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2 Overflatebehandling

2 ገጽታዊ ምትዕርራይ

Alle konstruksjoner og produkter i metaller, som rør, plattformer og biler, må overflatebehandles.
Dette er viktig for at overflaten skal være beskyttet mot korrosjon og mekanisk slitasje og for å få en
pen og varig overflate. Da vil produktene ha lang levetid, og de vil ikke så lett gå i stykker. Sentrale
metoder og teknikker for overflatebehandling er sliping og kjemisk behandling som metallisering,
maling og lakkering. Det er viktig å bruke riktig verneutstyr under overflatebehandling for å unngå å få
i seg farlige kjemikalier.

ኩሉ ከም ቱቦታት፡ ጸፋሕቲ ነገራትን ማካይንን ዝኣመሰሉ ኣቝሑትን ፍርያታትን፡ ኣብ መወዳእታ ናይ መስርሕ ምድላዎም ገጽታዊ
ምትዕርራይ ክግበረሎም ናይ ግድን እዩ። እዚ ኣድላዪ ዝዀነሉ ምኽንያት - ደጋዊ ሸነኾም ካብ ምምራትን መካኒካዊ እርጋንን ናጻ
ኰይኑ፡ ሰሓብን ዕድመ ዘለዎን ገጽታ ንኽህልዎም እዩ። እዚ ምስዝትግበር፡ ፍርያታት ንነዊሕ እዋን የገልግሉ፤ ብቐሊሉ ድማ
ኣይስበሩን። እቶም ቀንዲ ገጽታዊ ምትዕርራይ እንገብረሎም ኣገባባትን ሜላታትን - በሪድካ ጽፍሒ ገጽ ምልማጽ፡ ከምኡ’ውን
ከሚካላዊ መስርሕ፡ ንኣብነት፡ ሓጺናዊ ግዳማዊ ድርዒ ምውሳኽ፡ ቀለም ምቕባእን ቨርኒቺ ምልካይን የጠቓልሉ። ገጽታዊ
ምትዕርራይ ኣብ እንገብረሉ እዋን፡ ግዳያት መረዝቲ ከሚካላት ምእንቲ ከይንኸውን ግቡእ ዘበለ መካላኸሊ መሳርሒታት ክንጥቀም
ይግባእ።

Oppgave før du ser filmen
1. Hva tenker du på når du hører ordet overflatebehandling?
2. Gi fem eksempler på overflatebehandlete produkter.
Oppgaver til filmen
1.
2.
3.
4.
5.

Hva er korrosjon?
Hva er de vanligste formene for overflatebehandling?
Hvilke faremomenter kan du bli utsatt for ved ulike typer overflatebehandling?
Hvilke HMS-tiltak bør du tenke på ved overflatebehandling?
Det er viktig å starte overflatebehandlingen med sliping, rengjøring og grunning. Hva er
årsakene til dette?
6. Hvorfor bør vi overflatebehandle materialer?

ነዛ ፊልም ቅድሚ ምርኣይኩም ክትፍትንዎ ዘለኩም መላመ ዲ
1.
2.

“ገጽታዊ ምትዕርራይ” ዝብሉ ቃላት ክትሰምዑ እንከለኹም ኣብ ኣእምሮኹም እንታይ ይቕልቀል?
ሓሙሽተ ኣብነታት ናይ ገጽታዊ ምትዕርራይ ዝተገብረሎም ነገራት ጥቐሱ።

ም ስ’ዛ ፊልም ዝኸዱ መላመዲታት
1.
2.
3.
4.

ምምራት እንታይ እዩ?
እቶም ቀንዲ ኣገባባት ገጽታዊ ምትዕርራይ ኣየኖት እዮም?
ዝተፈላለዩ ዓይነት ገጽታዊ ምትዕርራያት ኣብ እነካይደሉ እዋን፡ ከመይ ዝኣመሰሉ ሓደጋታት ከጋጥሙና ይኽእሉ?
ገጽታዊ ምትዕርራይ ኣብ እንገብረሉ እዋን፡ ከመይ ዝኣመሰለ ንጥዕና-ድሕነትን-ኣከባብን ዝምልከት ስጉምቲ ክንወስድ እዩ
ዝግብኣና?
5. ንመስርሕ ገጽታዊ ምትዕርራይ ብምጽራብ፡ ምጽራይን መፈወንታዊ ምልካይን ክንጅምሮ ይግባእ። ምኽንያት ናይ’ዚ
እንታይ እዩ?
6. ስለምንታይ እዩ - ንነገራት ገጽታዊ ምትዕርራይ ክግበረሎም ዘድልዮም?

Praktiske oppgaver
1. Ta et metallstykke som er rustet. Velg en metode og utfør overflatebehandling som gir et godt
og varig resultat.
2. Finn fem produkter i metaller som er overflatebehandlet på ulike måter. Her kan læreren eller
dere selv finne fram produkter. Bestem hva som er riktig overflatebehandling på riktig
produkt.

ተ ግባራዊ መላመዲ
1.
2.

Fordypningsoppgaver
1. Sliping, metallisering, maling og lakkering er eksempler på overflatebehandling. Nevn minst
fem andre eksempler.
2. Søk på Internett eller bruk lærebøker og finn ut hva en elektrolytt er.
3. Velg deg et TIP-yrke. Sjekk om det brukes overflatebehandling i dette yrket, og eventuelt
hvilke behandlinger.

ዝመረተ ጭራም ሓጺን ኣምጽእ። ዝሓሸ እትብሎ ኣገባብ ብምምራጽ፡ ገጽታዊ ምትዕርራይ ጌርካ ዝሓሸን ነባርን
ውጽኢት ርኸበሉ።
ብዝተፈላለየ ኣገባብ ገጽታዊ ምትዕርራይ ዝግበረሎም - ሓሙሽተ ዓይነት ውጽኢታት ሓጺን ዘርዝር። ነዞም ሓሙሽተ
ኣብነታት ኣብ ምዝርዛር ምስእትጽገም መምህርካ ክ(ት)ሕግዘካ እዩ/ያ። ንነፍሲወከፍ እዞም ንብረታት ዝኸውን ቅኑዕ
ኣገባብ ገጽታዊ ምትዕርራይ ምረጽ።

ዓ ሚ ቝ መ ላመ ዲ
1.
2.
3.

በሪድካ ምልማጽ፡ ብሓጺን ምጥራዝ፡ ቀለም ምቕባእን ቨርኒቺ ምልካይን ኣብነታት ገጽታዊ ምትዕርራይ እዮም።
እንተወሓደ ሓሙሽተ ካልኦት ኣብነታት ዘርዝሩ።
ኤሌክትሮላይት እንታይ ማለት ምዃኑ ንኽትፈልጡ ኣብ ኢንተርነት ፈትሹ ወይ ናይ ትምህርቲ መጻሕፍቲ ገናጽሉ።
ምስ ዓውዲ መፍረ ቴክኖሎጂን ኢንዱስትሪን ካብ ዝጠቓለሉ ዓይነት ሞያታት፡ ሓደ ጥቐሱ። ኣብ’ዚ ሞያ እዚ ናይ
ገጽታዊ ምትዕርራይ መስርሕ ከምዝካየድን ከምዘይካየድን ፈትሹ፤ እንተተኻኢሉ፡ ኣየናይ ኣገባብ ገጽታዊ ምትዕርራይ
ከምዝትግበር ኣረጋግጹ።

