Resyme av NM i overflatebehandling for seniorer 2016

En noe alvorstynget gjeng av seniorer møtte frem til årets NM i
overflatebehandling som gikk av stabelen på Ågotnes, hos
korrosjonsentreprenøren Solid vedlikehold as. Det viste seg raskt at noen var
mer forberedt enn andre og at noen så på dette som kun show-Ja for show var
vel det egentlige formålet og å få markedsført faget på et litt uhøytidelig måte.
Oppstarten gikk noe tregere enn den burde, ja planleggingsdelen kunne nok ha
vært adskillig bedre. Stripecoatingen viste tydelig at det var lenge siden
kandidatene hadde utført en touch-up i henhold til dagens krav. Men HMS og
innsatsviljen, den skal ingen ta fra dem, med godt humør og etter hvert en stor
tro på sine egne kunnskaper. Dessverre er troen noe som tilhører kirken og ikke
på utførende teknikker om påføring. Høytrykkssprøytingen gikk sånn
noenlunde bra selv om et par kandidater skilte seg tydelig ut i positiv retning,
men kun et par av kandidatene benyttet våtfilmsmåler (kjeks) Kanskje var det
nervene som spilte dem et puss, ikke vet jeg.
Tiden løpte fra kandidatene når overmalingsintervaller skulle overholdes og
kandidatene påførte også toppstrøk med for lite tilsatt herder. Kanskje nervene
også tok overhånd i dette tilfellet, og kun halvparten av prøvestykkene hadde
utrolig nok curret til neste dag når sluttkontrollen skulle utføres av dommerne.
På grunn av tidspress ble også stripecoatingen på toppstrøket sløyfet, noe som
egentlig er forkastelig når en tenker kvalitet, men hva gjør vel det når en i
tillegg har benyttet for lite herder. Når en ikke sprøyter hele sett skal jo
målepinn eller vekt benyttes, noe veteranene burde ha kunnskaper om.
Ved sluttkontroll av finnish og en totalvurdering av grunning og mellomstrøk,
var det kun en kandidat som skilte seg ut. Det vil si bort sett fra stripecoatingen
hvor alle ble vurdert til middels måloppnåelse.
Det som skilte vinneren fra de andre som egentlig deler andre plassen, var 1.
HMS 2. Påføringsteknikk 3. Jevnlig måling av våtfilmtykkelse og lesing av film.

Vinneren var kanskje den som var mest motivert og hadde kanskje øvd seg litt
på forhånd, i hvert fall var det noe dommerne hadde mistanke om. Men som i
all dommerstand skal en alltid la tvilen komme tiltalte til gode og la vinneren få
lov til å glede seg over å ha blitt årets seniormester innen overflatebehandling
anno 2016.
Til slutt vil jeg berømme samtlige deltagere for å ha stilt opp på
seniormesterskapet i overflatebehandling-Og mitt inntrykk er at alle hadde en
artig og passe utfordrende dag hos Solid vedlikehold as, som stod for årets NM
i overflatebehandling i regi av NKEF.
Årets vinner for senior NM i overflatebehandling 2016, ble Nils Evensen
Kriterier for at Nils Evensen ble vinner av senior konkurransen:
-

Helse Miljø Sikkerhet
God påføringsteknikk
Jevne verdier tross at kandidaten ikke benyttet våtfilmsmåler
Et par sig ble det her og der men det skyldes mest at operatør tilsatte
mer tynner for å utsette potlife. Kandidaten leste filmen godt under
påføring og sprøytet detaljene først, slik en alltid skal når en sprøyter
konstruksjoner.
- Både grunning og toppstrøksverdier var jevnt over bedre enn de andre
kandidatene i konkurransen.
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