SKADER OG LEVETID PÅ STÅENDE RIG
Den stående rig har en begrænset levetid som skyldes metaltræthed eller udmatning som det også kaldes.
Metaltræthed opstår når metaller udsættes for vibrationer og belastning. Det er netop hvad en båds rig
udsættes for, både når den sejler og når den ligger i havn. Der er altså ikke rigtigt noget vi kan gøre for at
forhindre det. Nedenfor er dog angivet årsager, som forøger risikoen for metaltræthed.
”Googler” man emnet, vil man få bud på levetid fra 5 år til 50 år. I fora hvor dette debatteres, kan nogle
berette om brud efter 3 år, 6 år, 8 år o.s.v., ligesom nogle kan fortælle at de har sejlet 40 år med samme rig.
Jeg har selv haft brud på et undervant efter 3 års intens træning og kapsejlads.
”10.000 sømil” er nok det bedste bud. En distance, som de fleste danske sejlere tilbagelægger i løbet af 15
– 20 år.
Vigtigt er nok også hvordan båden har sejlet de 10.000 sømil. Har båden sejlet ”Jorden Rundt” eller blot
hyggesejlet hjemme på fjorden. Har den sejlet seriøs kapsejlads, eller blot klubbens aftensejladser når
vejret ellers var godt. En faktor kunne også være om båden har særlig tendens til at banke i søerne. Prøv
blot at iagttage din rig når båden lander i bunden mellem 2 bølger.
FORØGET RISIKO FOR BRUD PÅ RIGGEN:
Der er mange faktorer, som hver for sig eller tilsammen forkorter riggens levetid. Her et par stykker:
1: Forkert vinklede røstjern ofte sammen med manglende toggle på vantskruerne.
2: T-terminaler har typisk en kortere levetid end andre terminaltyper. Kugleterminaler er bedst!

Den øverste terminal har sejlet i 25 år, mens den nederste kun ca. 18 år. Billedet til højre viser hvad det er
man skal kigge efter når man kontrollerer sin rig. Træthedsbrud ses dog også på andre typer terminaler:
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3: Terminalvalsninger lavet på dårlige eller slidte maskiner og/eller af uerfarent personale.
Det gælder bland andet bananformede valsninger:

Vores valsemaskine er Wiretekniks Model A350. Den kan valse terminaler på op til 16 mm wire.
Wiretekniks maskiner trækker terminalen gennem valserne, således at valsningen altid er lige.

Dårlige eller slidte valsemaskiner kan gøre at riggeren fristes til at valse mange gange på terminalen, og det
giver risiko for at terminalen revner. Der bør højst være valset 2 gange på terminalen, og helst på samme
sted. Der kan være forskel på både terminal og wire, men terminalens diameter efter valsning bør ligge
ganske tæt på de tal, som ses af firmaet Wireteknik’s liste. www.wireteknik.se.
Øjeterminalen nedenfor er kun valset på godt halvdelen af det stykke, hvorpå den bør være valset.
Valsemaskinen har desuden været så dårlig, at terminalen kun er valset ganske lidt. Wiren er derfor
begyndt at blive trukket ud. Det blev heldigvis opdaget inden det gik galt.
Når terminalen skal valses på wiren, stikkes wiren en ned i terminalen til en dybde, som normalt er ca. 10
gange wirens diameter. Den skal være valset på et stykke, som svarer til mindst 9 gange wirediameteren, så
det er nemt at kontrollere om en terminal er valset korrekt.
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4: At båden sættes på land med masten på, vil givetvis afkorte riggens levetid. Både fordi den står der, og
fordi båden ikke kan ”følge med” når riggen påvirkes af vinden.
TRÆTHEDSBRUD:
De brud på riggen, som vi her taler om, er altså træthedsbrud, som opstår efter lang tids belastning,
vibrationer osv. Da det er en egenskab som er karakteristisk for metaller, vil det sige at alle wirer knækker,
også dine, når de har sejlet længe nok. Wirerne knækker altid hvor de træder ud af terminalen, og
heldigvis oftest ved den nederste terminal, som er mest udsat for saltvand, men også let at kontrollere.
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KONTROLLER FOR BRUD INDEN DET ER FOR SENT:
Hvis man ikke har pakket sine wirer ind i plastik og vantskruebeskyttere, så når mange at se at der er en
enkelt tråd (kordel) i wiren, som er sprunget. Og så kommer resten nok også snart. Check altså wirerne ved
den nederste terminal nogle gange i løbet af sæsonen.
Løsningen på det problem er ikke hverken tape eller spændebånd, men en ny wire. Har resten af riggen
samme alder så bør du overveje at udskifte hele riggen. Du bør dog altid skifte makkeren til den skadede
wire, selvom den ikke ”ser ud til” at fejle noget. Den har jo levet det samme liv.
KONTROL AF RIGGEN:
Begyndende træthedsbrud kan eksperter se med røntgen, ultralyd eller ultraviolet lys, men at få foretaget
en sådan kontrol er lige så dyrt, som at udskifte wirerne. Man kan dog gøre en del selv:
Wirens kordeller knækker altid lidt nede i terminalen, og kan i starten godt blive siddende.

På billedet til venstre ses en terminal, hvor de 2 røde kordeller er knækket, men stadig sidder fast øverst i
terminalen. Vrider man wire og terminal, springer kordellerne ud, som det ses af billedet til højre.
P

Rigger du din mast af om vinteren, kan du altså kontrollere riggen ved at tage om wiren med den ene hånd,
og om terminalen med den anden, og så vride dem godt rundt. Er der stille omkring dig, vil du kunne høre
en eventuel knækket kordel knirke, og den vil som regel også springe ud.
Kontroller også terminalerne for revner
HVAD MED VANTSKRUERNE?
Vi ser næsten aldrig træthedsbrud på vantskruerne, så hvis gevindet ellers er i orden, så kan du roligt
genbruge dem. De udgør trods alt 30 - 40% af prisen på en komplet rig.
Og så alligevel: Kan budgettet bære det, så smid alle rustfri vantskruer ud! Mange wirer bliver udskiftet i
utide på grund af ødelagt gevind. Det holder liv i riggeren, men andet godt er der ikke at sige om rustfri
vantskruer. De duer ikke til stående rig!
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Skift til bronzevantskruer med toggle. Bronzevantskruer kører let og blødt og river ikke gevindet. Nye både
leveres i dag med bronzevantskruer.
HJÆLPER DET AT PLEJE RIGGEN?
Ud over at smøre sine vantskruer, kræver riggen ikke meget. Enhver type fedt på gevindet, er bedre end
ingen fedt. Riggeren bruger ofte en syntetisk montagefedt, som også kan få rustfri vantskruer til at leve
længere, men sejt fedt, som f.eks. spilfedt er fint.
Salt er det største problem for næsten alt over dæk på en båd. SÅ DET BILLIGSTE OG BEDSTE PLEJEMIDDEL
FOR ALT FRA HOVEDHØJDE OG NED ER: FERSKVAND! Når vandslangen er om bord, så skyl den nederste
del af mast, bom, wirer og vantskruer.
RUST PÅ RIGGEN: De fleste terminaler og wirer anløber med tiden. Især for neden hvor wiren træder ud af
terminalen, vil den ofte være brun på overfladen. Det synlige kan dog nemt poleres væk med
poleremiddel, men nede i den øverste del af terminalen kan der til stadighed stå saltvand, som kan give
rigtig rust, og dermed forkorte wirens levetid.

Forklaringen er, som vi kan se af målinger på vores egne wirer, samt af oplysninger fra vores leverandør af
terminaler, at rustfrit stål de senere år bliver produceret med kun netop det minimum af Crom, Nikkel og
især Molybdæn i legeringen, som kræves for at stålet kan kaldes AISI 316, eller syrefast rustfrit stål.
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Måler vi på gamle wirer, vil vi se at der ofte er rigeligt med Cr, Ni og Mo, og vi kan derfor møde en 35 år
gammel rig som er blank og fin.
Vi importerer selv vores wirer, så vi ved hvad det er vi får, og vi udtager altid prøver, hvis legering vi får
testet ved røntgenspectrografi:

Pletter eller striber af rust på wiren kan også skyldes at wiren er blevet trukket hen over noget af jern.
Der kan derved nemt afsættes jernpartikler, som siden vil vise sig som rust.
Der findes plejemidler, som både renser og beskytter rustfrit stål. Hvorledes det på længere sigt påvirker
riggens levetid, er dog uvist.
MORALE: Vil du slippe for at tabe masten på grund af metaltræthed i riggen, så kontroller din rig
jævnligt.
Er du stadig i tvivl om din rig er for gammel, så er det i sig selv grund nok til at du bør udskifte den.
Næste gang du er ude i noget dårligt vejr, vil du sikkert tænke på om riggen nu holder, i stedet for at
koncentrere dig om at sejle.
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