FORORD
Dette manuskript er grunnlaget for et foredrag
korrosjonshindrende
maling på vannkraftutstyr.

vedrørende

Stoffet er stort sett et utdrag fra vår Malingsorientering
med enkelte utfyllende
tillegg.
Malingsorienteringen
Statskraftverkenes

kan fås ved henvendelse til
Informasjonskontor.

NVE- Statskraftverkene,
mars 1982
Ragnar Hartmann

TRYKKFEIL
Filmtykkelse

er angitt

ning um. Det skal

vare

med benev-

pm·

NVE-

Side
INNLEDNING

2

STATSKRAFTVERKENES
MALINGSKOMITE

2

MALINGENS OPPBGGING:

3

Bindemiddel
Pigmenter og ekstendere
Løsnings- og tynnings-midler,
Hjelpestoffer
MALINGSTYPER:

3
4

5
5
6

Inndeling i grupper
Shopprimere
Etspimere
Blymønje
Alkydmalinger
Klorkautsjukmalinger
Tjære- og asfalt-malinger
Vinylmalinger
Epoksymalinger
Polyuretanmalinger

6
7
8

a
9

9
10
11

11
12

VOKSPRODKUTER

12

STANDARDISERING AV MALINGER

13

FORBEHANDLING FR

14

MALING

FUKTIGHET

16

PAF&RINGSTEKNIKKER

17

MALINGSFILMENS LEVETID

18

HELSERISIKO VED MALINGSARBEIDER

19

HVILKET MALINGSSYSTEM SKAL MAN VEIGE?

20

Generelt
Tørre flater
Fuktige flater og flater under vann
Nedgravde ror
Blymønje som korrosjonshindrendemaling
Sinkbelegg under malingsfilmen
Katodisk beskyttelse
KONTROLL:
Generelt
Klimakontroll
Kontroll av rengjøring
Kontroll av malingsfilm
Kontroll av fremdrift

20
21
21
21
22
22
22
23
23
24
25
25
27

NVE - Statskraftverkene

2 (28)

INNLEDNING

For vannkraftanleggenes
stålflaterer maling den vanligste form for korrosjonsbeskyttelse.
Ingen malingssystemer har imidlertidubegrenset levetid.Avhengig av
malingstype, utforelseog miljo kan levetidenfor
malingsfilmenvariere fra 5 til 30 år, og i noen tilfeller kan den også bli enda eldre før den må fjernes.
Ved det forebyggendevedlikeholdav vannkraftanleggenes
maskintekniskeutstyr vil malingsarbeiderinnta en forholdsvis sentral posisjon, og i mange tilfellerblir
mindre arbeider utført i eget regi. Det er derfor
spesielt viktig at kraftstasjonsbetjeningen
har visse
elementæreminimumskunnskaperom maling og malingspaforing.
Når arbeidet utføres med malingsentreprenør,
er det vårt
hovedinntrykkat kvalitetenofte bestemmesav bestillerens kontrollør.Dette uansett hvor detaljert en kontraktsspesifikasjon
er. I denne sammenhenger kontrollen
av rengjoringog p&faringsforholdminst like viktig som
kontrollenav den ferdige malingsfilm.
A gi en fullstendiginnføringi problematikkenomkring
korrosjonshindrende
maling på stål i løpet av to forelesningstimerslik kursprogrammetforutsetter,er ikke
mulig. I steder skal vi derfor ta for oss enkelte hovedpunkter som i denne sammenhenger vesentlige, og forøvrig
vise til bl.a. var Malingsspesifikasjon2/79 samt
Malingsorienteringen.
Disse blir utdelt i forbindelsemed
kurset.

STATSKRAFTVERKENES

MALINGSKOMITE

Det har vært en etablert praksis at den som bestiller
vannkraftutstyretogså spesifisererhvilket malingssystem
som skal benyttes. Enkelte leverandorerhar sagar understreket dette prinsipp med uttalelserom at de er maskinbyggere og ikke malingsleverandorer.
Undertegnedetolker
slike utsagn som signal om at firmaene selv ikke har den
nødvendige "knowhow"når det gjelder korrosjonshindrende
maling.
Stort bedre har det i mange tilfellerheller ikke vært
med fagkunnskapenhos bestillerne.Det sier seg selv at
det under slike forhold kan bli så som så med fornuftige
malingsspesifikasjoner.
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På denne bakgrunn tok Statskraftverkenei begynnelsenav
70-årene initiativtil dannelsen av et faglig samarbeidsutvalg.Dette skulle arbeide for økt kunnskap om korrosjonshindrendemaling på stål i vannkraftmiljø.
Utvalget blir i dag ofte omtalt som "Malingskomiteen"
eller "Statskraftverkenes
Malingskomite".Foruten Statskraftverkenesom har formannsvervetog som dekker komiteens utgifter,deltar følgendekonsulenterog institusjoner.
-

Roald BjerckA/S, rdgivende ingeniorer.
SivilingeniorNybro Hansen.
Vassdragsregulantenes
Forening.
Norges Skipsforskningsinstitutt.

Sistnevnte institusjoner komiteensfaglige rådgiver,
Det kan nevnes at komiteen i forbindelsemed sitt arbeid
har forfattetog utgitt malingsspesifikasjoner
for vannkraftutstyrog en detaljertmalingsorientering.
Dessuten
administreresflere større forsøk med bl.a. forskjellige
malingssystemer.Komiteenhar også stor betydning som
forum for utvekslingav erfaringerog kunnskap.

MALINGERS

OPPBGG

ING

Skal man forstå hvorfor forskjelligemalinger har egenskaper som til dels sterkt avviker fra hverandre,er det
viktig ha
en viss kunnskap om hvordan en maling er oppbygget.
En maling kan bestå av følgende bestanddeler:
-

bindemiddel
pigmenterog ekstendere
losningsog tynnings-midler
hjelpestoffer

Bindemiddel
Bindemidlet skal sørge for at malingens øvrige bestanddeler ikke faller fra hverandre,samt at malingen hefter
til underlaget.
Vesentlige egenskapersom malingens tetthet (ugjennomtrengelighet),mekaniske styrke og graden av stabiliteti
det miljø hvor malingen skal eksponeres,kan ofte i betydelig grad tilskrivesbindemidlet.
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Bindemidletvarieres fra den ene maling til den andre.
Her nevnes naturproduktersom eksempelvislinolje, asfalt
og tjære. I den siste mannsalderenhar dessuten syntetiske bindemidlervunnet en stadig bredere plass. Vi
kjenner alle mer eller mindre betegnelsersom alkyd,
polyester,epoksy, polyuretan,vinyl og klorkautsjuk

Pigmenter og ekstendere
Pigmentene øker malingens tetthet og i mange tilfeller
også slitestyrken.Enkelte pigmenter er dessuten flakformede og kan i visse malinger bli liggende i malingsfilmensplan. Man får da en takstensvirkning.Dette er i
særlig grad gunstig for tettheten.
Ellers bestemmervanligvis valget av pigmenter malingens
farge.
Sollys vil ofte kunne dlegge malingens bindemiddel.I
slike tilfellerblir pigmentenesoppgave å beskytte
bindemidletmot solstralene.
Det er ofte en vekselvirkningmellom bindemiddelog pig
ment. Pigmentene kan eksempelvispåskynde malingens
herding og tørking. I noen tilfellervil de også kunne
fange opp og reagere kjemisk med forurensningersom
trenger inn i malingsfilmen.Filmen blir da tilsynelatende tettere enn det bindemidletog pigmentstrukturen
som mekanisk barriere alene skulle tilsi.
Det kan nevnes at de kjemiske reaksjonerforegar pa overflaten av det enkelte pigmentkorn.Samletpigmentflate
pr. kvadratmetermalingsfilmkan derfor vere av betydning. For en bestemt aluminiumspigmentert
maling har
leverandørenopplyst at man med en tørrfilmtykkelsepå
300 um har 3000 kvadratmeterpigmentflatepr. kvadratmeter malingsfilm.
Som eksempel på en reaksjonmellom pigment og bindemiddel, nevnes at blyoksyd (blymonje)og linolje kan rea
gere med hverandreog danne blyazelat.I vann vil dette
stoffet under bestemte forutsetningerforhindre at stål
korroderer.Beskyttelsener imidlertidavhengig av at
blyazelatetikke vaskes ut av malingsfilmen.
Enkelte pigmenter er dessuten giftige. I den grad biologiske faktorer som eksempelvisbakterievirksomhethar
betydning for malingens levetid, kan pigmentenes toxiske
virkning tenkes å gi visse positive effekter.I faglitteraturener imidlertiddette lite behandlet.
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Ekstendernesoppgaver blir som regel undervurdertfordi
de også omtales som fyllstoffer.Disse har imidlertidde
samme oppgaver som pigmentene,men skiller seg fra disse
ved at de ikke gir malingen farge. I mange tilfeller kan
en maling gjøres billigere ved at pigmenter skiftes ut
med ekstendere.
Det er alltid viktig at bindemiddelog pigmenter/ektendere tilpasseshverandre.De kjemiske forhold i en
malingsfilmmed bl.a. reaksjonermellom malingens enkelte
bestanddeler,kan være komplisertog ha stor betydning
for malingens korrosjonsbeskyttende
egenskaper.I spesielle tilfellerkan dette føre til at et malingsprodukt
som leveres i forskjelligefarger, har noe varierende
egenskaperavhengig av fargen. For enkelte pigmenter vil
kontaktenmed bestemte bindemidlerdessuten kunne medføre
skadeligereaksjoner.

Losnings-og_tynnings-midler
Losningsmidleneskal som navnet tilsier lose opp bindemidlet slik at malingen blir væskeaktig.Tynningsmidlene
behover derimot ikke ndvendigvis a vere i stand til
dette.
Tynningsmidleneer ofte billigereog mindre giftige og
brannfarligeenn løsningsmidlene.
Sammengir løsnings- og tynning-midlenemalingen riktig
konsistensslik at den kan påføres på de aktuelle flater
med pensel eller sprøyte.For malingens egenskaperunder
tørking og herding har blandingsforholdet
mellom de to
bestanddelenestor betydning.

Hjelpestoffer
Enkelte bindemidlerhar etter at løsnings-og tynningsmidlene har fordampet,tendens til å bli hårde og sprø.
Dette gjelder saerligklorkautsjukog vinylmalinger.For å
kompenserefor dette tilsettesdet mykningsmidler.
For malingsfilmenslevetid kan det ha betydning hvilket
mykningsmiddelsom benyttes. Dette fordi enkelte myknere
har tendens til fordampeeller bli vasket ut av
malingen når denne er eksponert i vann.
Malinger med hårde bindemidlerkan også modifiseres ved
tilsetningav mykere bindemidler.Eksempelvishender det
at klorkautsjukmalinger
myknes med alkydoljer.Avhengig
av alkydmengdenvil malingen da fa egenskaper som nermer
seg alkydmalingenesegenskaper.
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Det er imidlertidikke bare malingens mykhet som påvirkes
av hjelpestoffer.Her kan bl.a. nevnes tørkehastighet,
tixotropi,strykbarhet,utflytning,glans, skinntørking,
fordeling av pigmenter etc.
Et bestemt hjelpestoffvirker nødvendigvis ikke gunstig
for alle disse egenskapene.Ofte kan hjelpestoffetsågar
ha negativ innvirkningpå enkelte egenskaper.Konklusjonen blir derfor at det er vanskelig å lage en universalmalingsom tilfredstilleralle behov.

MALING STYPER

Inndeling_i
_grupper
For mange malinger er det slik at de etter påføring blir
faste ved at løsnings-og tynnings-midlenefordamper.
Enkelte malinger må imidlertidumiddelbartfør bruk
blandes med en herder. Man sier da at dette er en
to-komponent-malingi motsetning til de foregåendetyper
som er en-komponent.
Malinger laget på linolje-eller alkydolje-basiser
egentlig slik at de herder ved opptak av oksygen fra
luften. Selv om det her er et stoff som må tilføres,blir
disse malingene likevel kalt en-komonent-malinger.Det
sammegjelder også malinger hvor herdeprosessener
avhengig av at det fra omgivelsenetilføres fuktighet.
Malinger blir dessuten inndelt i grupper etter andre
kriterier.Her kan man eksempelvisreferere til bindemidlet og snakker da om alkydmalinger,klorkautsjukmalinger, eposymalingerosv.
I andre tilfellerkan pigmentene være av betydning.
Eksempler på dette er blymønjemaling,sinkpulvermaling,
jernoksydmalingosv.
En fjerde måte å inndelemalinger på, er å referere til
bruksomrdet. Her nevnes shopprimere,grunningsmalinger,
dekkmalinger(sistestrok)eller den mere runde betegnelsen skipsmalinger.
En fyldig omtale av de enkelte malingstyperfinner en i
Malingsorienteringen.I det følgende skal det derimot gis
et kort sammendrag.
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Shopprimere

»

Shopprimereer en malingstypesom temporærtskal beskytte
flatenepå en stålkonstruksjonmens denne er under fremstilling i et verksted.Dette kan dreie seg om tider fra
ca. 1/2 til 2 år, hvilket betyr at man her normalt kun
har behov for meget tynne malingsfilmer.
For shopprimerneer det et krav at behandlendeflater
skal kunne skjeres og sveises uten skadelige folger for
verken operatoren,materialeteller verktyet.
Shopprimernekan stort sett deles inn i to hovedtyper,de
sinkrike,ofte med epoksy eller etylsilikatsom bindemiddel, og jernoksyd-primerne.
Noen typer kan også ha en
etsende virkning.Se: Etsprimere.
Etylsilikatprimerneherder ved opptak av fuktighet fra
luften.Eksponeresflater som er malt med denne type
primer i meget tørre omgivelser,kan en risikere at
bindemidletikke oppnår den nødvendigefasthet før overmaling. Det kan i denne sammenhengvises til en rekke
uheldige eksempler.
Ut fra et korrosjonssynspunkt
vil de sinkrike primerne
være å foretrekke.På den annen side er disse også beheftet med en rekke ulemper.Herkan nevnes uheldige
virkningerfor den malingen som senere skal legges oppå
det denne ofte kan løsne fra underlaget.Dette gjelder
særlig dersom shopprimerenovermales kort tid etter påføringeneller at den legges på i for tykk film. Skaden
registreresofte som vannfylte blærer i malingen.
Risikoen for sinkfebernår det sveises, brennes og slipes
øker også med shopprimerenstykkelse.Disse forhold har
derfor ført til et krav om en maksimaltykkelsep 25 um.
Sinkprimerneer ofte også porøse slik at rengjøringen
etter at konstruksjonenhar blitt oversprøytetmed borolje i eksempelvisen verktøymaskin,kan bli meget
problematisk.
På grunn av sinkprimernesulemper ser det derfor nå ut
som om shopprimingmed jernoksydetter hvert vil få
større betydning.Når det gjelder fargevalger de gule
typer foretrekke fremfor de rde. Dette fordi man da
lettere kan oppdage eventuellerustgjennomslag.
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Bindemidleter ofte polyvinylbutyral,0g pigmentet kan
eksempelvisvære jernoksydeller sinkkromat.Malingen har
etsende virkning og brukes som et tynt førstestrøkpå
bl.a. sink- eller aluminiumsflater.
Form@let er forbedre heften for den malingen som senere skal påføres.
Filmtykkelsenmå imidlertidvære liten, ca 20 um. Blir
den vesentligmere enn 25 um, kan det oppstå problemer
med heftfasthetenfor den malingen som legges oppå.
Torketidenbor vere 2-3 dgn for overmaling.
Det ma ogs2 nevnes at kromatforbindelsene
gir okt kreftrisiko for den som er i kontakt med dem.
På varmforsinkedeflater kan man som alternativtil etsgrunning foreta en lett sandblåsingmed redusert lufttrykk.

Blymonje
Blymonjenehar tidligerevært meget populære innen vannkraftmiljøet.Pigmentet,rdt blyoksyd, ble opprinnelig
blandet i linolje.Fra midten av SO-årene fikk alkydoljer
som bindemiddel,stadig storre utbredelse.Dette bl.a.
fordi alkydoljeneherder langt raskere enn linoljen.
I dag er blymønjemalingene
vanligvis laget på alkydbasis.
I enkelte tilfeller forekommerdet imidlertidogså kombinasjoner av alkydoljeog linolje.
Blymønjensstyrke ligger først og fremst i pigmentet.
Dette vil i en viss grad, på sammemåte som sinkpigment,
kunne oppfange skadelige forurensningersom trenger inn i
malingsfilmen,og ved dette hindre at disse når inn til
stålet slik at dette begynner korrodere.
Svakheten ved blymonjemalingeneer på den annen side at
bindemidleneikke har tilstrekkeligstabiliteti vann.
Blyoksydeneer dessuten giftige og flyktige.Ved sveising, sliping og brenning på mønjede konstruksjoner,vil
det derfor dannes gasser som det er farlig a innande.
Når en blymnjemaling blir gammel,får den ofte en hård
og glatt overflate.Dette skyldes dannelsen av blysåper
og kan gjøre overmalingproblematiskhvis overflaten ikke
pi forhind blir "rubbet opp" ved eksempelvissandblasing.
Ved sandblåsingenmå man ellers være klar over at støvet
er meget giftig.
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Undertegnedevil pga. bindemidlenesegenskaper fraråde at
blymonjebenyttes pa vannberorteflater når det forventes
at malingsfilmenskal stå i mere enn 8 - 10 år. Ut fra
helsemessigehensyn bør man dessuten være restriktivnår
det gjelder bruken av blymonje.

Alkydmalinger
Det finnes alkydoljerav ulik type. Avhengig av fettinnholdet snakkerman om fete og magre oljer. Disse kan
blandes i forskjelligeforhold.Ofte blir alkydoljene
også modifisertmed andre oljer. Med den store mengde
hjelpestoffersom i tilegg står til malingsprodusentens
disposisjon,vil man derfor kunne lage malinger med vidt
forskjelligeegenskaper.Generelt gjelder det imidlertid
at bindemidleneikke har tilfredsstillendestabiliteti
vann.
Avhengig av den farge som er ønsket, blir forskjellige
pigmenterbenyttet. Brukes blymønjesom grunningsmaling,
kan det være å anbefale at det over denne legges et toppstrøk med en vanlig alkydmaling.Dette kan bidra til
reduserede ovenfornevnteovermalingsproblemer.

Klorkautsjukmalinger
Denne malingstypenblir i stor utstrekninganvendt på
stålkonstruksjoner
som står utsatt for vær og vind. Den
kan også benyttes under vann.
I likhet med alkydmalingeneleveres klorkautsjukmalingene
en rekke forskjelligefarger.
For saerligkorrosjonsutsatteflater anbefales aluminiumspigmenterteprimere.
En av svakheteneved klorkautsjukmalingene
er at det i
enkelte tilfellerhar skjedd en spalting i bindemidlet.
Er malingen i kontakt med fuktighet,kan dette føre til
dannelse av saltsyre og at hele malingsfilmenetter hvert
bryter samen. Malingsprodusentenehevder pa sin side at
de har løst dette problemet.Ikke desto mindre har vi i
forbindelsemed vare malingsforsoksett at egenskapene
for en og sammemaling har vært vidt forskjelligefra en
produksjonsserietil en annen.
Selv om klorkautsjukmalingene
er forholdsvisresistente
vann, er de svake ovenfor olje og fett. Der hvor mye
oljesøl kan forekomme,bør følgeligdenne malingstype
ikke benyttes.
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Klorkautsjukmalingene
inneholdernoe karbontetraklorid.
Dette stoffet er kreftfremkallende.
Ellers får klorkautsjukmalingen
under innvirkningav sollys en gultone. De har også tendes til å bli sprø når de
eldes.

Tjere- og asfalt-malinger
Tjæremalingenelages av tjaeresom fremstillesav kull.
Asfalt er derimot et destilat fra jordolje i den grad det
ikke dreier seg om naturlig asfalt. Denne kommer fra såkalte asfaltsjøersom finnes på en rekke steder rundt omkring i verden. En annen betegnelse for asfaltmalingerer
bitumen.
Kjemisk er det stor forskjellpå tjære og asfalt. Mens
asfalt er løselig i white-spirit,er det nødvendigmed
langt sterkere løsningsmidlerfor å løse tjæremalingene.
Kontakt med tjrestoffer gir dessuten forket kreftrisiko.
Tjære og asfalt er ypperlige bindemidler for malinger som
skal benyttes under vann. Stoffene har dog ikke rusthindrende virkning på annen måte enn at de danner meget
tette filmerog således hindrer oksygen, vann og forurensningeri å nå inn til stålet.
Torrstoffinnholdeni malingene er som regel meget høyt.
Man kan derfor med fa streakbygge opp tykke filmer.
AV farge er tjere- og asfalt-malingenemorke. Enkelte
typer blir aluminiumspigmentert.
Dette gir malingene en
noe lysere fargenyanse.Aluminiumspigmentene,
ofte i form
av flak, øker dessuten malingsfilmenstetthet og mekaniske styrke ytterligere.Som ekstenderekan man ha talk,
asbest eller silisium.
En ulempe ved tjære og asfalt-malingeneer at de når de
utsettes for sollys, har en tendens til sprekke i overflaten slik at denne får en viss likhet med krokodillehud. Man sier malingen krakelerer.I enkelte tilfeller
hender det også at malingene blir skjoldete.ovenfornevnte feil har imidlertidstort sett kun kosmetiskbetydning.
Smelteasfalteneutgjør en egen gruppe belegg. Disse inneholder ikke løsnings-og tynnings-midler.I stedet gjøres
de flytende ved oppvarmingtil ca. 200 oc, og kan da
pfores stalflatenmed pensel. Belegget er "tort" s#
snart temperaturenhar sunket til omgivelsestemperatur.
Etter det vi vet eksistererdet i dag ikke sprøyteutstyr
for smelteasfalt.
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Smelteasfaltblir ofte påført i tykkelser fra l til 3 mm.
På grunn av at filmen har tendens til bLi hård og sprø
ved temperaturerned mot o CC, kan det være en fordel å
armere den med gassfiber eller annet fibermateriale.

Vinylmalinger
Rene vinylmalingerer lite brukt innen vannkraftmiljøet.
Mere vanlig er derimot de tjaeremodifiserte.
Vinyltjæremalingene
er i utgangspunktetmeget tette,
vannbestandigeog slitesterke,men aluminiumspigmentering
vil også her øke såvel tetthet som mekanisk styrke ytterligere.Den mørke malingen får dessuten ved aluminiumspigmenteringenen lysere fargenyanse.Vinyler med
to-basiskekarbonsyrerkan imidlertidikke pigmenteres
med aluminium.
At det også finnes helt lyse vinyltjæremalinger,
har sin
årsak i den noe feilaktigebetegnelsen"bleket tjare". I
virkelighetener dette en syntetiskharpiks som fremstilles ved polymerisasjonav visse bestanddeler i stenkulltjære.Etter manges mening skiller likevel egenskapene for de blekede vinyltjæreneseg i liten grad fra
de morkere typene.For ordens skyld bor det ogsa p=pekes
at grå Comastic, som i mange år ble brukt i vannkraftmiljøet i den tro at dette var bleket vinyltjære,ikke
tilhørerdenne malingstype.

FPoksymalinger
Bindemidletfor disse malingene er epoksy. Ettersom de
bl.a. er to-komponent-malinger,vil et malingsskiktsom
pfores oppa et annet, ikke kunne lose opp dette. Ved
overmalingav gamlemalingsfilmerkan det derfor bli
store problemer med å oppnå tilstrekkeligheftfasthet.I
tillegg har epoksyeneofte vanskelig for å herde under
10 C, stiller strenge krav til forbehandlingenav
underlaget (Sa 3) og har tendens til å bli sprø når de
blir gamle. Man har derfor innen vannkraftmiljøeti
Norge hatt en rekke motforestillingermot å bruke denne
malingstypen.Dette til tross for at malingene i utgangspunktet er meget sterke, tette og resistenteovenfor ytre
kjemiskepvirkninger.
En modifisert epoksymalingsom i utlandet har fått stor
anvendelseinnen vannkraftmiljøet,
er Inertol Poxytar F.
Dette er en tjaereepoksymaling
med forholdsvislavt
epoksyinnhold.Ved denne malingen kombineresflere av de
gode sidene ved bide tjaereog epoksy-malinger,dog uten
at alle ulemper derved blir eliminert.Enkelte referanser
som vi har fatt fra utlandet,gar ut p at staltemperaturen ikke ma underskride5 C ved pafring. Det sies
også at malingen blir noe sprø etter 20-25 år.

11 (28)

NVE - Statskraftverkene

Ut fra yrkeshygieniske
forholdhar epoksymalingene
vært i
søkelyset.Arbeid med epoksy kan bl.a. vere forbundetmed
storre alergiproblemer.
Hovedregelener at epoksymalinger
ikke bør brukes når andre malinger fullt ut kan erstatte
dem.

Polyuretanmalinger
I likhetmed epoksymalingene
er dette i hovedsakto-komponent-malinger.
Dog finnesogså en-komponent-typer
som
herder ved opptak av fuktighetfra omgivelsene.
Polyuretanmalingene
har mange likhetstrekkmed epokymalingene.Dette gjelderbåde fordelerog ulemper.
Malingstypenleveresi mange farger.Fra utlandetmeldes
det at de i en viss grad har blitt benyttet på vannberørte flater i vannkraftanlegg
når det har vert spesielle krav til lyse farger.

VOKSPRODUKTER
Voksprodukteneadskillerseg prinsippieltfra de konvensjonellemalingerved at de har en annen oppbygging.Av
voksproduktermarkedsførereksempelvisValvolineOil en
rekke forskjelligetyper som går under betegnelsen
Tectyl. Det finnesogså andre leverandører.
Voksprodukteneutgjør en uensartetgruppe hvor de enkelte
typer kan ha ulike egenskaper.Stort sett er det de
tykkeretypene som er bassertpå voks, mens de mere tyntflytendekan sammenlignesmed oljeprodukter.Det finnes
også spesielletyper hvor det benyttes en blandingav
voks og biturnen.
Enkelte voksprodukterinneholdervannløsligestoffer.
Brukes disse permanentunder vann, vil man få en utvasking som forandrerproduktenesegenskaper.På den
annen side er det også en rekke typer som har meget god
vannbestandighet.
I hvert enkelt tilfellevil man fra
leverandorenekunne fa opplysningerom hva som bor brukes.
Når det gjelderdiffusjonstetthet
og vanngjennomgangkan
voksprodukteneoppvisede sammeresultatersom vanlig
malingsfilmer.
Malingsfilmene
har imidlertidden spesiell
ulempenat de sprekkerved den underrustingog blæring
som oppstar nr malingenpaforesp fuktigeeller drlig
rengjorteflater.Voksprodukteneer derimot så myke at de
ved en viss underrustingsannsynligvis
bare deformeresog
saledes likevelbeholdersin tetthet.
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Det har ved kraftverkenevært vist stor interessefor
disse produktene,og det er gjort forsøk med dem flere
steder. For permanent neddykkedeflater har man enda ikke
kommet frem til noe egnet produkt, men Valvoline Oil utfører for tiden visse forsøk i samarbeid med Tessa kraftverk. Til bruk utenpå rør som ligger i dagen anbefaler
Valvoline stort sett Tectyl 140 B som primer og 12l B som
topcoat. Dette systemet ser ut til å stå bra, men det
understrekesogså at det ikke egner seg for permanent
bruk under vann.
Malingskomiteenhar ellers testet Tectyl 140 B/121 Bi
kondenskammer.
Her "emulgerte"prøven etter forholdsvis
kort tid slik at systemet tilsynelatendei sammenligning
med klorkautsjukog tjære/asfalt-produkter
må ansees som
mindre bra. På den annen side skal man heller ikke se
bort fra at voksprodukteneav natur er så spesielleat
kondenskammerprøver
blir missvisende.Før man kan svare
endelig på dette, må nye undersøkelserutføres.
Vedrorende bruken av voksprokuktervil vi forelopig fraråde at disse brukes innvendigi vannfylte rør og på permanent neddykkedeflater. I luft og tildels fuktig miljø
ser det ut til at voksproduktenebør ha mulighet for å
stå bra, men det understrekesogså at man innen vannkraftbransjenenda ikke har langstidserfaringer
med disse.

STANDARDISERING
AV MALINGER
som vi tidliger har påpekt, vil en malingsprodusentved
modifiseringav bindemidlersamt valg av pigmenter, ekstendere og hjelpestofferkunne variere en malings egenskaper i meget hoy grad. Det har derfor lenge vert et
ønske hos brukerne av maling at man her skulle få
materialstandarder
på samme måte som man i mange år har
hatt for metalliskematerialer.
I skrivendestund foreliggerflgende malingsstandarder:
NS 5400 Korrosjonshindrende
grunnmaling.
Alkydbasertblymonjemaling.rdiner type.
NS 5401 Alkydbasertdekkmaling.Ordinaertype.
NS 5402 Korrosjonshindrendegrunningsmaling.
Alkydbassert,blyfri.
NS 5403 Korrosjonshindrendegrunnmaling.
Tokomponertepoksymaling.
NS 5404 Korrosjonshindrendedekkmaling.
Tokomponent epoksymaling
NS 5405 Korrosjonshindrende
tokomponentepoksytjaeremaling.
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Nye standarderfor henholdsvisklorkautsjukog
vinyltjære-malinger
er dessutennå under trykkingog vil
bli utgitt i lopet av forhapentligfi maneder.
Det er å håpe at bruken av standardenekan bli innarbeidet.For større og viktigemalingsarbeider
kan det
kommepå tale å forlangematerialprøveri henhold til
standarden.At dette er noe som bestillerentil syvende
og sist må betale, tror vi vil oppveiesav at både
malingsleverandor
og entreprenørvil vie kvalitetenav
sine leveranserstørreoppmerksomhet.Muligens kan dette
lede til lengerelevetidfor malingssystemene.

FORBEHANDLING
FR

MALING

Skal en malings egenskaputnyttesi korrosivtmilj, vet
en fra en rekke forsøk at underlagetmå være rent. Med
dette menes at ikke bare rust skal fjernes.Like viktig
kan det være å få bort vannløseligesalter,olje, fett og
stov.
Sandblasingsom er den mest okonomiskeform for rustfjerningi størremålestokk,fjerner imidlertidikke
alltid de vannløseligesaltene.Disse kan eksempelvis
være veisalteller sjøsaltpåført konstruksjonen
under
transport,og i noen grad også flussmidlerfra sveising.
Ellers er ofte de atmosfæriskeforholdden viktigste
kilde til denne type forurensning.
Den beste måten å
fjernedisse forurensningene
på, er å spyle flatenemed
rent vann. Er flatenepå forhånd ikke primet, kan løsrusten somdannes etter spylingog opptorking,fjernes
ved en lett sand-sviping.
Maler man oppå vannløseligesalter,vil dette når
malingensiden eksponeresi ferskvann,føre til blæring
og siden rustgjennomslag.
Det antas at dette kan være noe
av årsaken til de mange feil en særlig ser i malingsfilmeni nærhetenav sveisesømmer.
For fjerningav olje og fett på eksempelviskonstruksjoner som har blitt maskinert,finnesdet flere metoder
uten at vi derved vil anbefalealle like varmt.Bruk av
emulgerendeoppløsningog etterspylingmed varmt vann
eller damp synes dog å være det gunstigstenår større
komponenterskal rengjøres.Ofte blir likevelstørre
maskinkomponenter
forsøktrengjortmed vaskefilleog løsningsmidler.
I mange tilfelleroppnår man ved dette kun å
fordele fettet jevnereut over konstruksjonen.
Fett på flater som males, fører til at malingenhefter
dårligeretil underlaget.I noen tilfellerkan den også
løsne fullstendig.
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Ved sandblåsingdannes det store menger støv som legger
seg på konstruksjonene.Det er ofte vanlig fjerne dette
ved å blåse med trykkluft.Resultatet kan i mange tilfeller bare bli at støvet flyttes fra et sted til et
annet. I tilegg kan det med blseluften pfores konstruksjonen både vann og olje. Det er derfor å foretrekkeat
flatene blir støvsuget.
For rengjøringenstiller Malingsspesifikasjonen
det krav
at alle flater som behandles i verksted, skal sandblåses
til Sa 2 1/2 (SIS 055900-1967).I forbindelsemed
arbeider utført på anlegg, godtas også stålbørstingog
sliping.Da de sistnevntemetoder har en rekke ulemper,
vil dette antagelig bli tatt opp til ny vurdering i forbindelse med neste utgave av Malingsspesifikasjonen.
For fjerning av salter, olje og fett har man til nå ikke
hatt noen standard a vise til. Rengjoringenma derfor i
disse tilfelleneforegd etter beste skjann.
I spesifikasjonerfor malingsarbeiderinnen "offshore"
har det vært vanlig å spesifisereen bestemt ruhet som
flatene skal ha etter sandblåsing.Dette skal være av
hensyn til malingens heft mot underlaget.For de malinger
vi benytter innen var bransje, har vi ikke registrertfor
dårlig heftfasthetsom folge av glatt flate etter sandblåsing. Av denne årsak har vi heller ikke funnet grunn
til a spesifisereminimumsruhet.
Ønsker man likevel å
gjøre dette, bør man samtidigangi hvilket måleinstrument
som skal benyttes. Dette fordi det i dag ikke er noen
generell enighet om standardisertmålemetode,
På den anne side kan en flate som rengjøresved sliping,
bli meget glatt. Det er derfor klokt selv om man ikke
stiller krav til ruhet, at man likevel er klar over problemet.
Ved sliping må forøvrig annen maling i nærheten av slipestedet dekkes slik at den ikke utsettes for den glødende
slipesprut.
Ellers kan det også nevnes at stor ruhet øker den
malingsmengdensom er nødvendig for å fylle ujevnhetene
flaten slik man over toppene oppnår nødvendigminimumstykkelse.så lenge malingsentreprenøren
skal holde
malingen til fast pris, betyr imidlertiddette lite for
bestilleren.
Til tross for det som er sagt foran, er det likevel et
faktumat enkelte malingsleverandorer
markedsforerprodukter som i følge reklamen skal kunne brukes på ikke
rengjort og rustent underlag.Vi må imidlertidpå det
sterkeste fraride at slike produkter tas i bruk der
miljoet er meget korrosivt.Hovedinntrykketer, ut fra
våre erfaringer,at produktene ikke holder mål. På sikt
er det drlig okonomi i a spare pa rengjoringen.
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FUKTIGHET
Flater som skal males, må også være tørre. I henhold til
Malingsspesifikasjonen
og krav fra serise malingsprodusenterskal stålflatenstemperaturminst ligge
3 0C over luftensduggpunktstemperatur.
Med duggpunktstemperaturmenes den temperaturda fuktigheteni luften
begynnerå kondonseresom dugg på en flate eller som tåke.
Overalt hvor det kan være misstankeom fuktighet,må
ståltemperatur
og luftfuktighet
måles jevnlig.
Utsagn som at man ved sandblåsingenfjerner fuktigheten
pa st#let,er rett og slett tov.
Malinger som i henhold til reklamenspiser fuktighet,har
vi genereltliten tro på.
Tilfredsstillesikke kravet om at ståltemperaturen
skal
ligge minst 3 0C over duggpunktet,må enten stålet
varmes opp, eller luften avfuktes.
Flater som det skal påføresmaling på, bør. imidlertid
ikke være for varme. Som retningslinjefrarådesdet
malingsp#sprayting
p flater nr stltemperaturenoverskriver35 0C, Maler man likevelpa slike flater,eksempelvislike etter flamrensning,kan man risikereat
malingen ikke fukter underlagetog derfor heller ikke
hefter til dette.
Ved gjennomføringen
av størremalingsarbeideri eksempelvis sugerr, tillopsrorog ved luker i fjellrom,bør man
like godt fra begynnelseninnstilleseg på at avfuktning
må benyttesog fjellveggerdraperesmed plast i den grad
disse har vannsig.
Avfuktningsaggregater
med kapasitetopptil 15 000 m3/h
kan leies.Ved større arbeider i eksempelvistrykksjakter
kan avfukterleienutgjore5 - 10% av totalkostnadene.
Flater som males ute i friluft,kan i noen tilfellerbli
utsatt for regn like etter påføringen.De vanligemalingstypene vil ikke ta særlig skade av dette hvis filmenpå
forhåndhar fått anledningtil å tørke i 2- 3 timer.For
rene epoksymalinger
kreves imidlertidvesentliglenger
herdetid.
Når det gjeldermalingersom skal brukes under vann, har
man ofte krevet at malingenskal få tørke/herdei minst
en uke etter siste malingspåføringfør flatenedykkes.
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PAFRING STEKNIKKER

På større flater er høytrykkssprøytingden vanligste form
for pfaring av de forannevntemalingssystemer.
Det finnes i markedet også spesielt utstyr for varmsprøytinghvor malingen i sprøyteutstyretblir oppvarmet
til ca. 60 0C, Dette må imidlertidikke forvekslesmed
det prinsipp at man ved vanlig høytrykkssprøytingvarmer
opp malingen i malingsspannettil 20 - 30 oc.
Ved varmsprøytingfår en imidlertiden sterk avdamping av
løsningsmidlerfra malingen på vegen fra sprøytepistolen
til stålflaten.Ved for stor avstand risikererman tørrsprøyting.På den annen side ser det ut som man med varmsprøytingkan legge meget tykke malingsfilmeruten å
risikere porer i samme grad som ved vanlig høytrykkssprøyting,hvor man av denne årsak setter maksimal tørrfilmtykkelsepr. strøk til ca. 70 - 80 um.
Et alternativtil sprøytinger påføring med pensel eller
malerrulle.Det har imidlertidvært en oppfatningat
rullen ikke arbeidermalingen like godt inn i flatene som
penselen. Penselen kan derfor vere
foretrekke.
Skal man sammenlignesprøyting og påføring med pensel,
blir malingsfilmenstor sett av sammekvalitet så lenge
flatene er uten groptæringerog slik at man på en anstendig mate kan komme til med sprayten.Piforing med
pensel gir imidlertidikke porer i malingsfilmen.Ved
komplisertegeometrier hvor det er krokerog trange rom,
vil en påføring med pensel by på store fordeler.
På sterkt groptaerendeflater har likeledespenselen fortrinn. Dette fordi den lettere kan fylle gropene med
maling. Er det i malingen sterke løsningsmidler,skal man
imidlertidvære klar over at det i de dype gropene kan
dannes inneslutningerav losningsmidler.Etter en stund
synes det så som om disse trenger ut til overflaten.Det
åpnes da et hull innover i gropen, Dette kan det være
vanskeligå tette ved senere malingstrøk,
At pforing med pensel er dyrere enn pforing med haytrykkssproyte,er noe de aller fleste er klar over. Man
skal imidlertidogså huske at sandblåserarbeidet
med
rigging etc. krever brorpartenav resurseneved et større
malingsarbeid.I forhold til totalomkostningene
behøver
derfor ikke nadvendigvisen fornuftigbruk av penselpforing fordyre arbeidet i nevneverdiggrad. Tvert
imot vil dette i enkelte tilfellerkanskje kunne øke
malingsfilmenslevetid slik at den lokale bruk av pensel
muligens kan vise seg å være det mest lønnsomme.Disse
forhold må imidlertidvurderes fra tilfelle til tilfelle.
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MALINGSFILMENS LEVETID
Innledningsvishar vi påpekt at malingsfilmenslevetid
kan variere fra 5 til 30 ar. Arsaken til at den er begrenset kan imidlertidvariere fra tilfelle til tilfelle.
Utsettes konstruksjonenefor is, sand eller stein kan det
oppstå mekaniske skader i malingsfilmen.Isskader er
blandt annet forholdsvisvanlig for damlukers vedkommende
når disse er montert i damkronen.Av andre mekaniske
faktorer kan nevnes skader som følge av sterk turbulent
vannstrømning.For visse flater i forbindelsemed høytrykks tappelukerkan det saledes vere vanskelig a finne
egnede malingssystemer.
En annen vanlig årsak til skade er at det gjennom
malingen i alt for stor grad trenger fuktighetog forurensninger.Folgen blir rust under malingsfilmen,blaring
etc. Det samme kan forøvrig iakttas dersom det er for
stor fuktighetved eller umiddelbartetter malings
pforingen, eller dersom rengjoringenfor malingspføringen er utilfredsstillende,
Enkelte malinger har ikke tilstrekkeligstabilitet i det
aktuelle korrosjonsmilj. Eksempelviskan det foregå
kjemiske reaksjoneri malingsfilmenslik at denne nedbrytes (spaltingi klorkautsjukmalinger),
eller det kan
dreie seg om utvasking av visse komponentersom er av betydning for malingens holdbarhet.
I det siste har man også satt søkelysetpå de biologiske
faktorer.Størst interessesynes i denne sammenhengå
være viet de såkalte jernbakterierog de sulfatreduserende bakterier.Det finnes imidlertiden rekke forskjelligmikroorganismersom lever i eller omkringen
malingsfilmog man skal heller ikke se bort fra at
enkelte kan "spise" maling. Forelopig er det imidlertid
noe uklart hvilken praktisk betydningdette har. I forbindelse med vannkraftverkenes
problemer kan det imidlertid nevnes at vårfluelarvenesom ofte blir gjort ansvarlig for rustknoller,neppe har noe gjre
med dette.
Skal man således oppnå lengst mulig levetid for et
maligsssystem,er det derfor viktig å være klar over de
forhold som er nevnt foran.
For det første må det velges en maling som har tilstrekkeligmekanisk styrke. Dernest er det viktig at
malingen er kjemisk stabil i det miljø den skal eksponeres i. Sist, men ikke minst er det av største betydning at malingen, hvis den skal benyttes i meget
fuktig miljø eller under vann, er så diffusjontettsom
mulig.
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At diffusjonstettheten
øker med malingstykkelsen
skulle
kunne være en selvsagtting. Her har det imidlertidvist
seg at man for en rekke tykkfilmsmalinger
ikke har fått
den levetidsom tykkelsenskulle tilsi,Arsaken er ikke
helt klarlagt,men man skal ikke se bort fra at porene
som ofte oppstår i forbindelsemed HT-sprøytingav visse
malinger i meget tykke strøk, kan være en av årsakene.Et
annet spørsmåler i hvilkengrad man er istand til å få
losningsogtynnings-midlene
ut av malingsfilmennår denne
blir for tykk.
På bakgrunnav dette mener en i dag at man med de mere
konvensjonelle
malingerhar en optimal tørrfilmtykkelse
på ca 300 um. Av hensyn til risikoenfor porer settes
dessutenmaksimalnominelltørrfilmtykkelse
pr strøk til
70-80 um. For smelteasfalter
er det derimot vanlig
spesifisereen filmtykkelsepå 1-2 mm.
Et spesieltproblemhar man når det tas drikkevannfra
vannkraftanleggets
vannsystem.så lenge kraftstasjonen
er
i drift vil neppe vannetskvalitetpåvirkes i nevneverdig
grad av de malingssystemer
som blir benyttet.Har man
derimot stilleståendevann, hvilket inntrer i perioder
med driftsstans,blir forholdetet annet. Drikkevannet
kan da forurensesav malingenpå en slik måte at de
grenseverdiersom for dette som er satt ut fra helsemessige hensyn,blir overskredet.Ved korrosjonsbeskyttelse av større flater i kraftverketsvannsystemnår det
skal tappes drikkevannfra dette, må det derfor benyttes
malingstypersom er godkjent for drikkevannsforskyningsanlegg.Dette betyr at de
tradisjonelletjere-,vinyltjereogklorkautsjuk-malingene
ikke kan benyttes.På den annen side er enkelte "blåste"
asfaltmalinger
godkjent.Malingsleverandorene
kan i denne
sammenhenggi råd vedrørendede aktuelleprodukter.Det
bør ellers påpekes at det i drikkevannsforskyningsanlegg
også brukes andre typer beleggenn det man vanligvis
forstårmed maling. Sement er et av disse.

HELSERISIKOVED MALING
SARBEIDER
Ved malingsarbeiderer det vanlig vise til malingens
YL-tall.Dette angir hvor mange kubikkmeterluft som er
no@vendiafor at losnings-og tynnings-midlene
i en liter
ma 1ng kan innandesuten at risikoenfor helseskadeoverskrider et akseptertniva.

Pagrunnlagav YL-talletberegnesmalingensYL-gruppe.Ut
fra denne angir forskrifteneenkelteav de beskyttelses
tiltak som skal iakttas.
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Man ma imidlertidvere klar over at YL-tallet kun tar
hensyn til malingens losnings-og tynnings-midler,og at
en maling kan ha både bindemidler,pigmenter og hjelpestoffer som er giftige.
Tidliger har vi nevnt at malinger med kromater eller
tjære inneholderkomponenter som kan gi økt risiko for
kreft. Det er nå bestemt at det på emballasjenfor slike
malinger skal trykkes en advarsel.Hvorvidt dette også
skal gjøres gjeldende for klorkautsjukmalingene
er derimot noe uklart.
Avbrenning av malingsfilmkan f alvorlige folger for den
som eventueltmåtte innånde røkgassen.Her rettes det
ikke bare en pekefingermot sinkrikeprimere og blymonje.
Andre malinger kan også gi betydelighelserisiko.
Ved sandblåsinger det forbud mot å bruke kvartssand.Man
skal likeledesvære forsiktignår gammelblymonje eller
annen giftig maling skal fjernes.støvet er i disse tilfellene meget skadelig.
Ellers er det et faktumat de yrkeshygieniskegrenseverdier for forskjelligestoffer er satt opp i det man
antar at stoffenevirker allene.Utsetter man seg for
flere stoffer samtidig,kan imidlertidde skadeligevirkninger forsterkesbetraktelig i forhold til det som er
summenav enkeltvirkningene.
Mange losnings-og tynningsmidlerer brann- og eksplosjonsfarlige.Her er det viktig å sørge for god ventilasjon under malingspåføringen.
Elektrisk utstyr som kan
komme i forbindelsemed løsningsmiddeldampene,
bør så
langt det er mulig være i ekspolosjonssikkerutforsel.
Hovedregelenvil ellers alltid være at man ved utføringen
av et malerarbeidmå iverksettealle nødvendig sikringstiltak.Alt for ofte ser en desverre at betydningenav
dette blir undervurdert.Det må også tilføyes at det på
den som spesifiserermalingssystemet,ligger et moralsk
ansvar. Har man to malingssystemsom er teknisk og prismessig forholdsvissammenlignbare,
bør det system velges
som gir minst helserisiko.

HVILKET MALINGSSYSTEM
SKAL MANVEIGE?

Generelt
Underlaget som en maling skal påføres på, må alltid være
tørt og rent som angitt i Malingsspesifikasjonen.
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Skal flateneshopprimes,bør sinkrik epoksyprimereller
gul jernoksydprimer benyttes.Andre primere kan også
være aktuelle,men man må alltid kontrollereat de kan
overmales med den malingstypensom senere skal legges
oppå. Rustgjennomslagi shopprimerensandblåsesfør overmaling.

Tørre flater
For flater som skal eksponeresi luft hvor det ikke er
problemer med fuktighet,anbefales en korrosjonsbeskyttelse beståendeav to strøk alkydmaling.
Fuktige flater og flater under vann
For fuktige eller vannberrte flater hvor det er nodvendig med lys farge, er forslagetklorkautsjukmaling
i
torrfilmtykkelse300 um. Den aluminiumspigmenterte
malingen antas vere best. Ønskes det en bestemt farge,
kan denne legges som et toppstrøk.OBS: Klorkautsjuker
ikke oljebestandig.
For fuktige eller vannberorteflater hvor det ikke er
nødvendigmed lys farge, og hvor vannhastighetener under
8 - 10 m/s, benyttes asfalt, tjaere-eller vinyltjaremaling. Aluminiumspigmenterte
malinger antas også her å
vere best. Hvor hastighetenoverskrider10 m/s bor vinyltjære med eller uten alminiumspigment
benyttes. I enkelte
tilfeller kan det også være aktuelt å benytte en tjæreepoksymaling.Tørrfilmtykkelsen
settes over alt lik
300 um.
For neddykkendekonstruksjonerhvor det senere kan være
vanskelig å fornye malingsfilmen,bør smelteasfalti
tykkelse 1- 2 mm vurderes mot aluminiumspigmentert
vinyltjære- eller tjære-epoksymaling,
begge i filmtykkelse 300 um. I strømmendevann har en imidlertid
flere eksemplerpå at smelteasfalthar løsnet i større
flak.

Nedgravde ror
For rør som skal nedgraveskan det eventueltvære riktig
å belegge utsiden med armert smelteasfalt.Med egnet påforingsteknikkvil dette ogsa vere en kostnadsmessigFordelaktig korrosjonsbeskyttelse.
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Blymaonjesom korrosjonshindrende
malin
Blymonjeanbefales egentlig ikke for noen av de ovenfornevnte bruksområder.Det kan imidlertidsom eksempel
nevnes at man ved Tonstad har malt sugerorskonuseneutvendig med blymønje.Her blir flatene skrapt, børstet og
malt med ca. 4 - 6 års mellomrom. Under slike forhold kan
blymonje vere ok.
I en del litteraturblir det hevdet at blymonje er mindre
kresen når det gjelder underlaget,enn annen maling. Blymonjetilhengerneviser i denne sammenhengtil prøver som
i sin tid ble utført i Gøteborgs frihavn.Prøvene
omfatter imidlertidkun alkyd - og linolje-malinger,og
er dessuten eksponert i luft. Kondenskammerprøver
som
Malingskomiteenhar utført med blymaonjeog andre
malinger, viser imidlertidat blymonjenesammenlignet
med
klorautsjuk - og tjære-malingerkommer til kort. Dette
gjelder bade nar malingene er pfort pi rent og tort
sandblåstunderlag, samt rustent, stålbørstetog fuktig
underlag,For sandblåstog tørt underlag er resultatetav
prøvene vedlagt. Det kan også nevnes at kondenskammerprøvene har blitt supplertmed tilsvarendeprover utplassert ved 3 forskjelligekraftverk.Etter to års eksponering har man registrertenkelte mindre feil for blymonjenes vedkommende,mens de øvrige prøveplaterer feilfrie.
Foreløpig synes det derfor som om kondenskammerprøvens
resultaterreproduseresunder realistiskekraftverksforhold for fuktige og våte flater.
Sinkbeleggunder malingsfilmen
Enkelte har en forkjærlighetfor å bruke sink under annen
maling, enten i form av varmforsinking,sinkrik maling
eller termisk sprøyting.Malingskomiteener usikker på
nytten av dette når systemetskal brukes under vann. I
Sveits hvor det enkelte steder under tjærebeleggi rør
legges ca 80 um termisk sprøytet sink, mener man
kunne
påstå at det ikke går mere enn 2 år fra rnalingsfilmen
er
skadet til sinken er borte.
Tyske spesifikasjonertillaterpå den annen side ikke
termisk sprøytet sink under vann. Dette pga. risikoen for
blaring i malingssystemetso legges over sinken. Forovrig vises det til avsnittet"Etsprimer".

Katodisk beskyttelse
Det er mange som spør om man ikke kan bruke offerandoder
eller katodisk beskyttelsemed påtrykt spenning i vannkraftanlegg.For kraftstasjonermed utløp mot havet hvor
sjøvann kommer inn i avløpet, er dette i høyeste
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grad aktuelt. I ferskvann er derimot vannets elektriske
ledningsevneså lav at beskyttelsessonenerundt anodene
blir meget små. Undertegnedeser med skepsis på slike
prosjekter.
Det må også understrekesat katodisk beskyttelsekan ødelegge enkelte malingstyperved såkalt katodisk delaminering.
KONTROLL
Generelt
Korrosjonsbeskyttesst&lflaterved hjelp av maling er
resultatetikke bare avhengig av det malingssystemsom
blir valgt. Fra vannkraftbransjenhar vi erfaring for at
de fleste feil som oppstår i løpet av de to første årene
etter at malingen er pfrt, enten skyldes mangelfull
rengjøringeller utilstrekkeligklimakontroll.Det er
imidlertidogså et beklageligfaktum at det er stor forskjell mellom det vite noe og det å kunne bevise det.
Så lenge malingsentreprenoren
og bestillerenikke kommer
til enighet om årsaken til skadene, kan det også bli
vanskelig 5 ff5 avklart hvem som skal bere utgiftene til
nødvendigeutbedringsarbeider,
Saken blir heller ikke bedre ved at utgiftene til forbehandlingenutgjør størstedelenav omkostningeneved
hele arbeidet.En malingsleverandorsom eksempelvishar
fått en jobb med sterkt presset pris, kan lett fristes
til åta rengjøringennoe lettvint for derved å oppnå
nødvendige innsparingerpå utgiftssiden,Enkelte tenker
kanskje også som så at syndene er skjult så snart første
malingsstraker pfart.
Etter vår mening er det kun en vei å gå hvis en skal
rydde opp i disse forholdene,For det første må det før
arbeidet påbegynnessettes opp en nøyaktig spesifikasjon
som angir partenes gjensidigeansvar og plikter. Heri
inngår også kvalitetskravtil arbeidets enkelte faser.
Dernest må bestilleren i tillegg til entreprenørensegen
kontroll operere med egne kontrollører,Sist men ikke
minst må det etablereset system med skiftrapportersom
signeres av begge parter i fellesskap,Skiftrapportenemå
føres på en slik måte at det senere er muligårekonstruere korrosjonsbehandlingen
uten at partene behøver å
bli uenige vedrørendefaktiske forhold.
Det sentralepunkt i dette er at begge parter utfører
uavhengig kontrollmed en felles rapporteringut fra på
forhånd vedtatte akseptkriterier,Dog slik at entreprenøren foreslår den løpende kontroll,mens bestilleren
foretar hyppige stikkprøverog sluttkontrollfor
arbeidets enheltfaser.Vedrrende akseptkriterienekan
det vere en stor fordel om man pa forhand ogsa har avtalt
hvilket måleutstyrsom skal benyttes og hvordan målingene
skal utfores.
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Ellers vil kontrollenstort sett omfatte fire forskjelligeområder. Disse vil hver for seg bli nærmere
behandlet i det følgende og består hovedsakeligav:
l Klimakontroll
2 Kontroll av rengjøring
3 Kontroll av malingsfilm
4 Kontroll av fremdrift

Klimakontroll
Klimakontrollenomfatter m3ling av staltemperaturog
luftens duggpunktstemperatur.
Den sistnevntekan finnes
ved hjelp av tabell eller diagram når en på fothånd har
bestemt luftens temperaturog relative fuktighet.Norges
Skipsforskningssinstitutt
har dessuten konstruerten
spesiell regnestavfor dette formål.
Måleutstyr som i denne forbindelseer nødvendig,er et
termometermed magnetfot for måling av ståltemperaturen,
et vanlig termometer for måling av lufttemperaturen
og et
hygrometerfor måling av luftfuktigheten.
Benyttes det hårhygrometerskal en imidlertidvære klar
over at dette lett skades slik at det viser feil verdi.
Dette kan kontrolleresved at hygrometretmed jevne
mellomrom blir pakket inn i en fuktig klut. Hygrometret
skal da vise 100 8 fuktighet.Alternativtkan man i
stedet for hygrometretbenytte et psykrometer.
Det er a anbefale at registreringenav de klimatiske forhold pbegynnes sd snart det er mulighet for dette. Er
det fuktproblemersom man ikke behersker med det utstyr
en har tenkt a anvende for arbeidet, har det ofte liten
hensikt å starte rengjøringenav flatene.
Enkelte arbeider blir utført i friluft uten tildekking
med presenninger,telt etc. Arbeidet må da tilpassesværforholdeneog kan bli forholdsviskostbartpga. mye
ventetid,Det er da en fordel om bestillerenfør han
forespørpå arbeidet har registrertde klimatiskeforholdene slik at han på denne måten kan gjøre et overslag
vedrørendeventetiden.Kanskje kan det da vise seg at det
likevel er god okonomi i det a bygge "telt".
Ellers er det viktig at registreringenav de klimatiske
forhold foretas så hyppig at man ikke risikererga
glipp av vesentlige klimavariasjoner.
Eksempelviskan det
nevnes at vi utvendig på et frittliggendeturbinrør i
dagen kun oppnådde akseptablepåføringsforholdom ettermiddagen. Hadde mlingene her blitt utfort kl. 15.00 hver
dag, ville registreringenevist at man tilsynelatende
hadde gode forhold hele tiden, Malingene bor derfor utfores 2-3 ganger daglig. Man skal heller
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ikke se bort fra at det er nødvendig å måle på flere
steder. På en større konstruksjonkan således både luftfuktighetenog ståltemperaturenvariere fra et sted til
et annet.
Kontroll av rengjoring
Som regel vil dette bli en ren visuell kontroll.For
sandblåsingenvil man kunne støtte seg til SIS
055900-1967,mens det når det gjelder fett og salter mere
blir opp til den enkeltes skjønn.
Riktignok finnes det også målemetoder for påvisning av
disse forurensningene,men de er ikke innarbeideti bransjen, og det er derfor en selvfølge at man dersom disse
skal benyttes bør avtale dette på forhånd.Alternativt
kan man foreskrivebestemte rengjoringsprosedyrer,
0g
kontrollereat disse blir gjennomførtsom forutsatt.
Når det gjelder støvet fra sandblasningen,har vi tidligere anbefalt at dette fjernes med støvsuger.En enkel
prøve som ofte gjøres er trykke en gjennomsiktigtape
med limsiden ned mot flaten.Klistres tapen senere opp på
et hvitt papir ved siden av en ren tape, har man mulighet
for å sammenligne.
En helt nødvendig forutsetningfor den forannevnterengjoring er imidlertidat arbeidslysetikke er for darlig.
Skal det arbeides på steder uten dagslys, må det rigges
til en forsvarligbelysning.Dette har ikke bare betydning for sikkerhetenpå arbeidsstedet.I like stor
grad vil dette kunne innvirkepå kvalitetenav det utførte arbeidet.
Til slutt et råd til den som skal kontrolleresandblåsing
i forholdsvismørke rom. Benytt en kraftig håndlampemed
hvitt lys, helst lysstoffrør.Belys under inspeksjonen
flaten vekselvis fra to sider. Ved dette vil en lettere
kunne oppdage eventuellerustprikkeri ujevnhetene.
Som tidligerenevnt hender det at spesifikasjonene
stiller krav til stlflatenes ruhet etter sandblåsing.Vi
vil i denne sammenhengvise til vår omtale av dette i avsnittet "FORBEHANDLINGFR MALIN;".

Kontroll av malin sfilm
Malingsfilmenkan kontrolleresenten med våtfilm - eller
med tørrfilm-måler.For bestillerens kontrollørvil det
vere malingens torrfilmtykkelsesom er av betydning.De
kan i denne sammenhengvære viktig å sjekke denne for
hvert strok som p&fores.Oppdager man at det innen lokale
områder er mindre filmtykkelseenn det man
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forutsetningsvisskulle ha hatt, kan det her være et
alternativ a pfore et lokalt ekstrastrøki stedet for
prove 2 ta det forsmte igjen ved de ordinaerestrokene.
Ellers er det i forbindelsemed sluttkontrollenen fordel
om bestillerenog malingsentreprenoren
mler med samme
type tykkelsesmalerog at de ogs har kalibrertmlerne
på sammemåte. Her anser undertegnedeat man bør ha en
ren sandblåst stålflate av sammeutseende som den flaten
som er behandlet.Mot denne kalibreresså tykkelsesmålerne i det man mellom disse og platen legger en plastfilmmed tykkelse tilnærmetlik spesifisertmalingstykkelse.
I visse tilfellerblir malingsfilmenogs kontrollertved
hjelp elektriskporesøker.Brukes det en lavspennings
poresøker skal det imidlertidvære forholdsvisstore
defekter i malingsfilmenfor man registrererdisse. Med
hoyspenningsporesoker er det derimot lettere å finne
mindre feil, men man kan samtidigogså risikere a skade
malingen. Dette gjelder serlig klorkautsjukmalingene
som
man derfor ikke må teste med denne type apparatur.Ellers
kan det nevnes at det innen vannkraftmiljøetikke har
vært vanlig å benytte elektriskeporesøkere.I stedet
legges det mere vekt p den rent visuelle kontrollen.
Finner man områder med appelsinskallignende
utseende,bør
man derfor skjære i disse for ved hjelp av lupe å undersøke om defektene går langt inn i filmen.
I forbindelsemalingskontrollener det heller ikke
uvanlig at man utforer heftfasthetsproveriht. gittersnittmetoden.Metoden kan imidlertidi forbindelsemed en
rekke mere moderne belegg være direkte missvisende,og
undertegnedemener derfor at man i denne sammenhengbør
stole langt mere på resultatetav en avtrekksprove.Det
er imidlertidet faktumat malingensheftfasthetunder
normale forhold langt overs'riderdet som er ndvendig av
hensyn til filmens levetid.For den vanlige kontroll vil
man derfor komme langt ved a skrape i malingen med en
kniv. Får man ved dette misstankeom at noe er unormalt,
kan man eventuelt forlange avtrekksprover.
Ellers er det en selvfølgeat snerker, renningerog
kladder må skrapes bort og overmales.Likeledes skal
"helligdager"og mekaniske skader p#tales og flekkes.
Av utstyr som ved malingsfilmkontrollen
er nødvendig, kan
nevnes: Tørrfilmmålerog kalibreringsfilm,lupe, skarp
kniv og en god håndlykt.
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Kontroll av fremdrift
Denne kontrollenmå først og fremst ses i sammenhengmed
kontraktensbestemmelservedrørende leveringstid.Den kan
likevel også ha betydning i forbindelsemed den mere
tekniske kontroll som er omtalt tidligere.Her tenkes det
blandt annet på den minimumstidsom ofte blir angitt for
tørking og herding av det enkelte malingsstrakfor dette
kan overmales.
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MALINGSPRØVi:R
PÅFØRTTØRRE OG SANDBLÅsTE
F1..ATER (Sa 2 1/2)
OG EKSPONERTI KONDENSKAMMER
Tørrfilmtykkelse:
ca. 200 pm
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