfilmsom er elektrisk

isolerende,
vil malingenogså bryteden elektriske
forbindelsenmellom stålet og vannet i de katodiske
områdene, noe som hindrer den katodiskedel av
korrosjonsprosessen.
På malte flater kan man i enkelte tilfellerse at
malingsfilmenblærer opp, sprekkerog faller av i flak.
Dette kan skyldes at selve malingsfilmen
ikke er
tilstrekkelig
tett og motstandsdyktig
mot vann, som
eksempelvis alkydmalingene,
slik at det ruster under

malingen.Men årsaken kan også være osomotiskoppblæring.
Osomotisk

oppblæring

opptrer

i forbindelse

med vannløse-

lige salter.Dette kan dreie seg om havsalter, som
hovedsaklig

består

av klorider,

salter

fra industriatmos~

fære, ofte sulfater,og basiske salter fra rester av
flussmidleretter sveising.Uansett om slike salter
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liggerdirektepå metalloverflaten
elleroppå en malingsfilm som skal overmales,vil saltene forårsakeoppblæring

av malingsfilmen
når fuktigheten
blir stornok.
Oppblæringenskyldes osmose som opptrer i forbindelsemed
delvis gjennomtrengelige(semipermeable)filmer. Dersom
en slik malingsfilmutsettes for vann samtidig som det
under malingen ligger vannløseligesalter, vil det oppstå

en osmotisktrykkforskjell
som presservannetinngjennom
filmen.
Dette vil etter hvert resulterei de skader som er
beskrevetovenfor, og prosessenopphører først når saltkonsentrasjonenhar blitt den samme på begge sider av
malingsfilmen.
Det sier seg selv at saltenes skadeligevirkning er verst
når malingsfilmenutsettes for ferskvann (kondens),i det
man da får de største forskjelleri saltkonsentrasjon.
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2

RENGJØRING

AV STÅLOVERFLATENE

FØR MALING

ggnerelt

Alle metaller som skal males, har forurensningerpå
overflaten.Disse vil enten reduseremalingens heftfasthet til underlaget,medvirke til blæredannelseeller føre
til korrosjonunder filmen. De viktigste forurensningene
er:
l
2
3

Fett, olje, sot og støv
Rust og glødeskall
Et synlig eller usynlig belegg av vannløselige
salter

Enkelte av saltene, f.eks. sulfater og klorider,
stimulererrustdannelsenmeget sterkt selv om de fore-

kommeri uhyresmå mengder.For å oppnåbestmulig
resultat ved maling er det derfor påkrevet å fjerne slike
forurensningeromhyggelig,fordi disse i høy grad avgjør

hvor lang levetidmalingenevil få.
Det skal presiseresat forbehandlingener den viktigste
enkeltfaktor
når man skal beskytte en overflate med
maling. Et malingsystem
vil vare mange ganger lengre

på

en godt forbehandlet
overflateenn på en som er middelmådigbehandlet.
Av forbehandlings-og regjørings-metoderhar man en rekke
forskjelligetyper. Stort sett kan de metoder som har
aktualiteti forbindelsemed vannkraftutstyr,inndeles i
følgendehovedgrupper.
l Mekaniskemetoder.
a Sandblåsing

2

b

Stålbørsting,
skrapingog rustpikking

c

Sliping

Termiske metoder
d

3

Flammerensing

Kjemiske metoder
e

Rengjøringmed alkalier

f
g

Rengjøring med emulgerende
Damprensing

oppløsning

h Avrustningspastaer
i Thomemetoden
Metodene skiller seg meget sterkt fra hverandre når det
gjelder deres evne til:
-

Fjerningav olje, fettog løst smuss.

-

Fjerning av rust, glødeskallog andre
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fastsittendebelegg
-

Prepareringsmetoder

som tilsikter

en

forbedring
av malingensheftfasthet
til
underlagetog en passiveringav det
metalliskematerialet.
I det etterfølgendevil de enkelte metoder bli nærmere
behandlet.

Sandblåsing
- generelt
Metoden er først og fremst effektivved fjerningav rust,
glødeskallog andre fastsittendebelegg. Sandblåsinggir
også som regel en overflateruhetsom virker gunstig på
malingens heftfasthet.

På den annensidevil metodenikkevære tilstrekkelig
som
forbehandlingsmetode
dersom det er olje eller fett på
flatene.Metoden har også sine begrensningernår det er
vannløseligesalter som skal fjernes.
Ettersom sandblåsing,til tross for de ovenfornevnte
svakheter,er den viktigsteforbehanlingsmetodefor stålflater som skal males, vil det i det følgendebli gitt en
nærmerer orienteringom metoden og det utstyr som
benyttes.

Sandblåsingsaggregat
- hovedtyper
Det finnes forskjelligetyper utstyr for sandblåsing.

Shotblåsingsanlegg
i eksempelvis
skipsverft
er store,
lukkede anlegg hvor stålkuler (shot)slyngesmot plater
eller profiler ved hjelp av roterendehjul. Kulene

samlesopp, rensesfor støvog går så automatisktilbake
for å brukes på ny. Lignende,mobilt utstyr er laget for
rengjøringav konstruksjoneri friluft.

Det finnesogså utstyrsom blåserstøvfritt.Det
benyttesda 2 slanger i hverandre. I den sentrale

slangenføresblåsematerialet
med trykkluftfram til
blåsedysen,i den ytterste suges blåsematerialettilbake
sammen med luft og støv. Ytterst er det et munnstykke som

hindrerstøveti å slippeut, omtrentsom på en støvsuger.
Beklageligviser det sistnevnteutstyretenten

uhåndterlig,
ellerså liteat kapasiteten
blir for
dårlig. Det har derfor helst interessei forbindelsemed
rengjøringav mindre sveisesømmer.På bakgrunn av dette,
vil man i det følgende ikke komme nærmere inn på denne

type,men avgrenseseg til å omtalede såkalte

fristråleblåsere.
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Sandblåserutstyret
bør velgesmed omhu. Det skal være
robust,enkeltå betjeneog ha tilstrekkelig
kapasitet.
På den annensidemå det også kunnepasseredøråpninger
og lett flyttes fra sted til sted. De vanlige størrelser
har 45, 80, 120 og 200 liters

rominnhold

på sandbe-

holderen. Det minste egner seg imidlertidbare for
mindre vedlikeholdsarbeider.
Sandsikt skal alltid brukes ved fylling av sand for å
unngå at papirstykkerfra sandsekkereller andre fremmedlegemer kommer ned i sandbeholderen. Skjer dette, vil

sandventilen
ellerblåsedysenkunnetettes. Topplokket
bør alltidvære på når apparatetikkeer i bruk. Dette
for å hindreat vann kommerned i beholderen.

Sandventil
Sandventilener en av de aller viktigstedeler på
apparatet.Sandmengdenskal kunne reguleresnøyaktig,og
tilstrømningenskal være jevn. Endel apparaterer
utstyrt med vanlig kikkran,men dette anbefales ikke.
Langt bedre er den såkalte snurpeventilen. Den har en
indre gummihylse som snurpes sammen etterhvertsom
ventilen stenges.

ll
Metoden gir en meget god reguleringav sandmengden,som
også holder seg tilnærmetkonstant når ventilen er

innstilt.Man behøverderforikkeå stillepå sandventilen sålenge apparateter i bruk. Gummien som
brukes, er av spesialkvalitetfor á sikre lang levetid.

Sandblåseslanger
Sandblåseslangenutsettes for sterk slitasje. Det stilles
derfor strenge krav til materialet.
Slangen skal også være av antistatiskkvalitet for å hindre
at det dannes statisk elektrisitet.Har man ikke tatt denne
forholdsregel,

vil det pga. sandens

gnidningseffekt

bygges

opp store elektriskespenninger. Disse kan forårsake

gnistoverslag
på 20-30cm, noe som er både ubehagelig
og
farlig.

Koblinger
En viktig konstruksjonsdetalj
på sandblåseslangener
koblingenesom bør festes utvendigpå slangen.

Gummipakníng

_-___

L

i

Stålklemme

Snitt

avUtvendig
k0blin9
(Q0d)

Snitt
av innvendig
kobling
(mindre
god)

Ved dette unngår man innsnevringer. Sand og luft får fri
gjennomstrømning,og slangenskapasitetkan utnyttes bedre.

Slangenog koblingene
blirved detteogså spartfor
unødvendigslitasje.
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Det som ovenfor er nevnt om koblingergjelder også dyseholderen.
Sanddyse

I en vanlig sanddyse aksellereressanden og luften. Dysen
er derfor utsatt for stor slitasjeog må være utført i en
spesiellhårdmetallegering. Hàrdmetallkjernener presset
inn i en blyforingog rundt blyforingensitter det en hylse

av stål.En slik oppbygningav dysener nødvendigbåde fordi
hårdmetallkjernen
er sprø,og blyforingen
og ståletkan
reduserepåkjenningerfra slag 0.1. Til tross for dette kan
det likevel være fornuftigå trekke en gummislangeutenpå

dysenfor ytterligere
å sikreseg mot skader.
Hardmetall

Bly

f-r'T r
\:.::,,‘;f,"i:::":f

t

Ti

/ A

kg

f

\St5lmantel
Snittav vanligdyse

En såkalt venturidyse,overlydsdyse,har en noe annen form
enn den vanlige. Den har først en konisk innsnevringog
deretter en svak konisk utvidelse. Denne utformingener
spesielt gunstig, idet luften som river sandkornenemed seg,
kommer opp i en hastighet som er ca. 1,8 ganger lydhastig-

heten. Samtidigfår man ogsåen bedrespredningav sandkornene.

Safldspfedníng
medV€”TU'idY59
GodSpredning

Sandspredning
med vanlig dyse
Ujevn
spredning
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På grunn av faktorer som større dekningsflateog hastighet,
har venturidyserbedre rustfjerningskapasitet
enn vanlige
dyser.
Andre effektivedyser er "sandstorm-dysene".Disse er
utstyrt med hull som trekker inn luft omtrent ved dysens
minste tverrsnitt.
Når det senere snakkes om dysediameter,menes i alle
tilfellerdiametereni det trangestetverrsnitt.

Frisklgftmaske

Den som skal blåse, må alltid være godt beskyttet.Dette er
første betingelsefor at blåsingenskal kunne utføres
effektivt. En viktig del av beskyttelsesutstyret
er friskluftmasken. Fra sandblåseholderenfører en friskluftslange
frem til filteretog reduksjonsventilen.Disse monteres i
sandblåserensbelte. Her kan han selv justere den

luftmengdehan til enhvertid vil ha i masken. Luftengår
inn i masken bakfra, hvor det er to indre slanger som fører
luften rundt nakken og foran ansiktet. Overskuddsluft
presses nedover og holder alt støv borte. Masken er utstyrt
med glass som lett kan skiftes.Ytterst er det et vanlig
glass som slites ganske meget, og som bør skiftes 1-2 ganger
pr. dag. Innerst er det et sikkerhetsglassav plast for å
beskyttesmot splinterhvis det ytterste glasset skulle
knuses.
Hansker

er nødvendig

for å beskytte

hendene

mot rekylen

av

sandkorn. Solide gummihanskerer sikre og har dessuten lang
levetid.
Blåsemateriale
Som blåsematerialehar det vært brukt olivinsand,aluminiumsilikat,grit (kobberslagg)og stålsand,det siste i
stasjonæreanlegg. Da man ofte skal fjerne tildels tykke
maling- og rustlag,vil en kornstørrelsepå 1-2 mm være mest

effektiv.Blåsematerialet
må være tørtog kornenebør ha
jevn størrelse. Det må dessutenvære fullstendigfritt for
salter, olje og fett. Det nytter derfor ikke å blåse med

vanligsjøsand. Da får man et saltlagpå de rengjorte
flatene,noe som senere vil resulterei oppblæringav
malingen og gjennomrustning.
God grit gir ved blåsningomtrent samme resultat som visse
sandtyper. Det er derfor et prisspørsmålhva man skal velge.
Støvet fra de nevnte blåsemidlerer ikke silikosefarlig.
Dette er imidlertidav mindre betydninghvis man bruker
skikkeligbeskyttelsesutstyr.Man skal likevelmerke seg

at det, uansettbeskyttelsesutstyr,
er forbudtå blåsemed
kvartssand.
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Når det gjelder støvplagen,blir denne minst ved bruk av
stâlsand. Her fører imidlertidomkostningenetil at dette
materialet er best egnet der det kan brukes flere ganger.
Av de andre materialenegir aluminiumssilikatminst støv,

men man skalvære klarover at det i så måte kan være
store forskjellerfra fabrikat til fabrikat.

Å brukeblåsematerialet
fleregangerfor å sparepenger,
er ikke nødvendigvisgod økonomi. Med unntak av stålsanden vil blåsematerialenei stor utstrekningbli knust
ved blåsingen. Brukes disse om igjen, vil de, på grunn av
nedknusningenog innholdetav rust og gammel maling, ha
minimal effekt.

Trykkluftfor blåsing
Et passendeblåsetrykker 7 bar. Ved dettetrykkethar
man erfaringsmessigden største effekt i forhold til
slitasjenpå utstyret. Setter man trykket høyere, f.eks.

til 8-9 bar, får man størrekapasitet,
men slitasjenpå
slanger,dyser, ventiler o.l. øker også betraktelig.
Synker trykket under 7 bar, redusereskapasiteten,og ved
et trykk på 5 bar er den omtrent det halve av hva man har

ved 7 bar. Ved trykkpå 4 bar og mindrehar det ingen
hensiktå blåse.
Den luftmengdesom går med til sandblåsinger stor. Ved 7
bar krever en dyse på 7 mm 4 nm3 (normalkubikkmeter)

luftpr. min, en 9 mm dyse omtrent6,5 nm3/minog en ll
mm dyse omtrent 10 nm3/min. Sandblåseapparatetseffekt
bestemmesderfor av kompressorenskapasitet slik at

størrelsen
på sandblåsedysen
må velgesut fra den luftmengdeman har til rådighet.
Lufttilførselensdimensjonerer av meget stor betydning.

Slangerog rør må derforha tilstrekkelig
tverrsnitttil
at trykkluftenskal kunne føres fram til arbeidsstedet
uten trykktap av betydning. Som en generell regel kan man
si at trykkluftledningenebør være minimum l l/2". For
mindre ledningstverrsnitter det vist et diagram på neste
side. Her kan man se hvordan trykket synker med økende
ledningslengde.
Ved siden av å ha tilstrekkeligluftmengdemed riktig

trykk,må luftenvære tørr. Følgerdet med vanndråperinn
i sandbeholderen,vil sanden snart klabbe seg og hele
arbeidet gå i stå. For den som blåser, er det også

sjenerendeå få fuktigluft inn i masken. Vannutskillere
er derfor nødvendige. Ved store arbeider hvor man
eventuelt

bruker

flere blåseaggregater,

kan det også

lønne

seg å ha en ekstra trykktank. Denne virker da både som
vannutskillerog trykkutjevner.
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Lufttrykk

i bar
Nl

Trykktap
i trykkluftsledninger
avhengig
av ledningslengde
og diameter

vedIuftforbruk
3,5—4,o
m3/minreferert
til
Iufttrykk
7 bar.
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Fremgangsmåte
ved blåsing
Når kompressoren
startes,skal alle rør, slanger og en
eventuelltrykktankførst blåsesi et par minutterslikat
kondensen i systemet blir fjernet. Etter at luftslangen
fra trykktankener koblet til sandblåseren,settes trykket

på. Sandbeholderen
fyllesmed sandtil den er full,og i
hovedtrekkeneblir fremgangsmåtenfor oppstartingfølgende
for alle typer sandblåseapparater,
se i denne sammenheng
figur under avsnittet"Sandblåsingsaggregat
- hovedtyper":
l.
2.
3.

Utløpsventilenstenges
Sandventilenstenges
Passeringsventilenstenges

4.
5.
6.

Innløpsventílen
åpnes
Trykketpå manometeret
kontrolleres
Passeringsventilen
åpnes,og luftenfår passerefritt

7.

ut av dysen
Sandventilenåpnes til den ønskede sandmengdeer
nådd. Passende blandingsforholdmellom luft og sand

250
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betyrmeget,for blåsekapasiteten
blir litenbåde ved for
liten og ved for stor sandtilførsel. Med helt åpen ventil
kan det gå med 2-3 ganger mere sand enn nødvendig. Man må
derfor prøve seg fram til den gunstigstesanddosering.
Når

sandventilen

er innstilt

vil det

ikke være nødvendig

å

justere den.
Følgende fremgangsmåtebenyttes når blåsingenskal
avsluttes:
l.

Innløpsventilenstenges

2.

Utløpsventilen
åpnes. Når all trykklufter gått ut
av beholderen,faller ventilen i påfyllingshullet

ned, og beholderenkan på ny fyllesmed sand.
Passeringsventilenog sandventilenbehøver man ikke
røre.
Selve sandblåsingener enkel. Det viktigsteer å holde
dysespisseni riktig avstand fra arbeidsflaten. Riktig
avstand varierermellom 20 og 40 cm, og avhenger av

overflatens
tilstand.Blåserman på tykkeog seige
malingsfilmer,må man bruke kortere avstand enn ved

blåsingpå rust. Underarbeidetskal sandblåsedysen
føres
roligover arbeidsflaten
i det den danneren vinkelpå
mellom 600 og 800 med denne. Partier med dype
rustangrepmå som regel sandblåsesfra forskjelligekanter.

De blåsteflatenemå ikkefå tid til å rustefør de
males. Hvor ofte man skal avbryte blåsearbeidetfor å
male, blir derfor en vurderingssak.

Før man begynnerå male,må de blåsteflatenegjøreshelt
rene for sand og støv. Har man brukt stillingerved

blåsingen,
må disseførstfeiesrene. Derpåbrukerman
pressluft,førstpå stillingene
og så på de flatersom
skal males.

Man må naturligvis
også sørgefor at det ikkesidenblåses
sandstøvtilbakepå nymalteområder. Sandenbør derfor
fjernes

eller dekkes

til med presenning.

Om nødvendig

må

det ved rengjøringenav flatene benyttes støvsuger.

_S;3QéL>£5;§i_99_§§:a2e§£E_%ter
<29__sandf0rbruE
Den kapasitetman får ved sandblåsing,er avhengig av:
l.

Hvor lett tilgjengeligoverflatener

2.

Hvordan

overflatens

beskaffenhet

er (det vil si hvor

tykk rusten er, og hvilken maling eller hvilket

beleggsom er på fra før).
renhetsgrad

man ønsker

(Sa 2, Sa 2 l/2 eller

3.

Hvilken
Sa 3)

4.
5.

Hvilket blåsematerialeman har
Hvilket dysemunnstykkeman bruker

6.

Blåsetrykket.Det bør være7 bar ved munnstykket
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7.

Luftmengde. Kompressorenmå levere nok luft, og

8.
9.

At sandtilførselener passe.
At luften er tørr

ledningene
må være tilstrekkelig
grove.
nbUJN

I praksis
harmanpå frieflater
blåstca.100m2 til
Sa 2 1/2 på en 8 timersdag med et relativtlite
sandblåseapparat
(120litersbeholder,7 mm dyse).Det må
antasat flateneda var relativtlettå blåse. Normalt
bør man ikkeregnemed mer enn 4-8 m2/timeog mann på et
så liteapparatnår det blåsestil Sa 2_l/2,selvom
flateneer letttilgjengelige.
Ved beregningav kapasiteterer det tatt hensyn til at

effektivblåsetidaldrier 100 %. Nettoblåsetidpå 60 %
som "i felten" er realistisk,gir da kapasitetfra 4 til 8
m2/time og mann avhengig av blåseutstyrog flatens
beskaffenhet.
Sammenlignerman blåsekapasitetmed kapasitetenved
avrustningmed slynge (rusthammer),roterendestålbørster
osv. til St 2, ser man at kapasitetenfor sistnevnteer
vesentlig lavere. Slik avrustningkrever anslagsvis2,5

gangerså mangetimeverksom blåsingmed det lille
apparatet (120 liters beholder)til Sa 2 1/2.
Sandforbruketavhenger av flere faktorer,hvorav de
viktigsteer:
l.
.
.

.

Overflatensbeskaffenhet
Renheten som forlanges
Riktig reguleringav sandventil

Lufttrykkved blåsing

På middels rustne overflatermed gammel maling vil man ved

blåsingtil Sa 2 1/2 normaltha et sandforbruk
på

20-25kg/m2,
Ved tykk rust og seige belegg kan man komme opp i forbruk

på 80-100
kg/m2 vedblåsing
tilSa 2 l/2. I så fallbør
man se om man ved sliping,trykkluftmeislingeller andre
metoder kan fjerne hovedpartenav belegget for à redusere

sandblåsetid
og sandforbruk.
Er sandforbruket

stort, må man kontrollere

at lufttrykket

er høyt nok, og at sandventilenikke er åpnet for meget.
Det à holde

sandforbruket

lavt betyr meget

for økonomien,

fordi de direkte utgifter til sand utgjør mer enn 50 % av

sandblåsingsomkostningene
underde flesteforhold.
I det totale

omkostningsbildet

utgjør

sandblåsingen

ca.

70 % av de totale omkostningene. Det er derfor like

viktigå ha kontrollmed sandblåsingen
som med malingen!

18

Ejerning
av blåsematerialet
Før malingpåføressandblåsteflatermå blåsematerialet
fjernes omhyggeligslik at støv og sand ikke avsettes i

malingfilmen.Den bruktesandenanbringespå en slikmåte
at den ved idriftsettelsenav kraftverketikke kan gjøre

skadepå mekaniskellerelektriskutstyr.
Blåsesandenkan fjernesmekanisk for hånd ved skyfling,
skuffing,børstingog feiing.

Når sandenmå transporteres
lengrestrekninger
for
anbringelsebenyttes som regel sandsuger,evt. en

kombinasjon
av sandsugerog håndkraft.
For arbeiderpå kraftanleggbenyttes normalt sandsugere
med kapasitetfra ca. 2 til 5 tonn sand pr. time.
Kapasitetenvarierer imidlertidmed sugelengden.De minste
typene er trykkluftdrevne,mens de største normalt har
elektriskdrift.
Trykkluftbehovetfor de luftdrevnesugerne er i

størrelsesorden
fra 5 til l4 nm3/min.med trykk7 bar.
Motoreffektenfor de største typene med elektriskdrift er
ca. 50 kW.
i
l

Maksimal sugelengde (slangelengde)viser seg i praksis å
være ca. 50 m.

Sandfjerningi forbindelsemed arbeider innvendigi
rørledningerer ofte problematiskog krever spesiell
forberedelse.
I rør med 350 vinkel eller mer sklir sanden av seg selv
slik at all sand kan samles opp i bunnen av det bratte
partiet.

Medvinkelmellom30°og 35°vilsanden,
avhengig
av
hvor glatt rørbunnener, samle seg i store mengder
nedenfor arbeidsstedet,for plutselig å utløses i ras.
Personellmå følgelig ikke oppholde seg under sandansamlinger hvor ras kan forekomme.
Dersom forholdenepå stedet tillaterat det fra tid til
annen går sandras,

kan sanden

umiddelbart

etter

hvert

ras

fjernes i bunnen av det bratte partiet.
Ned mot stasjonenkan sandras som regel ikke tillatesog
sanden må da fjernes

etter hvert med sandsuger

evt. skyves

for hånd ned til nærmesteuttak.
I

rør

med

vinkel

under

300

blir

sanden

liggende

og må

fjernesentenfor håndellermed sandsuger.For å kunne
benytte sandsugermå det pga. slangelengden,være
mannhull, stusser eller andre muligheterfor innføringav
sugeslangefor ca. hver 100 m.

K
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Stålbørsting,skrapingog rustpikking
Stålbørstingog skrapinghar tidligerevært meget brukt
ved forbehandlingav stålflateri forbindelsemed maling.

Det må i denne sammenheng
også fremhevesat en god
håndskrapemed hardmetallskjær,selv i våre dager, kan
komme til nytte.
Med manuelt utstyr er imidlertidmetodene meget
tidkrevende.Forskjelligetyper av elektriskog pneumatisk
drevet håndverktøyøker kapasitetennoe, men heller ikke
her kan man

konkurrere

med sandblåsning.

Av bankeutstyrer antagelignålepikkerå foretrekke
fremfor hammere som synes å gi sterk opphamringav stålet.

Detteførertil for storruhetog uheldigemekaniske
overflatespenninger.

Luftdrevnemeiselhammere
på langtskafter derimothendige
i bruk og fjerner rust og maling relativtbra. De kan
derfor

brukes

til grovrensing.

Der det er tykke

lag av

rust og maling, kan det være en fordel å bruke slikt
verktøy før sandblåsing.Ovenfornevntemetoder gir derimot
ingen tilfredsstillendefjerningav salter, sveiserøykog
fett.
Ellers skal man være klar over at man ved maskinell

stålbørsting
får en poleringseffekt
som gjør at flatenkan
se blank ut selv om det sitter forholdsvismye rust igjen.
Poleringsvirkningenkan også føre til at flaten blir glatt
og følgelig gir en dårligere heftfasthet for malingen.
Stålbørsting må derfor alltid brukes sammen med annet

verktøynår rustener tykk.
Vil man velge å benytte ovenfornevnteforbehandlings-

metoderutenetterfølgende
sandblåsing,
er det en
forutsetningat det ikke er skadeligeforurensningerpå

flatene.Gradenav renhetsom oppnåser ikkegod nok til å
få maksimal

levetid

for noen maling,

uansett

type og

uansett hva malingbrosjyrensier. Skraping,banking og
stålbørstingskal derfor være nødutveiernår en bedre
avrustning

ikke lar seg gjennomføre.

Sliping

Denne metoden er i sin natur en sponfraskillendeprosess.
I tillegg

foregår

den med en forholdsvis

høy lokal

temperaturi slipeområdet,noe som kan virke gunstig i
forbindelsemed fjerningav forholdsvistynne oljefilmer.
Smergling/sliping

med hurtiggående

smergelpapirrodell

er

megetanvendelig
på platerutengravrust.Det går greitå
fjerne vanlig maling og rust. Ved reparasjonav sår på
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plane flater oppnår man raskt en nedslipningog utjevning
av kantene.Utstyret egner seg ikke til fjerningav
malinger som smelter ved oppvarming,som f.eks. asfalt og
tjæreprodukter.De kleber seg fast i papiret.
Når det gjelder den ferdigbehandledeflates overflateruhet, har man her de samme negativevirkningersom ved

maskinellstålbørsting.
En annen vesentlig innvendingmot metoden er at man fra

slipingenfår en sprutav små glødendejernpartikler.
Når
metoden anvendes i forbindelsemed forbehandlingav mindre

lokaleområderpå en malt konstruksjon,
eksempelvis
sveiseskjøter,vil spruten lett kunne ødelegge malingsfilmen på de omkringliggendeflater som allerede er ferdig
behandlet.

Flammerensing
Flammerensinger endel brukt i skipsindustrien.Prinsippet

er at man ved raskoppvarmingfår glødaskall
og rusttil å
utvide seg mer enn det underliggendestålet, og de
spenningersom oppstår, forårsakeravskalling.
Når flammerensingenutføres riktig, blir ikke selve
stålkonstruksjonenutsatt for særlig oppvarming,og man
regner med at den ikke får høyere temperaturerenn ca.

150 °C, hviketikkevil føretil strukturforandringer.
Riktig fremgangsmåte,godt utstyr og en nøyaktig utført
børsting eller sliping etter flammerensningenvil gi en
god avrustning.Det er beklageligat flammerensningenofte

har vært utførtså dårligav man har fåttresultatersom
ikke er bedre enn ved middelmådigbørsting.Flammerensning
bør derfor

utføres

av fagfolk,

og man må lage seg en

standard for resultatetav arbeidet.
Et argument i flammerensningensfavør er at første
grunningsstrøk

kan påføres

mens konstruksjonen

ennå er noe

Vafm:maksimalt
35 °C.Underuheldige
klimatiske
forhold
skulle man derfor kunne sikre seg at dette strøket tørker

godt og får en sjansetil å stå bedre.

Rengjøringmed løsningsmidler
Avfetting kan utføres ved vasking med løsningsmidlerog
etterfølgendetørring.En slik fremgangsmåtekan være
nødvendigpå store konstruksjonerhver det er kommet
flekker av olje og fett, men det er ingen virkelig
effektivmetode, og resultateter svært avhengig av
arbeidetsutførelse.Sparer man på fillene og løsnings-

midlet,vil man ikkeoppnåden tilsiktede
avfetting,
men
bare

fordele

fettet

utover

flatene.
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Resultatetblir langt bedre hvis man bruker avfettingsmaskiner hvor løsningsmidletfår virke enten i væskefase
eller i dampfase,men slikt utstyr kan bare brukes til
forholdsvissmå gjenstander,og det er stort sett bare
brukbart til produkter som masseproduseresog leveres
ferdig lakkert fra fabrikk.
Etterfølgendetabell gir noen data for vanlig brukte
løsningsmidler.Tabellen fokuserernoen av ulempeneved
avfettingmed løsningsmidlerinnendørs.Når det gjelder de
yrkeshygienisketoleransegrenser,vises det imidlertidtil
offentlig forskrifter.
Tabell

Løsningsmidlerfor avfetting

Middel

Beskrivelse

Kulltjærenafta Hovedsakelig
toluen, bensen
og xylen
Alifatiske
kullvannstoffer.

Stoddards
solvent

Petroleums-

White spirit

Petroleums-

Ca.

0,9 - 6

16 0C.

vol %
Kan fåes m.
høyere fl.pkt.

ca. 38 0c

0,8 - 5
vol %

Som fore-

gående

fraksjon
d?

fraksjonm.
kokepunkt
150 - 2000c

Xylen

Eksplosjonsgrense

_ 4 og _
+ 10 °C
Fåes i forskj. Highflash
kval.
ov. 30 0C

Petroleumsnafta

Toluen

Flammepunkt

ca. 38 Cc
Highflash
520C

Vannklar,
aromatisk
kullvannstoff

7 0c

Vannklar,
aromatisk
kullvannstoff

27 OC

Som fore-

gående

1'3

'-

6,8

vol

Trikloretylen Vannklar,
Intet
tung væske m.
gjennomtrengende

l,0
vol %

6,0

Ikke brennbar

ved vanlig
temperatur

lukt

Perkloretylen Minner om
Intet
trikloretylen,
men har høyere
kokepunkt

Ikke brennbar
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Avfetting av gjenstanderi løsningsmiddeldamp
med lukket

utstyrnår prosessenforegårautomatisk,
må sieså være
særlig gunstig.Med slikt utstyr har man ikke bare
eliminert forgiftnings-og eksplosjonsfaren,men forbruket
av løsningsmiddeler også redusert til et minimum, og
gjenstandenekommer ut fettfrie,varme og tørre.

Rengjøringmed alkalier
Alkalisk rengjøringvil ofte falle billigereenn
rengjøringmed løsningsmidlerog fjerner ikke bare fett og
olje, men også eventuellevannløseligesalter og smuss.
Rengjøringenkan foregå i tank, ved sprøytingeller ved
skrubbingog børsting.De mest effektivemetoder er
rengjøringi tank ved høy temperaturog trykksprøytingi
lukket kammer. Brukes det bad, lar man gjerne væsken koke,
og fettet på overflatenforsåpesraskt samtidig som olje
og smuss

fortrenges.

Er materialene

svært

forurenset,

bør

det brukes to tanker, den første til grovrensingog den
andre til etterrensing.
Nedenfor er det satt opp to eksemplerpå sammensetningav
alkaliskerengjøringsmidler,hentet fra “Good Painting
Practice"
l. Natrium-metasilikat60 %, soda 10 %, tetranatriumpyrofosfat 10 %, trinatriumfosfat10 % og fuktningsmiddel
10 %. Sistnevntetilsettingsmiddelskal øke væskens
evne til å flyte utover, og kan eksempelvisvære
etanol.
2. Trinatriumfosfat32 %, tetranatriumpyrofosfat
20 %,
soda 26 %, kaustikksoda16 % og fuktningsmiddel6%.
Ved rengjøringi bad bruker man gjerne 30-75 g/l av slike
rensemidler.Ved trykksprøytingbruker man adskillig
lavere konsentrasjoneri den resirkulerendeoppløsningen.
Her er 2-15 g/l vanlig. Oppløsningenskiftes forholdsvis
ofte slik at man unngår skumdannelseog opphopingav
smuss, noe som vil tette sprøytemunnstykket.
Temperaturen
ved trykksprøytinger gjerne 80-95 OC, og
behandlingstiden

er 15-75 sekunder.

Mindre effektiv enn ovennevntemetoder er manuell vasking
av overflater

med alkaliske

oppløsninger,

fordi

temperaturennødvendigvisvil være lavere.Manuell vasking
vil derfor

som regel bli brukt bare der de andre metodene

ikkekan brukes,f.eks.på storekonstruksjoner.
Når man
har brukt sterke alkalierved rengjøringav metallover-

flaten,må man skyllegodtmed vann for å få fjernetalle
alkaliskeresterfør malingpåføres,og helstskalman
nøytralisere

med

fortynnet

fosforsyre.
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Rengjøringmed emulgerendeoppløsning

Et emulgerende
løsningsmiddel
er ofte et konsentratsom
kan fortynnesmed parafinellerwhitespiritfør bruk.
Konsentratet
bestårgjerneav et syntetiskemulgeringsmiddel, vann og en organisk fettløser.Det bør blandes
grundig i en homogenisatoreller kolloidmøllefor at det
skal bli stabilt nok.
Etter at konsentrateter tynnet med 4-10 deler av en
petroleumsfraksjon,er det ferdig til bruk, og
gjenstandene

som skal renses,

dyppes

i oppløsningen.

Hvis

det er store konstruksjoner,sprøyteseller strykes

løsningenpå. Når det har fåttvirkeet par minutter,
spyles overflatengrundig med vann, helst varmt. Etter en
slik rensning kan det være en ganske tynn oljefilm på
overflaten,men den vil ikke influerepå heftfasthetenhos
de fleste malingtyper,fordi den blir tatt opp i malingen.
Metoden egner seg godt til rengjøringav nye
konstruksjonerfør de skal males.

Damprensing
Damprensing (steamcleaning)er en metode som har vunnet

innpassi den seneretid,og her i landetbrukesden
særlig i forbindelsemed rensningav bilskjermereller

understell.
Den kan med fordelbrukespå store
konstruksjoner,f.eks. jernbanebroero.l. Rengjøringen
foregår ved at man fører damp og en oppløsningav alkalier

til et munnstykkesom blåserblandingen
på overflaten.
Man
kan behandlemalte gjenstanderuten å skade malingen hvis
man bruker svake alkalier i en konsentrasjonsom ikke
overstigerl/2 %, og man behøver ikke engang vaske etter
damprensningenhvis arbeiet er utført riktig. Man kan også
fjerne vanlige malinger fullstendigved å bruke sterke
alkalier i en noe høyere konsentrasjon.
Utstyret til damprensningkan med fordel brukes til
spyling

av gjenstander

som er renset med emulgerende

løsningsmidler.

Vurdering av metodene for avfetting
Med dette

skulle

de viktigste

avfettingsmetoder

være nevnt.

For rensningav mindre ting som leveres ferdig lakkert fra
fabrikk,vil det være naturligå bruke avfetting i
løsningsmiddeldampeller alkaliskebad, mens store
konstruksjoner

som ikke kan behandles

slik, kan renses

f.eks. med emulgerendeløsningsmidlereller ved
damprensning.De nevnte metodene gir alle overflatersom
er så fri for olje og fett at malingen hefter godt til
underlaget.
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Etter avfettingmed alkaliermå en metalliskoverflate,
som nevnt,

skylles

meget

godt,

og helst

skal den

nøytraliseresmed fosforsyre.Nøytraliseringener ikke
nødvendigetter vanlig vasking av gammel maling før
ommaling,da er det tilstrekkeligå skylle med rent vann.

Avrustningspastaer
Fastståendekonstruksjonerkan naturligvisikke behandles
i bad, men i dag finnes det midler som ved påstrykning
fjerner rust og glødeskall.De foreliggeri pastaform,
inneholdersyre og et fortykkelsesmiddel,
og de påføres i

gansketykkelag.Beleggetskalbli sittendepå flatene
til rustog glødeskaller fjernet,hvorpådet spylesav.
Midlene kan fjerne glødeskalli løpet av 4-6 timer. Det er
enkelte praktiskemangler ved disse midlene. Er
temperaturenlav, går avrustningenlangsomt,og hvis det
regner, sklir belegget nedover vertikale flater.Er
fuktigheteni luften for lav, tørker pastaen inn før
avrustningener fullstendig.Rust under maling eller fett
fjernes ikke ved denne metode.

"Thome-metoden"

NSFI har prøvet et stort antall malinger som angiveliger
velegnet på rust, men har hittil ikke funnet noen som er

bedreenn blymønjenenår det ikkelar seg gjøreå rengjøre
underlagetforskriftsmessig,det vil si å fjerne rusten.
Det har også vært diskutertom malingsresultatetblir
bedre dersom rusten kan omdannes til eksempelvismineralet
magnetitt før eventuellovermalingfinner sted. Dette har
imidlertidingen hensikt fordi det ikke er rusten i seg
selv som skaper problemene,men derimot de vannløselige
saltene i rustbelegget.Her kan nevnes klorider,sulfater

og ammoniumforbindelser,
se forøvrigkapittel1.
I henhold til dette har sivilingeniørOle Thome, NSFI,
utvikleten metode for behandlingav fastsittenderust med

tankepå å nøytralisere
vannløselige
salter.
Rusten påsprøytesførst en oppløsning/oppslemming
av surt
kalsiumfosfat,

Ca(H2P04)2

x H20,

i en mengde

som

overstigerdet som er nødvendigfor å felle ut sulfationer
som kaliumsulfatog danne saltsyreav de klorider som
foreligger.
Etter at oppløsningener tørket inn, påsprøytesen
oppløsning/oppslemming
av lesket kalk, Ca(OH)2, 1 en
mengde som overstigerdet som er nødvendig for å
nøytralisereoverskuddetav surt fosfat og tilstrekkelig

til å frigjøreammoniumioner
som ammoniakk.
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På en konstruksjonsom eksempelviser behandlettil St 2

(SIS055900)
Vildetværeigjen
250-500
gramrust/m2.
Denne inneholderl-2 o/oo løseligesalter,m.o.a.inntil
Ca. 1 9/m2.For à fellesulfaterog frigjøresaltsyre
trenges

da ca. 1,5 gram

surt

fosfat/m2

og man bruker

følgeligminst 3 g/m2.For den etterfølgende
nøytraliseringkreves anslagsvis0,6 gram (Ca(OH)2/m2_
Her bør man derfor benytte minst 1,5 g/m2_
Fremgangsmåtenfører til at man i den gjenværenderusten
bare har tilbake en liten mengde, 3-4 g/m2, av salter
som er lite vannløselige,og som man ikke behøver å fjerne.

Metodenkan også være aktuellpå flatersom sandblåses,
idetselvden bestesandblåsing
ikkeer i standtil å
fjerne vannløseligesalter dersom flatene er sterkt
korrodertemed groptæringer.

Det man da kan tenkeseg,er â sandblåsetil Sa 2,
hvoretterovenfornevntebehandlingmed kjemikalier

foretas.En sistesandblâsing
til Sa 2 l/2 vil etterdette
gi et meget godt underlag for malingen som siden skal

påføres.Blir imidlertid
flateneetterkjemikaliebehandlingen

børstet

for løstsittende

kjemikalierester,

bør

den siste sandblåsingenkunne være unødvendig.

Det må imidlertid
understrekes
at selvom metoden
teoretiskskulle kunne virke etter sin hensikt, er den til

nå i litenutstrekning
blittutprøvdved praktiskeforsøk.
Yrkeshygieniske
forholdi forbindelse
med påsprøytingen
av
kjemikaliene,vil i tillegg kunne brukes som argumentmot

metoden.Særliggjelderdettenår arbeidetskalutføresi
trange, lukkede rom.
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3

PÅFØRING

Av MALING

lneledniag
Det er en lang rekke påføríngsmetodersom er i alminnelig
bruk i dag, men for jern og stålkonstruksjonerer det
stort sett bare penselpåføring,rullingog sprøytingsom
er aktuelle.Disse blir derfor nærmere omtalt nedenfor.

Det må likevelpåpekesat det uansettpåføringsmetode
er
om å gjøreat malingenkommerpå i jevn filmtykkelse,
og
at overflatenblir fuktet av malingen slik at denne binder
til underlaget.

Høytrykkssprøyte

I høytrykkssprøytensettes malingen under meget høyt trykk
(100-300

bar),

før den slippes

ut gjennom

en dyse. Metoden

kalles på engelsk "AirlessSpraying",men dette er kanskje
ikke noe heldig betegnelse,for også her brukes det
trykkluft,ikke til selve sprøytingen,men til drift av
malingpumpen.
Fordeler ved høytrykkssprøyting:
l Kapasitetener meget stor, opp mot 250 m2 pr, time_
2

Malingene

behøver

ikke å tynnes,

og det kan derfor

leggespå tykkerefilmpr. strøk.
3

Utstyreter enkeltå bruke.

Ved høytrykkssprøytingsom ved andre påføringsmetoder,må
man velge utstyr som passer til de malingene som skal
anvendes.Det er viktig å se på omsetningsforholdet,
dvs.

forholdetmellomtrykketpå inngåendeluftog det trykket
som malingen får. Dersom omsetningsforholdetfor eksempel

er 1:20og inngåendelufthar et trykkpå 5 bar,blir
malingstrykketfølgelig 100 bar. Dette kan være fullt
tilstrekkeligfor de fleste malingstyper,men ikke stort
nok ved produktersom er tyktflytende.Epoksytjæremalinger
synes å være de som krever

høyest

trykk. Her bør man velge

utstyr med omsetningsforholdpå minst 1:40 dersom
sprøytingenskal gå greit. Slikt utstyr er naturligvis
også velegnet

for alle andre malings

typer.

I en ny type sprøyteutstyr som har kommet på markedet i de
senere år, blir malingen automatisk forvarmet til
ca. 50 - 60 0C før den pumpes frem til dysen. Ved dette

blir det nødvendigesprøytetrykklavere enn det som er
angitt ovenfor.Metoden omtales ofte som "varmsprøyting".

Det kan ogsåvære aktueltå forvarmemalingennoe når man
benytter

konvensjonelt

høytrykkssprøyteutstyr.

Dette

er

imidlertidikke varmsprøytingslik denne blir beskrevet

på foregåendeside.
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Varmsprøytingenmå heller ikke forvekslesmed den såkalte
korel-metodenhvor det benyttesen gassbrennersom er
påmontert sprøytepistolen.Denne metoden var tenkt
benyttet ved fuktige forhold,men systemethar ikke
innfridd forventningenen,se også kapittel 7, avsnitt
"varmeovner- varmevifter“.
Varmsprøytinger derimot en akseptertavart av
høytrykkssprøytíngselv om det er en viss risiko for
tørrsprøytinghvis avstandenfra sprøytepistolentil
flaten blir for stor.
Det har ingen hensikt å beskrivehvordan høytrykkssprøyteutstyr

skal brukes

og behandles.

Dette må sees og

innøves,og det er i denne forbindelsemange velegnede

bøkerog instruksjonsfilmer
på markedet.
Forsøk har vist at sprøytermaling som regel gir en like
god film som maling påført med pensel. Med unntak av
første strøk kan det være en fordel å bruke sprøyte
fremfor andre påføringsmetoder,idet filmoverflatenofte

blirjevnereenn ved bådepenselpáføring
og tulling.Det
gjelderimidlertid
førstog fremstnår stålflaten
er jevn
og fri for porerog groptæringer.
Sprøytinger lite egnet ved mindre malerarbeider,i det

det går med en viss tid til å gjøre istandutstyretog
til senere

rengjøring.

En annen

ulempe

er at det ofte er

nødvendigå skjerme omgivelsenenslik at disse ikke blir
tilsølt av maling.

Påføringmed pensel
De beste penslene har tradisjoneltvært laget av lang

svinebust.
Fenselhårene
er da huleog på sammetid myke
og spenstige.

Dette

gir penselen

dens

evne til å kunne

følge underlagetog legge igjen en malingfilm i groper og
ujevnheter.

En god bustpensel

holder

godt på malingen

under dyppingen,og ved påstrykningenavgis malingen som
et jevnt,

ensartet

sjikt. En god maler

kan med pensel

leggepå strøkmed en forbausende
ensartetfilmtykkelse.
Det er imidlertid

bare pensler

av god utførelse

og riktig

materiale som fullt ut har disse egenskapene.
Penselpåføringenhar spesielten fordel fremfor andre

påføringsmetoder,
nemligden intimekontaktsom man får
med underlagetsom skal males, Malingen arbeides inn í
dette, slik at alle hulrom, porer og fordypningerfylles
med maling. Denne egenskap gjør penselen særlig godt
egnet ved ujevne og ru flater og hvor det ellers er

vanskeligå kommeordentligtil med annetverktøy.Ved
maling under fuktige forhold kan penselpåføringvære
heldigereenn sprøytingog rulling.Det kan her synes som
om vannfilmenpå overflatenblir revet opp og blandet `
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malingen, slik at denne tross alt fukter underlagetog

får god heftfasthet,
selvunderomstendigheter
som ikke
er tilfredsstillendeved andre påføringsmetoder.

Penselener i dag likevellitebrukttil påføringav
malingpå størrejernog stålkonstruksjoner.
Den
vesentligsteulempen er at kapasitetenblir liten. På
lett tilgjengeligeoverflatervil en flink maler kunne

dekkel5"20mg pr. time,noe som synkertil 10 m2
eller mindre om det er vanskeligadkomst. I tillegg

kommerdet forholdat filmtykkelsen
ved påføringmed
pensel blir l/2 - l/3 av det en tilsvarendefår ved en

påsprøyting.

Påføringmed malerrulle
Malerrullener et verktøy som er meget brukt på jern og

stålkonstruksjoner.
Malingenvalsespå i stedenfor å
strykes ut. Friksjonenog dermed det mekaniske arbeidet
blir mindre enn ved bruk av pensel, samtidig som større
flater

kan dekkes

ved hver arbeidsbevegelse.

Dette

øker

kapasiteten
betraktelig,
men malingenblir ikkepå samme
måte som ved pensel arbeidetned i underlagetog trykket
inn i fordypningerog ujevnheter.På et porøst og ujevnt
underlag er derfor rullen ikke hensiktsmessig,og
eventueltstøv eller vannfílm blir heller ikke revet opp
og blandet inn i malingen.Malingen vil derfor bli

liggendeutenpå,utenå bindetil stålet.Mangeuheldige
resultaterkan føres tilbake til kombinasjonenedårlig
rengjortunderlagog påføring av maling med rulle.
Rullen kan, avhengig av underlaget,være dårlig egnet til

påføringav førstemalingsstrøk.
Når detteer kommetpå,
blir rullen derimot mere atraktiv.
Rasktørkendemalinger som f.eks. vinylmalingerkan

imidlertid
være vanskeligeå påføre.Tyktflytende
malinger som f.eks. epoksytjære,vil kunne gi en svært ru
overflate
Malerrullen

om rull benyttes.
er først og fremst velegnet

på større,

plane

flater.På små,brutteflater,i krokerog hjørnerhvor
det er vanskeligå komme til, bør den ikke benyttes.
Kapasiteten

er omtrent

3 ganger

så stor som ved bruk av

pensel, d.v.s at en øvet maler bør kunne dekke ca. 50
m2 pr. time.
Filmtykkelsenman påfører med rulle, er som ved penselpå-

føring,liten.En skalsåledesværeoppmerksom
på at man
også

for påføring

med rulle bare har l/2 -l/3

får ved påsprøyting.

av det en
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4

MALINGSTYPER

Asfalt og tjæremalinger
Asfalt er enten et naturlig forekommendeprodukt eller
den destillasjonsrestsom blir igjen ved raffineringav
jordolje. Den sistnevntetypen kalles petroleumsasfalt
og er meget lik den naturligeasfalt.
Selv om de forskjelligeasfaltenekjemisk sett er bygget
opp av noenlundesamme stoffer,varierer de fysikalske
egenskapermed mengdeforholdetmellom komponentene.
Naturlige asfalter er dessuten i mer eller mindre grad
forurenset

med mineralske

bestanddeler

som influerer

på

egenskapene.
Stenkulltjæreer den destillasjonsrestsom blir igjen
etter at tjærens lettflyktigebestanddelerer fordampet.
Kjemisk sett har tjære lite til felles med asfalt, og man
skal merke seg at den ikke er løselig i white spirit
eller andre petroleumsfraksjoner.Derimot kan den løses
av kulltjærenafta,

xylen

eller andre

aromatiske

hydrokarboner.
Verken asfalt eller tjære har i seg selv noen aktiv
rusthindrendevirkning. Beskyttelsenoppnås bare ved at
de danner

tette

filmer

som hindrer

fuktighet,

oksygen

og

aggressive
gasseri å trengeinn til den underliggende
flate.

Asfaltog tjærestårgodtmot syrerog alkalier.Disse
egenskapenegjør at asfalt- og tjæreproduktermed fordel
kan brukes som beskyttendebelegg i kjemisk industriog
ellers hvor stål skal beskyttesunder særlig fuktige og
uheldige forhold.
Som de fleste andre materialerhar også asfalt- og
tjæreproduktenesine svake sider.
En ulempe er at værbestandighetenkan være mindre god.

Underlysetspåvirkninghar beleggeneen tendenstil å
sprekke,

slik at det dannes

et mønster

som minner

om

krokodillehud. En slik sprekkingkalles krakelering.
I skipsindustrienbrukes tjære som bindemiddeli
rusthindrendeundervannsprimere.De er høyt pigmenterte

med aluminiumog gir usedvanlig
tettefilmer,som selv i
liten filmtykkelse(100 um) gir langvarigbeskyttelse.
Enda bedre beskyttelsegir smelteasfalt. Da grunnes det
først med en asfalt~oppløsning,og så påføres smeltet
asfalt med sprøyte eller kost. Slike belegg legges

gjernepå i en tykkelseav l~2mm ellermere. Denne
typen benyttes helst i tanker o.l.

Smak~og luktfrieasfaltmalinger
finnesogså. Disse
brukes

ofte

i forbindelse

med drikkevann.
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Egenskaperfor asfalt og tjæremalinger:
l.

Værbestandighetener mindre god, og produktenebør
ikke brukes på steder hvor de utsettes for sollys.

2.

Tørketídener helt avhengigav hvilket produkt det

dreierseg om. Asfaltsolusjoner
er tørrepå
2-4 timer. Undervannsprimere
er tørrepå 2-6 timer,
avhengigav om produktetpåføresi tykkellertynn
film. Ventilasjonen
bør være god for å sikreat

3

løsningsmidleneforsvinner.Smelteasfalter ikke
tilsatt tynningsmidlerog er følgelig tørr så snart
den er avkjølt.

3.

Heftfastheten
mellomstrøkeneblir alltidgod, så
sant underlageter tørt og fritt for salter og olje.

4.

Forbehandlingenbør være til minimum Sa 2.

Alkydmalinger
Alkydoljerer en type bindemiddelsom har fått utstrakt

bruk ettersisteverdenskrig.De brukesbåde til
grunningsmalingerog dekkmalinger,såvel utendørs som
innendørs.
Alkydharpiksenfremstillessyntetiskved forestringav
alkoholermed syrer (f.eks.glyserolog ftalsyre).Ved
sammenkokingmed forskjelligeoljer eller oljefettsyrer

fårman det som populærtkallesalkydoljer.
Ved å brukeuliketyperav alkydharpiks,
ved å kombinere
ulikeoljerog ved å variereforholdetkan man få sluttproduktetsegenskapernesten som man vil. Vanligvis
skilles det mellom fete eller oljerike alkyder med opptil
80 % fettsyreinnholdog magre med under 50 % fettsyrer.
Det er særlig de fete alkydoljersom brukes i korrosjons—
hindrendemalinger utendørs. De fettsyrersom brukes til
modifisering,

er linolje,

treolje,

soyaolje,

tallolje,

risínusoljeog fiskeolje. Flere av de nevnte oljetypene
har først gjennom alkydene fått betydningsom verdifulle
maling- og lakkråstoffer. Rene alkydoljerhar for høy
viskositettil å kunne brukes direkte i malinger. De
tynnes derfor med løsningsmidler,som regel white spirit,
til riktig konsistens.

Ved å tilsette spesiellestoffer under fremstillingsprosessen får man såkalte tíxotrop-alkyder,som gir
malingeneen geleaktig konsistens. Malingeneblir like

letteå påføre,men de kan påføresi tykkerelag uten
siging, og de har også mindre tendens til å bunnsetteseg

i boksen. I dag kan ogsåde flesteandretypermaling
gjøres tixotropeved spesielletilsetninger.
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Alkydmalingerer billige og kan anvendes på en rekke
steder innendørsog utendørs. De kan ikke anbefalesbrukt
på områder under vann eller hvor det er stor fuktighet
pga.

stor tendens

til svelling.

Egenskaper for alkydmalinger:
l.

Værbestandighetener god.

2.

Tørketiden er middels lang. Filmen er klebefri etter
3-6 timer, kan overstrykesetter 8-12 timer og herder

på 24-28 timer,alt etterforholdene
og malingens
sammensetning.
3.

Heftfastheten

mellom

strøkene

er middels

god.

Gamle,

godt oppherdedefilmer bør vaskes med alkaliske
oppløsningerfor å gi førsteklassesheftfasthet
mellom

strøkene.

Vaskemidlene

kan kjøpes

hos

malingleverandørene.
4.

Malingene er mindre "kresne"til underlagetsrenhet
enn de mer avansertemalinger som er basert på

syntetiske
bindemidler,
men for å få et godt resultat
bør man forbehandletil minimum Sa 2.

I.3..l_xII9_n_.:i_e_r
Av de mest brukte alkyd grunningsmalingerskal blymønje
nevnes spesielt.
Selv om linolje må regnes for det beste bindemiddelfor
blymønjemalinger,kan man også ved andre bindemiddeltyper
oppnå gode resultater. Blymønjemalingenmed alkydbindemiddel brukes nå i stor utstrekningfordi den tørker
raskere.
Til tross for flere nye pigmenttyperog malingtypersom er
kommet til i den senere tid, regnes blymønjemalingenav de
fleste fremdelessom den beste all-roundgrunningsmaling.
Malingen har dog vist seg uegnet under vann og under
forhold med høy relativ fuktighet. Den bør derfor under
slike

forhold

erstattes

med mere

avanserte

malinger

som

f.eks. klor-kautsjukeller vinyltjære.
En annen ulempe ved blymønje er dens giftighet. Da

blyoksydene
er flyktige,vil disseby på problemerved
sveising,skjæringog slipingpå mønjedestålkonstruksjoner.

Forskrift

om bruk av maske

i slike

tilfeller

må

nøye overholdes. (Se også avsnittetom Yrkeshygieniske
forhold)
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Egenskaper for blymønjer:

l.

Dårligværbestandighet

2.

Ikke egnet under vann

3.

Ved dårligforbehandlingsmulighet
vil blymønjens
fordelerkomme best til sin rett. Den er noe mindre
krevendemed hensyn til forbehandlingenn de
avansertemalinger. Men for å oppnå best mulig
resultatbør forbehandlingendog være Sa 2.

Klorkautsjuk-malinger(KK-malinger)
Ved å behandlenaturgummimed klorgass får man et produkt
som går under navnet klorkautsjuk,og som har vist seg
meget godt egnet som bindemiddel. Naturgummiens
motstandskraftoverfor kjemikalierer beholdt, og
løselighetener meget større. Materialetsgumminaturer
forsvunnet

ved kloreringen.

Man har da fått et pulver

som

må tilsettesmykningsstoffer
for å gi en sammenhengende
og
elastisk film med tilstrekkeligheftfasthettil underlaget. Som mykningsmiddelbrukes kjemikaliebestandige
forbindelsersom f.eks. klorparafiner.I dag er imidlertid

klorkautsjukmalingene
stortsettbasertpå syntetiskgummi.
KK-malingersom er tilsatt andre bindemidlerkalles

modifiserte
KK-malinger.De er mindremotstandsdyktige
enn de rene KK-malinger. Det finnes også en type som er
basert på klorkautsjukog kulltjære. Dette spesialprodukt
har bra bestandighetmot saltvannog ferskvann. Når det
gjelder egenskaperog anvendelsesområder,
er det
imidlertidrene KK - malinger som i det følgendevil bli
behandlet.
KK-malingerhar en rekke meget gunstige egenskaper. Først
og fremst er bestandighetenmot vann, syrer og alkalier
meget god. Filmen vil heller ikke løses av mineraloljer
(bensin,white spirit,parafin etc.). Den tåler derimot

ikkevegetabilske
elleranimalskeoljer,og løseslett i
en rekke løsningsmidlersom bensen, xylen, kulltjærenafta
etc.

En ugunstig side ved KK, er at malingen i enkelte
tilfellerhar blitt ødelagt ved at bindemidletspaltes.
Er det fuktighet

til stede, vil det da dannes

saltsyre.

Fenomeneter kun observert i forbindelsemed malinger hvor
det i utgangspunkteter benyttet syntetiskgummi.
Årsaken til spaltingener foreløpigukjent. Vi kjenner i
dag heller ingen metode for å forutsi om en KK-malingvil
kunne spaltes. Med bakgrunn i den utstraktebruk av disse
malinger, kan det likevel synes som om at spaltingsproblemeter beskjedent.
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Egenskaper

l.

ved KK-malinger:

Værbestandighetener god, men hvite dekkstrøkhar en

tendenstil å gulnei sollys.
2.

Tørketidener ca. 6 timer for dem som gir tynne
filmer, 30-40 pm strøk, ca. 12 timer for de malinger
som gir 60-80 pm strøk. Malingen kan overstrykes
etter henholdsvis6 og 24 timer, men de siste rester
av løsningsmidlerer ikke fordampetfør etter 3-4
døgn.

3.

Heftfastheten
mellomstrøkeneblir alltidgod så
lenge den underliggendefilm er ren og tørr.

4.

Slitasjestyrkener god.

5.

Forbehandlingbør være til minimum Sa 2 l/2.

Vinyltjæremalinger
Malingerbasertpå vinylog tjærekom på markedetførsti
1967. De har siden vist seg som produktermed mange gode
egenskaper.
Vinyltjæremalingerer termoplastiske,dvs. de er relativt
harde ved lave temperaturerog mykner ved stigende
temperatur. De kommersielleprodukteneer ikke like.
Noen er merkbart myke og plastiske ved ca. 70 oc_
Andre
er fremdeles faste ved 90 0C_ Vi anbefaler dog at

høyeste brukstemperaturfor vinyltjæreikke overstiger
60 OC_
Malingene er vanligvisbasert på tjære og ved

overstrykning
med lysedekkstrøkvil man kunnefå
misfarvingav dekkstrøket.Særlig gjelder dette når
dekkstrøketinneholdersterke løsningsmidler. Enkelte
fabrikanterlevererderfor også produktermed "farveløs

tjære"(cumaronharpiks).
Dissemalingenekan fås i
forskjelligelyse farver.
Vinyltjæremalingene

er usedvanlig

tette og står godt

overfor syrer og alkalier. De er dessutenmotstandsdyktige mot mineraloljer. Fremfor rene vinylmalingerhar

de den fordelat tørrstoffinnholdet
er høyere,slik at de
kan påføresi strøkmed en tørrfilmtykkelse
på ca. 80 pm.
Egenskaper for vinyltjæremalinger:
1.

Vinyltjæregir en god rustbeskyttelseover og under
vann. Værbestandighetenantas å være middelse god.
Pga. tjæreinnholdetvil de imidlertidmattes.
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2.

Tørketiden er kort, 8-12 timer før overmaling.Under

gunstigeforholdkan man muligensogsåmale 2 strøk
pr. skift.
O

3.

Heftfasthetenmellom strøkeneog til underlageter
meget

4.

god.

Slitasjefasthetener meget god ved temperaturerunder
40-500 C,

5.

Forbehandlingenbør være til minimum Sa 2 l/2.

Epoksytjæremalinger
Epoksytjærehar et høyt tørrstoffinnholdog kan legges på
i tykke

filmer,

ca. 100 pm pr. strøk.

Den sigetendens

som

tjærebeleggenehar, er redusertved tilsetningav epoksy.
Filmen har fått utmerkedeegenskaper,den er elastiskog
hård og hefter godt til underlaget. Værbestandighetener
også meget god. Filmen blir riktignokmatt, men rask
nedbrytingav filmen pga. sollys skjer ikke.
En ulempe ved vanlige epoksytjæremalingerer at de bare
forekommeri mørke farver,og at de ved overstrykningmed
andre malinger vil gi gjennomblødning. Dekkstrøkeneblir
med andre ord misfarvetav farvestoffeti tjæren. Denne
mangel kan rettes på ved at man bruker "farveløstjære".
En generellmangel både ved rene epoksymalingerog ved
epoksytjæremalinger
Dette medfører at:

a.

er at de er basert

på to komponenter.

Ferdigblandetmaling vil etterhvertstivne i boksen

og bli ubrukeligetteren viss tid. Den tid som går
fra den er sammenblandettil den ikke lenger kan
brukes, kalles malingenspotlife (malingenslevetid

på boks). Levetidener temperaturavhengig.
Under
tropiske forhold er potlife 6-8 timer, ved

temperaturer
på 20°Cellerlaverekan potlifevære
fra 12 til 14 timer.
b.

Sammenblandingenmå utføres riktig hvis resultatet
skal bli godt. Herderen skal ikke bare tilsettes i

riktigmengdeforhold,
men den må også røresmeget
godt inn og fordelesjevn i malingen. Detteoppnår
man bestved å trekkemalingenfra bunnenog opp til
overflaten
med et trebord. Dervedfår man også
fordelt herderen nedover i malingspannet. Hvis man
bare rører, vil man få meget herder øverst og lite

elleringentinglengernede i boksen. Dårlige
resultatermed to-komponentmalinger
har mange ganger

kunnettilbakeføres
til dårligutførtsammenblanding.
Sprøyteutstyrmå gjøres rent like etter at sprøyte-

35

arbeideter ferdig,og det må brukesriktige
løsningsmidler.

Hvis

malingen

herder

i slange,

pumpe

eller sprøytepistol,kan utstyret ikke rengjøressenere.

Det må da kastes.
Punktene ovenfor viser at det er ganske vesentligeulemper

ved å bruketo-komponentmalinger.

Egenskaper for epoksytjæremalinger:
l.

Epoksytjæreer en god primer til bruk over og under
vann, men sollys gjør overflatenmatt.

2.

Filmene er harde, slitesterkeog har god adhesjon.

3.

Epoksymalingerblir under herdeprosessenmer og mer
motstandsdyktigeoverfor løsningsmidler. Heftfastheten mellom strøk som følger etter hverandreer
avhengig av at underliggendestrøk ikke er gjennom-

herdet. Det er derforbåde en minimumsog maksimums
herdetid som skal overholdes. Disse tidene er
temperaturavhengige
og skal oppgis av leverandøren.
Blir tiden mellom strøkene for lang, må underlaget
være fullstendigrent og helst rues opp ved forsiktig

slipingellerlettsandblåsing.Overmalingetter
lengre tid, f.eks. 1 år, vil gå bra dersom
dekkmalingener matt. Hvis ikke, bør malingen rues
opp som nevnt ovenfor.

4.

Tørke- og herdetidener temperaturavhengig.Normale
to-komponenteepoksymalingerskal ikke påføres hvis
temperaturener under + 10 Oc, Det finnes typer
som er såkalt lavtemperaturherdende
og som kan

påføresi kuldegrader.Med dissemangleren
foreløpiglangtidserfaringer.
5.

Forbehandlingenmå være til minimum Sa 2 l/2 når man
bruker epoksymalinger.

Polyuretanmalinger
I likhet med epoksy er polyuretanen kjemisk herdende
plast som kan anvendes til maling.
Det foreliggervarianterav polyuretanmalinger.Ved
forskjelligkombinasjonkan man få malinger med meget
forskjelligeegenskaper. Noen utmerker seg ved usedvanlig
god værbestandighet,slitasjestyrkeog resistensmot vann
og løsningsmidler. To-komponentetyper har egenskapersom
epoksymalingenebortsett fra at de herder ved lavere
temperaturer

enn de normale

epoksymalingene.
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Det finnes også

type polyuretanmaling.

en enkomponent
overmalingsproblemer
har

Pga.

denne

ikke

vunnet

innpass.

for polyuretanmalinger:

Egenskaper

Tokomponentmalingene

sammenlignes

av

type kan på mange
måter
men de herder
ved lavere

denne

med epoksymalinger,

temperaturer.

Grunningsmalinger

for_provísorisk

korrosjonsbeskyttelse

(.§119.P_P_r.i_me
fe>
For

å hindre

strøk

i byggetidengis materialene

rusting

maling.

shopprimers

Malingene
(shop

har

= grunningsmaling).

primer

= verksted,

Ordet
kunne
derfor
oversettes
på norsk
brukes
fremdeles

den

med verkstedsgrunning,
engelske
betegnelsen.

Det

til

malingene.

stilles

l.

en

De skal
i hele
endelige

rekke

selv

krav

i et

byggeperioden,
malingen
tørke

tynt

gi

2.

De skal

3.

De skal
ikke
skjærebrenning.

redusere

hastigheten

4.

De skal

redusere

sveisens

ikke

men

De viktigste

beskyttelse

(i

løpet

av

3-5

er:

av stâlet

slik
at forarbeidet
minst
mulig.

blir

raskt

strøk

tynt

et

fått navnet

på engelsk

før

den

minutter).
av

sveising

styrke

eller

eller

gi

porer

i sveisen.
5.

De skal
ikke
ved sveising

6.

De skal
kunne
dekkmaling.

I dag

finnes

giftige
eller
brenning.

overstrykes

som

helsefarlige

med alle

2 hovedtyper

det

"sinkholdige"

avgi
eller

av

sinkepoksy

og

slags

gasser

typer

shopprimere.
sinketylsilikat

Det

er

og

de

"sinkfrie"
på jernoksydbasis
(forsterket
epoksy).
Ingen
av dem kan sies
å fylle
godt,
men tradisjonelt
har de sinkrike
foretrukket.
De er av inspeksjonsmessige

etsprimer
og
alle
krav
like
primerne
blitt
grunner,

fordelaktige

â se forskjell

maling
og
gule
typer
Sinkrike
inneholde

metallisk
underlag

fordi

de gjør

det

lettere

rust.
Det må imidlertid
nevnes
av shopprimere
på jernoksydbasis.
shopprimere
på epoksy
eller
fra minimum 85 til
mer enn

sink
(Sa

i opptørket
2

l/2

-

Sa

malingfilm.
3)

gir

disse

at

det

nå

etylsilikatbasis
90 vektprosent

På helt
bedre

de

på
finnes

kan

rent

beskyttelse
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under vanlige atmosfæriskeforhold enn noen andre
malinger. En tørrfilmtykkelsepå bare 10-15 pm hindrer

helt rustdannelse
i 9 mânederellermer. En annenfordel
ved de sinkrikemalinger er at de har usedvanligstor
slitasjestyrke.Der hvor overflatenblir utsatt for slag

ellerripingsom villefåttandremalingertil å skalle
av, blir sinken bare smurt utover uten å fjernes.

Påføresshopprimere
i for tykkestrøkkan en få problemer
med blæring og avskallingav malinger som siden blir lagt
opppå. Dette gjelder særlig dersom flatene utsettes for
fuktighet.
På grunn av dette har det oppstått en viss uvilje mot bruk
av visse sinkrikeepoksyprimerepå permanentneddykkede
flater hvis filmtykkelsenblir over 25 pm.
Årsaken til blæring og avskallingkan være høy reaktivitet
mellom vann og sinkpigmenterog at fuktighetalltid vil
kunne trenge igjennomet toppstrøk.
Dersom sinkmalingenderimot blir brukt som shopprimerog
eksponert i atmosfæren i lang tid før overmaling,
reaksjonsprodukter
formes på overflaten og mellom

vil

sinkpartiklene.Det synes da som om faren for den omtalte
blæring og avskallinger mindre. Ellers vil den skadelige
virkningogså kunne redusereshvis man mellom sinkprimeren
og toppsjiktetbenytter en etsprimer (washprimer).
Man skal også være klar over at både sink-epoksyog
sink-etylsilikattrenger tid for gjennomherdingavhengig

av temperatur
og fuktighet.
Dersom en sinketylsilikatikke er tilfredsstillendeherdet
før overmaling,kan en kjemisk reaksjonmellom silikaten
og eventuell inntrengendefuktighet,øke risikoen for
blæring og avskalling.
Vi vil derfor normalt ikke ikke spesifiseresinken i
større tørrfilmtykkelseenn 20-25 pm for flater som skal
være konstantneddykket i vann.
Sinkrike shopprimereer ikke helt ideelle sett fra et
verksteds synspunkt. Dersom de legges på i for stor
filmtykkelse,vil skjærehastigheteni brennemaskinen
reduseres,samtidig som man også risikerertilstoppingav

dysenepå skjærebrenneren.
Ved automatiskdobbeltsidigkilesveisingkan det oppstå
mer porøsitet i sveisen enn det andre shopprimeregir.
Dette problemet synes å henge sammen med sveisemetodikkog
sveisehastighet,og verkstedersom anvender typen, synes å

ha funneten løsningpå problemet.
Mange konstruksjonerskal i verkstedetgjennomgåen
spenningsglødning

ved 600-700

0 C.

Ved denne

temperatur
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vil shopprimerensbindemiddelbrenne opp. Det er tvilsomt
om shopprímerenetter dette gir den nødvendigebeskyttelse
av flatene.
Egenskaper for sinkrikeprimerez
l.

Værbestandighetog beskyttelsei atmosfæriskeforhold

2.

Slitasjeegenskaperog slagfastheter meget god.

3.

Alle typenekreversandblåsing
til min. Sa 2 1/2.

4.

Bestandighetenoverfor syrer og alkalier er dårlig,
og malingen bør derfor ikke brukes under annen maling

er god.

som skalværebestandigmot disse.
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5

VEDLIKEHOLD

Overmalingav forskjelligemalingstyper
Alle malte eller belagte flater bør repareresog overmales

før tilstanden
har nåddRe 3 (SvenskStandard185111).
Rustne og skadde partier skal hvor det er mulig sandblåses

til foreskreven
forbehandlingsgrad.
Ved reparasjonav tidligeremalte flater, er det ikke
nødvendigå anvende shopprimer. Første strøk maling

leggesderfordirektepå rentunderlag.Hvis påføringen
skjer med kost, kan det i enkelte tilfellervære en fordel
â tilsettemalingen 10-20 % tynner i første strøk. (Se
forøvrig leverandørensanbefalinger)
Deretter bygges filmtykkelsenopp til den spesifisertemed

de antallstrøksom er nødvendig.
Det er meget viktig at man ved overmalingav tidligere

malte flaterer nøyemed at den opprinnelige
malingenlar
seg overmale av den nye.
På neste side er det angitt en tabell for overmalbarhetav
forskjelligesystemer. Tabellen tar bare hensyn til
løsningsmidleneog ikke til andre former for reaksjoner.
Dette betyr at tabellen ikke er helt almenngyldígog at
man ikke uten videre kan kombineresamme malingstyperfra
forskjelligeleverandører.
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Overmaling
Løsningsmidler

Undermaling

B

C

D

E

F

G

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei
Alifater

med

tilsetning

mindre

A

/ Ja

Ja

av aromater

Aromater med mindre
tilsetning

av acetater

Aromater,

acetater,

ketoner

og aikoholer

Alkohol

/sprit

B

Ja

C

Ja

D

Ja

Ja

Ja

J8

Nei

E

r

Ja

Ja

Vann

/ Ja
( 2i

Løsningsmiddelfrie

F

Ja

Ja

Sinkrike malinger

G

Ja

Ja

(1 )Ja,

dersom undermalingen

har herdet

i minst

Ja

Ja

Ja

Ja

4

Ja

Ja

6- 12 mnd.

(2 ) Ja, dersom den vannbaserte malingen er av sinksíiikat-type

ANGIVELSE

A

:

AV

DE VIKTIGSTE

D

Linoije

MALINGSTYPER:

:

Alkoholbaserte

(f.eks.

etylsilikat)

Alkyd
Asfaitprodukter

White spirit baserte kunstharpikser
B 2

Klorkautsjuk

E :

Vannbaserte
og latex

(KK)

(f.eks.

vannbasert

epoksy

dvs. Iatexmalinger)

Kulltjæreprodukter
C :

Vinyl
Vinyltjære

F

:

Losningsmiddeifrie

Epoksy
Epoksytjære

Polyuretan

G :

Sinkrike

malinger

(f.eks.

lcbsningsfrie epoksy)
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6

KONTROLL

Godkjenningav tørr sandblåsing
Her skal svensk standardSIS 055900 legges til grunn.
Bildene i standardengjengir flater som er blåst med
kvartsand.Andre blåsematerialerkan gi flater som etter

endt blåsinghar andrefargenyanser.

Godkjenning
av våt sandblåsing
Det foreliggeringen standard for godkjenningav våtsandblåsing. Problemet ved denne rengjøringsmetodeer at selv
om flatene ved blåsingenblir rene, vil det umiddelbart
etter at blåsingenopphører dannes et støvaktigrustbe-

legg.Godkjenning
må derforbaserespå skjønnog erfaring.
Utgangspunktetfor den som sandblåsermå være at all
gammel rust skal fjernespå tilsvarendemåte som ved

tørrsandblåsing
i henholdtil Sa 2 l/2.

Kontroll

av arbeid

En kontrollørsoppgave er i første rekke å påse at de
spesifisertekrav blir oppfylt.
Nedenfor følger et forslag til de viktigstepunkter en
kontrollørbør påse. Disse punktene bør føres inn i en
loggbok. I denne sammenhengvises det til den foreslåtte

"Skiftrapport"
bak i boken. I henholdtil denne skal
følgendedata noteres:

la. Lufttemperatur
(måles)
lb. Ståltemperatur
(måles)
lc. Relativ fuktighet (måles)
ld. Duggpunktet
(beregnes)
le. Værforhold
(noteres)

HUSK:

Ståltemperaturen
bør ligge3 CC høyereenn
duggpunktetfor at det kan males. Relativ

fuktighetog lufttemperatur
skalmåles i
umiddelbarnærhet av stålet.

Tekniske

kontroller:

2a. Påse

at flatene

er tilfredsstillende

fri for støv,

fett og vannløseligesalter.
2b. Påse at rustne arealer blir tilstrekkeligrengjortog
utbedret.
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2c.

Påse at sveisesømmeneer rengjort til den foreskrevne
forbehandlingsstandard.

2d. I de tilfellerhvor det til tross for en viss
kondensrisíkoikke benyttes avfuktning,bør det påses
at rengjorteflater blir påført første strøk maling
samme dag som rengjøringenfinner sted. Et annet

alternativ
er å påse at det foretasen lettere
tilleggssandblåsning
når man eksempelvis
med en ukes
mellomrommaler l. strøk på de rengjortepartier.
3a.

Pass på at malingensom påføreshar riktigviskositet
(ikke er for mye tynnet).

3b. Pass på at lufttrykker riktig og dyser er rene. Se
spesifikasjonfra leverandør.
3c.

Før et arbeid påbegynnes,må sprøytemalerenprøve-

sprøyteog måle våtfilmtykkelsen
for å få tilpasset
arbeidstaktog rytme til riktig filmtykkelse.
3d. Mål tørrfilmtykkelseneregelmessigog påse at
spesifisertfilmtykkelseoverholdes. Målingene skal
skje med Inspector,Minitectoreller Mikrotester.
Apparatene skal kalibrerespå det aktuelle underlag

med foliersom liggeri måleområdet.Ca. 10 målinger
skal foretasinnenca. 1/4 m2 malt flate,og
middeltalletutregnes. Målingene foretasmed regel-

messigmellomrom.
Flatenemå være tilstrekkelig
herdet før målingene foretas,da apparatetskontaktflater ellers trykkes inn i malingfilmen.
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Adhesjonsmålingersom produksjonskontrollansees som
unødvendig,men kan i tvilstilfellerforetas.Se
avsnittetom heftfasthet.

Kontrolleretterhverpåføringså nøyaktigsom mulig
antall m2 malt flate og dertil medgått malingsmengde.

6.

Påse at malingen som skal brukes, blir brukt på de
steder den er spesifisertfor. Ethvert unormalthøyt
(eller lavt) forbrukav maling må omgående tas opp
med entreprenøreller malingleverandør. Oppgi om
mulig årsaken til det høye forbruket,f.eks.
vanskeligearbeidsforholdfor malerne, plassmangel,

dårligtømmingav bokser,ru overflateo.l.
7.

Forholdsom må påpekes,og avvikelserfra det
normale, jfr. Malingsspesifikasjonen,
skal tas opp
med entreprenøren. Anmerkningerføres inn i skiftrapporten.
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Kontroll av forbehandling

Renhetav sandblåstog umaltstålbedømmesvisueltetter
den før nevnte svenske standardSIS 05 59 00.
På tidligeremalte flater har man ingen god kontrollmetode. Salter, støv og olje vil imidlertidhindre god
heftfasthetmellom gammel og ny maling, uansett hvilke
malingtypersom brukes. God praksis bør derfor være at
gammel maling vaskes og spyles med ferskvannkort tid før
den overmales. Malinger basert på polyuretaneller epoksy
mattes noe med tiden, men skal de overstrykesmens filmen

ennå er blank,anbefalesdet å slipeellergi overflaten
en lettsandblåsing.
Malinger som tørker ved at løsningsmidletfordamper,
såkalte fysikalsktørkende,vil vanligvisgi god heftfasthet selv om den gamle malingen er blank når den overmales
med samme type maling.
Værforholdenemens malerarbeidetpågår kan, dersom det
ikke brukes avfuktingsaggregat,
være avgjørendefor
resultatet.I denne sammenhengskal man passe på at underlaget er tørt, at det er tilstrekkeligventilasjonfor å
fjerne løsningsmidlerog at temperaturener høy nok til at
malingen

kan tørke/herde.

Kondensellerdugg_påstålet
Er stålets temperaturlavere enn luftens,kan man, hvis
forskjellener stor nok, få kondens på overflatenselv om
den relative luftfuktighetener lav. Det er derfor i og

for seg ikketilstrekkelig
å stillekravom bestemtluftfuktighet. Kravet bør være at ståltemperaturenskal ligge
noe høyere enn duggpunktetfor at man skal ha gode
forhold. Duggpunkteter som kjent den temperaturluften

må avkjølestil for at relativfuktighetskalbli 100 %.
Hvis en maling kan påføres ved 80 % relativ fuktighetnår
stål- og lufttemperaturer like og innenfortemperaturom-

fåået0 - 20 CC, vil dettesvaretil at ståltemperaturen
skal liggeCa- 3 0C over duggpunktet.
En tynn usynlig film av fuktighet/kodenskan dekke stålet
selv før relativ luftfuktighetinne ved stålflatenhar
kommet opp i 100 %. Fra korrosjonsforsøkvet vi at umalt

stål ikkefår nevneverdig
rustdannelse
før luftfuktigheten
kommer opp i ca. 70 % ved stålflaten. Blir den relative
luftfuktighethøyere, øker imidlertidkorrosjonshastigheten betraktelig. En naturlig forklaringpå dette er at

det nå har kommetkondenspå stålet. Helstburdeman
altsåstilledet kravat stål ikkeskalmalesmed første
strøknår den relativefuktighetliggerover 70 %.
For å finneduggpunktet
må man måle den relative
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luftfuktighetog luftens temperatur.

Relativfuktighetkan bestemmesved hjelpav hårhygrometer. Dette bør justereshver 14. dag ved at det legges i
en fuktig klut i ca. l/2 time og at så utslaget justeres
til 100 % relativ

fuktighet

mens

instrumentet

ennå

ligger

i kluten.

En annentype fuktighetsmåler
er psykrometeret
som består
av to termometere,

et som måler

lufttemperaturen,

og et

hvor kulen er fuktet med vann oppsuget på en veke.
Differanseni temperaturgir oss luftens relative
fuktighetved at denne avleses på den tabell eller
dreieskivesom følger måleren.
Det markedsføres

nå elektroniske

måleinstrumenter

for

bestemmelseav luftfuktighet.
Ut fra luftens temperaturog relative fuktighetfinner vi

så duggpunktet,
entenved å brukeen duggpunktberegner
eller Mollierdiagramfor fuktig luft.

Temperatur
Temperaturenspiller en viss rolle ved alle malingsarbeider. Er den under O CC, skal man være omhyggelig

med å kontrollere
at ståltemperaturen
liggerover
lufttemperaturen,ellers kan det være et rimlag på

ståloverflaten.
Fysikalsk

tørkende

malinger

(asfalt,

KK, vinylmalinger)

kan tørke tilfredsstillendeselv ved mange minusgrader.
Man bør likevel av hensyn til påsprøytingenpasse på at
malingen har vært lagret innendørseller er varmet opp før

bruk,slikat den ikkemå tynnesunødigmegetfor å kunne
sprøytes. Dette er bedre enn at det tilførestynningsmiddel.
Linolje- og alkydoljemalingertørker sent når temperaturen

er lav. Man bør unngåå brukedem når temperaturen
er
lavereenn +5 °C. Det sammengjelderfor ets-primere.
Normale

epoksymalinger

og epoksytjæremalinger

bør ikke

brukesnår temperaturen
er under+10 Oc på grunnav
meget lang herdetid ved slike temperaturer.I noen
tilfellerhar man dog hatt tjæreepoksymalingersom påført
ved ovenfornevnteugunstigeforhold likevel synes å ha

gitt tilfredsstillende
resultater.
Resultatene
må likevel
ses på den bakgrunnat man i malingenhvordet også er
tilsatt

løsningsmidler,

kan ha fått en uttørking

av disse.

Dette vil igjen kunne gi en klebefri film uten at malingen
har herdet ferdig.Utsettes siden malingsfilmenfor vann
eller fuktighet,kan dette få meget uheldigevirkninger.
På den annen side finnes det også lavtemperaturherdende
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malinger som herder i kuldegrader. Disse har blant annet
vært brukt ved oljeinstallasjoneri Nordsjøen.
Det er heller ikke ønskelig med for høye temperaturer.
Den raske fordampningenkan føre til porer i malings-

filmen,dårligheftfasthet
til underlaget,
og i noen
tilfelletil blæringsom skyldesdannelseav en filmpå
overflatenfør løsningsmidleneer avgitt. Generelt skal

man ikkemale når stålellerlufttemperatur
overstiger
35 0C_

Filmtykkelse
Malingens filmtykkelsespiller en meget stor rolle for
levetiden,

og den minimumstykkelse

som bør brukes,

er

anført under de forskjelligemalingsystemer.Filmtykkelsen

kan bestemmespå forskjellige
måter. Førstog fremstkan
den beregnes ut fra malingforbruketnår man kjenner
malingens tørrstoffinnhold. Dette bør være angitt i databladet fra produsenten.

Vâtfilmtykkelsen
kan målesdirektemed enklehjelpemidler.
Ut fra denne kan tørrfilmtykkelsenberegnes. Har man
sprøytetpå en maling i 100 um's tykkelse,og volumprosent
tørrstoffer 40, vil den tørre filmen få en tykkelsepå

40 pm. Det er derformegetnyttigå kontrollere
våtfilmtykkelsenmens arbeidetpågår,fordimalerenda vil få
vite hvormegetmalinghan må påførefor å oppnåen
fastsatttørrfilmtykkelse
pr. strøk. Målingenmå
naturligvisforetas straks etter at malingen er påført,
slik at den ikke får gitt fra seg for meget av løsningsmidlene.
Det finnes to hovedtyperav måleinstrumenterfor

våtfilmregistrering.
Den ene er et stålhjulmed et
sentralt lagret fingergrep. Ytterkanteneav hjulet består
to helt

runde

trillebaner,

mens det i midten

er en bane

med en noe mindre diameter og som er eksentriski forhold

til de to ytterste.Ved målingplassereshjuletslikat
trillebanenetrykkes gjennom den våte malingfilmenog ned
til underlaget. Så rulles hjulet fra høyeste verdi mot
0-punktet. Avlesningenforetas der hvor malingen først
avsetter seg på den eksentriskebanen.

12 1

W*
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Man kan ogsåmåle våtfilmtykkelsen
på flatersom er
krummet i et plan. Hjulet rulles da i samme retning som
overflatenkrummer.
En skisse av den andre måleinnretningener vist nedenfor.
Denne blir ofte omtalt som "kam".
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De to ytterste tennene har samme lengde og skal ligge an
mot overflatenved målingen. Tennene ellers i kammen har
varierendelengder. De som er lengst, vil Euktes av den
våte malingen,

mens

de som er kortest,

ikke rekker

ned til

malingfilmen. Avlesningenforetas ved den siste tannen

som har malingpå spissen. Måleinnretningen
kan brukespå
plane eller enkeltkrummedeflater.

Tørrfilmtykkelsen
kan målespå flereforskjellige
måter.
De instrumentersom oftest brukes har innebyggeten liten
permanentmagnet,og det man måler er i realitetenden
magnetiskekraft mellom magneten og underlaget.Jo tykkere
malingfilm,jo mindre blir tiltrekningskraften
mellom

magnetenog stålunderlaget.
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Instrumenteneer tilstrekkelignøyaktigetil praktiske
målinger,men har visse begrensninger. Rust er et ikke
magnetiskmateriale.Måler man en malingsfilmsom det
ligger korrosjonsprodukter
under, vil man kunne avlese for
stor filmtykkelse. Stålet må derfor være forbehandlettil
minimum Sa 2 for at målingen skal ha noen verdi. Men

ståloverflatens
ruhetkommerogså inn i bildet. De
instrumentersom kan justeres,skal derfor justerespå et
underlag som er umalt og forbehandlettil samme grad som
de malte.

‘
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Foruten en del typer elektriskemåleapparatersom Minitest
og Minitecterer de mest brukte instrumenteneMikrotest og
Inspector.

Disse

to instrumentene

er laget etter

samme

prinsipp og består av en balansertvippearm med en
stavformetmagnet i den ene enden. Den permanente
magnetens ytterste ende er slipt i kuleformog polert. På
vippearmener det en gradert måleskive som kan dreies, og

som er koblettil en spiralfjær.Når instrumentet
skal
brukes,

dreies

måleskivene

mot venstre,

slik at

filmtykkelsensom avleses er større enn malingens

filmtykkelse.hervedblir følerspissen
på magneten
liggendemot malingen.

Når man så dreiermåleskiventilbake,spennesfjæren,og
når fjærkraftenovervinnerden magnetiskekraften, slipper
magneten. Filmtykkelsenkan da avleses direkte på den

gradertemåleskiven.

Magnet

Hverken

Mikrotest

eller Inspector

kan justeres

på stedet,

men fra tid til annen bør man kontrollereat de gir

riktigeverdierved å måle en foliemed kjenttykkelse.
Alle instrumentenekan brukes både på horisontaleog
vertikale flater,mens Mikrotestog Inspectorhar den

fordelat de kan betjenesmed en hånd.
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Det finnes en rekke andre instrumenterbygget på samme

prinsipp,fra små blyantlignende
måleretil laboratorieinstrumentermed elektromagneteristedenforperment~
magneter. Disse apparatenekan bare brukes når underlaget

er av ulegertellerlavlegertstål.
Til målingav filmtykkelse
på ikke-magnetisk,
metallisk
underlag finnes det instrumentersom índusererelektriske
hvirvelstrømmeri underlaget. Dette krever elektrisk
energi, og energibehovetavhenger av avstanden fra
metalloverflaten,

slik at denne

avstanden,

det vil si

filmtykkelsen,
kan måles. Sidenmålingpå vanligståler
det som har størst

interesse,

vil disse

instrumentene

ikke

bli omtalt her.

Porøsitet/hulrom
Malingindustrienrår i dag over førsteklassesråstoffer.
Likevel finner vi at avansertemalingsystemeri tykkelser

på 300-350um svikteretterkort tid i det den første
rustdannelseunder filmen kan være synlig etter ett år, og
rustprikker- selv på plane flater - kan vise seg like
tidlig. To forhold synes i denne sammenhengå dominere:
1.

Porer (gassfyltehulrom) i malingsfilmensom
redusererdiffusjonstettheten.

2.

Små gjennomgående
hull (pinholes).

Ved bruk av tykkfilmsmalingerer det meget viktig å velge
en kvalitet som man vet er mest mulig porefri når den blir
påført i spesifisertfilmtykkelseog med riktig utstyr. I
tynne filmer (60-70Fm) er dessuten vanligvisporeproblemet lite.
En malingsfilmpå 250 um bør derfor bygges opp av 3-4

strøk.Ved dettereduseresogså farenfor gjennomgående
pinholes.

Det er ikkelettå på påviseporerog pinholes.Mest
brukt er elektriskeporesøkere,men porer og hulrom kan

ogsåpåvisesi mikroskopellermed en sterklupeved at
det skjæres et snitt i malingsfilmen.

Heftfasthet

Et mye brukt trekkapparatfor adhesjonsmålingerer angitt
i ISO 4624-77. En aluminiumsknottlimes til malingen med
et løsningsmiddelfritt
epoksylim,som må få herde
tilstrekkeligut. Ved hjelp av en hullsag skjæres knotten
"fri"

fra resten

av den malte

flate, hvoretter

knotten

trekkes av. Den avleste kraft blir et direkte svar på
adhesjonen.
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annen metode, gittersnittmetoden,
består i at malingsfilmen skjæres opp i et kvadratiskrutenettmed

En

kuttavstand
på l mm. En tapeklebesgodt fasttil den
oppsnittedemalingen,og man får så et inntrykkav
heftfasthetennår tapen igjen rives løs. Sitter da mange
av rutene fast på tapen, er heftfasthetendårlig. En slik

rissemetode
viserogså om det er heftfastheten
til
underlageteller heftfasthetenmellom strøkene som er
mangelfull.
Man kan risse med barberblad,men det beste resultat får

man ved å brukeen såkaltgittersnittskjærer.
Dennebestår
av det nødvendigeantall kniver stilt i riktig innbyrdes
avstand.Man rísser først en vei og så på tvers av denne,
slik at man får et helt jevnt rutenett. (Se DIN norm. nr.
53151.) SIS 184172.
Gittersnittmetodenhar den svakhet at man ved sprø
malingsfilmerkan svekke adhesjonentil underlagetved
selve oppsnittingsprosessen.
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7

ORGANISERING

AV STØRRE MALINGSARBEIDER

Etableringav påføringsforhgld
Fuktighet
For maling av stålkonstruksjonerer det tidligereangitt
at de flater som skal behandles må være tørre, og at stålflatenes temperatur må ligge minst 3°C over luftens

duggpunktstemperatur.
At forholdene
på detteområdeter
tilfredsstillende,er av grunnleggendebetydningfor en
malingsfilmslevetid.

Generelt om fjerningav fuktighetog lekkasjevann
a)

Lekkasjevannledes bort fra de konstruksjonersom
skal males. Det kan lages oppsamlingsskjermereller
fangdammer

hvor vannet

eksempelvis

samles

opp og

føres bort i renner eller rør. Blir det benyttet
pumpe,

kan det være praktisk

å montere

en flottør-

bryter eller lignendesom gir signal hvis pumpen
stopper.

Over konstruksjoner
som står i fuktigefjellrom,vil
det ofte være nødvendig

å henge opp plastduk,

bølge-

plater eller lignende for oppfangingav drypp.
b)

Frie vannspeil tildekkes.Fjellveggersom det siver
vann nedover, kan dekkes med eksempelvisplast.
Videre er det ofte praktisk å benytte flytendeLeca,
isoporplatereller tilsvarendepå vanndammersom man
ikke kan tørrlegge.

c)

Stålflatenekan være dekket av et tykt lag med fuktig

støvellerslam.Dettevil det ofte ta lang tid å
tørke ut. Man bør derfor vurdere å fjerne belegget
med høytrykks vannspyling før tørkeprosessen

begynner.Slam og rustknuterkan også fjernes med
skrape.

Éørking

Av betydningfor en tørkeprosesser luftens relative
fuktighet

inne ved de flater

som skal tørkes,

samt luft-

hastighetenforbi flatene.
Luftens relativefuktigheter forholdetmellom den vanndampmengdesom er oppløst i luften og den maksimalevanndampmengdesom luften kan holde på ved gjeldendetrykk og
temperatur.Luftens relativefuktighetangis oftest i
prosent.

Den er temperaturavhengig

og øker med synkende

temperatur
når den absoluttefuktighetmålt i kg vanndamp
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pr. kg. luft er konstant.

Se

også avsnittet

"Kondens

eller

dugg på stålet" i kapittel6.
En tilfredsstillendetørking vil derfor oppnås uten
tekniske hjelpemidlerdersom luften i utgangspunktethar:
1)

En duggpunktstemperatur

som ligger

vesentlig

under

luftens og stålflatenestemperaturer.
2)

Et naturligvinddrag(trekk)forbistålflatene.

Er disse

forhold

ikke til stede, må det benyttes

hjelpe-

midler. Se avsnittet"Tekniskehjelpemidlerved
ventilasjonog tørking".

Ventilasjon

Ved vanligtørr sandblåsing
oppstårdet store
støvproblemer.Vanligvis avgir dessuten våte malinger
giftige damper. I lukkede rom betyr dette at de som
oppholderseg der, må utstyresmed friskluftmasker.Se
også kapittel 2, "Fiskeluftmaske"samt avsnittet
"Yrkeshygieniskeforhold" i dette kapittel.
Det er av betydningat flyvestøvetikke ødelegger sikten
for sandblåseren.Av denne grunn må rommet ventileres.Som
håndregelfor industriellesandblåse-og malings-anlegg
har det vært anbefalt 140 luftutskiftingerpr. time når

det benyttesstålsand.Sandblåses
det med andreblåsematerialerkan ventilasjonsbehovetvariere . Ved tørr
sandblåsingfår man minst støv dersom det benyttes
aluminiumssilikat.

Ved sandblåsing
i kraftstasjoner
med tilgrensende
områder
er det ikke vanlig å spesifisereså stor luftutskifting
som angitt ovenfor.Dette henger både sammen med rommenes
størrelseog det forhold at sandblåseintensiteten
ofte

ikkeer så stor ute i feltensom i et industrielt
sandblåseanlegg.Forutsetningenmå imidlertidalltid være
at sandblåserenhar tilstrekkeligsikt.
Ved mindre arbeider kan man ta en pause dersom sikten blir
for dårlig. I mange sammenhengervil det også være mulig â
legge opp arbeidet slik at det sandblåsesmot en definert
luftstrøm.

Dette

er alltid

tilfelle

i rør, sjakter

og

lignende.Her har man gjerne lufthastígheterfra 0,5 til
0,8 m/sek avhengig av de krav en setter. De største
hastighetenegjelder lange trykksjakterhvor det også
benyttes avfuktningsaggregater.
Erfaringsmessigvil
luftmengder
på 1500- 3000 m3/timegi godeforhold
ved
mindre konstruksjoner.
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Filtreringav ventilasjonsluft
Støvet som bringes med ventilasjonsluften,
gjøre filtrering. Av aktuelle filtertyper

kan nødvendighar man hen-

holdsvisvåtfilterog tekstilfilter.
I et våtfilterstrømmer luften gjennom en vanndusj som
"vasker"støvet ut av luften.Luften vil etter denne
behandlingenha en fuktighetpå 100%. Vannet eller slammet
som kommer

ut av filtret

kan man ikke uten videre

kvitte

seg med. Dette fordi det i slammet vil kunne være giftige
stoffer som eksempelvisbly fra gammel blymønje.
Tekstilfiltreter derimot et filter hvor støvet blir
liggende i selve filtret,og må tømmes ut av dette.
Tekstilfiltretvil i de fleste tilfellervære billigere
enn et våtfilterog sannsynligvisdet som egner seg best
ved malingsarbeideri vannkraftanlegg.
Nærmere opplysningerom produkter,priser etc. vil man
kunne få hos alle større ventilasjonsfirmaer.

Ventilasjonsretning
Hvilken vei luften strømmergjennom en konstruksjonkan
være av stor betydning.

Et moment

er om luftstrømmen

under

malingsarbeidetsgang kan bringe med seg støv og giftige
løsningsmidlertil områder hvor dette ikke er akseptabelt.
For sjaktarbeidervil luftens forandringi trykk og
temperaturha betydning.Her er lufttrykketøverst mindre
enn trykket

nederst.

Strømmer

det luft ned gjennom

sjakten,vil luften gjennomgåen prosess hvor økende trykk
fører til økende temperaturog avtagenderelativ fuktighet.

Omvendtvil en trykkminskning
%om den man får ved å la
luftstrømmen

gå oppover,

medføre

temperatur-senkning

og

påfølgendeøkning av den relativefuktighet.Teoretisker

det her snakkom ca. 1 0c i temperaturendring
ved en
høydeforskjell
på 100 m. Man må derforvære klarover at
nedkjølingen
kan føre til at lufttemperaturen
synker under
duggpunktstemperaturen.
Resultatet blir kondensproblemer.

Falsk

luft

Et annet viktig forhold som særlig er av betydning i
sjakter og store rom, er at kald luft som kommer inn i

systemetpå uønskede steder, kan skape problemer for hele
tørkeprosessen.Dette vil også kunne være tilfelletselv
om man har et system hvor det benyttes tekniskehjelpemidler

for å oppnå

nødvendig

klimatiskeforhold.

ventilasjon

og akseptable
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Følgende

l)

råd kan i denne

sammenheng

gis:

Åpningenhvorventilasjonsluften
skal ut, må være så
liten at det her oppstår en merkbar lufthastighet.
Kald luft vil da ikke kunne trenge inn mot den '
utstrømmendeluften. Størst betydninghar dette ved
store

2)

konstruksjoner

som ventileres

nedenfra.

Åpningerfor innstigning,
tilførselav trykkluft,
sand, osv. må være best mulig dekket med eksempelvis
presenningereller hengsledelokk. En kan vise til
malingsarbeideri såvel tilløpsrørsom sugerør hvor

åpnemannhullhar hatt ugunstiginnflytelse
på
arbeidsstedenesklimatiskeforhold.

Eksplosjonsfare
Avgassene fra en våt malingsfilmkan under bestemte
betingelservære eksplosjonsfarlige.
Ved maling av
konstruksjoneri fjellanlegger eksplosjonsfarennærmest
neglisjerbarfordi fordampningenav løsningsmidleneher
blir for svak til å kunne gi luften en eksplosjonsfarlíg
konsentrasjonav disse. Males det derimot innvendigi et
rør som ligger fritt i dagen, og det er varmt sommervær
med solskinnsamtidig som ventilasjoneninne i røret er
dårlig, vil eksplosjonsfarenvære reell. For å være sikret
under

alle forhold

er det imidlertid

et krav at forsiktig-

het alltid må utvises.Dette innebærerblant annet at alt
elektrisk

utstyr

som kan komme

i kontakt

med løsnings-

middeldampene,skal være av eksplosjonssikkerutførelse.
Kravene

er nærmere

spesifisert

i Forskrifter

for

elektriskeanlegg.

Tekniske hjelpemidlerved ventilasjonog tørking
Ved mange malingsarbeideri vannkraftanleggkommer man

ikkeutenomdet faktumat tekniskehjelpemidler
må
benyttes for at påføringsforholdeneskal bli i henhold til
"Spesifikasjonen".
Man må dessuten være klar over at selv
om forholdenei det ene øyeblikketer gode nok uten
hjelpemidler,

kan væromslag

på kort tid endre dette.

En

kan således vise til et eksempel hvor det i en trykksjakt
var etablert

førsteklasses

påføringsforhold

uten særlig

bruk av hjelpemidler.I løpet av en natt med væromslagvar
denne sjakten dryppendevåt. Det er derfor ikke nok å ha

etablertforskriftsmessige
forhold.Man må ogsåha rimelig
sikkerhetfor at ytre faktorer ikke kan omstøte disse.
De tekniske hjelpemidlersom i denne sammenhenger
aktuelle,kan stort sett inndeles i 3 grupper.
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l)

Vifter som påvirker ventilasjonen.

2)

Varmluftsaggregater/varmeovner

som først og fremst

har til formålå heve ståltemperaturen.
3)

Avfuktningsaggregater
som redusererluftens vanndampinnhold og følgeligogså senker duggpunktstemperaturen.

Disse grupper blir i de følgendeavsnitt behandletnærmere.

Vifter
Luftsirkulasjonener som før nevnt nødvendigpga.:
Opptørkingav fuktighet.
Fjerning av visse mengder støv fra sandblåsing.
3) Fjerning av løsningsmiddeldamper
som dunster av
l)
2)

fra malingsfilmen.

Ofte vil den naturligeluftsirkulasjonenikke være
tilstrekkelignår større malingsarbeiderskal utføres.Er
det i disse tilfeller ikke nødvendigmed varmluftsvifter
eller

avfuktningsaggregater,

må det benyttes

vanlige

vifter.
Vifter må også brukes dersom arbeidsstedetav miljømessige
årsaker

skal isoleres

fra omgivelsene.

Det kan da bygges

et telt over konstruksjonenog viften (viftene)plasseres
slik at det oppstår et undertrykkinne i teltet. Det vil
si at viftene suger luft ut fra dette. Da løsningsmiddeldampene

som regel er tyngre

enn luft vil man også kunne

oppnå meget ved å sette tette skjermer rundt konstruksjonene,

og suge av luft fra bunnen.

Det finnes en rekke forskjelligeviftefabrikanteruten at

man her finnergrunntil å trekkefremspesielle.
Man må
imidlertidvære klar over at det i enkelte tilfellerer
nødvendigmed eksplosjonssikkertutstyr. (Se avsnittetom
eksplosjonsfare).
Dersom

luften må ledes gjennom

rør, er tekstilrør

en

brukbar løsning.Lange rørføringerredusererimidlertid
viftenes leveringsmengde.Lange rørføringermed små tverr-

snittmå derforunngås.

Varmeovner

- varmevifter

Blir det ved naturligeforholdvanskeligå holdeståltemperaturen

de spesifiserte

3 OC over

luftens

dogg-

punktstemperatur,kan ståltemperaturenheves ved hjelp av
varmluftsvifter,

ovner

etc. Ved mange

mindre

malings-

arbeider har ofte vanlige elektriskebyggtørkerebidratt
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til å skape temperaturforholdsom var nødvendigefor et
vellykketmalingsresultat.
Oppvarmingved hjelp av gass, parafin eller olje hvor røk-

gassenslippesdirekteut i rommet,er ikkeå anbefale.
Ved forbrenningendannes det bl.a. vanndamp.Dette bidrar
til at luftens duggpunktstemperatur
heves, og det kan i
denne sammenhengnevnes at 1 kg propan ved forbrenninggir
1,6 kg vanndamp.
Er forbrenningsinnretningen
derimot utstyrtmed separat
røkgassavløp slik at avgassene
stedet, blir det ovenfornevnte

kan ledes bort fra arbeidsproblem eliminert.

Stålflatenestemperaturhar betydningfor en malings

tørke-og herde-tid.
Det må derforfra tilfelletil tilfelle vurderesom en oppvarmingav stålflatenekan være
ønskelig ut fra dette hensyn. De fleste malinger kan
imidlertidpåføres ved temperaturerned mot 0 0C og
lavere.Det vises forøvrigtil kapittel 6, avsnittetom
temperatur.

Det er viktig at man er inneforståttmed at varmeaggregater kun bidrar til å heve temperaturenpå de flater som
skal behandles.

Ved

større

arbeider,

særlig med

innstøpte

konstruksjonerder man kan få problemermed luftfuktig-

heten,bør det primærtalltidtas siktepå å påvirkedoggpunktstemperaturen.Dette oppnås bare ved bruk av
avfuktningsaggregater.
Avslutningsvisskal imidlertiden noe spesiellanvendelse
av varme i forbindelsemed maling omtales.Det er den
såkalteKorel-metoden.Her oppvarmesarbeidsstedetved
hjelp av en gassbrennerpåmontert sprøytepistolen.
Systemet har imidlertidikke vist seg å innfri forventningene,

og man vil med den nåværende

erfaring

sterkt

fraråde at denne metoden blir benyttet.Se også kapittel
3, avsnittetom høytrykkssprøyting.

Avfuktningsutstyr
Av avfuktningsutstyrfinnes to hovedtyper:Kjøleaggregater
og absorbsjonsaggregater.
Begge har fordelerog ulemper,men man må likevel kunne si
at absorbsjonsaggregatene

er de som er best egnet ved bruk

i vannkraftanleggnår det er tale om provisoriskearrangementer. Ønsker man derimot et aggregat for permanent
avfuktningav eksempelvisen turbinkjeller,bør man også
vurdere om et kjøleaggregatkan være fordelaktig.
De avfuktningsaggregater

som har vært anvendt

ved malings-

arbeider,er av fabrikatMunter. Aggregatenekan også
leies.
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Strømtilførselen

er 3 faset

vekselstrøm

220 V. Konstruk-

sjonen er imidlertidslik at de ikke kan utføres eksplosjonssikre.

Dette

må det tas hensyn

til ved utformingen

av

avfuktningsarrangementet.
Følgende typer er aktuelle:
Type

Avfuktet

MA 1 000

luftmengde

1500m3/h

MA 3 000
MA 10 000

5000
15000

Effektforbruk

17 kw
60 "
175 "

"
"

Aggregatene
virkerpå den måtenat luftensom skal
avfuktes ledes forbi et skikt med krystallerav litiumklorid. Disse absorbererfuktighetfra luften.
Krystallenesevne til å holde på fuktighetener imidlertid
temperaturavhengig.

Ved periodevis

å blåse

varm luft

forbi, vil vannet igjen bli avgitt. Den varme luften blir
gjerne kalt regenereringsluft.
Forholdetmellom avfuktet
luft og regenereringslufter vanligvisca. 3:l.
Regenereringsluftensom er meget fuktig, bør ledes bort
slik at man ikke risikererat den blander seg med den
luften som skal avfuktes,ogredusereraggregatetseffekt.
Aggregatenehar røravslutningerbåde for avfuktningsluft
og regenereringsluft.
Lange rør vil imidlertidpå samme
måte som for vifter kunne nedsetteaggregatenesleveringsmengde.

Kravet om adskillelseav luftsystemeneer imidlertidikke
absolutt.Tar man således den luften som skal avfuktes fra
et stort fjellrom,vil man ofte også kunne slippe
regenereringsluften
ut i dette. Det samme gjelder dersom
fuktighetenpå stedet er nærmere 100% samtidig som den
varme regenereringsluftenikke kan varme opp omgivelsenei
nevneverdiggrad.
På grunn av den varme regenereringsluften
vil også
avfuktníngsluftenvia litiumkrystalleneog de flater disse
dekker bli oppvarmet.Dettc>er i de aller fleste tilfeller

en ønsketog positiveffekt.En må imidlertid
alltid
forsikre seg om at man ikke risikererat luften kan komme
til og smelte

snø og is slik at vann renner

ned på de

konstruksjonersom skal avfuktes.
Absorbsjonsaggregatene
har god driftssikkerhet.Ved større
arbeider kan det likevelvære praktisk å benytte to
enheter.

Stopper

det ene aggregatet

har man da en viss

sikkerhetmot at flater som blir behandletødelegges av ny
fuktighet.
bestemme nødvendigavfuktningskapasitet
for et bestemt
malingsarbeidekrever betydeligerfaring.Av størst
betydninger luftens strømningshastighet
langs de flater
som skal avfuktes.Det vises her også til de generelle

Å
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avsnitt om ventilasjon,falsk luft etc.

For innstøptetrykksjaktutforinger
tydermye på at
lufthastighetenbør være minst 0,7 - 0,8 m/sek.
For sugerør

og luker med platekasser

kan det være behov

for størrelsesorden
1000 - 5000 m3 avfuktetluftpr.
time avhengig av dimensjonerog forhold forøvrig.
I en vanlig kraftstasjonvil som regel et aggregat for

1500m3 pr. timekunneanvendes
utenat detblirbehov
for å legge opp en egen elektriskkurs for aggregatet.
Råd vedrørendeavfuktningsarrangementet
og avfuktningskapasitetenkan man bl.a. få ved henvendelsetil leverandørene av avfuktingsaggregatene.

Utførelse i egen regi. Krav til utstyr
Mindre arbeider utføres tradisjonelti egen regi, mens
større arbeider kan bli satt bort. Hva som er større og
hva som er mindre er en vurderingssaki forhold til
kraftverkets

størrelse.

En vil derfor

ikke forsøke

å angi

hvilke typer malingsarbeidersom kan utføres i egen regi,
men i stedet nevne enkelte punkter som blir av betydning
for avgjørelsen.

l §aglig_nivå:
Malere med kurs i sprøyteteknikkved Statens teknologiske
institutteller med liknendekunnskapermå disponeresved
et større arbeid.
Likeledesmå planleggerenkjenne til hvordan et arbeids-

områdeavfuktesslikat påføringsforholdene
kan etableres
i henhold til "Spesifikasjonen".
Yrkeshygieniskeforskrifterog andre sikkerhetsbestemmelsermå være kjent slik at Arbeidstilsynetsregler
kan bli fulgt.
2 §r£a£i29;
Vannkraftsektorener et fagområdemed mange spesielle
konstruksjoner,som eksempelvistappe- og inntaks-luker,
rørgater,trykksjakter,etc. Vedlikeholdetav disse
krever grundig kjennskaptil funksjonog arrangement.
Dette kan man derfor ikke forventeat ethvert malingsfirma
skal sitte
3

inne med.

Utstyr:

Lett utstyr til mindre sanblåsingsarbeider
og lett
sprøyteutstyrtil løpendevedlikeholdmedfører små
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kostnader

og bør anskaffes.

Tyngre utstyr, slik som høytrykkssprøyteutstyr,
sandblâsningsaggregater
med stor kapasitet,luftavfuktere
til rørgateretc. er imidlertiden nødvendighetnår større
arbeider skal utføres.
Man

kan derfor

konkludere

med at et kraftselskap

som vil

vurdere om det skal opprettesen egen vedlikeholdsavdeling

for malingav stålkonstruksjoner,
bør gjøredettepå
bakgrunn
l.
2.
3.

av en analyse

hvor det tas hensyn

til:

Totalt arbeidsomfang
av malingsarbeider,
store og
små, sett i sammenheng med andre arbeider.
Bemanningsbehov
Utstyrsbehov.

Detteblir når det kommertil stykketen analysebasertpå
økonomi

og beredskap.

Egne erfaringerog kostnadsrammervurdres da mot fleksibilitetenhos de malingsfirmaenesom har godt utstyr og
erfarne

mannskaper.

For store

kraftverkssammenslutninger

bør det kunne bli en

interessantvurderingom det lønner seg å satse på maling
i egen regi.
Samarbeidmellom frittståendekraftselskaperinnen en og
samme region bør også vurderes.

Bortsetting
av arbeidet.Aktuel1e_leyerandører
Det er spesielt større malingsarbeidersom er nødvendigå

utførepå kort tid,som må bortsettestil malings-entreprenører. Siden kvalitetenav malingsarbeideter helt
avhengig av de som utfører dette, vil det her bli nevnt
noen punkter

som en bør være oppmerksom

på ved bortsetting

av arbeidet. Forøvrig henvises til rådgivendeingeniørfirmaer
hjelp.

innen maskinteknikk

som kan gi ytterligere

råd og

reises;f;i_r_m_a
Siden korrosjonshindrende
maling på stålunderlagikke er
underlagtlærlingeloven,eksistererdet ingen formelle
krav til utdannelseeller erfaring for arbeideresom
utfører slikt arbeide.
Ved valg av utførendefirma er det derfor viktig at en
velger

et firma som en vet har tilstrekkelige

ressurser

og

erfaring til sikre at arbeidet blir utført i samsvarmed
malingsspesifikasjonen.
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Av punkter som det i denne sammenhenger spesieltviktig a
vurdere kan nevnes:
Har firmaet fast ansatte formenn?
Hvor mange sandblåsereog sprøytemaleredisponere
firmaet?
Har firmaet tidligereerfaringmed maling i kraftverk,
og da spesieltav rørgater?
Har firmaet tilstrekkeligeøknomiske ressursertil á
oppfylle eventuellegarantikrav?

For å vurdereom firmaethar tilstrekkelig
bemanningtil å
utføre et spesifisertarbeid innen fastsatttid, kan
følgende erfaringstallbenyttes.

§a2a§i:e£
£05iagdéléssrs
6-8m2/pr.manntime

Nytt uangrepetstål :

Grovt angrepet stål, gropteringer:3-4m2/pr. mann time

§aEd£Q£b£95

Nyttuangrepet
stål:

25-33 kg/m2

Grovtangrepetstål:

35-55kg/m2

Erfaringerviser imidlertidat reblåsingav f.eks.
epoksymalteflater kan redusere kapasitetenog øke
sandforbruketvesentlig.

Forøvrigvisesdet også til avsnittet"Sandblåsingskapasiteterog sandforbruk"i kapittel 2.

KaB3§iEeE
EOE §P£0xtsm2ler2=
1 strøkå 75 pm tørrfilmtykkelse
Lette flater:F.eks. glatte siden av store luker:

90 m2/pr.mann time
Middels

flater:

F.eks. baksidenav store luker eller
middels angrepne turbinrør:

35-55m2/pr.mann time
Vanskeligeflater: F.eks. hardt angrepne turbinrør:

25-35m2/pr.mann time.

60

Hva kan utføres i egen regi
Også ved bortsettingav malingsarbeiderer det en del
forberedendearbeider som kraftselskapetsegne folk kan
utføre. Det tenkes her f.eks. på oppsettingav stillaser,
tilbringelseav sand for sandblåsing,fremføringav vann
og elektrisitetosv.
For at de ulike arbeidsoperasjonersom kraftselskapets
egne folk skal utføre skal bli avsluttet i rett tid, er
det viktig med god planlegging. Det må settes opp en plan
som fastslårhvem som er ansvarlig for at de ulike
arbeidsoperasjonerblir utført, og hvilken dato arbeidet
må være avsluttet for at det ikke skal medføre
forsinkelserfor de etterfølgendearbeidsoperasjoner.

Kontroll

av det utførte

arbeidet

Selv om det er malingsentreprenøren

som er ansvarlig

for

at arbeidet blir utført i samsvarmed spesifikasjonener
det viktig

av kraftselskapets

egne folk fører kontroll

med

arbeidetsutførelse. Det er spesieltviktig å kontrollere
at sandblåsingog duggpunkter som beskrevet i spesifikasjonen. Det må utarbeidesrapporteringsrutiner
der det
fremgår hva som er kontrollert,resultatog hvem som har
utført

kontrollen.

Et eksempel

på skjema

som kan

benyttes,er vist bakerst i denne orientering. Dette kan
være et viktig dokument ved eventuellereklamasjoner.

Garantier

Ved bestillingav malte komponentereller rent malingsarbeid, bør bestillerenfå en garanti for at det ferdige
produkt

tilfredsstiller

kravene.

Dette

er ikke minst

viktig når en vet at ommaling av komponenteri vannveien

er sværtdyrt,eksempelvis
i 1980200-300kr/m2i
direkte

kostnader.

I tillegg

kommer

egeninnsats

og

kostnaderved driftsstans. Videre kan en merke seg at en
forskriftsmessigmalt flate bør kunne stå uten videre

behandlingí en 15-20års periode,mens en flatesom er
dårligbehandletkan trengeommalingetterfå år.
Garanti på malingsarbeideneer omhandlet i kapittel8 i
"Spesifikasjonen".Noen kommentarerkan imidlertidvære
av verdi.
Garantitidenslengde er 2 år. Begrunnelsenfor dette er
at alvorligeskader normalt vil vise seg i løpet av en
2-års periode.
skriftsmessig,
systemet.

Etter at disse skader er utbedret
bør en kunne forvente lang levetid

forfor hele

61

Ved

vurdering

arbeidet

For
det

rør
for

Hver

avgjort

slik

flate

hvorvidt

blir

denne

l.

Er

2.

Trenger
flekking,
dvs,
i bedre stand enn Re
enn tilsvarende
ml/gl

3.

det

viktig

at

hele

størrelse.

flate
være en lengde
på 6
en seksjon
mellom
bolte/sveise-

kan en passende
luker
kan være

skjøter.

blir

av garantispørsmålet
er
opp i flater av passende

deles

bedømt

m mens

individuelt,

og

det

flaten:

feilfri

har
enn

spalting,
kravene

En har

da

har

små feil,
men
l85lll
og har
DIN 53209.

l SIS

avflaking
eller
iht.
standardene

følgende

som helhet
over.

som helhet
er
færre
blærer

er

dårligere

reaksjoner:

a:

Flaten

godkjennes.

b:

Eventuelle
enkeltstående
skader
utbedres
forskriftsmessig.
Etter
ferdig
med sine
garantiforpliktelser.

i malingsfilmen
dette
er leverandøren

c:

Flaten

fullstendig,

skal

reblåses

utbedres
på annen
gis fornyet
2 års
Punkt
3 vil
inspeksjonen
galt

Punkt
viktig

ved

og ommales

eller

måte. Det bør i denne forbindelse
garanti
på reparasjonsarbeidet.

neppe
volde
problemer,
da det ved garantitydelig
fremgår
at det er noe grunnleggende

malingen.

2 kan derimot
å merke

en fullstendig

seg

at

i praksis
volde
vanskeligheter.
garantiformuleringen
ikke

feilfri

film

små rust-prikker
som gjør
som likevel
er bedre
enn
forlanges
flekket
opp.
Det som skal
skader,
som

flekkes
imidlertid

etter

2 år.

at flaten
kravet
iht.

opp er eventuelle
er så sjeldne

Det
forlanger

Små rustblærer

ikke
er feilfri,
standardene
kan

at

enkeltstående
de ikke
virker

er

og
men
ikke

store
inn

på totalbedømmelsen.
Årsaken

til

at

en

viss

garantiforpliktelser
linje

med

andre

mengde

også
kostnader

feil

må vurderes
ved

godkjennes,

ligger

i

som en kostnad

på

malingsarbeidene.

For

strenge
garantikrav,
eksempelvis
å forlange
en feilfri
film
og utbedring
av alle
små og store
skader,
vil
i sin
tur
lede
til
uforholdsmessig
store
gjennomsnittskostnader
for malingsarbeidene.
Utførende
det fulle
skyldes

firma
har
garantiansvar
malingen

eller

i henhold
til
"Malingsspesifikasjonen"
for arbeidene,
uansett
om feil
utførelsen.

at
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Normalt vil de fleste feil ha sin årsak i dårlig forbe-

handlingellerdårligepåføringsforhold
for l. strøk.Det
er derfor naturlig at utførendefirma har garantiansvaret
overfor bestilleren.
Feil ved malingen eller feil som er oppstått ved at
malingsprodusenten

har gitt gale anvisninger

om malings-

bruken har imidlertidforekommet.
Notering

av malingens

produksjonsnummer,

og oppbevaring

av

malingsprøverer av denne grunn i leverandørensinteresse
med tanke på eventulle
senten.

regresskrav

overfor

malingsprodu-

Det gjøresi denneforbindelse
oppmerksompå at
selvskyldnergarantiens
størrelseer av betydningfor
oppfyllelsen

av garantikravene.

Et malerarbeide

som må

reblåsespga.garantikrav
må i sin helhetbelastes
entreprenøren.

Svært ofte vil dette

kunne

slå vedkommende

konkurs,og garantikravene
må i sliketilfelleranseså
være “papirbestemmelser“.En selvskyldnergaranti
på
f.eks. 30 % bør derfor være et minimumskrav.

Yrkeshygieniskeforhold

Faktorersom påvirkerde yrkeshygieniske
forholdkan
eksempelvisvære støv, løsningsmiddeldamper,
giftig
bindemiddelog pigment, trekk, støy, eksplosjonsfareetc.
Krav til de yrkeshygieniskeforhold blir spesifisertav
Direktoratetfor arbeidstilsynet.Det kan i denne
sammenheng

vises

til arbeidstilsynets

oversikt

over egne

publikasjoner.
Når det gjelder

forurensninger

i arbeidsatmosfæren

har

arbeidstilsynetutgitt administrativenormer for en rekke
forskjelligstoffer.Å benytte disse ved et gitt
malingsarbeidkan imdlertidvære noe komplisert,idet det
forutsetterat man bl.a. har måleinstrumenterslik at
eksempelvisgasskonsetrasjonerkan bestemmes.
En rettesnorvil man imidlertidfå ved å studere de
datablad som skal følge målingene.Her vil særlig
YL-tallet

gi nyttige

opplysninger

for valg av ventilasjon.

YL-tallet

er et mål for den luftmengde

som kreves

levert

fra ventilasjonsanleggetfor at atmosfærenpå arbeidsstedet skal tilfredsstillede yrkeshygieniskekrav.
Malingene deles inn i 4 YL—grupperfra 0 til 3, alt etter
hvilke typer og mengder løsningsmidlerde inneholder.

YL-gruppe
0 krever
0-100m3/luft
pr.literprodukt,
og i
denne

klassen

leverer

frie malinger.

en stort sett bare løsningsmiddel~
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ventilasjonsanlegg.
Vannetsom fordamperfra malingen
skal jo ledes vekk.

YL“9fUPPe
1 kreverl00"400
m3 luftpr. literprodukt.
Mekanisk ventilasjoneller hensiktsmessigmaske må brukes
ved arbeid i trange og dårlig ventilerterom, ved
sprøyting0.1.

YL-gruppe
2 krever400-800
m3 luftpr, literprodukt.
Mekanisk ventilasjoneller hensiktsmessigmaske på alltid
brukes. Ved arbeid i trange og dårlig ventilerterom, ved
sprøytingo.l.må beggedelerbrukes.

YL'9rUPP€
3 krever0Ver300m3 luftpr.liter
produkt.
Mekanisk ventilasjonog hensiktsmessigmaske må alltid
brukes. Ved arbeidi trangeog dårligventilerterom må
trykkluft-eller friskluftmaskebrukes.
Som man ser av dette, er luftmengdendefinert ved m3 pr.
liter produkt,men det går ikke frem hvilken tid luften
skal tilføres innenfor. Man bør derfor vite at det meste
av løsningsmidlenenormalt fordamperi løpet av de første
15-20 minuttene etter påføringen. Skal man derfor
eksempelvispåføre 2 liter maling i YL-gruppe 2 i løpet av
40 minutter, nytter det lite å tilføre l 600 m3 luft

jevntover arbeidsdagen.Det riktigevilleher være å
tilføre dette luftkvantumeti løpet av l time fra arbeidet
startet. Dersom folk oppholderseg på arbeidsstedetetter
påføringen,bør en også sørge for en jevn, men noe lavere
ventilasjonresten av arbeidsdagen.
Males det derimot hele dagen, må luftilførselenvære jevn
og tilsvarendeminst midlere påført malingsmengde.
Påføres det således med 2 liter pr. time og malingen er

plasserti YL-gruppen2, må ikkelufttilførselen
på noe
tidspunktvære mindre enn l 600 m3/time,
Det er imidlertiden god regel at det alltid skal brukes
friskluftmaskeunder sandblåsingog maling, og det bør
påsees at ikke dette utstyr av bekvemmelighetshensyn
tas
av etter forgodtbefinnende.
En skal også være oppmerksom
på at det ikke bare er operatørensom skal bære slikt
utstyr.Hans hjelpereog andre i umiddelbarnærhet puster
i den samme luften.
Ventilasjonsluftenskal ledes så langt vekk at den ikke
kommer i konfliktmed utstyr i kraftstasjoneneller
personer som har sine gjøremål her. Man har sett altfor
mange eksemplerpå at luften bare slippes ut i turbin-

kjellerenellerpå lignendesteder,for så å forurense
både stasjonen,maskiner og adkomst, foruten at folk i
stasjonenblir sterkt plaget. Det bør være et mål at
ventilasjonsluftenom mulig føres ut i friluft.Se også
avsnittet"ventilasjon"i dette kapittel.
En bør være spesieltoppmerksompå at enkelte målinger ved
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særlig høy oppvarming,vil avgi giftige gasser. Dette
gjelder flere grupper malinger,hvorav sinkrikemalinger
og mønje

er av dem man ofte

kommer

i kontakt

med ved

kraftanlegg.
Sinkrike malinger brukes i første rekke som primere på

stål. Ved sveisingav ståletvil sinkenkunneavgi
skadelige

sinkoksyddamper

i uønskede

konsentrasjoner

med

fare for sinkfeber. Spesielt er risikoen stor når sinken

er lagtpå i for tykkefilmer,noe en ofte ser.
Blyholdigemalinger er særlig representertved mønjen.
Denne vil ved sveisingog brenning avgi blydamp. Det er i
den forbindelseverd å merke seg at ved demonteringav
f.eks. en mønjemalt turbin, vil ofte oppvarmingav boltene
bli foretatt for å forenkledemonteringen. Har man ikke
da sørget for skikkeligventilering,vil en i en trang og

dyp turbinkjeller
være utsattfor både blydampog
surstoffmangelsom følge av gassforbrenningenved oppvarmingen.
At vanlig

personlig

verneutstyr

benyttes,

anses

som en

selvfølge. En skal være spesieltoppmerksompå at forholdene i et kraftverkfordrer çtor aktsomhetpå grunn av,
med trange

rom, store høyder

og begrenset

valg av

redningsveier.

Dettemå tas i betraktning
alt i planleggingsfasen,
og
valg av utstyr og sikringstiltakmå sees i lys av dette.
Når det arbeidesover eller nær vann, bør redningsvester
benyttes. Det finnes i dag hendige vester som kan bæres
under arbeidstøyet,og som blåses opp automatiskdersom
bæreren faller i vannet.
Elektriske

komponenter

som benyttes

i forbindelse

med

maling, skal være eksplosjonssikrei de tilfellerdisse
kan komme i kontakt med gasser fra løsningsmidleretc. En
bør i den forbindelsemerke seg at disse gassene er tyngre
enn luft.

For øvriger det viktigå overholdepliktentil gjensidig
orienteringmellom ansvarligefra oppdragsgiverog
entreprenør. Er denne kontaktenholdt på et fornuftig
plan, er en vesentlig forutsetingfor et problemfrittog
vellykketarbeid til stede. Forøvrig vises det til
arbeidsmiljøloven

§ 15.

Ovenståendeer ment som en del generellebetraktningerom
yrkeshygiene. Det finnes imidlertiden hel del litteratur
som eksempelvisfagartikler,retningslinjerog forskrifter.Disse bør en sette seg inn i . Nedenfor er en
del listet opp, uten at dette

skal oppfattes

som noe

forsøkpå å dekkealt som er verdå lesepå dettefelt.
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Direkt9ratet_f9r

Best. nr.
Best. nr.
Best. nr.
Best. nr.
Best. nr.
Best.

arbeidstilsynet

114 Arbeid i tanker
149 Rettleiingtil vern mot øyeskader
168 Helseskaderved arbeid i trange rom
250 Personligverneutstyr.
278 Høytrykks sprøyteutstyr.

nr. 283 Arbeid med løsningsmiddelholdig
lakk, lim 0.1.

maling,

Best. nr. 361 Administrativenormer for forurensningeri
arbeidsatmosfæren
Best. nr. 390 Giftige og andre helsefarligestoffer.
I tillegg til de angitte publikasjonerutgir
arbeidstilsyneti samarbeidmed Yrkeshygieniskinstitutt
datablad for en rekke forskjelligekjemiske forbindelser.
Her inngår bl.a. beskrivelse
data, vernetiltak,
spesielle

av stoffet, yrkeshygieniske
forholdsregler,
destruksjon,

tiltak mot søl, fysiske data, branntekniskeopplysninger,
transport,offentligelover og besemmelser.

E°_r.sza£e:S_F_<:1_l.e§
fla£e£is1lt;'e2e§ts=
Forsvarets

Standard

FS 2610-0500

Kjemisk~tekniskstoffer og produkter
Dette er en meget hendig oversikt over egenskaper,sikkerhetsreglerog forskrifterfor en rekke kjemiske
materialer. Blandt de emner som behandlesnevnes: helsefare, forurensningsfare,

brann-

og eksplosjonsfare,

merking, transport,lagring,utslipp,bruksforskifter,
beskrivelseav en rekke kjemisktekniskeprodukter,samt
litteraturhenvisninger.Stoffet er samlet i 2 ringpermer
for å lette utskiftningerog suppleringer.

Kr5e§hz9ie2i§_*<_I2S£i£u_Et;
HD 535

Faremomenterved malerarbeidinne i hus og

HD 536

trange rom
Faremomenter

HD 587
636
HD 648

under skipsbyggingog reparasjonsarbeid
Notat angåendeyrkeshygieniskegrenseverdier
Vernesutstyr
Yrkeshygieniskluftbehov

HD 665

Ventilatjoner
vid målningsarbeter

HD

ved bruk av maling

og sveising

_0P._P_S_u_mm...25.193
Bortsettingav et større arbeid kan som det fremgår av de
tidligereavsnitt,medføre en betydeligsaksbehandlingog
oppfølgingdersom oppgaven skal tas alvorlig.Skjematisk
kan arbeidsgangengjengis som vist i blokkdiagrammetpå
side 67.
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Når man kommer til den utførendefase med tilrigging,
sandblåing,maling etc. er det ofte mange forskjellige
aktivitetersom griper inn i hverandre,og hvor det er
nødvendigmed et intimt samarbeidmellom leverandørog
bestiller.Det kan derfor være nyttig å lage en nøyaktig
terminplan

for denne

fase med angivelse

av de respektive

partersytelser.Et eksempelpå en slikplan for
korrosjonsbehandlingen
av en mindre trykksjakter gjengitt
på side 68.
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8

KATODISK

BESKYTTELSE

Generelt

Som det fremgårav kapittel1 er korrosjonsprosessen
på
stål i forbindelse
med vannog fuktighet,
avhengigav at
det på ståloverflaten
er anodiskeog katodiskeområder.
Skal prosessengå sin gang uhindret,betyr dette at det

mellomde anodiskeog katodiskeområdenemå være forbindelse slik at elektronerog ioner kan vandre gjennom
henholdsvisstålet og elektrolytten.Elektrolyttener her

vannetsom omgirstålet.
Det er videre et faktum at forskjelligemetaller har
ulikt elektriskspenningspotensial.
Dette innebærerat
hvis to slike materialersammenkoblesmed en elektrisk
ledningog senkes ned i en elektrolytt,vil det gå en
elektriskstrøm, strøm av elektroner,gjennom ledningen.
Samtidiggår det en tilsvarendestrøm av ioner gjennom
elektrolytten.Strømmengår fra det materialetsom har
lavest spenningspotensial,
er minst edelt, og prosessen
tilsvarerdet som skjer i et elektriskbatteri.
Men prosessen fører også til at overflatentil det edlere
materialetblir katodisk.I og med at korrosjoni vann

vanligvisbare foregårinnenforanodiskeområder,betyr
dette at det edlere materialetikke lenger vil korrodere.
Man har med andre ord her fått en katodiskbeskyttelse.
Effektivitetenav beskyttelsener imidlertidavhengig av
elektrolyttensledningsevne.Er ledningsevnenliten slik
forholdetofte er for ferskvann,kan beskyttelsenbli
lite effektiv.I saltvanner derimot ledningsevnengod.
Her ligger derfor forholdenevel til rette for å benytte
katodiskbeskyttelsesom korrosjonsbekjempningsmetode.

Oksygen

HVdf0geníoner

@

@
\

Korrosjonsprodukt

<_

/

/

(zn(oIj)2)
/l

\
Anodisk

KatodiskOmråde

è

Elektrolytt

om råde

Uedeltmetallbelegg
.‘__:
Zf!
â
\

~—
Elektroner

z
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Systemene for katodiske
hovedgrupper.

beskyttelse

kan inndeles

i tre

l Varmforsinkning
ellerpåsprøytede
uedle
metallbelegg.
2
3

Offeranoder.
Påtrykt spenning.

En nærmere utdyping av disse systemerblir gitt i de
følgendeavsnitt.

.Ysyiâsääifllsins
Metodenbeståri at ståldetaljer
som er beiseti syre,
dyppesi en sinksmelte
og får et sinkbelegg
på overflaten.
Forutsetningenfor at sinkbeleggetskal virke korrosjonsbeskyttende,er at det på overflatendannes et
forholdsvisstabilt sjikt av korrosjonsprodukter.
I luft vil dette som regel alltid være tilfelle.Mere
problematisk

er forholdet

for flater

som nedykkes

i vann.

Faktorer som her virker ugunstig for sinkbeleggets
levetider, forurensningersom eksempelvissvoveldioksyd,

høy temperatur,
stor strømningshastighet
og for små
mengder oksygen og karbondioksydi vannet.
Selv om man

i et vannkraftverk

ofte kan se bort fra høye

temperaturerog liten luftínnblandingi vannet, er det
imidlertidet beklageligfaktum at det beskyttendeskikt
av korrosjonsprodukter
normalt ikke vil kunne dannes ved
strømingshastigheter

over 0,5 m/s. Et sinkbelegg

får

under slike forholdmeget kort levetid.
Kort blir også levetideni surt vann. Allerede ved pH 6
er korrosjonshastigheten
større enn det en har i
tilsvarendekjemisk nøytraltvann hvor pH er lik 7. Hvor
stor endringenblir, er imidlertidavhengig av hvilke
kjemiskestoffer som er til stede i vannet.
Da således selv små variasjoneri vannets sammensetning
vil kunne føre til store endringeri korrosjonshastig—

heten,er det vanskeligå angi sinkbeleggets
levetid.
Nedforstående

oppgaver

vil likevel

kunne

tjene

som en viss

rettesnor.Det refereresher til et belegg som i utgangspunktet er l20 Pm. Levetidener bestemt med referansei NS
1970.

I innlandsklima:
I kystklima

mer enn 100 år
70 år

I industriatmosfære
I stilleståendesjøvann

25 år

(Nordsjøen):

10 år
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I stilleståendehardt elvevann
I stilleståendebløtt
elvevann
I stillestående
destillertvann

40 år
6

år

l-2 år

Som regel har vi i Norge forholdsvisbløtt vann. I tillegg
kan det på grunn av svoveldioksydvære meget surt. Et
sinkbelegg

som står neddykket

i vann under

slike

forhold,

vil ha en uakseptabelkort levetid.
Overmalesderimot sinkbelegget,vil man etter manges
mening få en førsteklassesbeskyttelseselv om flatene er
neddykketi strømmendevann. "Nordisk förzinkningsförening"
hevder i en av sine publikasjonerat levetidenfor et
kombinertsystem blir dobbelt så lang som summen av
levetidenfor sinkbeleggetog malingsbelegget.
I meget surt vann kan det imidlertidvære visse motforestillingermot å bruke sink under et malingsbelegg.Her vil
man ved et sår i malingsfilmenkunne risikereen rask
nedbrytningav sinkbeleggetunder den feílfriemalingen i
området rundt såret. Resultatetblir da at malingen her
flasser av, hvilket ikke ville ha skjedd om det var malt

dirketepå stålet.
Ved overmalingav sinkbelegg
er det også viktigå være klar
over at ikke alle malinger kan påføres direkte på
sinkflaten.

Her kan det for samme malingstype

være

forskjellerfra produsent til produsent.Særlig gjelder
dette klorkautsjukmalinger.
Hovedregelener at malinger med
bindemiddelsom ikke er alkaliresistent,må unngås. Et
eksempel på en slik maling er blymønjepå linoljebasis.
Dersom

man ønsker

å male en stålflate

straks den er

varmforsinket,skal flaten avfettesgrundig. Dette kan
skje ved vasking med en alkaliskoppløsning (soda +
salmiakk),etterfulgtav en skyllingmed rent vann.
Deretter påføres det et strøk etsprimerfør endelig
maling. (Se NS-1970)
Det er imidlertidviktig at etsprimerenikke påføres i
tykkere film enn ca. 25 um. Hvis dette overskrides,kan
heftfasthetenfor malingen som skal legges oppå, bli

dårlig.
Et alternativer også å foretaen lettsandblåsing,
"sandweeping"etter at flatene har blitt galvanisert.
Dette blir ofte benyttet i stedet for den metode som er
beskrevetforan.
Man kan også la de forsinkedegjenstanderstå ute for vær
og vind under en periode av minst 6 mnd. slik at sinkoverflaten blir svakt korrodertog derved gir et bedre underlag for maling. I disse tilfellerskal flaten vaskes med
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ferskvannfør overmaling.

Beskriäsläsiæsärsââsrseeäsf
En offeranode er et legeme eller et bånd av forholdsvis
uedelt metall, eksempelvis sink eller aluminium.
Dette
blir sveiset, eventuelt skrudd fast til den konstruksjonen

som skal beskyttes.
Det er ogsåviktigå påse at den
metalliskekontaktmellomanodenog ståleter bestmulig.
Påsveisingav anodene er derfor å foretrekkefremfor

festingmed påskruddeklammere,som har en tendenstil å
løsne.

Offermetallets
sammensetning
er viktigidetdet ikkemå
dannes noe beskyttendebelegg som hindrer ionevandringen
og angivelsenav elektroner.
Hvis sinkanodeneskal være virksomme,må de således inneholde

uhyre

lite jern som forurensning.

Grensen

for

jerninnholder satt til 0,00l4 %. Norske anodeprodusenter
leverer ferdig anoder som inneholdermaksimalt 0,0003 %
jern.
Legeringsbestanddelene
i sinkanoderer ellers vanligvis
0,5-l % aluminiumog 0,2-0,5 % kadmium. Enkelte

sinkanoder
tilsettesogsåca. 0,l % kvikksølv.
Det har lenge vært

forsket

for å komme

fram til brukbare

aluminiumsanoder. Dette fordi aluminiumsterkt tenderer

til å bli passivt.Det finnesimidlertid
nå legeringersom
inneholder5-7 % sink og 0,2-0,5 % tinn. Andre
tilsetningersom 0,l % kvikksølvkan også forekomme.
Foruten riktig sammensetninger det også av største
betydningat legeringenhar riktig kornstørrelseog

struktur.Det oppnårman ved å gi de ferdigstøpte
anodene
en spesiellvarmebehandling.
Offeranoderav sink og aluminiumer i stor utstrekning
selvregulerende.

Den overbeskyttelse

man får, er

begrenset til området helt inntil anoden. Her ser man av
og til litt oppblæringog kalkutfelling. Er det
imidlertid

mange

anoder

og dårlig

malingfilm,

kan det bli

betydeligkalkutfelling
på barepartier.

Eâäär5E-§Psaaias
I stedet for å koble forskjelligemetaller sammen, kan man
forbindestålkonstruksjonen
med den negativepol på en
likestrømskilde.Den positivepol skal samtidigvære
tilkoblet en eller flere anoder
nær den aktuelle konstruksjon.

i vannet

(elektrolytten)
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Elektrolytt <§;;> Klorgass
nar-det
er klonderI vannet
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Pennanentanode
Oksygen
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Hydmgemoner Strömkilde

Katodisk område

De opprinneligesystemerav denne type besto
transformator/likretter
som leverte likestrøm

av en enkel
eller

like-

rettet vekselstrømtil permanenteanoder montert på
stålkonstruksjonen.Dette kunne innebæreen viss risiko
for skader som følge av overbeskyttelse,det vil si
oppblæringog kalkutfelling.
Moderne

systemer

er automatisk

kontrollerte

gjennom

referanseelektroder
montert på stålkonstruksjonene,
mot
hvilke de aktuellepotensialerpå stålet blir sammenholdt. Strømstyrkenpå anodene blir variert gjennom en

elektronisk
regulator,
slikat ståletalltidblirholdtpå
et høyest mulig potensialfor korrosjonskontrolluten fare
for skade av malingen pga. for stor alkaliniteteller
hydrogenutvikling.
Referanse-elektrodene
er vanligvisav høyverdig sink, som
er et stabilt og robust materiale.Skades disse, blir
strømmen til anodene automatiskslått av.

\

Strcnmregulator

Kaiodetflsluining

Referanseelektrode

Pennanentanode

Nsxkiykket pflaie
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F?6r for elektflskkabel
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Man kan velge mellom flere anodetyper,hver fordelaktige
til sitt bruk.
Ved bruk av påtrykt spenninger det nødvendigmed en
effektiv avskjermingrundt anodene for at strømmenskal få
en god fordeling. Som skjerm brukes det gjerne en film av
epoksy

eller glassfiberforsterket

polyester.

På storestålkonstruksjoner
og på stålkonstruksjoner
som
skal stå i brakkvann,
hvordet kan være vanskeligå oppnå
en tilfredsstillendeionevandring,er det nødvendigå

brukespenningpå 12-20 V.

‘

Bruk av påtrykt spenningkan imidlertidvære forbundetmed
visse ulemper.
Som nevnt foran dannes det hydrogengass dersom
beskyttelsen blir for sterk, og dette kan få malingen

til

å flakke av. Det må riktignokpåpekes at alle malinger i

så henseendeikkeer like. Epoksymalinger
vil således
kunne tåle en betydeligoverbeskyttelseuten at synlige

skaderoppstår.
I lukkede

rom kan det være

fare for knallgassdannelse.

Det vil alltid også dannes lut. Mengden av lut øker når
beskyttelsenblir sterkere,det vil si når potensialforskjellenøker.
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Dette fører til at sjøvann feller ut et hvitt belegg av
kalsiumkarbonatpå stål hvor malingen er borte. Dette er
i og for seg ingen ulempe,men belegget bør fjernes før
malingutbedring.

Et kravtil allemalingersom skalbrukespå stålkonstruksjoner hvor det benyttes katodiskbeskyttelse,er at de
ikke kan forsåpes.Malinger som inneholderoljer eller
alkyder kan derfor ikke brukes.
I saltvannvil man ved anoden når strømstyrkeni systemet

er over en vissgrense,få frigjortklorgass.Dettekan
føre til en anrikningav klor på bestemte steder, som ut
fra et korrosjonssynspunkt
er farlig, særlig hvis her også
er komponenter
meget giftig.

av rustfritt

stål.

Klorgass

er dessuten
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9

MALINGSTEKNISK

ORDLISTE

I hovedsak utdrag av "MalingstekniskOrdliste"utgitt av
Rådet for Teknisk Terminologi.

ALKYD
Kunstharpiks
av typen polyester framstilles
ved kondensasjon av organiske flerbasiske
syrer eller deres anhydrider - som oftest
ftalsyreanhydrid
- med flerverdige
alkoholer - vanligvis glyserol eller
pentaerytritol.
Ved alkyd-framstilling
for
maling- og lakkindustrien
utføres
kondensasjonen
nesten alltid sammen med
enbasiske fettsyrer eller glyserider av disse

(oljer).Alkyd får gjerne navn etter den
modifiserendetilsetningen,f.eks.
kokos-alkyd,
lin(olje)-alkyd
og soyaalkyd.
Alkydenes oljeinnhold - oljelengde - avgjør om
de skal regnes til de magre, middels fete
eller fete alkyder. Grensene mellom disse er
noe flytende. Maksimal oljelengde for magre

alkyder angis forskjellig,fra 40 - 46. For
middels fete alkyder angis oljelengden fra
dette intervall til 56 - 60. Fete alkyder har
et oljeinnhold høyere enn dette.
Alkyd er et meget alminnelig brukt bindemiddel. Egeneskaper og anvendelsesområde
varierer meget og avhenger av såvel modifiserende oljetype som av oljelengde, forestringsmiddel
etc. Alkyd kan ofte karakteriseres som "forsterkede" typer av den modifiserende olje, idet alkyd i alminnelighet
gir

bedre vær- og vannbestandighet,større hårhet
og hurtigere tørk. Mange typer (særlig magre
tørrende og ikke-tørrende)
brukes som myknere
for hårde varmeherdende
harpikser som fenolog aminoharpikser
i ovntørrende og syreherdende lakker, ikke-tørrende
typer dessuten
i celluloselakker.

ALUMINIUMSMALING

Maling

med aluminiumspulver

som hovedpigment.

ALUMINIUMSPASTA

Pastamed aluminiumspulver
som pigment,består
oftest av 65%-80% aluminiumspulverog 20-35%
white

spirit.
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ALUMINIUMSPULVER
Metallisk aluminium i finfordelt form, i alminnelighet utstampet til bladstruktur og der-

etter overflatebehandlet,
vanligvismed
stearinsyre,kalles da gjerne aluminiumsbronsepulver.

A. finnesbåde i "leafing"og "non-leafing"
former. "Leafing"vil si at partikleneorienterer seg som taksten i parallellelag på
overflaten av sjiktet. Denne type brukes for å
gi malingen en sølvglinsende overflate, for å

gi stor vann- og varmeresistenseller for å
hindre

gjennomslag

fra f.eks.

bitumenholdige

malinger. "Non-leafing"a. brukes i effektlakker,

f.eks.

hammerlakk

og polykromatisk

lakk.

ANTISKINN-MIDDEL

Stoff som settes til maling og lakk for å
hindre

skinndannelse

Der er to hovedtyper:

på overflaten

ved lagring.

Den ene (f.eks. di-

penten) virker ved sin evne til å holde
oksydasjonsproduktene
antioksydant.

i løsning,

den andre

som

"APPELSINSKALL"

Filmdefektsom kan oppstå ved feilaktig
sammensetning av maling og lakk, eller ved
uriktig sprøytemåte, karakterisert
ved ujevn
overflate som minner om appelsinskall.

Effekten kan også være tilsiktet,f.eks. for å
imitere porselensemalje.

AROMATISK
Typebetegnelse

på en gruppe

hydrokarboner.

ASFALT

Naturlig forekommendesort eller brunsort bituminøst (se bitumen) produkt. Betegnelsen
brukes

også om visse bituminøse

restprodukter,

som fåes ved destillasjonav f.eks. mineral-
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olje, steinkulltjæreo.l. Disse stofferburde
riktigerebetegnes som bek. A. brukes meget i
sorte lakker.

B

BEISING
1. Metallbeising

Kjemisk metode til â fjerne oksyder og annet
fra metalloverflaten.

Gir gunstig

grunn for

etterfølgendemaling eller annen overflatebehandling. Som behandlingsmiddelved metall-b.
kan visse syrer, baser eller salter brukes.
2. Trebeising
Overflatebehandlingav tre med kjemikalier
eller løsninger, resp. dispersjoner av fargestoffer (med eller uten bindemiddel)
for ä
oppnå en ønsket farging, dog slik at treets

mønster forblir synlig.

BEK

Bituminøsdestillasjonsrestav râpetroleum,
tjære, fettsyre, tallolje osv. Brukes
billige, sorte bestrykningsmidler.

i mange

BENSEN

Enkleste aromatiske hydrokarbon. B. brukes
lite som løsningsmiddel p.g.a. sin giftighet,
men er et viktig utgangsmateriale
ved fram-

stillingav en rekkemaling-og lakkrâstoffer.

BENSOL
Bedre:

bensen

(s.d.)

BINDEMIDDEL
(i malingteknikken).

Den bestanddel

av maling
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og lakk som har til oppgave

å gi binding

såvel

innen maling- og lakksjiktetsom til underlaget. B. omfatter etter
stoffer som kalk, sement

dette
0.1.

filmdanner

og

Merknad: Ordet brukes også, men ukorrekt,om
malingers

og lakkers

flytende

fase når denne

inneholderflyktigebestanddeler.For dette
(eng. vehicle)

har vi på norsk

ikke noe ord.

BITUMEN
Fellesnavn for flere naturlig forekommende,
eller av naturprodukter
utvunnede, flytende

eller faste, mørkfargedeprodukter som hovedsakelig består av en blanding høymolekylære
hydrokarboner.Til b. regnes bl.a. asfalter og
bek.

BITUMINØS
Helt

eller

delvis

bestående

av

bitumen.

BLYMØNJE
Rødt blyoksydpigment,
hindrende malinger.

brukes

vesentlig

i rust-

Merknad: "Non-setting"blymønje karakteriseres
ved at den ikke i samme grad som vanlig

bly-

mønje fører til hard bunnsetting.

"BLØDNING"
Gjennomslagkjennetegnetved at pigment i det
underliggende
malingsjikt
løses av bindemidlet
i det overliggende og misfarger dette. B. kan

også inntreffenår pigment løses av binde-

midleti egetmalingsjikt.
Se ogsåmigrering.

BREKKFARGE

Fargekraftig,som regel kulørt, pigment som
brukes
Leveres

til fargeblanding
som

oftest

være flytende

eller

og nyansering.

i pastaform,

tørr.

men

kan

også
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BREKKING
Tilsetting av brekkfarge
sering og fargeblanding.

BRUKSTID,

til maling

for nyan-

POT LIFE
Betegner i malingteknikken
den maksimale tid
et kaldherdende bestrykningsmiddel
er anvendbart etter sammenblanding
av komponentene.

BUNNSETTING,

SEDIMENTERING

Prosess som finner sted når pigmentenei
maling under lagring synker til bunns
menter) og danner et mer eller mindre

(sedifast lag.

C

CUMARON

(-INDEN)

HARPIKS

Kunstharpiks
framstilt ved polymerisasjon
de umettede forbindelser
(cumaron, inden,

av

cyklopentadienm.fl.) som inngår i den fraksjon av stenkulltjære
som koker mellom ca. 150
Og 225 O C. Er nøytral og alkalifast, anvendes bl.a. i aluminiumsmaling
og i bunnstoff.

D

DEKKEVNE

Mäl for den evne et pigment eller en maling
har til â skjule underlaget.Må ikke forveksles

med

spredningsevne.

DEKKMALING

Dekkende

maling

for toppstrøk.
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DISPERGERE

Finfordelefaste partiklereller væske i et

medium,uttrykketbrukesbl.a.om â finfordele
pigmenter

i bindemidler.

DISPERGERINGSMIDDEL
Overflateaktivt
dispergering.

DISPERSON,

DISPERST

stoff

(s.d.) som letter

SYSTEM

Blanding bestående av to faser, der den ene er
finfordelt i den andre. Den første kalles den
diskontinuerlige
(indre) fase, den siste den

kontinuerlige(ytre) fase eller dispersjonsmedium.

E

EKSTENDER
Pigment, oftest hvitt eller grått, men uten
srlig
fargegivende evne. Har lav brytnings-

indeks, og gir som følge herav ubetydelig
dekkevne i bindemidlerpå olje- eller kunstharpiksbasis, men kan f.eks. i limmaling virke
som dekkende pigment etter opptørring. Brukes
i malinger bl.a. for â forbedre visse egenskaper, som f.eks. værbestandighet
og konsistens, men også ofte for å reduseremalingers

pris.

ELDNING
Endringer som med tiden finner sted i en
maling- eller lakkfilms egenskaper som følge
av ytre eller indre prosesser.

EMULGERINGSMIDDEL,

EMULGATOR

Overflateaktivt
stoff (s.d.) som letter
dannelsen av emulsjon.
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EMULSJON
Dispersjon
Er

den

(s.d.) der begge

kontinuerlige

fase

faser er flytende.

vann,

eller

en væske

blandbarmed vann, kalles emulsjonen
OV-emulsjon(Olje i Vann). Er den diskonti~
nuerlige fase vann, eller en væske blandbar
med vann, kalles
i Olje).

emulsjonen

VO~emulsjon

(Vann

EMULSJONSMALING
Vannholdig maling, der vannet og bindemidlet sammen med eventuelle løsningsmidler
- danner
en emulsjon, vanligvis av OV-(Olje i Vann
typen).

Som regel er det emulgertebindemiddelolje,
oljelakk eller kunstharpiks
typen, f.eks. alkyd.

av polykondensat-

>Merknad: I samsvar med definisjonen
er også
latexmaling en emulsjon. I Norge regner man
dog i alminnelighet ikke latexmaling til e.

EPOKSYHARPIKS
Kunstharpiks karakterisert ved innhold av
epoksygrupper.
Framstilles f.eks. ved kondensasjon av epiklorhydrin med
difenylolpropan.
Med aminer, syreanhydrider
o.l. som herde- middel gir e. meget
kjemikaliefaste
bestryk- ningsmidler. E. kan
også modifiseres ved kon~ densasjon med

fettsyrertil såkalte epok- syestre.

ETANOL,

ETYLALKOHOL,

SPRIT

Fargel¢s, lettflyktig alkohol. Til teknisk
bruk er e. som regel denaturert med bensen,
pyridin, metylisobutylketon
el.a., til dels

også tilsatt fargestoffer,som i rødsprit.NB!
E. kan lett forveksles

ETSGRUNNMALING,

med den giftige

metanol.

WASH PRIMER

Maling med svakt etsende virkning. Pâføres
jern, sink, aluminium og andre metaller i tynt
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sjikt for å bedre det etterfølgendemalingsjikts adhesjontil underlaget.Som bindemiddel

brukes

polyvinylbutyral

og som pigment

basisk sinkkromat.Malingen herder ved innvirkning av fosforsyre.

ETSPRIMER
bedre:

etsgrunnmaling

(s.d.)

F

FARGESTOFF

Fagegivendestoff; anvendes i malingsindu-

strienf.eks.til å gi fargetil klarlakk.
Brukes i form av pigment eller som et i bindeog løsningsmiddler
løselig pulver.
Merknad: Overenstemmende
med definisjonen av
farge omfattes også hvite, grå og sorte farge-

givende stoffer av betegnelsenfargestoff.

FENOL
Hydroksyderivat
av aromatiske hydrokarboner,
utvinnes av stenkulltjære eller framstilles av
bensen eller lignede hydrokarboner.
Fenolderivater brukes i malingindustrien
bl.a. som

råstofffor fenolharpikser.

FETTSTOFFER

Naturlig forekommendeblandingerav glyserolestre

(glyserider)

av høyere

fettsyrer

-

f.eks. olje-, linol- og linolensyre.F. går
vanligvisunder betegnelsenfett når de er
faste ved romtemperatur,
og fete oljer
bare oljer) når de er flytende.
Etter

opprinnelsen

skilles

det mellom

(eller

vegeta-

bilske og animalskef. (resp.fett/oljer).Til
den siste gruppe hører bl.a. de marine oljer.
Merknad: Motbegrepet til fete oljer er
mineraloljer.
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FILM
Det faste

sammenhengende

sjikt

som dannes ved

tørring av olje, lakk eller maling.

FILMDANNER
Bindemiddel

(s.d.) som kan danne en film.

FLAMMEPUNKT
Den temperatur

som et brennbart

stoff under

standardisertebetingelsermå varmes opp til
for at dampene

over

stoffet

skal antennes

av

en åpen flamme eller gnist. Brukes til
karakterisering

av væskers

ildsfarlighet.

-

Se

ildsfarligewæsker.

FORDRIVER

Flat langhåret,pensel, brukes til utjevning
av penselstrøkenei pâstrøketmaling.

FORSÅPNING

Betegnelsenf. brukes oftest om spaltningav
fettsyreesteretil alkohol og såpe ved hjelp
av alkalier.

FOSFATERING
Forbehandlingsmetode

ved overflatebehandling

av stål, sink og lignede uedle metaller.
Metoden består i at metalloverflaten
behandles
med sure fosfatløsninger,
hvorved metallet
overtrekkes med et passiverende
fosfatsjikt.
De mest kjente metoder er bonderisering
og
parkerisering.

FUKTEMIDDEL
Overflateaktive
fukteevnen.

stoff

(s.d.)

som

forbedrer
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FUKTING

Væskersevne til å flyteut på og festeseg
til overflaten

av faste

stoffer

(f.eks. pig-

menter)
F. er av stor betydningbl.a. for disperse
systemers

reologiske

egenskaper,

f.eks.

malingerskonsistensog strykbarhet.

G

GELATINERING
En

uønsket

Geldannelse

som f.eks.

når treolje

polymeriseresså langt at den blir uløselig
("løper sammen").

GLIMMER, KRÅKEsøLv,MICA

Mineralbeståendehovedsakelig
av aluminiumsilikat. Brukes i finmalt form som ekstender
(drøyemiddel).

GLYSEROL
Treverdig

alkohol

som forekommer

bundet

til

fettsyreri oljer og fett. Viktig råstoff ved
framstilling

av kunstharpikser.

GRAVRUST

Groper i jern eller stål som skyldes rust, kan
sees med det blotte
glass.

øye eller

i forstørrelses-

Det eller de første
lakkering.

strøk ved maling

GRUNNING
eller
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GRUNNMALING

Maling for grunning.G. for jern og andre
metaller

kalles

gjerne

primer.

H

HERDING

(AV PLAST)

Overføringav plast fra smeltbar og løselig
til usmeltbar

og uløselig

tilstand.

HYDROKARBON
Fellesbetegnelse
bare inneholder

for alle forbindelser
som
elementene karbon og hydrogen.

HYDROLYSE
Kjemisk

omsetning,

hvorved

et stoff -

under

opptak av vann - spaltes i to eller flere
komponenter.

I

ILDSFARLIGE

VÆSKER

Brannfarlige væsker.
bestemmelser.

Etter

gjeldende

"Lov om brannfarligvare" av 21.05.71, samt
tillegg med forskrifter
17.06.74.

og endringer

av

INHIBITOR
Stoff som retarderer
reaksjon.

eller hindrer

en kjemisk

Eks. på inhibitor:Antioksydant.
Inhibitor
metallers

brukes også om stoffer
korrosjon.

som nedsetter
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K

KLORKAUTSJUK
Produkt

framstilt

ved klorering

av kautsjuk,

brukes særlig som bindemiddeli syre- og
alkalifastemalinger.

KOKT LINOLJE

Se under linolje.

KOLOFONIUM
Balsamharpiks
utvunnet av visse bartrær,
bl.a. vokser i Middelhavs-landene
og

som

Nord-Amerika.En vesentligbestanddelav k. er
abietinsyre.Pâ engelsk kalles k. fra levende
tnær gum rosin, mens k. fra stubber kalles
wood rosin. K. er meget anvendt som modifiserende bestanddelav malinger og lakker.Gir
god hardhet, men dårlig vann- og værbestandighet. Merknad: K. betegnes ofte uheldigvis bare
harpiks.

KONDENSASJON

(kjemisk)
Reaksjon der to eller flere molekyler forener
seg under samtidig avspaltning av vann eller

andre enkle forbindelser,jvf. kondensering.

KORROSJON
Prosess

som består i at metall bæres ved

kjemisk eller elektrokjemisk
innvirkning.
Irr- og rustdannelse er former for k. I

videste forstandomfatterk. ogsâ kjemisk
bæring

av andre materialer.
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L

LATEXMALING
Maling

der hovedbindemidlet

er latex

(vanlig-

vis syntetisk).Se også emulsjonsmaling.

LINOLJE

Tørrendeolje som fåesav linplantens
frø.Utvinningen skjer enten ved pressing eller
ekstrahering,og oljen betegnes rå 1. hvis den
ikke underkastes
ingen

foretaes

noen etterbehandling.
ofte

i to

trinn,

først

Pressuten

oppvarmingav frøene, siden med. Räoljen fra
første pressetrinn kalles
fra siste varmpresset
1.

koldpresset

1., og

Avslimet 1. og bleket 1. er begge framstiltpå
basis av rå l. Kokt 1. fåes ved luftbläsingav
få l- Ved 120 * 150 QC og tilsetning av
sikkativ. Lakkl. (raffinert l.) er en l.

SOII1

både er avslimetog bleket. Foretaes avslimingenved hjelp av syre, får man syreraffinert lakkl., gjøres det med lut, betegnes
oljen alkaliraffinert
lakkl.
L.

standolje (oftestkalt bare standolje)er

en varmepolymerisert
lakkl. (temp. 280
300 OC) og er karakterisertved høy
viskositet.
Bisolje er en standolje som under
polymerinseringsprosessen
er tilledet luft.

Med konjugert (isomerisert)1. menes lakkl.
hvis

dobbeltbindinger

ved en katalytisk

prosess i noen grad er blitt forskjøvettil
konjugert stilling, og som følge herav
rätt en økt t¢rrehastighet.

LØSNINGSMID DEL

har

(i malingsteknikken)

Vi skiller

mellom:

1) ekte l. og
latent l.

2)

Et ekte l. er en flyktig væske med evne til ä
løse de filmdannende
strykningsmiddel.

stoffer

i et bestemt

be-
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Et la tent l.
minnelighet

er en flyktig
en alkohol

-

væske - i alsom mangle r

evnen

til

alene ä løse de filmdannend estoffer
i et bestemt bestrykningsmiddel,
men som i nærvær av
et ekte l. eller ( i sj eldnetilfelle)
av et
annet

latent

l.

oppnår

Betegnelsen
laten t
brukes
i fo rbindelse

middel,
andre

l.

en betydelig

løse kraft.

om en væske kan bare
med et bestemt
binde-

da væsken godt kan være et ekte l.

for

bindem idler.

Se også merknadunder

t ynningsmiddel.

M

' METANOL,

METANALK
OHOL

Fargé l¢s, lettflyktig
væske.

Kan lett

alkoh ol, megetgiftig

forveks les

med vanlig

sprit.

MIGRERING
I

enkelte

0. 1. vil

maling-

visse

og lakkfilmer,

plastfol

komponenterkunne

ier

diffundere-

vandre
- f. eks.
mot ove rflaten
og over i tilstøten de media.
Denne vandrin g eller
m. benevnes ofte
etter
komponenten,
som mykner-m.
og pig ment-m.
Forutsetningen
for pigment-m.
er
at pigmentet
har en viss
løselighet
i

bindemidlet.
Utsvetning
ment-m.

og blødning

er

eksempler

på pig-

Se også

terpe ntin

MINERALTERPENTIN
bedre:
white
( merkn ad) .

spir it

( s. d. )

MYKNER,MYKNINGSMIDDEL( i malingteknikken)
Lite

f lyktig

eller

settesmalingero
bindem idlets

ikke-flykti

g lakkerfor

filmdannende

for â Øke filmens

g

stoff

ä forbedr

ege nskaper,

fleksibilitet.

som til-

e

særlig
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N

NEDBRYTNING

Den prosessen som foregår i en maling- eller
lakkfilm når denne i større eller mindre grad
ødelegges som følge av ytre påvirkninger.

Følgende faktorerer i særlig grad årsak til
nedbrytningsprosessen:

Solståling
Fuktighet
Fuktighetsvariasjon
Fuktighetsvandring
Mekanisk slitasje, herunder
Kjemisk innvirkning, f.eks.
Varme
Kulde
Temperaturvariasjon
Biologisk aktivitet

vind og nedbør
oksydasjon

Man skillermellom forskelligenedbrytningsforløp:
A

Destruksjon av filmens kontinuitet
1
Uten at filmen løsner fra underlaget:
a) Overflatesprekking
b) Krakelering
(dypsprekking)
2
Samtidig med at filmen løsner fra
underlaget:
Avflaking

B

Borttæring
Erosjon

Gradvis vekksliting av en maling- eller lakk~
film, som følge av ytre kjemisk eller mekanisk

påvirkning.Kritting er et eksempelpå
resultat
C

av erosjon.

Soppvekst

Merknad:

Filmens

kvalitet

og dermed

dens evne

til å motstå de nedbrytendekrefter vil ofte
bli forringet

ved filmens

eldning.
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O

OLJELENGDE

Mål for oljeinnholdeti en oljelakk eller
alkyd, angitt i vektprosentav bindemidlet.
Merknad: I engelsktalendeland angis o. for
oljelakker i gallons olje pr. 100 lbs. harpiks. (l gallon 14,54 liter (eng.) 3,79 liter

(am.)).

OVERFLATEAKTIVT

STOFF

Stoff som, selv anvendt i liten mengde, modifiserer en dispersons fysikalske egenskaper,

sannsynligvisved adsorpsjoni grenseflatene.

P

PARAFFIN

1) Mettede alifatiskehydrokarboner.
2) Betegnelsepå den petroleumsfraksjonfra
jordoljedestillasjonen
som bl.a. brukes
til oppvarming og belysning.

PARKERISERING

Metode for korrosjonsvernav bl.a. stål, sink
og aluminiumved fosfatering,se denne.

PIGMENT

Betegnet opprinneligbare fargegivendestoffer
i plante- og dyrevev. I malingteknikken
betegner p. et pulver som har liten
partikkelstørrelse
og er uløselig i binde- og
løsnings- midler. Brukes i maling for å gi
denne Ønsket farge og/eller andre egenskaper,
som

dekkevne,

konsistens

korrosjonshindrende
etter sin kjemiske
hovedgrupper:

og

evne. P. kan inndeles
oppbygging i to
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1) Uorganiske
Organiske

2)

1) Uorganiskep. omfatter et meget stort antall grupper såvel som enkelt-p. Det vises
derfor til de enkelte grupper, f.eks.

kromat-p.,jernoksyd-p.eller i de enkelte p.,
f.eks.
2)

blymønje,

Organiske

sinkhvitt

og titandioksyd.

p. er også meget

tallrike,

men

kan inndeles i relativt få grupper.De er som
regel av komplisert oppbygging. Mens man tidligere anvendte endel naturlig forekommende
organiske p. som indisk gult, purpur, indigo
og krapplakk, er det i dag bare de syntetisk

framstiltesom brukes.
Mange organiske p. er rene kjemiske forbindelser, andre er substrat-p., framkommet

ved å felleløseligefargestoffer
på visse
finmalte

uorganiske

stoffer,

substrater.

Av viktige grupper organiskp. kan nevnes:
azo-p. f.eks.
hansarødt.

hansardt,

litolekt

skarlagen

og

antrakinon-p.f.eks. indanthrenblåttog
-fiolett.

ftalocyanin-p.f.eks. heliogenblåttog -grønt,
monastralblåttog -grønt.
chinacridon-p.f.eks. cinquasiarødt.
Se også ekstenderog fargestoff.

POLYMERISASJON
Kjemisk reaksjon der flere molekyler
sammenkobles til høymolekylære
forbindelser.
I
motsetning til plykondensasjon
skjer
reaksjonen uten avspalting av vann eller andre
forbindelser.

R

REOLOGI
Læren om stoffers flyteegenskaper
og
formendring under påvirkning av ytre krefter.
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RICINUSOLJE,

CASTOROLJE
Ikke—t¢rrende
olje utvunnet av fr¢ene fra
ricinusplanten.
(Ricinus communis) ved

pressing eller ekstraksjon;består vesentlig
av glyseriderav hydroksydfettsyrenricinolsyre. Løselig
hydrokarboner.

i etanol, men ikke i alifatiske
Brukes bl.a. ved framstilling

av ikke-tørrendealkyder.

RUST
Blanding av jernoksyder og oksydhydrater,
dannet av metallisk jern ved dets reaksjon med
luftens oksygen under warmer av vann. Mens de

fleste metalloksyderdanner et fastheftende
sjikt som beskytter metallet mot videre angrep
(eks.: aluminium og bly), har r. en porøs,
svampaktig struktur som hefter dårlig og
begunstiger videre oksydasjon av jernet.

RUSTHINDRENDE

MALING

Maling som hindrer eller sinker dannelsenav
rust. Virkningenoppnâes ved at malingen
danner en barriere mot de rustframkallende
stoffer (særlig oksygen og vann), og/eller
at den inneholder inhiberende stoffer (se
inhibitor), oftest i form av pigmenter.

RØDSPRIT
se

etanol.

S

SALTTÅKEKAMMER
Apparat for korttidsprøving
hindrende malinger.

av korrosjons-

SANDBLÅSING
Behandling

av en overflate

ved at et kornet

ved
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materiale
blåses

av stor hårdhet

mot

denne.

flaterengjøring

Metoden

(f.eks.
brukes

kvartssand)
ved

over-

av jern, mur o.a.

SIGING

Egenskap

ved et bestrykningsmiddel

karak-

terisertved at det etter påføring — og mens
det ennå er flytende

- renner mer eller mindre

av underlaget.Resultatetav ujevn s. kalles,
p.g.a. utssendet,"gardiner".

s1NKsTØv
Pulver som hovedsakleigbestår av metallisk
sink. S. brukes
ment.

som korrosjonshindrende

pig-

SPREDNINGSEVNE

Angir det antall mg som l liter maling eller
lakk kan spres over ved normal
ikke forveksles med dekkevne.

påføring.

Må

SPRIT

se etanol.

STØVTØRR

Et oppstrøketmaling- eller lakksjiktsies å
være støvtørt når det har nådd den grad av
tørrhet at støv o.l. ikke lenger kleber til
overflaten. Se også tørring.

T

TERMOPLASTISK

Den egenskap ved et stoff, at det ved oppvarming blir mykt og plastisk, og at det ved

etterfølgendeavkjølingigjen går over i sin

95

opprinnelige
tilstand. Under oppvarmingen
foregår ingen kjemisk forandring, og prosessen

kan derfor gjentas.

TERPENTIN
Lettflytende,
fargeløs væske - ikke blandbar
med vann, består hovedsakelig
av en blanding

av terpenhydrokarboner.
Har karakteristisk
lukt og koker for størstedelenmellom 150 og
180 O c.
Vi skiller

mellom

Balsam-t.,

tre-t.,

følgende

4 hovedtyper

sulfat-t.,

av t:

tjære-t.

Brukes som løsnings-og/eller tynningsmiddel.
Merknad: White spirit blir også kalt
mineral-t.,

men da white

spirit

ikke er en

terpentin,er betegnelsengal.

TIKSOTROPI
Den reversible

egenskap

visse

stoffer

har til

undermekaniskpåvirkning(f.eks.røringeller
utstryking) å gå over fra en mer eller mindre
fast konsistens til en flytende, for deretter
(kortere eller lengere tid etter påvirkningens

opphør) å vende tilbake til den opprinnelige
tilstand.

TITANDIOKSYD
Hvitt

pigment

framstilt

av mineralene

ilmenitt

og rutil. Brukes i krystallformeneanatas og
rutil

enten

alene

eller

(oftest)

blandet

med

andre hvite pigmenter og/eller ekstendere. Har
høyeste brytningsindeks
av alle hvite pigmenter og derfor den største dekkevne.

TJÆRE
Betegnelse

for mørkfargede,

tyktflytende

pro-

dukter som fåes ved tørrdestillasjonav visse
organiske
tre.

stoffer

særlig

stenkull,

brunkull

og
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TOPPSTRØK

Siste strøk ved maling eller lakkering.

TYNNER
Et alminnelig

uttrykk

for tynningsmiddel

som

ved bruk tilsettesen maling eller lakk for â
gjøre produktet mer tyntflytende.
Betegnelsen
brukes i de fleste tilfeller om wæsker som
tilsettes celluloselakk,
reaksjonslakk
o.l.

TYNNINGSMIDDEL
Væske

eller væskeblanding

som tilsettes

en

maling eller lakk for ä oppnå en konsistens
som passer

til pâføringsmetoden,

eller

for â

oppnå andre ønskede egenskaper,f.eks. gunstig
tørreforløp
Merknad:

eller

lavere pris.

T. behøver

ikke være et løsnings-

middel fs.d.) for bindemidlet,hverken ekte
eller latent,men kan være en såkalt
ikke-løser. Det kan likevel, når det anvedes
sammen med et ekte løsningsmiddel,
tolereres

innen visse grenser.Et slikt t. (f.eks.
toluen i celluloselakk)blir også kalt
diluent. Se også tynner.

TØRRESTOFF,

SIKKATIV
Katalytisk
tørrende

virksomt

stoff

oljer og derav

som tilsettes

framstilte

produkter

for â pâskynde tørringen.T. er vanligvis
metallsalter
i form av naftenater, oktoater,
tallater, linoleater eller resinater. De
viktigste metaller er bly, mangan og kobolt.

TØRRING

Betegner den kjemiskeog/eller fysikalske
prosess

som fører

til at et bestrykningsmiddel

en viss tid etter påføring gar over i fast
form (danner en film). Alt etter hvor langt
tørreprosessen
er fremskredet, sies filmen â
ha nådd støvtørrhet, klebefrihet eller
gjennomtørrhet.
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U

UFORSÃPBARE

STOFFER
Kjemiske forbindelser
som finnes i olje,
voksarter o.l., og som ikke omsettes med

fett,

alkali til vannl¢seligeprodukter (såper).

V

VISKOSITET
En væskes seighet eller indre friksjon angis
ved dens viskositetskoeffisient,
oftest for-

kortet til viskositet.Den betegnes oftest

dynamiskv. med Poise,P, som enhet (eller
centipoise,CP, som er 1/100 poise). Kinematisk

V. har enheten

stoke

(eller centistoke,

cSt) og er lik den dynamiskeV. dividertmed
stoffets spesifikke vekt. Merknad:
er den inverse verdi av V.

Fluiditet

VÆROMETER

Apparat for korttidsprøvingav værbestandigheten av forskjelligematerialer,f.eks.
malinger og lakker.

W

WASH

PRIMER

Se etsgrunnmaling.

WHITE

SPIRIT

Destillasjonsfraksjon
av jordoljeeller syntetiskbensin
ca. 150 - 200 0C og flammepunktvan-

med kokeintervall

1i9ViSmellom30 Og 40 QC, brukesbl.a.som løsningsog tynningsmiddel

for maling

og lakk. Merknad:

White

spirit blir også kalt mineral-t.,men da white spirit
ikke

er

en

terpentin,

er betegnelsen

gal.
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X

Aromatisk

hydrokarbon.

Brukes

og/eller tynningsmiddel.

XYLOL
Bedre:

xylen

(s.d.).

som løsnings-
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I KONDENSKAMMER
MALINGPRØVING

INNLEDNING

le produkter

for

kondensmiljø

produktenes

å få kartlagt

viktighet

egenskaper i

i kondenskammer) og under virkelige

(korttidsprøving

i fuktig

forhold

innen vannkraftsektoren.

korrosjonsbeskyttelse

Det var av stor

av aktuel-

oppdraget â få en samlet utprøving

NVEønsket med dette

og neddykket i strømmende vann (langtidsprø-

miljø

ving).
omfatter

Denne rapporten

i Sandefjord.

systemene i kondenskammerved NSFIS laboratorium
bli

vil

Langtidsprøvingen

i løpet

igangsatt

av

av korttidsprøvingen

kun resultatet

av høsten l979 ved tre

kraftverk.

forskjellige

PRØVINGI KONDENSKAMMER
Kondenskammerbestår

av et lukket

plastkar.

Lokket er hult,

vann i bunnen. Vannet holder en temperatur på 40°C.
og kaldt
karet

vann sirkulerer

og kondenserer

i lokket.

Vann fordamper fra

på prøveplatene

med fersk-

Det er fylt

som er festet

bunnen av

under

lokket.

PRØVEOPPLEGG
Prøvingen omfattet

2 paralleller
er blitt

brukt

l3 handelsprodukter

på sandblåst

underlag.

som ueksponert

referanse.

fordelt
Se tabell

på 22 systemer i
l.

En 3. parallell

NESFI

337.31301.42

S. 2

——-unu--vug-u—.—.——au—n—---uan-a-—-——-u-—-an-nnuu—n--.-a...-—g—_—s—-nu--an--nunu-—-——u——-:-—¢.—..--up-—-——-n—¢——

Som prøvep1ater
cm sandb1âst

b1e benyttet

ti1

Sa 25 i nenho1d ti]

Av de 11 produktene
tjære,

2 produkter

k1orkautsjuk,

stå1p1ater

Svensk

basert

SIS 055990.

basert

2 produkter

på viny1/tjære,

4 produkter

Standard

var 3 produkter

som b1e prøvet,
basert

15 k 8 x 8,2

i dimensjor

på konvensjone1t

pá asfa1t/

basert

på

bindemidde1

(a1~

kyd/o1je/vase1in).
En de1 av produktene,
primet

16, b1e prøvet

ut på sinkshop-

under1ag.

Påføringsmetode

og fi1mtykke1ser

er tatt

med i tabe11 1.

av system 1 - 2 — 3 — 7 ~ 8 — 9 - 10 - 11 — 12 - 13 - 14 - 15 —

Utprøvingen

17 —19 - 20 startet
startet

system 10 t.o.m.

2. januar

22 15. august

2. desember 1977, system 4A'-

1978, system 4b startet

23. januar

5 - 6 - 16 - 18 » 21
1978 og system

1978.

Kontro11 og av1esning b1e foretatt
b1e foretatt

29. mars 1979 d.v.s.

1 gg pr. måned.
etter

Siste

av1esning

ca. 15 måneders eksponering.

RESULTATER
Resu1tatene

av eksponering

ma1ingverdien
karakterer
10 angir

er bedømt etter

etter

en ska1a fra

en perfekt

en fu11stendig

i tabe11

2,

der

Svensk Standard SIS 185111 og gitt
19 ti1

1:

hvor 50% av ma1ingfi1men er nedbrutt
nedbrutt

I ti11egg ti1 ta11karakteren
av defekter:

er vist

overf1ate

5 angir en overf1ate
1 angir

i kondenskammer

ma1ingfi1m

benyttes

bnkstaver

for ä angi typen
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337.3l30l.42

S. 3

a

betyr

avskalling

bl

betyr

blæring

Y‘

betyr

rustdannelse

Ved siste

avlesning

er også mengden og størrelsen

bedømt etter

DIN 53209,

intensiteten

av blæringen,

størrelsen.

Eksempelvis angir

tisk

talt

hvor

på blærer blitt

"m" med tallkarakterene

0 — 5 angir

0 - 5 angir

og “g” med tallkarakteren

m5/gl at malingens overflate

er dekket med små blærer,

og ml/g5 angir

prak-

et lite

antall

Store blærer.
Som det

går frem

av resultatene

i tabell

2, har system

l - 3 - 8 -

9 —10- ll - 12- 13- 19- 20stam;perfekt1 kondenskammer.
System 2 — 6 — 7 - 14 - l5 - l8 har også greid

seg meget bra,

systemene 4a - 4b - 5 — l6 - l7 - 2l - 22 alle

har sviktet

mens

på grunn

av oppblæring.

To eller

tre

ubetydelige

strøk
utslag

Blymønjemaling
og tørketider
for

til

sammetotale

tilsatt

penetrerende

på henholdsvis

blymønjesystemets

etter

Klorkautsjuksystemene

ga ikke utslag
en anmerkning

ved lengre

olje,

tids

sviktet

l uke og 4 uker

helt

også i kondensmiljø,

ga heller

ikke

utslag

vedkommende.

(system 8, produkt

kondensdrâper på overflaten,

System 2, produkt

ga likeledes

på resultatet.

Et av asfalt/tjæreproduktene
trykk

filmtykkelse

viste

B, viste

tendenser
et

relativt

i form av oppblæring,
ved bedømmelsen.

eksponering,

men var ellers
til

lokal

stort

så dette

få avflaking

runde avperfekt.

oppblæring.

vannopptak,

Det er imidlertid

vil

I) fikk

men dette

er kun tatt
sannsynlig

med som
at man

og korrosjonsangrep.
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Produkter

basert

på asfalt/tjære,

og vinyl/tjære,
densmiljø
Nesten
- l8

samme kan sies

som imidlertid

viste

konvensjonelle

resultatet

om klorkautsjuksystemene

6 - 7 - l4

noen tendenser

oppblæring.

ubetydelig.

til

lokal

systemer med og uten blymønje,
Sinkshopprimet

åígiw

3l.

underlag

oktober

mm1,

Halvar Ga e Johansen
Overing.

- l5

sviktet.
forbed-

Se system l6 - 2l.

Sandefjord,

HGJ/tg

- 20,

sto megetgodt i kon-

system 2 - 3 - l2 - l3 - l9,

Se system 4a - 4b - 5 - l7 - 22.
ret

l — 8 — 9 — IO » ll

med og uten sinkshopprimer.

det

Samtlige

system

l979

TABELL 1 - PÅFØRING

P1.nr.

System

Anta11 strøk/produkt

Påføring

Fi1mtykke1se
jgjennomsn.)

‘

101-102-103
104-105-106
107-108-109

1
2

110-111-112

Anmerkninger

3

2x A
2x B
2 x C

Pense1
Sprøytet
Sprøytet

4a

2 x D + 1 x E

Sprøytet

175-200

Tørketid

1 uke

113-114-115

4b

5

Sprøytet
1.strøk m/pense1

175-200

116-117-118

2 x D+ 1 x E
2 x F + 1 x E

Tørketíd
F ti1satt

4 uker
pene-

trerende

o1je

119-120-121 6
122-123-124 7
125-126-127 8
128-129-130 9
131-132-133 10

2
2
1
2
2

Sprøytet
Sprøytet
Pense1
Pense1
Pense1

200-250

På sínkshopprimer

K

134-135-136

11

137-138-139

12

2x A
2x B

Pense1
Sproytet

200-250
250-300

På sinkshopprimer
På sinkshopprímer

L
K

Sprøytet
Sprøytet
Sprøytet

250-300
250-300

På sínkshopprimer
Pâ sinkshopprimer
På sínkshopprímer

L
K
L

På sinkshopprímer

K

140-141-142 13

x
x
x
x
x

G
H

I
J
A

143-144-145
146-147-148

15

2 x B
2 x H
2 x H

149-150-151

16

2 x F + 1 x E

155-156-157
158-159-160

14.

17
18

161-162-163 19

200-250
200-250
200
150

250
200
-

250

1.strøk

m/pense1

ti1satt

penetre-

250

Sme1tpåført

4 x M
3 x G

rende o1je
Sprøytet
Sprøytet

150-200
200-250

Tynn fi1m

pr.

strøk

3 x C

Sprøytet

150-200

Tynn film

pr.

strøk

250-300

Tynn fi1m

pr.

strøk

164-165-166

20

3 x A

Pense1

167-168-169

21

2 x F + 1 x E
2 x N 1 1 kr

Sprøytet
Sprøytet

950-951-952 _ 22

_
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200
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1 Tørketid

1 uke

TRBELL2 - AVLESNINGSRESULTATER

System Produkt 2 uker

1
2
3

4a

8 uker

ca.20uker
g

ca.4C
uker

2xB

10
10

10
10

10
10

10
10

10
9b1

2xC

10

10

10

10

10

6
7

2xD+1xE
2xD+1xE
2xF+1xE
2xG
2xH

8b1
8b1
9b1
10
10

6b1
6b1
8b1
10
10

4b1
4b1
7b1
10
10

3b1
3b1
4b1
10
10

8

2x1

10

10

10

10

4b

5

2xA

4 uker
__å

ca.60

uker

Vurdering

10
Perfekt
9b1(m4/g1)Bra
10

Perfekt

2b1 2b1(m5/g5) Dår1ig
2b1 2b1(m5/g5) Dâr1ig
4b1 4b1(m5/g3) 0år1ig
9b1 9b1(m5/g0,5)
Bra
9b1 8b1(m5/g1) Bra,men 1oka1
10

10

b1æring
Perfekt,men

drape»

snurpetfbvé?f1ate

10
11

2xJ
2xA
2xA

10
10
10

10
10
10

10
10
10

10
10
10

12

2xB

10

10

10

13

2xB

10

10

14

2xH

10

15

2xH

16
17
18
19
20
21
22

2xF+1xE
4xM
3xG
3xC
3xA

9

10
10
10

10
10
10

Perfekt
Perfekt
Perfekt

10

10

10

10

10

10

10

Meget bra,men fi1men tar opp vann
Meget bra,men fi1~
men tar opp vann

10

10

10

9b1

9b1(m5/g1) Bra,men 1oka1

10

10

10

10

9b1

9b1(m3/g1) Bra,men 1oka1

10
8b1
10
10
10
10
9b1

10
10
6b1 ' 4b1
10
10
10
10
10
10
10
8b1
8b1
8b1

'

blaring
b1ær1ng

2xF+1xE
2xN

8b1
4b1
10
10
10
6b1
6b1(m2/g3)

IJSBN
~:------------------------"-*--äaríöêíê1252

5b1 5b1(m5/g3) Dår1ig
4b1 4b1(m5/g5) Dår1ig
9b1 9b1(m5/g0,5)
Bra
10
10
Perfekt
10
10
Perfekt
6b1 6b1(m5/g3) Dâr1ig
-

-

Dårlig
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Lg,

Bilde

1.

Oversiktsbiide
eksponering

Bilde

2.

Oversiktsbilde

eksponering

tatt

13. januar

1979 etter

ca.

6 ukers

1979 etter

ca.

6 ukers

i kondenskammer.

tatt

13. januar

i kondenskammer.

NSFI
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Bi1de 3.

Blæring etterprøving
(m5/9§,5-3).

S. 8

i kondenskammer.

Bedømt ti]

5 b1

1

OPPDRAGSRAPPORT

-

MALINGSPRØVER

Som det framgår av innledningenhar det ved forskjellige
kraftverkvært utført mange forsøk med malingssystemer

til brukpå vannberørtflate.Det kan imidlertid
være
vanskeligå nyttiggjøreseg resultateneav slike prøver i
det rapporterofte ikke foreligger.I tillegg kommer
usikkerheteni forbindelsemed prøvebetingelsene,subjektiv bedømmingav resultatet,samt det faktum at prøvene

ofte tar så langtid at malingensreseptfra fabrikken
kan ha blitt forandretfør prøveresultatetforeligger.
Malingskomiteenhar derfor vært interesserti å komme
fram til en standardisertprøvemetodehvor nedbrytnings-

prosesseni malingsfilmen
aksellereres.
Dettemå imidlertid ikke i for sterk grad forandreden relative levetid
for en malingsfilmi forhold til en annen, jevnførtmed
det resultat en ville fått ved en langtidsprøveunder
realistiskeforhold i et vannkraftverk.

Etterå ha vurdertforskjellige
prøvemetoder,
har imidlertid malingskomiteenkommet fram til at kondenskammerprøver synes å gi best simuleringav forholdeneved et
kraftverk.
I henhold til dette er forskjelligemalingssystemer
prøvet ved NSFI's laboratoriumi Sandefjord.I grove

trekkgår prøvenut på at målingeneblirpåførtprøveplaterav stål.Disseer på forhåndforskriftsmessig
behandlet,

og blir etter

at malingen

er tørr,

eventuelt

herdet, montert under et vannkjøltlokk over en beholder
med varmt vann.

Vanneti beholderenhar en temperatur
på ca. 40 0c,
mens malingsprøvenstemperaturer omkring 20 °C. Dette

førertil en kontinuerlig
kondensering
av vann på stålplatene hvor malingsprøveneer påført. Her blir vannet
hengende i dråper inntil de drypper tilbake ned i beholderen.
Vedlagte rapport fra NSFI omhandlerprøver med forskjel-

ligemalingstyper
som er påførtpå reneog tørreplater,
sandblåst

til Sa 2 1/2. En kodenøkkel

som identifiserer

de enkelte malingstypergjengis på neste side. Her er
imidlertidikke fabrikateneangitt.
Kodenøkkelen
tabell 1 på

benyttes

slik at man ved hjelp

av denne

og

side 5 i NSFI's rapport kan se hvordan det
enkelte malingssystemer oppbygget.Tabell l angir også
prøveplatenesnummer. I tabell 2, side 6 kan resultatet
av prøvene avleses.Forøvrig vises det til fotografiene
på side 7 og 8. Det kan understrekesat malingssystemet

som er avbildetpå side8, iflg.produsenten
skalvære
spesielt beregnet for rustent og fuktig underlag.

2

I tillegg til den forannevnteprøve, blir det i skrivende
stund

utført

en ny kondenskammerprøve,

nå med maling

på

rustent underlag.Prflveplatene
har før malingspåføringen
vært eksponert

i fuktig atmosfære

ved kraftstasjoner

i

innlandet.Rusten som ved dette har oppståttpå flatene,
skulle derfor kunne være forholdsvisfri for vannløselige
salter.
For â kunne vite i hvilken utstrekningde aksellererte
prøver i kondenskamretgjenspeilerforholdeneved en
kraftstasjon,har man også utplassertvanlige langtidsprøver ved forskjelligekraftverk.For øyeblikketer det
imidlertidher, som for prøvene på rustent underlag i
kondenskammer,for tidlig å uttale seg om resultatene
blir í overenssstemmelse
med de konklusjoner
som kan
trekkes av den etterfølgende
rapport fra NSFI.

Skulle det imidlertidher vise seg å være et brukbart
samsvar, vil man ved hjelp av kondenskammerprøvene
kunne
få en mulighet til å foreta sammenligningermellom forskjelligetyper malinger og belegg. For et nytt produkt

vil det også være muligfor malingsprodusenten
å bevise,
gjennom forsøk utført ved en uavhengig institusjonog i
løpet av rimelig tid, at dette tilfredsstillervisse
normer.

Malingstype

System

1 - 10 ' ll _ 20

Stenkulltjære

Produkt

A

MÃÃI-Nlgfreégiflvilitjæfe
2- 12
- 13
B
‘x7{n;1__—__§;;r};u_1IQare
MM”
3- 19
c
4a - 4b

Blymønje/linolje

D

NIHEÃ-líaígllffnaiing
4a- 4b- s- 16- 21 E
Blymønje/alk;dn_
Klor :Vkautsjuk

KH

5 _ 15 ' 21

F

ív“g_:13

G

i<71;:’"-”kagt§,’jT§k"fl”’
v- 14
- 15
H
Stenkulltjære
Asfaltmaling

_ 8

I

9

J

Sink“-——;1:J%§;;rr;3rrKflf
1o—12—14—16 iK
sinkf
';h—Jpp}1fng:
(K7*fif*i3'»:‘*1s
L
Maling for rustent
og fuktig underlag

17

M

Vaselinprodukt

22

N
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SKIFTRAPPORT

Hm fo, kmftverk

Skiftrapport for kontroll av sandblåsing/maling

NVE- Statskraftverkeneêñfafglnbggxtalfårenør
Dato

3V5t5lk°"5trUk5j°"e"-

[været

Kraftverk

”_ “wlSigflafuf

Entreprenør

lsigflatuf

Konstruksjon

Start

lStopp

Klokkeslett

_
K”ma_

I ,_.

Staltemperatur

forhold

e

l

Lufttemperatur

I

Relativ fuktighet

l

Beregnet duggpunkt
Blåsemiddel

Sand'
blåsing

Forbruk
Behandlet flate
Resultat

Tidsforbruk
Malingstrøk nr.
Mallngtype
Prod.

nr.

Maling

-Farge
Forbruk
Behandlet

flate

Våtfilmtykkelse
Tørrfilmtykkelse

Tidsforbruk

Merknader

Bl. M-49.

20.9.79.
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