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Linoliemaling
Denne litteraturrapport er baseret på:
I)
2)
3)

gennemgang af håndbøger, hovedsagelig nyere.
en litteratursøgning udført af PRA. Søgningen omfatter kun elektronisk registreret
materiale i WSCA, dvs. referencer i perioden 1973-98 - fortrinsvis tidsskriftartikler.
Enkehe andre artikler som er fundet ved henvisninger fra "1" og "2". Nogle af disse
kilder er af ældre dato.

Rapporten er tænkt som en ajourføring af lak- og farveteknisk baggrundsviden om en type
maiematerialer, der har været næsten borte fra det danske marked i perioden ca. 1960-95, men
som af forskellige grunde har fået en renæssance i de senere år.
Der kan uden tvivl hentes megen litteratur i tidsskrifter før 1973. En gennemgang af dette
materiale er imidlertid ret tidskrævende, idet en søgning ikke kan foretages elektronisk, men
forudsætter gennemgang afreferenceværker, f.eks. WSCA, bind for bind. Spørgsmålet kan
evt. tages op senere.
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Linolie
Udgangsmaterialet
(Oprindelse, sammensætning, raffinering,

karakterisering)

Linolie udvindes ved presning og ekstraktion af frø fra oliehørplanten (Linum usitatissimum)
Verdensproduktionen udgør skønsmæssigt 750.000 tiår (1 / Jerkbrant). De største leverandører er Argentina, USA, Canada og England, men planten kan også trives i Norden.
Varianten fiberhør har især tidligere været anvendt til tekstiler.
Hovedkomponenten i linolie er triglycerider af oliesyre, linolsyre og linolensyre. Alle tre syrer
er "fede", umættede syrer med 18 kulstof atomer; den første har l dobbeltbinding, den næste 2
og den sidste 3. Dobbeltbindingerne er ikke konjugerede. De tre fedtsyrer kan kombineres
med glycerol på 9 forskellige måder. Derudover kan olien sammensættes ved blanding af disse
udgangsmaterialer på uendeligt mange måder. Alene heraf fremgår det, at linolie ikke er en
veldefineret råvare.
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Kemisk struktur av linoljans tre dominerande ornatrade fettsyror
Fig. 1 (7 / Andersson)
Dertil kommer at linolien indeholder omkring 10% mættede fedtsyrer: stearinsyre (CIS) og
palmitinsyre (CI6), endelig små mængder fosfolipider, farvestoffer og smudspartik:ler.
(2 / Wicks) angiver en typisk sammensætning af linolie således: Mættede fedtsyrer: 10%,
Oliesyre: 22%, Linolsyre: 16%, Linolensyre: 52%. (5 / EI.Shattory) angiver mere detaljeret
sammensætningen af en egyptisk linolie, hvori der bl.a. forekommer ca. 3% frie fedtsyrer.
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Sammensætningen afhænger afvoksestedet, jordbunden og klimaet (1 / Jerkbrant): koldt,
fugtigt vejr og højt indhold afkalium og iod ijordbunden øger linoliens umættethed (antallet af
dobbehbindinger).
Linolie kan karakteriseres efter presningsmetode og raffinering samt efter dens evne til at
tørre:
Koldpresset linolie har en gyldent udseende
Varmpresset er mørkere og indeholder flere urenheder. Varmpresning giver større
udbytte end koldpresning
Ekstraheret olie indeholder endnu flere urenheder. Ekstraktion giver størst udbytte
(op til 43%).
I moderne produktionsanlæg kombineres presning med efterfølgende ekstration. Derpå
raffineres den udvundne olie.
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Fig. 2 (25 I Nylen)
Der findes mange metoder til raffinering af linolie; ikke alle er lige hurtige. Ved nogle års
henstand dannes således et bundfald, "fod", som den klare fraktion kan dekanteres fra. Linolie
kan desuden bleges på forskellig vis, f.eks. ved "solblegning", hvor olien stilles til bestråling i
flade kar - ligeledes i måneder eller år. Til industriel brng benyttes blegning med svovlsyre eller
med natriurnhydroxid; sidstnævnte er i dag den mest almindelige metode.
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Linoliens villighed til at tørre afhænger af sammensætningen, specielt af mængden af dobbeltbindinger i de indgående fede syrer. Selv i dag benyttes lodtallet som et udtryk for oliens
umættethed. lodtallet defineres som den mængde (i gram) af iod, der kræves for at mætte
dobbeltbindingerne i 100 g olie. "Tørrende olier" har iodtal større end 140, "semi-drying"
ligger mellem 125 og 140, og "ikke tørrende" under 125.
En anden metode er (21 Wicks) angivelse af et "Drying index", som for olier uden konjugerede
dobbeltbindinger defineres således: Drying Index = (% linolsyre) + 2(% linolensyre). Hvis
indexet er større end 70, regnes olien for "tørrende".
Endelig kan man tælle antallet af methylengrupper mellem dobbeltbindingerne (ikke-konjugerede). Hvis middelværdien i en olie overstiger 2,2 regnes den for "tørrende".
Varmebehandling
(Oparbejdning til standolie og fernis)
Når linolie opvarmes uden tilgang til luftens ilt foregår der en begyndende polymerisation,
fortrinsvis via C-C-bindinger. Afhængig aftemperatur og tid fås standolier med forskellige
viskositeter. Standolie benyttes i malinger og lakker til at give fylde og vejrbestandighed.
Hvis opvarmningen forgår under samtidig gennemblæsning med luft sker der ligeledes en
begyndende polymerisation, men i dette tilfælde med en større andel iltholdige bindinger
(ether- og peroxidbindinger). Denne type varmebehandlet olie kaldes for "blæst olie", "kogt
linolie" eller "fernis". Den indeholder normalt sikkativer. Fernis benyttes for at fremskynde
oliebaserede malevarers tørring og hærdning. (2/ Wicks), (3/ Bentley), (4).
Tørring og hærdning
(Kemi, sikkativering)
Ifølge (6/ D' Ans) kan linolie påført i tynde lag (20 um) hærde uden tilsætning af sikkativer i
løbet af 7-12 dage afh. af temperatur og fugt. Tilsætning af sikkativer nedsætter hærdetiden til
7-24 timer.
Hærdningen er eafri-radikal polymerisering (2/ Wicks), (3 / Bentiey), (4), som foregår efter
en indledende induktionstid, hvor radikalerne først reagerer med tilstedeværende antioxidanter
(tilsatte, eller naturligt forekommende som f.eks. klorofyl).
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Første trin er dannelse afhydroperoxider:
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Fig. 3 (3 / Bentley)
Hydroperoxideme spaltes under indvirkning af varme og lys:

RC-O-O-H --> RC-O* + *O-H
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Alene for linolsyre kan der tænkes 4 forskellige formler for hydroperoxider:
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Fig, 4 (3 I Bentley)
Under hærdttingen kan radikalerne reagere med fedtsyrekæderne hvorved der kan opstå 3
forskellige typer bindinger:
RC-O* + *O-CR -+ RC-O-O-CR
RC-O-O* + *CR -+ RC-O-O-CR

(peroxidbindinger)

RC-O-O* + *O-O-CR -+ RC-O-O-CR + O2
RC-O* + *CR -+ RC-O-CR

(Etherbinding)

Re' + *CR -+ RC-CR

(C-C-binding)

Etherbindingerne dominerer ved lave temperaturer, mens kulstof-kulstof-bindingerne
hyppigere ved ovnhærdtting.

er
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Idet tredimensionale netværk kan polymeriseringen eksemplificeres således:
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Fig. 5. (3 I Bentley)
De frie radikaler kan imidlertid også dekomponere; fra linolsyrens hydroperoxid kan der
således dannes det skarpt lugtende aldehyd hexanal:

CH3·(CH2)4-CH·CH=CH.CH=CH·(CH2h·COOH

å

l·

linoleic acid hydroperoxide

CH3·(CH2)4-CH·CH=CH·CH=CH.(CH2h·COOH

l

Q
CH3·(CH2)CCHO

+ ·OH

+ ·CH=CH.CH=CH.(CH2h·COOH

hexanal
Fig. 6. (3 I Bentley)
Hexanal giver den særlige lugt, der opstår under linoliens hærdning.
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Hærdningen kan accelereres ved hjælp af sikkativer, dvs. katalysatorer, som tilsættes i små
mængder. Et eksempel er kobolt, som kan optræde både divalent og trivalent. Først oxidation
afCo++ (a):
Cc" + R-O-O-H -->
eller:
Dernæst reduktion af Co ""

Co++++ RO· + OR
Co"'" + RO- + ·OH
(b):

Cc"'" + R-O-O-H -->Co " + RO, • + H+
Co"'" + OH- -->Co'" + ·OH
Co"?" + RO- -->Co+++ RO·
Netto (c):
2 R-O-O-H -->RO, * + RO· + H,O
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Linoliemaling
Recepter
(Olier, pigmenter, fyldstofJer, sikkativer)

I det efterfølgende vil der kun blive beskrevet hvide malinger.
Den traditionelle engelske white lead paint er (8) defineret i British Standards Specification
2526:1954:
Blyhvidt dvs. 2PbCO,. Pb(OH)z
Talkum ("Asbestine" -frit oversat)
Linolie, rå, syreraffineret
Standolie (30 poise)
Mineralsk terpentin
Sikkativ: O, I % Co i forhold til olieindholdet

71 vægt%
3

18
3

5

Recepten indeholder hele 57 vægt% bly.
Blyhvidt (basisk blycarbonat) er giftigt, det har dårlig dækkeevne (brydningsindex 1,94), og
pigmentet kan reagere med HzS til det sorte PbS, så malingen misfarves. Når denne type
maling alligevel er blevet anvendt i årtier skyldes det formentlig at blyindholdet dels har
bidraget til malingens tørring (Pb er et fremragende sikkativ til gennemtørring), dels har givet
en vis kemisk beskyttelse af både malingfilm og underlag.
Nedenfor anføres en lidt nyere formulering (9 / Gaynes) - formentlig fra 1960-65:

rto.,

Rutil:
TiOz , Anatas
ZnO (zinkhvidt) med 35% blysulfat
Talkum
Linolie, rå, raffineret
Standolie Zl-ZZ
Mineralsk terpentin
Blynaphthenat, 24%
Mangannaphthenat, 6%

2,84 vægt%
11,35

28,39
17,74
18,45
10,65
9,94
0,50
0,14

Receptens blyindhold er ca. 7 vægt%
Udvik1ingen består i, at blyhvidt er blevet erstattet med en kombination af zinkhvidt - dog
fortsat med et betydeligt blyindhold - og de to forskellige former for titandioxid. Til gengæld
indeholder sikkativblandingen nu bly. Forholdet mellem Rutil og Anatas tillægges stor
betydning for malingens evne til at kridte hensigtsmæssigt (selvrensende effekt).
Oliemangel under 2. Verdenskrig førte til malinger med lavere indhold afbindemiddel mens
andelen af opløsningsmidler og fyldstoffer steg kraftigt (14 / Vannoy), selv pigmentindholdet
øgedes noget.
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Næste trin i udviklingen er de blyfrie malinger, hvor der end ikke findes bly i sikkativet.
(16/ Myers) angiver sammensætningen for en "fume-resistant paint" som refereret nedenfor.
Anledningen til udviklingen er tydeligvis ikke miljømæssige overvejelser, men ønsket om at
fremstille malinger, der ikke misfarves afHzS:
Ti02, Rutil
TiOz, Anatas (Ca-holdig med 30% Ti02)
ZnO
Talkum
Linolie, rå
Standolie (Z)
Mineralsk terpentin
Calciumnaphthenat (4%)
Mangannaphthenat(6%)

18,30 vægt%
5,96
22,81
12,53
21,82
9,29
7,47
1,54
0,28

Opskriftens alder kendes ikke, men kilden er dateret 1975.
(17 / Rakofi) anfører en tilsvarende formulering, dog med blysikkativering:
Ti02, Rutil
TiOz, Anatas
ZnO
Talkum
Linolie, rå ("K V.O. varnish oil")
Standolie Z2
Mineralsk terpentin
Fungicid (Metasol TK-IOO, Merck)
Coboltnaphthenat (6%)
Blynaphthenat(24%)

7,06 vægt%
7,06
21,19
24,73
21,48
9,33
8,19
0,07
0,25
0,64

Kilden til denne recept er dateret 1979, og det kan formodes, at forfatteren har valgt en
tidstypisk sammensætning.
I ingen af de hidtil nævnte recepter indgår fernis, altså "kogt linolie" eller "blæst linolie", men
kun rå linolie og standolie. Fernis møder man imidlertid herhjemme i de danske "Malerbøger"
og i Sverige, hvor eksempelvis (18 / Riksantikvarieembetet) anfører følgende recept:
Ti02
56 vægt%
ZnO
17
Linolie, kogt
27
Dertil evt. sikkativ og fortynding med indti120% mineralsk terpentin
Rådvadcenterets opskrifter minder om de svenske, dog uden mineralsk terpentin. Ifølge
(19/ Vadstrup) kan man fut vælge mellem kogt og rå linolie, men levetiden for maling med
fernis angives til 10 år, mens tallene for rå linolie er 10-15 år.
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De nordiske opskrifter forbigår derudover detaljer som balancen mellem Anatas og Rutil Ti02,
typen af ZnO og endelig indholdet af evt. fyldstof.
Kommentarer til de anførte recepter:
Fernis (blæst linolie) giver film med ringere vejrbestandighed end rå linolie og - især - standolie
(4). Forklaringen er formentlig fernissens indhold af iltbindinger. Allerede udgangsmaterialerne adskiller sig ved deres forskellige VY-absorption; (16/ Myers) angiver absorptionen af
VY-lys for opløsninger afforskellige råvarer opløst i benzen (forsøgsbetingelserne kendes ikke
i detaljer):
Linolie, rå
Linolie, rå, alkaliraffineret
Linolie, rå, alkaliraffineret inel. sikkativer
Standolie
Blæst linolie

5,2 % absorption
9,9%
11,8 %
15,9 %
38,1 %

De anførte absorptioner burde naturligvis sammenholdes med tilsvarende målinger for
gennemhærdede film, men sådanne data er ikke opgivet afforfatteren.
(13 / Browne) har undersøgt kvældningen af ma1ingfilm med forskellig sammensætning.
Tilsætning af standolie til en linoliema1ing reducerer kvældning og vandoptagelse. Se nærmere
herom senere i afsnittet "Linoliemaling / Egenskaber".
Zinkhvidt reagerer delvis med olien under dannelse afzinksæber. Det giver en hårdere film,
men desværre også en film, som er vandfølsom: den kvælder med vand, og der kan udvaskes
vandopløselige stoffer fra filmen (9 / Gaynes. 10,11,12,13 / Browne). Se også nærmere
herom senere i afsnittet "Linoliema1ing / Egenskaber".
Zinkhvidt virker også som fungicid mod mug og skimmel, og bidrager til en "kontrolleret
kridtning". (14 / Vannoy) anfører i denne forbindelse, at form og størrelse af ZnO-partikleme
er afgørende; nåleformede og relativt store ZnO-partikler foretrækkes.
ZnO-partikleme kan overllademodificeres for at reducere pigmentets negative indflydelse.
(IS / Eissier) omtaler således en behandling med fosfater, som giver pigmenter med mindre
forsæbningstendens under opretholdelse af den fungicide virkning. Samme forfatter nævner at
malinger med ZnD kan give blæredannelse og afskalning, hvis de benyttes til grunding, i
hvert fald hvis pigmenteme ikke er overllademodificerede.
Titandioxid øger også linoliema1ingens kvældning (13 / Browne), men ikke nær så kraftigt som
zinkhvidt. Litopone og andre sulfidholdige pigmenter giver kraftig kvældning, og desuden
betydelige mængder vandopløselige bestanddele i filmen. Blyhvidt nedsætter kvældningen.
Også som sikkativ har bly, udfra et teknisk synspunkt, mange gode egenskaber. Usikkativerede malinger tørrer langsomt, og giver bløde men vejrbestandige film (6 / D' Ans). Sikkativeres
med bly opnår man hårdere film, men i øvrigt med egenskaber tæt på de usikkativerede.
Sikkativeme Co og Mn giver film med ringere vejrbestandighed.
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Inden for nyere tid har man benyttet kombinationer afPb, Co og Ca men substitueret bly med
Zr (4). Yderligere muligheder i stedet for Pb er Nd og La (20 / OMG). Co synes at være
vanskeligere at erstatte helt; kombinationer af Co og Mn eller Co og V angives som fremtidige
muligheder. En kilde (26 / Pizzi) angiver at Co befordrer dannelsen af kemiske bindinger ikke
blot mellem forskellige linoliemolekyler, men også mellem linolie og træ.

IS
Egenskaber
(Vejrbestandighed, modstandsdygtighed mod mikroorganismer, vandoptagelse (kvældning),
vanddampdiffusionsmodstand, gulning, indtrængningsevne i træ)
Vejrbestandighed: I en nyere svensk undersøgelse (21 / Wernståhl) sammenlignes holdbarheden aflinoliemaling med 4 mere moderne malingsystemer; alle systemer afprøves i fuld skala
som vedligeholdelse på trævinduer i et byggeri. Sammensætningen af malingsystemerne
kendes ikke i detaljer. Efter 4 års eksponering har linoliemalingen klaret sig bedre end et rent
acrylsystem, men ringere end en opbygning med alkydoliemaling. Der er også udført fugtmålinger på naturligt eksponerede paneler, og systemerne er endelig underkastet accelereret
afprøvning i Weather-Ometer. Fugtniveauerne ligger, som holdbarheden, mellem alkydoliesystemet (mest tørt) og acrylsystemet (fugtigst), Den kunstige eksponering gav vildledende
resultater for linoliemalingen (urealistisk krakelering og afskalning).
En finsk undersøgelse (22 / Vanhatalo) har næsten samme opsætning; den omhandler også
vedligeholdelsesmaling, men i dette tilfælde har man udtaget forsøgsmaterialet fra bræddebeklædte træhuse, skåret prøvepaneler ud, afrenset på forskellig vis og malet.
Prøvepanelerne er eksponeret 45° mod syd i 3 år. Resultaterne minder om de svenske
erfaringer, dvs. at linoliemalingens holdbarhed ligger mellem et (dårligt ?) acrylsystem og en
opbygning med alkydoliemaling.
Også i Darunark er der udført levetidsstudier (23 / Lindberg), Linoliemaling placerer sig også
her midt i feltet afundersøgte systemer, både hvad angår holdbarhed og fugtniveau i de malede
paneler. Denne undersøgelse er udført på paneler afnyt træ, som er eksponeret lodret, 45°
mod syd, og vandret; der indgår normalt behandlede paneler og paneler hvor malingen er
gennemridset. Ridserne har ingen indflydelse på fugtniveauet i de lodrette paneler, men
stigende betydning fra 45° og til vandret position; sidstnævnte opnår meget høje fugtniveauer.
At dømme efter de refererede undersøgelser må man antage at linoliemaling på udvendigt
træværk holder mellem 4 og 6 år afhængig af omstændighederne. Både (18 / Riksantikvarieembetet) og (19 / Vadstrup) angiver levetider mellem 10 og IS år. Ingen afforfatterne
dokumenterer deres angivelser.
Modstandsdygtighed mod mikroorganismer: Som naturprodukt er linolie udsat for angreb af
mikroorganismer, og det er almindelig anerkendt i litteraturen, f.eks. (IS / Eissier) at pigmenter
med fungicid virkning, oprindelig blyholdige produkter, senere zinkhvidt, er nødvendige for at
overflader malet med linoliemaling ikke angribes afmug og skimmel En enkelt forfatter
(24/ Albertsson) redegør ligefrem for "Danger ofnot having fungicide s in paints and building
materials". Baggrunden er et tilfælde, hvor der opstod omfattende angreb af mug og skimmel
umiddelbart efter vedligeholdelse af en træfacade med linoliemaling. Årsagen viste sig at være
kontaminering af linolie hos malingproducenten. Der stod vand på bunden af en olietank, og i
grænselaget mellem vand og olie trivedes mikroorganismerne.
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Vandoptagelse (kvældning): Hvorledes film af linolie og linoliemaling optager vand og
kvælder, er studeret indgående afBrowne i årene 1950-60 (10,11,12,13 / Browne). Baggrunden for disse omfattende undersøgelser er formentlig malevarernes tendens til at rynke og
blære op ved vandpåvirkning; og stor kvældningstendens bertagtes som næsten synonymt med
dårlig holdbarhed. Brownes holdning er dog mere nuanceret, idet hans udgangspunkt er at
sammenligne ma1ingens kvældning med underlaget, træets kvældning. Browne har undersøgt
såvel frie film som film der hæfter til et underlag.

Linoliemalings vandoptagelse andrager i størrelsesordenen 1,5 x linoliens vægt, og kvældningen øger filmens volumen ca. 50%. Vandoptagelse og kvældning varierer dog betydeligt
afhængig af ma1ingens sammensætning og hærdning. De største ændringer findes for nye film;
værdierne aftager noget med alderen, men selv ma1ingfilmder har været eksponeret gennem
årtier optager vand og kvælder.
Frie film udvider sig mere ved vandoptagelse end film, som hæfter til et underlag. Konsekvensen må være at der opbygges indre spændinger mellem film og substrat.
Pigmenter og fyldstoffer har stor betydning for vandoptagelse og kvældning. Nogle pigmenter
har kun beskeden indflydelse, det gælder eksempelvis Ti02, mens ZnO øger vandoptagelsen
kraftigt og Litopone endnu mere. Omvendt reducerer Blyhvidt vandoptagelse og kvældning.
Når filmene udsættes for vand, udvaskes opløselige stoffer. Mængden af opløselige bestanddele stemmer med kvældningstendensen, dvs. at film med ZnO og Litopone indeholder flest
vandopløselige komponenter. Formentlig drejer det sig om zinksæber.
Tilsvarende erfaringer kan findes hos (6 / D' Ans). Her er det imidlertid ikke indflydelsen af
pigmenter og fyldstoffer, der er undersøgt, men betydningen af sikkativering og hærdningsbetingelser. Undersøgelserne er gennemført på upigmenterede film fremstillet ved hærdning af rå
linolie. Hærdning uden brug af sikkativer tager naturligvis lang tid, men de færdige film har lav
tendens til vandoptagelse og kvældning, ligesom der kun udvaskes beskedne mængder
opløselige stoffer ved vandpåvirkning. Blysikkativerede film ligger på samme niveau, men Co
og Mn giver ringere film.
Luftfugtigheden har betydning for hærdningsperioden og for den færdige film. Høj luftfugtighed forlænger hærdetiden, og øger kvældningstendensen hos den udhærdede film. Hvis filmen
hærder under meget høj relativ fugtighed (95% RF) bliver resultatet film med ekstremt stor
kvældningstendens (6 / D' Ans). Samme undersøgelse beskæftiger sig også med indflydelsen af
lyspåvirkning i hærdeperioden. UV -lys fremskynder hærdningen, men effekterne på den
færdige film er vanskelige at bedømme.
Ikke alene pigmenternes art, men også partiklernes form spiller en rolle for linoliema1ingens
kvældningstendens. Ifølge (10,11,12,13 / Browne) medfører nogle pigmenter anisotrop
kvældning. Fænomenet skyldes at pigmenterne orienteres under penselpåføring og så at sige
armerer filmen på langs af strøgene. Malinger med talkum kvælder således dobbelt så meget
på tværs af strøgene, som på langs. For nåleformet (acicular) ZnO er forholdet helt oppe på
4:1.
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Browne har desuden beskæftiget sig med indflydelsen af standolietilsætning.
Standolie
nedsætter kvældningstendensen hos malingfilm betydeligt. Blot 25% tilsætning reducerer
kvældningen med 50%.
Vanddampdiffusionsmodstand: I den tidligere rerererede svenske undersøgelse af 4 malingsystemer, som bl.a. er benyttet til vedligeholdelsesmaling til vinduer i et byggeri (21 / Wemståhl)
er vanddampdiffusionstætheden
af systemerne målt med en kop-metode, og det viser sig, at
linoliesystemet har den højeste diffusionsmodstand af alle afprøvede systemer. Desværre
anføres den benyttede måleenhed for diffusionsmodstanden
ikke i rapporten, men der angives
følgende talværdier:
Acrylsystem:
21
Linoliemaling:
74
Alkydoliema1ing: 57
(27/ Nilsson) har i 1990 publiceret en undersøgelse, der viser, hvorledes permeabiliteten
forskellige malingfilm afhænger af temperaturen. Permeabiliteten P defineres således:

hos

p = (q x L) / ~p, hvor:
p

q
L

~p

er
er
er
er

permeabilitetskoefficienten
målt i
flow af vand gennem materialet målt i
tykkelsen af materialet målt i
partialtrykdifferensen
for vanddamp i

kg x m z s x Pa x nr'
kg/ s x m2
m

Pa

Ved at bestemme P for en maling ved forskellig lagtykkelse (L) kan man beregne permeabilitetskoefficienten p. svarende til uendelig høj lagtykkelse, altså en materialkonstant.
Beregningen foretages ved at afbilde l/P som ordinat mod l/L som abscisse.
l/P. bestemmes som den fremkomne kurves (en ret linie) skæring med Y-aksen. Fordelen
ved metoden er, at den eliminerer underlagets indflydelse og filmens lagtykkelse;
p. vedrører
alene det undersøgte malemateriale.
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Ved at bestemme P_ved forskellige temperaturer viser det sig, at værdien antager et minimum
ved det pågældende malemateriales glasovergangstemperatur Tg. Nedenstående fig. 7 viser
dette forhold for de 3 malematerialer, som er undersøgt: en (vandig) acryl, en linoliema1ing og
en alkydoliema1ing.
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Fig. 7

(27 / Nilsson)

Som det fremgår stiger værdien af P_omtrent til det dobbelte når man enten sænker eller
hæver temperaturen 10 i forhold til Tg. Hvis undersøgelsen er tolket rigtigt betyder den, at
forskellige ma1ingtyper kan skifte rangorden hvad permeabilitet angår afuængig af temperaturen. Af fig. 7 fremgår det f.eks. at linoliema1ingen er tættere end a1kydoliema1ingen over ca.
27 °C; under denne temperatur forholder det sig omvendt. (27/ Nilsson) har med sin
undersøgelse bidraget til forklaringen af diffusion gennem ma1ingfilm; men enklere er det ikke
blevet.
0

Gulning: Der synes ikke at være nogen entydig forklaring på, hvorfor linolie gulner. Jvf.
(1/ Jerkbrandt) er der formentlig en sammenhæng mellem gulningstendens og oilens umættethed; olier med højt iodtal hævdes således at gulne mest, og synspunktet understøttes idet
syntetisk fremstillet triglycerid aflinolensyre gulner kraftigt.
Der er en sammenhæng mellem sikkativering og gulning, (28 / Rakofi) har undersøgt en række
enkelte katalysatorer (metaloctoater og -naphthenater) samt kombinationer deraf, og fundet, at
mangan giver mindre gulning end bly og cobolt. Høj lagtykkelse øger gulningen noget, især
for Co. Effekten af metalionkoncentrationen er ikke helt entydeig, men ved kombinerede
sikkativer ser det ud til, at gulningen reduceres med stigende katalysatorandel. Metalionen
(kationen) ser altså ud til at have betydning, men det tilsvarende er ikke tilfældet med anionen;
octoater og naphthenater giver nogenlunde samme gulning. Når 2 eller 3 kationer kombineres,
ser det ud til at effekten på gulningstendensen er additiv.
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Gulning af linoliemaling er reversibeL Malingen gulner i mørke, men bleges af lys.
(171 Rakoft) har udsat forskellige linoliemalinger for skiftevis mørkegulning og naturlig
eksponering; det viser sig, at gulningen foregår meget langsommere end blegningen. Gulning
og blegning kan gentages mange gange, men efterhånden udjævnes kulørforskellene.
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Fig. 8

(17 1 Rakoft).

Den meget hurtige blegning tyder på, at processen, i hvert fald i starten, er rent kemisk (eller
fotokemisk), idet kridtning forudsætter længere tid til nedbrydning og påfølgende erosion af
bindemidlet. Muligvis er kridtningsfænomener ansvarlige for den udjævning af kurveforløbet,
der foregår med tiden.
(29,30,31,321 Schneider) har i 1979-82 gennemført en række
eksperimenter for at belyse linoliens indtrængning i træ. Udgangsmaterialet har i alle tilfælde
været "white spruce" (Picea glauca). Schneider har både arbejdet med opløsninger af linolie og
med ufortyndet olie. Undersøgelsesmetoderue er hhv. vejning af emner, scanning elektron
mikroskopi og analyser aftræmateriale udtaget i forskellig dybde. Ved opløsninger af linolie
kan man observere olien i træets mikro struktur når koncentrationen overstiger 5%. Det
antyder, at oliekoncentrationer under 5% absorberes icellevæggene.

Indtrængningsevne i træ:

Hovedparten af Schneiders eksperimenter er udført med opsugning af linolie i endetræ. Her
måler han indtrængningsdybder op til omkring 100 mm i løbet af 4 timer (32 / Schneider). Ved
samme lejlighed viser det sig, at træmaterialet fraktionerer linolien, således at indholdet af frie
fedtsyrer stiger med afstanden fra træoverfladen.

20
I en af undersøgelserne er der dog foretaget indsugningsforsøg gennem en radial flade
(30/ Scbneider), men resultaterne er ikke lette at tolke. Det viser sig, at olien fordeler sig
meget uensartet i træmaterialet, og så vidt man kau observere når olien kun nogle la trakeider
ind. Transporten menes at foregå ved kapillar sugning gennem trakeiderne og derpå, måske
ved passage gennem ringporer.
Mekanismerne ved aksial indsugning er nærmere undersøgt i (29 / Scbneider), hvor det vises,
at indtrængningen foregår i 3 trin: 10% optages i løbet af de første timer, formentlig gennem
åbne kapi11arerog defekter i træet. 30-40% optages i løbet af nogle dage gennem cellevægge
med gode indbyrdes forbindelser, og resten (50-60%) gennem dårligere indbyrdes forbindelser
i løbet af op til20 dage.

Miljø
(sammensætning, emissioner)

Linoliemaling kau fremstilles uden opløsningsmidler, og med små mængder aftungmetalholdige sikkativer - evt. helt uden. Pigmenterne adskiller sig ikke fra audre malevarer i miljømæssig
henseende, brugen af zinkhvidt betyder formentlig at tilsætning af biocider er unødvendig, idet
ZnO virker som fungicid mod mug og skimmel.
Linolie afgiver en række forskellige gasser under sin hærdning. Ifølge (7 / Andersson) drejer
det sig især om mættede aldehyder og tilsvarende carboxylsyrer:
Aldehyder

Formaldehyd
Acetaldehyd
Propanal
Butana1
2-butenal
Pentaual
Hexaual
2-hexenal
2,4-hexadienal
Heptaual
2,4-heptadienal
Octaual
2-octenal
2,4-octadienal
nonaual
2-nonenal
2,4-nonadienal
2-undecenal
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Carboxylsyrer
Eddikesyre
Propionsyre
Pentansyre
Hexansyre
Nonansyre
Nedenstående fig. 9 viser et eksempel på et chromatogram over hærdningprodukter fra linolie.
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Fig. 9. (7 / Andersson)
Som tidligere nævnt (3 / Bentley) skal især hexana1 være ansvarlig for linoliens skarpe lugt
under tørring og hærdning.
Afgasningen fra linolie er undersøgt i anden sammenhæng, nemlig ved måling på linoleum (33 /
Jensen) med en såkaldt "Field and Laboratory Emission Cell - FLEC". FLEC er et kammer,
hvori det enme der skal måles på anbringes, og med et fastlagt luftskifte udtages der jævnlig
prøver til kemisk analyse for gasser afgivet fra enmet. For linoleum af 3 forskellige fabrikater
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viser det sig, at den tid, der kræves, før afgasningen underskrider 50% af lugttærskelen for de
afgivne stoffer, ligger mellem 5 døgn og 100 døgn. Hvorvidt disse resultater kan overføres til
linoliema1ing skal være usagt.
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