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Inngangur
Mikill fjöldi hættulegra efna er til og stöðugt er verið að þróa og framleiða 
ný hættuleg efni með ólíka virkni. Þessi efni eru síðan flutt á milli staða og 
notuð í ýmiskonar iðnaðarstarfsemi. Aðstæður við mengunaróhöpp geta því 
verið mjög ólíkar eftir því hvar og hvenær atvikið á sér stað. Þetta felur í sér 
að slökkviliðið verður stöðugt að bæta þekkingu sína og aðferðir við vinnu 
þar sem hættuleg efni eiga í hlut.

Mengunaróhöpp geta þó orðið án þess að hættuleg efni komi við sögu. Þannig 
getur t.d. hefðbundið slökkvistarf orðið að mengunaróhappi ef ekki er hugsað 
fyrir því hvað verður um mengað slökkvivatn. Með aukinni vitund almennings 
um umhverfismál má búast við að mjög vel sé fylgst með slökkviliðunum á 
vett vangi óhapps og kröfur gerðar um að vernda umhverfið. Þess vegna er 
mikil vægt að slökkvilið séu vel að sér í umhverfismálum.

Markmið námsefnisins um mengunaróhöpp er að auka þekkingu lesandans 
á því hvernig hættuleg efni eru merkt, flutningi þeirra, þeim áhættuþáttum sem 
geta valdið hættu fyrir líf, heilsu og umhverfi við óhapp og þeim kröfum sem 
slík áhætta gerir til hlífðarbúnaðar og aðgerða á slysstað. Þær öryggisfjarlægðir 
og þörf fyrir persónuhlífar og aðrar varnir sem fjallað er um ásamt þeim 
aðgerðum sem mælt er með ber eingöngu að líta á sem tillögur.

10.1 Lög og reglugerðir
Ýmis lög og reglugerðir gilda um hættuleg efni og mengunaróhöpp en í þessum 
kafla verður fyrst og fremst farið yfir þau lög og reglur sem eiga við um mengunar
óhöpp á landi og viðbrögð við þeim. Einnig verður farið yfir hverjir séu eftirlits
aðilar, viðbragðsaðilar og ábyrgðaraðilar þegar mengunaróhapp verður, en þá 
er t.d. ekki sama hvort óhappið verður á landi, sjó eða hafnarsvæðum.
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10.1.1 Mengun á landi
Þó svo að í dag þyki það sjálfsagt og nokkuð eðlilegt að slökkviliðin bregðist 
við ef mengunaróhapp verður þá hefur það ekki alltaf verið svo. Fyrir nokkrum 
áratugum, þegar alvarleg mengunaróhöpp urðu sem kostuðu mannslíf og mikið 
tjón á umhverfi, sáu menn fljótt að viðbragðsaðilar yrðu að vera í hlífðar
búningum og með súrefnistæki. Þar sem slökkvilið höfðu bæði slökkviliðs
galla og reykköfunartæki, auk reynslu til þess að takast á við slysavettvang, 
var eðlilega oft kallað á þau til hjálpar. Fljótlega kom í ljós að það þyrfti að 
hanna sérstaka hlífðarbúninga þar sem slökkviliðsgallinn veitti ekki næga vörn 
gegn þessum efnum. Þessir hlífðarbúningar sem eru kallaðir efnabúningar, 
hafa þróast hratt og þótt eðlilegt að slökkviliðin sjái um og noti þá. Á Íslandi 
hefur þróunin verið svipuð og annars staðar. Árið 2000 var það sett í lög að 
slökkviliðin væru viðbragðsaðilar við mengunaróhöpp.

Í lögum um brunavarnir nr. 75/2000 varð það skylda slökkviliðanna að 
bregðast við mengunaróhöppum. Í lögunum eru nokkrar greinar sem snúa 
beint að atriðum eins og ábyrgð og stjórnun við mengunaróhapp. Þar er einnig 
minnst á fræðslu og þjálfun slökkviliðsmanna.

Í 2. gr. er sagt að lögin gildi um „... viðbúnað við mengunaróhöppum á 
landi“. Þar kemur skýrt fram að lögin eiga einungis við um óhapp á landi. Í 
3. gr. eru nokkrar skilgreiningar og eiga tvær þeirra við um mengunaróhöpp:

•  Bráð hætta: Þegar ætla má að fólk geti ekki forðað sér til öruggs staðar við 
eldsvoða eða mengunaróhapp.

•  Mengunaróhapp: Þegar eiturefni eða önnur efni berast, eða kunna að 
berast, í umhverfið og tafarlaus upphreinsun eða önnur tafarlaus úrræði 
eru nauðsynleg vegna hættu á tjóni á heilsu fólks, umhverfi og eignum.

Í þessum skilgreiningum kemur það nokkuð skýrt fram að slökkviliðin eiga 
fyrst og fremst að bregðast við ef um bráða hættu er að ræða. Ef óhöpp eru 
minniháttar og ekki er um yfirvofandi hættu að ræða gagnvart heilsu fólks, 
umhverfi og eignum þá þurfa slökkviliðin ekki að bregðast við.

Í 4. gr. laganna er sagt að umhverfisráðherra fari með yfirstjórn mála 
samkvæmt þessum lögum og að Mannvirkjastofnun sé honum til aðstoðar. Í 
11. gr. segir að í reglugerð skuli kveða á um tækjakost, húsnæði og mannafla 
slökkviliða, einnig búnað og þjálfun vegna mengunaróhappa á landi. Í 16. 
gr. er fjallað um skyldur slökkviliðsstjóra. Þar er talað um að slökkviliðsstjóri 
hafi stjórn á vettvangi við mengunaróhöpp á landi, einnig skal hann tilkynna 
án tafar mengunaróhöpp til heilbrigðiseftirlits og sjá um fræðslu og þjálfun 
slökkviliðsmanna í viðbrögðum við mengunaróhöppum. Að lokum er sagt 
frá því í 20. gr. að slökkviliði sé heimilt að veita aðstoð við mengunaróhöpp 
utan eigin umdæmis.

Í lögunum um brunavarnir nr. 75/2000 kemur fram að slökkviliðin eigi að 
bregðast við ef mengunaróhapp verður.
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Almennt má segja að eftirfarandi gildi alltaf hvar og hvenær sem mengunar
óhapp verður:

• Tjónvaldur ber ábyrgð á því tjóni eða skaða sem hann veldur.

• Tjónvaldur ber ábyrgð á að reyna að koma í veg fyrir meira tjón.

• Tjónvaldur ber ábyrgð á að reyna að þrífa upp.

• Tjónvaldur ber ábyrgð á að bjarga fólki frá bráðri lífshættu.

•  Geti hann ekki framkvæmt eitthvað af ofangreindu á hann tafarlaust að 
kveðja til viðbragðsaðila.

•  Alltaf þarf að tilkynna hlutaðeigandi eftirlitsaðilum eða viðbragðsaðilum 
um óhappið.

Eftirlitsaðilar við mengunaróhöpp á landi eru viðkomandi heilbrigðiseftirlit 
og hafa þau eftirlit með viðbrögðum og mati á því hvenær nóg er að gert. 
Umhverfisstofnun er ráðgefandi en í nokkrum tilvikum er hún eftirlitsaðili. 
Þá ber heilbrigðiseftirlitinu að láta Umhverfisstofnun vita. Umhverfisstofnun 
hefur yfirumsjón með mengunarvörnum á landi, viðbrögðum við bráðamengun 
og sérhæfingu aðgerða þegar bráð eða alvarleg mengunarslys verða. Umhverfis
stofnun heyrir undir umhverfisráðherra. Aðrir aðilar sem þurft getur að kalla 
til eru eftirfarandi: Lögreglan, Lyfjastofnun, Vinnueftirlit ríkisins, Geislavarnir 
ríkisins, Almannavarnir og ýmsir einkaaðilar.

Tjónvaldur ber ábyrgð á því tjóni eða skaða sem hann veldur.

10.1.2 Mengun á hafnarsvæðum og á sjó
Ef mengunaróhapp verður á hafnarsvæðum þá er það viðkomandi hafnarstjóri 
sem stjórnar og ber ábyrgð á aðgerðum. Hafnarsvæði eru skilgreind í reglu
gerðum. Auk þess að ná yfir bryggjur ná þau 150 m út í sjó og stundum 
yfir nokkuð stór svæði sem teygja sig langt inn í land, t.d. er Örfirisey í 
Reykjavík hafnarsvæði. Síðan nær hafnarsvæðið 150 m út í sjó. Hafnir eiga 
allar að hafa vissan búnað til þess að bregðast við mengunaróhöppum. Sums 
staðar á landinu hafa slökkviliðin tekið að sér að sjá um mengunaróhöpp á 
hafnarsvæðum.

Ef mengunarslys verður á sjó þá eru eftirtaldir aðilar viðbragðs aðilar: 
Umhverfis stofnun, Landhelgisgæsla Íslands, Siglingastofnun Íslands og 
Almanna varnir ríkisins. Þessir aðilar eiga búnað og hafa þekkingu á því 
hvernig bregðast skuli við mengunaróhöppum. Þó mega slökkviliðin búast 
við því að ef alvarlegt mengunaróhapp verður nálægt landi verði óskað eftir 
aðstoð þeirra.

Ef mengunaróhapp verður á hafnarsvæðum stjórnar hafnarstjóri.

Slökkviliðsstjóri stjórnar á vettvangi ef mengunaróhapp verður á landi, nema á 
hafnarsvæðum.
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10.2 Efnafræði

10.2.1 Efni og mismunandi ástand þess
Til þess að hægt sé að tileinka sér þekkingu á hvernig hættuleg efni hegða sér 
og hvaða eiginleika þau hafi verða slökkviliðsmenn að hafa grunnþekkingu 
á efnum og efnafræði. Hvað er það sem gerir það að verkum að sum efni eru 
skaðleg en önnur ekki? Þessari spurningu verður leitast við að svara á sem 
einfaldastan hátt í þessum kafla.

Slökkviliðsmenn þurfa að grípa inn þegar óhöpp hafa orðið. Með því að fara 
eftir öryggisreglum má koma í veg fyrir að þeir bætist í hóp fórnarlambanna. 
Mun auðveldara er að fylgja slíkum reglum þegar grunnskilningur á þeirri 
hættu sem um er að ræða er til staðar.

Þegar unnið er með efni þar sem ekki er þörf á öndunarbúnaði skal alltaf 
nota öryggisgleraugu og augnhlífin á hjálminum á alltaf að vera niðri.

Notið alltaf allan hlífðarfatnað, með rennt upp í háls.
Haldið vinnusvæðinu eins snyrtilegu og hægt er, á sama hátt og þegar 

unnið er við umferðarslys.
Fylgið þeim leiðbeiningum sem gilda um það efni sem verið er að fást við. 
Sterkar lausnir af ætandi efnum, t.d. sýrum og bösum, geta valdið mikilli 

hitamyndun þegar þær eru þynntar með vatni. Sýrur og basar eru hlutleystir 
áður en þynnt er. Síðan er hægt að nota sand eða gljúpt efni sem ekki hvarfast 
til þess að ná upp vökvanum og skola síðan með vatni.

Öryggi er mikilvægt. Þó við höfum oft framkvæmt sömu aðgerðir verðum 
við alltaf að gera sömu kröfurnar um að okkar eigið öryggi sé tryggt.

Allt í kringum okkur er fjöldinn allur af efnum í mismunandi formi og 
ástandi. Efni getur verið gaskennt, fljótandi eða fast. Efni pakkast misþétt eftir 
ástandi, oftast þéttast í föstu formi (þar er vatn reyndar undantekning, því það 
þenst út þegar það frýs), lausar sem vökvi og lausast sem gas. Fast efni hefur 
ákveðna lögun og rúmmál. Vökvar (fljótandi efni) hafa ákveðið rúmmál en 

ílátið sem það er geymt í stýrir 
lögun þess. Gas hefur hvorki 
ákveðna lögun né rúm mál og 
fyllir alltaf upp í allt það rými 
sem það er í.

Öll efni er hægt að flokka 
sem hrein efni eða efna blönd ur 
og úr efna blönd un um er alltaf 
hægt að skilja að hrein efni á 
einhvern hátt. Efna blönd ur geta 
verið einsleitar eða misleitar. 
Einsleit blanda er t.d. áfengi í 
vatni – ekki er hægt að sjá hvar 
annað efnið byrjar og hitt endar. 

Mynd 10.1a Ástand efnis
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Misleitar blönd ur eru aftur á móti efnablöndur þar sem hægt er að sjá ólíku 
efnin í blöndunni og dæmi um slíkt er t.d. olía í vatni.

Loft er efnablanda á gasformi sem samanstendur af u.þ.b. 78% köfnunarefni, 
21% súrefni og 0,03% köfnunarefnisoxíði. Messing (látún) er dæmi um fasta 
efnablöndu eða málmblendi sem samanstendur af kopar og zinki. Þegar efni 
eru notuð og ný efni myndast hefur efnahvarf átt sér stað. Við efnahvarf getur 
myndast hiti og þá köllum við það útvermið. Ef það þarf orku, t.d. hita, til 
þess að efnahvarf verði kallast það innvermið.

Þegar efni sem er á gasformi er kælt niður fyrir suðupunkt efnisins þéttist 
það og verður að vökva og við áframhaldandi kælingu frýs það þegar hitastigið 
nær frostmarki eða storknunarmarki efnisins. Á sama hátt bráðnar fast efni 
þegar hitastig er hækkað upp fyrir storknunarmarkið og vökvi sýður og breytist 
í gas við suðupunktinn eða m.ö.o. gufuþrýstingur efnisins verður hærri en 
loftþrýstingurinn og gas myndast.

Alvarleiki slyss ræðst af því í hvaða ástandi efnið er þ.e. hvort það er fast, 
fljótandi eða á gasformi. Við hver fasaskipti eykst erfiðleikastigið á meðhöndlun 
slyssins. Mun auðveldara er að eiga við slys þar sem fast efni á í hlut heldur 
en ef vökvi hefur flætt út og nánast ógerlegt að hafa stjórn á gasi sem sloppið 
hefur út í umhverfið. Í flestum tilfellum þarf bara lágmarksrýmingu vegna 
fastra efna á meðan um mjög stór svæði getur verið að ræða vegna lofttegunda 
(gas). Afleiðingar slyssins, t.d. hvaða skaða efnin geta valdið fólki, er líka háð 
ástandi efnisins. Fast efni getur almennt eingöngu komist inn í líkamann við 
snertingu eða inntöku. Vökvar geta því til viðbótar haft áhrif ef þeir komast 
inn í líkamann t.d. við upptöku húðarinnar á þeim eða að anda þeim að sér ef 
uppgufun á sér stað. Gas eða lofttegundir geta valdið skaða við upptöku um 
húð og innöndun og að einhverju leyti með því að því sé kyngt / það sé gleypt.

Flest efni eru efnablöndur tveggja eða fleiri efna og hafa ekki fasta samsetn
ingu. Mold er samsafn margra steinefna og lífrænna efna. Efnablöndur er 
hægt að skilja sundur á marga vegu, t.d. með eimingu og síun. Þess vegna 
geta eðliseiginleikar blöndunnar einnig verið breytilegir, svo sem frostmark 
og suðumark. Hreint efni er efni sem er annað hvort eitt frumefni eða eitt 
efnasamband. Hreint efni, sem ekki er hægt að kljúfa sundur eða greina með 
efnahvörfum eða hreinsiaðgerðum, er kallað frumefni. Efnasamband er efni 
sem inniheldur tvö eða fleiri frumefni í ákveðnum hlutföllum. Frumefni er 
efni gert úr einni tegund atóma.

Atóm, sameindir og efnasambönd
Grunneining allra efna nefnast atóm. Atóm er minnsta magn frumefnis sem 
staðið getur sjálfstætt. Sameindir (mólekúl) eru gerðar úr fleiri en einu atómi 
en efnasamband er gert úr atómum tveggja eða fleiri frumeinda.

Mynd 10.1b Ástand efnis
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Atómin samanstanda af róteindum, nifteindum og rafeindum.
Hvert atóm hefur jákvætt hlaðinn kjarna. Í kjarnanum eru róteindir og 

nifteindir. Hleðsla kjarnans ræðst af fjölda róteinda. Nifteindirnar eru hins 
vegar hlutlausar, þ.e. þær hafa enga hleðslu. Í kringum kjarnann sveima 
svo rafeindirnar sem eru neikvætt hlaðnar. Hvert atóm er uppbyggt af jafn 
mörgum róteindum og rafeindum þannig að atómin eru í eðli sínu hlutlaus. 
Vetnisatómið er einfaldasta atómið. Það samanstendur af einni róteind og einni 
rafeind. Atóm eru örsmá og að miklu leyti tómarúm. Ef vetnisatómið hefði 
kjarna á stærð við golfkúlu þá væri fjarlægðin að rafeindinni u.þ.b. 700m.

Efnaformúlur
Á táknmáli efnafræðinnar er nauðsynlegt að skrá á einfaldan og skiljanlegan 
hátt hvernig ólík efni sameinast og sundrast. Lítum á tákn nokkurra frumefna.

H Vetni
K Kalíum
N Köfnunarefni
C Kolefni
O Súrefni
Cl Klór
P Fosfór
S Brennisteinn
Na Natríum
Co Kóbolt

Í efnafræðinni er hverju frumefni gefið tákn sem er annað hvort stakur stór 
bókstafur eða stór bókstafur og lítill bókstafur. Takið eftir að þegar notaðir 
eru tveir stafir í táknin er seinni stafurinn alltaf lítill. Þess vegna er CO 
(kolmónoxíð) í efnafræði ekki það sama og Co (kóbolt).

Sum frumefni geta ekki staðið sem stök atóm heldur eru alltaf sameindir 
og eru sett saman úr tveimur eða fleiri atómum, þ.á.m. O2, O3, H2, N2 og Cl2.

Hvaða frumefni eru í efnasambandi og í hvaða hlutföllum er gefið upp 
með því að sameina táknin og gefa til kynna með tölum hversu mörg atóm af 
hvaða tegund eru í efnasambandinu. Dæmi:

H2O 2 vetnisatóm, 1 súrefnisatóm Vatn
NH3 1 köfnunarefnisatóm, 3 vetnisatóm Ammóníak
Cl2 2 klóratóm Klór
SO2 1 brennisteinsatóm, 2 súrefnisatóm Brennisteinsdíoxíð

Þegar búið er að setja atómin þannig saman tölum við um sameindir. Sameind 
er gerð úr tveimur eða fleiri atómum. Efnasamband er gert úr atómum tveggja 
eða fleiri frumefna.

Efnasamband er gert úr atómum tveggja eða fleiri frumefna.



Slökkvistarf  Hættuleg efni  • 10

Brunamálaskólinn  10  • 9

Þyngd atóma og efnasambanda
Nánast öll þyngd atómsins liggur í kjarnanum, þ.e. í fjölda róteinda og nift
einda atómsins. Massi rafeindanna er svo lítill að fyrir okkar not má líta 
fram hjá honum. Massi atómsins er afar lítill, svo lítill að í stað þess að nota 
gramm sem mælieiningu er notuð atómmassaeiningin u. Hún er skilgreind 
út frá 12C  atóm inu sem vegur nákvæmlega 12 u. Í lotukerfinu er hægt að lesa 
atómmassa frumefnanna. Þyngd sameinda og efnasambanda fæst með því að 
leggja saman massa þeirra atóma sem mynda sameindina.

Hugtökin mól og mólmassi eru mjög mikilvæg í efnafræði. Þegar við ætlum 
að ákvarða magn efna eða efnasambanda er mikilvægt að þekkja til þessara 
hugtaka. Það er lykilatriði þegar reikna þarf út hversu mikið magn þurfi í ýmsar 
blöndur, þannig að afleiðing blöndunarinnar verði sú sem við ætluðum okkur, 
t.d. þegar hlutleysa á sýru með basa, sjá nánar í kaflanum um sýrur og basa.

Massi atóma er ákaflega lítill, því verður að miða við einhverja aðra einingu en 
massa efnasambanda þegar rætt er um efnismagn tiltekinna efna. Það hugtak sem 
notað er í efnafræðinni er kallað efnismagn og er mælt í mólum. Eitt mól efnis 
hefur tiltekinn fjölda agna sem er föst tala og kallast Avogadrostala; 6,022•1023 
agnir. Atómmassi súrefnis er 16. Ef við höfum nákvæmlega 16 g af súrefni þá 
er sagt að við höfum 1 mól af súrefni. Á sama hátt erum við með 1 mól af vetni 
ef við höfum 1 g af því. 1 mól af hvaða frumefni sem er inniheldur þennan 
tiltekna fjölda atóma. 1 mól af sérhverju frumefni sem er einatóma inniheldur 
því sama grammafjölda og atómmassinn sýnir.

1 vatnssameind vegur 18 u og því vegur 1 mól af vatni 18 g.
Dæmi um hvað eitt mól af nokkrum efnum vegur í öllum tilfellum er um 

jafn mörg atóm að ræða þ.e. 6•1023 atóm.

Súrefni O2 32 g
Klór Cl2 71 g
Járn Fe 56 g
Vatn H2O 18 g
Brennisteinsdíoxíð SO2 64 g

Lotukerfið
Í lotukerfinu er öllum frumeindum eða atómum sem til eru skipað í kerfi 
sem hægt er að sýna í töflu. Taflan sýnir innbyrðis skyldleika frumeindanna 
eftir massa þeirra, sætistölu og rafeindaskipan. Lotukerfið sýnir um leið 
efnafræðilegan skyldleika frumefna.

Frumeindir eru samsettar úr kjarna í miðju og neikvætt hlöðnum rafeindum 
umhverfis hann. Frumeindarkjarni inniheldur meðal annars jákvætt hlaðnar 
agnir sem nefnast róteindir. Fjöldi rafeinda og róteinda í frumeind er jafn 
og nefnist sætistala. Rafeindir eru dreifðar umhverfis kjarna á svæðum sem 
nefnast svigrúm. Ekki geta fleiri en tvær rafeindir verið í sama svigrúmi og 
rafeindir frumeinda raðast við eðlilegar aðstæður í orkulægstu svigrúmin. 
Lotukerfið endurspeglar skipan rafeinda í svigrúm.

Einföld framsetning á lotukerfi í núverandi mynd er sýnd á mynd 10.2, 
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þar sem frumefni eru auðkennd með bókstafstáknum og sætistölur eru einnig 
tilgreindar.

Lárétt lína í lotukerfinu nefnist lota. Frumefnum er raðað með vaxandi 
sætistölu frá vinstri til hægri, þ.e. út eftir lotu, sem og niður töfluna. Jafnframt 
eru hópar frumeinda flokkaðir saman eftir svigrúmaskipan orkuríkustu rafeinda 
í frumeindunum, svokallaðra gildisrafeinda sem eru yst í atómi og ráða mestu 
um hegðun þess gagnvart öðrum atómum í kring. Frumeindir í ákveðnum 
lóðréttum dálki lotukerfisins hafa sama fjölda gildisrafeinda og þær eru um leið 
oftast í svigrúmum sömu gerðar (s, p, d eða f). Einungis meginskammtatalan n 
breytist þegar farið er niður eftir dálki og fer þá vaxandi. Þannig hafa frumefnin, 
C, Si, Ge, Sn og Pb öll tvær gildisrafeindir í psvigrúmum, en n hækkar frá n 
= 2 (C) í n = 6 (Pb). Á mynd 10.2 eru einnig sýnd vensl milli frumeinda og 
svigrúma gildisrafeinda og meginskammtatölur tilgreindar fyrir frumeindir 
með gildisrafeindir í s og p svigrúmum.

Í ljós kemur að ólík frumefni sem tilheyra sama dálki í lotukerfinu hafa 
svipaða efnafræðieiginleika, sem helgast af því að skipan gildisrafeinda 
frumeindanna ræður miklu um eiginleika viðkomandi efna. Þannig er til dæmis 
sammerkt frumefnum með gildisrafeindir í dsvigrúmum frumeindanna (og í 
s svigrúmum að hluta; merkt d(s) á mynd 10.2 að þau eru málmar (metals); 
hafa málmeiginleika.

Umrædd frumefni nefnast hliðarmálmar. Frumefni í dálki lengst til vinstri 
í lotukerfinu (auðkennd með rauðum ferningum á mynd 10.2 með eina 
gildisrafeind í ssvigrúmum frumeindanna, eru hvarfgjarnir málmar, svokallaðir 
alkalímálmar (alkaline metals). Þá má nefna að frumefni í dálki lengst til 

Mynd 10.2. Lotukerfið með efnatáknum frumefnanna, sætistölum þeirra 
sætistölur og skammtatölur svigrúma. Efni sem hafa sama lit á myndinni hegða 

sér svipað í efnahvörfum og efnasamböndum. Heimild: Vísindavefurinn
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hægri í lotukerfinu (gulir ferningar á mynd 10.2 með fyllt psvigrúm eru allt 
lofttegundir, svo að nokkur dæmi séu nefnd.

Í lotukerfið er oft bætt við ýmsum upplýsingum um viðkomandi frumeindir 
og/eða frumefni.

10.2.2 Lífræn efnafræði
Nafnið lífrænt efni á sér sögulega hefð því menn héldu áður fyrr að efni í 
lífverum væri af allt öðrum toga en önnur efni.

Lífræn efni eru aðallega byggð upp af vetnis og kolefnisatómum en einnig 
eru súrefnisatóm og köfnunarefni algeng. Fjöldi lífrænna efna skiptir milljón
um. Þessi mikli fjöldi efna er vegna eiginleika kolefnisatómsins til að bindast í 
keðjur eða hringi sem síðan geta haft greinar út frá meginkeðjunni. Lífrænum 
efnum er því skipt niður í flokka sem taka mið af því hvaða atóm efni inniheldur 
og hvernig og hvaða atóm tengjast saman. Dæmi um slíka flokka eru alkóhól, 
kolvetni og fitusýrur. Lífræn efni hafa þau megineinkenni að vera öll;

• efnasambönd kolefnis,

• gerð úr sameindum,

• samsett úr tiltölulega fáum frumefnum.

Kolvetni er einn af þessum flokkum og heitir þessu nafni vegna þess að flokkur
inn inniheldur eingöngu kolefni og vetni. Við beinum sjónum okkar sérstaklega 
að kolvetnunum því gas og olía tilheyra þessum flokki. Þessi flokkur greinist 
niður í tvo hópa; mettuð og ómettuð kolvetni. Í mettuðum kolvetnum er 
eingöngu eintengi milli Catóma. Með eintengi er átt við að Catómin og 
Hatómin deili með sér tveimur rafeindum þegar þau tengjast til að fylla upp 
í 8 rafeindir í 2. hvolfi. Atóm sem tengjast með tvítengi deila með sér fjórum 
rafeindum og í þrítengi verða þær sex. Metan er jarðgas sem hefur formúluna 
CH4 og myndar byggingarformúluna:

 H  H H  H H
 |  | |  | |
H — C — H H — C — C —H C = C
 |  | |  |  |
 H  H H  H H
a) metan eintengi b) ethan eintengi c) ethen tvítengi

H — C ≡ C — H
c) ethyn tþrítengi

Almennt má segja að lífræn efni brenni vel. Þetta er vegna þess að hiti brýtur 
þessi efni auðveldlega upp í minni einingar sem aftur hvarfast við súrefni og 
við það myndast meiri hiti o.s.frv. Auk þess myndast kolmónoxíð og koldíoxíð. 
Þegar lífrænt efni, s.s. tré eða timbur, brennur myndast koldíoxíð, kolmónoxíð, 
vatn og ýmis málmoxíð.
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Mettuð kolvetni
Kolvetnisatóm innihalda eingöngu C og Hatóm og þegar um mettað kolvetni 
er að ræða eru eingöngu eintengi milli Catómanna. Þessi kolvetni kallast 
alkan og nafngift þeirra allra endar á an. U.þ.b. 80% af allri meðhöndlun efna 
í heiminum er meðhöndlun á alkanefnum. Metan er léttasta efnið af þeim 
með eingöngu eitt kolefnisatóm en þau eru sýnd í meðfylgjandi töflu ásamt 
bræðslumarki og suðumarki.

Heiti Formúla Bræðslumark Suðumark

Ástand við 
herbergishita (22°C) 

og 1 loftþyngd

Metan CH4 −182 −164 Gas
Etan C2H6 −183 −89 Gas
Própan C3H8 −190 −42 Gas
Bútan C4H10 −138 −1 Gas
Pentan C5H12 −130 36 Vökvi
Hexan C6H14 −95 69 Vökvi
Heptan C7H16 −91 98 Vökvi
Oktan C8H18 −57 126 Vökvi
Nonan C9H20 −51 151 Vökvi
Decan C10H22 −30 174 Vökvi
Heptadecan C17H36 22 301,8 Fast efni

Efnin sem tilgreind eru í töflunni eru öll ógreinótt, þ.e. kolefnin tengjast í 
einfalda keðju. Fjölbreytileiki lífrænna efna felst m.a. í því að efni með fjögur 
eða fleiri kolefni geta myndað hverfur (ísómera), þ.e. efni sem tengjast ekki í 
einfalda keðju, heldur á annan hátt með svokölluðum hliðargreinum.

Efnin í töflunni eru oft kölluð metanröðin. Fyrir hvert nýtt kolvetni bætist 
ein CH2 eining við keðjuna.

Ómettuð kolvetni
Kolvetnissambönd sem hafa tví eða þrítengi milli kolefnisatómanna kallast 
ómettuð kolvetni.

Þau efni sem hafa tvítengi milli kolefnisatómanna kallast alken, en dæmi 
um þau er eten (C2H4) og própen (C3H6). Öll alken enda á en.

Þau efni sem hafa þrítengi milli kolefnisatómanna kallast alkyn. Nöfn 
alkyna enda á yn, dæmi um þau efni eru etyn sem við þekkjum betur undir 
nafninu acetylen (C2H2). Acetylen er mjög hvarfgjarnt og óstöðugt efni. Mörg 
efni sem eru algeng í notkun ganga undir nöfnum sem ekki fylgja nafnareglum 
og getur það gert okkur erfiðara fyrir að finna efnin þegar við flettum þeim 
upp, t.d. í eiturefnamöppunni.

Ómettuð kolvetni eru hvarfgjörn og geta myndað langar keðjur með því 
að hvarfast við sjálf sig og mynda fjölliður. Ef fjöldi etensameinda hvarfast 
og myndar langa keðju myndast polyeten – sem við köllum alla jafna plast.
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Arómatísk kolvetni
Kolefnin bindast ekki bara sem keðjur heldur geta þau líka myndað hringi. 
Bensen (C6H6) og toluen (C6H5CH3) eru algeng byggingarefni í iðnaði sem nýtir 
lífræn efni. Þau eru dæmi um arómatísk kolvetni.

Alkóhól
Alkóhól mynda einn hóp lífrænna efna. Einkenni alkóhóla er hýdroxýl
hópurinn, OH, sem tengist við kolefnisatóm. Þessi hópur, þ.e. OH er virki 
hópurinn í alkóhólunum. Etanól er hið þekkta alkóhól sem gerir drykki áfenga 
og hefur efnaformúluna C2H5OH.

Metanól, CH3OH, er líka í hópi alkóhóla. Etanól og metanól hafa ólík áhrif 
við inntöku í líkamann. Etanól veldur því að samræming hreyfinga skerðist 
og deyfir almennt skynfæri en metanól, öðru nafni tréspíritus, getur valdið 
blindu og jafnvel leitt til dauða. Við bruna alkóhóls myndast koldíoxíð og 
vatnsgufa eins og þegar öll önnur lífræn efni brenna en engin önnur efni 
fylgja brunanum líkt og gerist þegar olía brennur.

10.2.3 Ólífræn efnafræði

Heildarmassi efna breytist ekki við efnahvörf!
Heildarmassi efna breytist ekki við efnahvörf. Hvað þýðir þessi staðhæfing? 
Við getum tekið bruna sem dæmi. Ef eitthvað efni brennur, breytist það oftast 
úr föstu formi (getur einnig verið vökvi eða gas) í reyk. Reykurinn við brunann 
á því að vera jafnþungur og það efni sem brann. Reykurinn er blanda af gasi 
og föstu efni en honum er ekki hægt að pakka jafnþétt saman og fasta efninu 
sem brann og því verður rúmmál hans margfalt rúmmál þess efnis sem brann.

Heildarmassi efna breytist ekki við efnahvörf.

Gas eða gufa
Loft er ýmist nefnt gas eða gufa. Hver er munurinn? Fyrir neðan það sem 
kallað er markhitastig er loft gufa, þá er hægt að þétta það með samþjöppun. 
Markhitastig efnis er það hitastig sem þarf til þess að ekki sé hægt að gera 
efnið að vökva óháð því undir hversu miklum þrýstingi efnið er. Öll efni hafa 
sitt markhitastig. Fyrir ofan markhitastigið hafa sameindirnar næga orku til að 
yfirvinna aðdrátt kraftanna þótt þær liggi þétt saman, þá er loftið nefnt gas.

Þrýstingur gastegunda eykst ef rúmmál ílátsins sem þær eru í minnkar, 
það sama á við ef hitinn eykst.

Gassameindir sem eru í lokuðu íláti eru stöðugt að rekast á veggi ílátsins. 
Við hvern árekstur kemur högg á ílátið. Á hverri sekúndu verða árekstrar svo 
milljónum skiptir og höggin mynda stöðugan þrýsting.

Þegar hiti hækkar hreyfast sameindirnar hraðar. Árekstrar verða öflugri og 
þrýstingurinn eykst þess vegna. Lækki hitinn aftur þá hægist á sameindunum 
og þrýstingur fellur.
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Ef rúmmálið í ílátinu minnkar þá verður sami fjöldi sameinda á minna 
svæði og þess vegna fleiri árekstrar og öflugri á veggi ílátsins á hverri sekúndu. 
Þess vegna eykst þrýstingurinn.

Þrýstingur gastegunda eykst ef rúmmál ílátsins sem þær eru í minnkar. Það 
sama á við ef hitinn eykst.

Efnahvörf
Ef hreint efni, efnasambönd eða efnablöndur breyta ástandi sínu, þegar þau 
komast í snertingu við önnur efni, er það kallað efnahvörf. Sum efnahvörf 
þurfa aðstoð við að komast af stað, t.d. hita, önnur efnahvörf losa orku. Efni 
eru síðan mjög mishvarfgjörn. Sum, eins og eðalgastegundirnar, eru svo 
óhvarfgjörn að illmögulegt er að fá þau til þess að hvarfast við önnur efni.

Þegar eitt efni hverfur og ný efni myndast hefur efnahvarf átt sér stað. 
Bruni er dæmi um efnahvarf sem er útvermið, þ.e. það myndast varmi við 
hvarfið. Efnahvarf sem þarfnast hita úr umhverfinu til að eiga sér stað kallast 
innvermið og við þekkjum slík hvörf t.d. úr kælipökkum sem kæla eftir að 
búið er að brjóta upp á þá.

Tökum vatn sem dæmi. Efnaformúlan fyrir vatn er H2O og vatnið er því 
samsett úr H2 sem eru tvö vetnisatóm og O sem er eitt súrefnisatóm. Með 
utanaðkomandi orku er hægt að breyta vatni H2O í H2 og O. Efni sem eru oxandi 
innihalda súrefni. Við upphitun eða efnahvarf getur súrefni losnað og haft 
áhrif á þróun elds eða sprengingar. Súrefnið sem losnar eykur brunahraðann. 
Þess vegna eru oxandi efni hvetjandi fyrir bruna.

Sýrur og basar
Einn hópur efna eru sýrur. Einkenni á sýrum er m.a. að þær hvarfast við málma 
og við það myndast vetni, þær gefa líka ákveðnum efnum lit (indikatorar) 
og þær hafa súrt bragð. Sterkar sýrur eru tærandi og þær geta skemmt vefi 
mannslíkamans. Saltsýra er vatnslausn vetnisklóríðs (HCl). Þessi lausn leiðir 
straum vegna þess að hún samanstendur af jónum. Jónirnar myndast þegar 
vetnisklóríðið og vatnið hvarfast.

 
HCl (g) + H2O(l) →Cl− (aq) + H3O

+ (aq) 
Við hvarfið flyst vetnisjón frá vetnisklóríðinu til vetnisins sem verður að 
H3O

+ 
(aq) og gefur lausninni súru eiginleikana. Þess vegna segir maður að 

sýrur geti gefið frá sér H+ jón. Á sama hátt taka basar við H+ jónum. Basar 
lita indikatóra og virka sleipir. Rétt eins og sýrur hvarfast þeir við málma 
og við það myndast vetni. Þeir hvarfast við oxandi og lífræn efni. Basar eru 
hættulegri en sýrur og valda því að vefir í mannslíkamanum eyðileggjast. 
Þegar basi hvarfast við vatn myndast hydroxíðjónir OH−. Ammoníak (NH3) 
í vatni tekur til sín H+ frá vatninu.

NH3 (aq)+ H2O(aq) →NH4 (aq) + OH (aq)
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Sýrustig, pH, er mælikvarði sem notaður er þegar meta á hversu súr lausn er. 
Sýrur hafa lágt pH gildi (pH<7) en basar hafa hátt pH gildi (pH>7). Sýrustig 
lausnar ræðst af magni vetnisjóna (H+) í lausninni. pH gildið segir til um 
hversu margar vetnisjónir eru í hverjum lítra lausnarinnar. Á einföldu máli 
má segja að p standi fyrir styrk en H fyrir vetnisjónir. Því fleiri vetnisjónir 
sem eru í lausninni þeim mun súrari er hún, þ.e.a.s. pH gildið er lágt. pH er 
hægt að mæla með ýmsum indikatórum t.d. lakmus pappírsstrimlum sem 
breyta um lit eftir styrk sýrunnar eða basans sem þeim er dýft í. Einnig eru 
til stafrænir mælar til að mæla sýrustig.

Sum slökkvilið nota kalk til þess að gera sýrur hlutlausar vegna þess að 
þegar kalk, CaCO3, kemst í snertingu við sýrur tekur það H+ jón í burtu og þar 
af leiðandi hækkar sýrustigið. Efnahvarfið getur litið einhvern veginn svona 
út: 2CaCO3 + 2H+ → Ca2 + 2HCO3.

Með þessu efnahvarfi fækkar kalkið H+ jónum í súrum jarðvegi og hækkar 
þar með sýrustigið.

Nokkrar sýrur
Ólífrænar sýrur eru oft mjög sterkar og ætandi. Dæmi um ólífrænar sýrur eru:

• Saltsýra, HCl, sem er mjög sterk sýra.

• Brennisteinssýra, H2SO4, sem er mjög ætandi sýra.

•  Saltpéturssýra, HNO3, er líka mjög sterk sýra. Myndar ekki vetni þegar hún 
kemst í snertingu við málma heldur ýmis köfnunarefnisoxíð.

•  Kóngavatn er blanda af saltpétursýru og saltsýru. Getur leyst upp gull og 
platínu.

Ofangreindar sýrur eru mjög algengar. Lífrænar sýrur eru ekki eins sterkar og 
þær ólífrænu. Dæmi um lífrænar sýrur eru:

•  Ediksýra, CH3COOH, sem er mikið notuð bæði í matvælaiðnaði og í heimilis
haldi.

•  Kolsýra, H2CO3, sem myndast þegar CO2 gas er leyst upp í vatni, t.d. í 
gosdrykkjum. Þetta er mjög dauf sýra.

Nokkrir basar
Natríumhýdroxíð, NaOH, er fast efni sem er mjög ætandi. Það er stundum 
kallaður kaustískur sóti. Uppleyst er það oft kallað lútur og er m.a. notað við 
framleiðslu á sápu.

Ammoníak, NH3, er auðleyst í vatni. Það er tiltölulega veikur basi sem 
gjarnan er notaður við framleiðslu á ýmsum hreinsilögum (t.d. Ajax) og einnig 
við áburðarframleiðslu.

Kalsíumhýdroxíð, Ca(OH)2, er það sem við köllum gjarnan byggingarkalk 
og er gott að nota t.d. til að hlutleysa sýrur þar sem óhöpp hafa orðið.

Hlutleysing og sölt
Í slökkviliðum er hlutleysing notuð til að gera sýrur og basa hættuminni að 
fást við. Ef maður blandar sýru og basa t.d. saltsýru og lút myndast salt, sem 
í því tilfelli er matarsalt (NaCl) og vatn.
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Na+ + OH− + H3O
+ + Cl− →NaCl + 2H2O

Sölt eru mynduð úr jónum, þannig að myndefnið er hlutlaust. Þau geta verið 
bæði lífræn og ólífræn. Hvarf milli sýru og hydroxíðs er því hlutleysing. Ef 
jafnmargar OH− og H3O

+ jónir fá að hvarfast hver við aðra hverfa þær og mynda 
vatn. Lausnin er þá hvorki súr né basísk heldur hlutlaus.

Natríumflúoríð og kalíumflúoríð eru eitruð efni. Önnur sölt eru yfirleitt 
ekki hættuleg.

Heiti Jón

Fosfat PO3
4
−

Súlfat SO2
4
−

Nítrat NO−
3

Karbónat CO2
3
−

Súlfít SO2
3
−

Nítrít NO−
2

Hýdroxíð OH−

Flúoríð F−

Salt

Hvarfast við 
saltsýru og 

myndar

Hvarfast við 
brennisteinssýru 

og myndar

Hvarfast við 
saltpéturssýru 

og myndar

Hvarfast við 
flúrsýru og 

myndar

CaOH CaCl2 CaSO4 Ca(NO3)2 CaF2

KOH KCl K2SO4 KNO3 KF

NaOH NaCl Na2SO4 Na2NO3 NaF

10.3  Upplýsingaöflun og úrvinnsla 
gagna

Þegar tilkynning um eiturefnaóhapp berst til slökkviliðsins breytist forgangs
röðun við útkall allverulega ef miðað er við eldsútkall. Vanalega hlaupa 
slökkviliðsmenn í bílana, rokið er af stað og öllum er nokkuð ljós verkefna
skipting og hvað hverjum ber að gera. Þetta breytist allt þegar að eiturefnaútkalli 
kemur. Oftast verður að leita nánari upplýsinga áður en farið er af stað. Skoða 
þarf hvaða efni er um að ræða, fara þarf yfir hvaða búnaður er til og meta hvaða 
búnað á að taka með. Einnig þarf að taka afstöðu til þess hvort kalla þurfi til 
aðstoð annars staðar frá. Til þess að tryggja rétta innkomu björgunarliðsins 
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er mjög líklegt að þörf sé á að stöðva og meta aðstæður áður en komið er á 
vettvang. Fjöldi efna er slíkur að ekki er hægt að hafa á hraðbergi upplýsingar 
um hvernig bregðast skuli við ef þau leka niður í jörðina, í þeim kviknar eða 
þau gufa upp í andrúmsloftið. Þess vegna hafa verið settar saman sérhæfðar 
handbækur sem gefa upplýsingar um umgengni og meðhöndlun efnanna. Í 
fæstum tilfellum gagnast þær sérhæfðu starfi slökkviliðsmanna og þurfa þeir 
því að leita uppi bækur sem skrifaðar hafa verið fyrir þá. Hér er upptalning á 
nokkrum uppflettiritum og gagnagrunnum sem slökkvilið geta notað.

10.3.1 Eiturefnamappa Félags slökkviliðsstjóra
Eiturefnamappan sem Félag slökkvi
liðs stjóra gaf út er byggð á sænsku 
eiturefna möppunni Farligt gods. Í 
henni eru algengustu efni en leita 
verður í stærri uppsláttarrit að sjald
gæf ari efnum. Upplýsingarnar eru 
ætlaðar fyrstu viðbragðs aðilum og 
hún er auðskilin og þægileg í notkun.

Eiturefnamappan er þýðing á 
nokkrum efnum úr sænskum hand
bók um, Farligt Gods, sem gefin er út 
af Svenska Brandförsvarsföreningen. 
Í sænsku handbókunum eru mun 
fleiri efni en í íslensku þýðingunni 
og er tiltölulega auðvelt að átta sig 
á upplýsingunum í henni ef menn 
þekkja íslensku möppuna vel.

Hvert efni er skilgreint á einu 
blaði, fram og bakhlið. Hér mun 
leitast við að útskýra í nokkrum orðum hvert atriði. Efri hluta framhliðar má 
kalla hraðyfirlit til að ná tökum á fyrstu aðgerðum.
Hlífðarbúnaður: Þarna er tilgreint hvernig þeir menn sem eiga að vinna nálægt 
efninu þurfa að vera búnir, þ.e. hvort nóg sé að vera í slökkvigalla, hvort þörf 
sé á reykköfunartækjum eða á fullkomnum efnabúningi.
Starfsmenn á lekasvæði: Þarna er tilgreint hvernig sá mannskapur sem er á 
lekasvæðinu (innra svæði) á að vera klæddur.
Mesta hætta: Þarna er útskýrt hver sé mesta hætta sem getur mætt björgunar
mönnun um verði t.d. eldur eða sprenging.
Fyrstu aðgerðir: Fyrstu aðgerðir björgunarliðsins eru taldar upp í hætturöð; 
rýma hættusvæðið, fjarlægja íkveikjuvalda, hefta útbreiðslu með því að stífla 
niðurföll eða leið efnisins.
Íkveikjuhætta: Þarna er tilgreint hvort íkveikjuhættu sé af efninu og þá tilgreint 
hvort um mikla eða litla hættu sé að ræða. 
Sprengihætta: Þarna er tilgreint hvort sprengihætta sé af efninu og þá hvort 
um mikla eða litla hættu sé að ræða eða vísað til annars kafla á blaðinu. 

Mynd 10.3 Eiturefnamappa.
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Heilsufarsleg hætta: Er um mikla 
eða litla hættu að ræða, skilgreint 
frá mjög lítilli hættu til mjög 
mikillar. 
Umhverfishætta: Tilgreint hvort 
umhverf inu stafi hætta af ef efnið 
lekur út, skilgreint frá lítilli yfir í 
mikla hættu.

Á neðri helmingi framhliðar eru 
nánari upplýsingar um efnið.

Aðrar upplýsingar
Útlit og lykt. Hægt er að þekkja efni á útliti, lykt og lit. Mikilvægt er þó að gera sér 
grein fyrir því að ýmis efni hafa mismunandi lykt og lit eftir því hvaða ástandi 
efnið er í og hvaða hitastig er ráðandi. Yfirleitt er gefið upp við hvaða hitastig 
upplýsingarnar gilda. Einnig má nota bræðslumark og suðumark efnanna til 
hliðsjónar þegar ákvarðanir eru teknar eins og komið verður inn á hér síðar.

Upplýsingar um lykt eru yfirleitt miðaðar við þekkt efni, eða gefnar með 
orðum eins og sæt og súr. Hversu sterk lyktin er er yfirleitt ekki tekið fram þar 
sem styrkur hennar er háður því hversu langt er í viðkomandi efni.

Bræðslumark. Hreint efni bráðnar við visst hitastig, svonefnt bræðslumark. 
Það frýs eða storknar aftur við sama hitastig sem einnig er nefnt frostmark 
eða storknunarmark. Algengara er að tala um bræðslumark efna en frostmark 
eða storknunarmark. Rétt er að taka það fram að aðeins hrein efni hafa fast 
bræðslumark. Mörg efni eru blanda nokkurra efnasambanda sem bráðna 
við mismunandi hitastig. Við bræðslumark eru fljótandi og fastur fasi efna í 
jafnvægi. Mörg efni hafa bræðslumark sem liggur innan eðlilegra marka þess 
hitastigs sem er ráðandi hér á landi, þ.e.a.s. milli 10°C og 20°C. Einnig eru 
til efni sem fara beint úr föstum fasa í gufufasa, þ.e.a.s. verða aldrei að vökva.

Eins og fram hefur komið er uppgufun frá hættulegum efnum oft og 
tíðum það sem menn óttast mest. Vökvi gufar upp þó hann sé ekki sjóðandi. 
Uppgufunin er hröðust við suðumark en hefst við mun lægra hita stig. 
Upplýsing ar um bræðslumark efna eru því mikilvægar fyrir björgunar menn 
sem fást við hættuleg efni.

Suðumark. Suða er mjög hröð uppgufun. Loftbólur sem myndast í vökvanum 
stíga upp að yfirborðinu og springa þar. Fyrir neðan suðumark kemur þrýstingur 
andrúmslofts í veg fyrir að loftbólur geti myndast í vökvanum. Vökvinn 
gufar þá aðeins upp frá yfirborðinu. Mettaður gufuþrýstingur hækkar þegar 
vökvinn hitnar. Þegar hann er orðinn jafn þrýstingi andrúmslofts geta myndast 
gufubólur sem stíga og ná til yfirborðsins. Vökvinn sýður því aðeins þegar 
mettaður gufuþrýstingur er orðinn jafn þrýstingi andrúmslofts.

Vatn sýður við nákvæmlega 100°C og 760 mm Hg þrýsting (1 loftþyngd, 
100 kPa (kNm2), 1 bar), því mettaður gufuþrýstingur vatns við 100°C er 760 

Mynd 10.4 Farligt gods.
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mm Hg. Suðumarkið lækkar við lægri þrýsting. Þrýstingur andrúmslofts er 
svolítið misjafn og suðumark vatns því einnig, þó er óvenjulegt að það fari 
niður fyrir 98,5°C. Suðumark hækkar þegar þrýstingur eykst. Aðeins hrein 
efni hafa fast suðumark. Mörg efni eru blanda nokkurra efnasambanda sem 
hafa mismunandi suðumark. Sem dæmi má nefna bensín, sem hefur ekkert 
fast suðumark, heldur er suðumarkið á milli 35–200°C.

Upplýsingar um bræðslumark og suðumark efna eru grundvallarupplýsingar 
um hversu mikið hættuleg efni gufa upp við ýmsar aðstæður. Mikilvægt er 
að hafa þessi atriði í huga þegar meta á þá hættu sem stafar af þeim, svo og 
hversu stórt hættusvæðið eigi að vera m.t.t. afmörkunar á vinnusvæði og 
jafnvel rýmingar á nálægum svæðum. Ytri þættir eins og hvort slysið á sér 
stað innanhúss eða utanhúss hafa einnig mikil áhrif.

Seigla. Seigla segir til um hversu auðveldlega og hratt efni dreifast. Samkvæmt 
SIkerfinu er seigla mæld í mm2/sek, sem einnig er kallað centistroke, cSt. 
Seigla efna er háð hitastigi þeirra, þ.e.a.s. seiglan verður lægri með hækkandi 
hitastigi. Vatn hefur 1 cSt seiglu. Dæmi um tregfljótandi efni er etylenglykol 
sem hefur seiglu uppá 18 cSt og mótorolía, 1200 cSt.

Seiglan segir til um útbreiðsluhraða efna jafnt á láréttu undirlagi sem og 
niður í jarðveginn. Rétt er að bera sig saman við seiglu vatns sem er 1 cSt þegar 
útbreiðsluhættan er metin. Einnig hafa ytri þættir eins og yfirborð flatarins 
og veðurskilyrði mikil áhrif.

Tendrunarmörk. Allar lofttegundir sem brenna í andrúmslofti geta orðið 
óbrennan legar ef hlutfallið á milli þeirra og andrúmlofts er ekki innan marka 
sem kallast tendrunarmörk. Tendrunarmörk eru mjög mismunandi á milli efna 
og eru gefin upp sem rúmmálsprósenta á milli lofttegunda og andrúmslofts. 
Rúmmálsprósentan gefur neðri og efri tendrunarmörk lofttegundar. Í þessu 
samhengi er oft rætt um að blöndur séu annað hvort of magrar eða of feitar 
til að það geti kviknað í þeim.

Í töflunni hér að neðan eru gefin upp tendrunarmörk nokkurra algengra 
lofttegunda.

Neðri tendrunarmörk 
rúmmál %

Efri tendrunarmörk 
rúmmál % Eðlismassi g/sm3

Acetýlen 1,5 82,0 0,9
Vetni 4,0 75,6 0,07
Eldunargas 6,0 35,0 0,7
Ammoníak 15,0 27,0 0,6
Etanól 3,0 19,0 1,6
Acetón 2,0 15,0 2,0
Eter 1,7 36,0 1,5
Própan 2,1 9,5 1,5
Bútan 1,5 8,5 2,0
Bensín 1,2 7,0 3,5
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Blossamark. Blossamark er það lágmarkshitastig sem þarf til að vökvi (eða 
önnur efni) gefi frá sér brennanlegar gufur í nægjanlegu magni til að hægt sé að 
kveikja í þeim með utanaðkomandi neista eða varmagjafa. Hraði uppgufunar 
við blossamark er þó ekki nægjanlegur til þess að bruninn haldist við heldur 
blossar hann aðeins yfir yfirborð efnisins í örstutta stund og slokknar svo. 
Þegar komið er niður fyrir blossamarkið er ekki fyrir hendi nóg af uppgufuðum 
efnum til þess að kviknað geti í.

Logamark °C

Acetón -19
Etanól +12
Eter -45
Bensín -40
Tólúól +4
Steinolía +35
Díselolía +55

Logamark efna er gefið upp miðað við hreint efni sem yfirleitt ekki er til staðar 
við björgunarstörf og þar með er oft og tíðum engin vissa um hvert logamarkið 
sé. Almennt má þó gefa sér að ef ráðandi hitastig er 10°C lægra en logamark 
efnisins sé ekki mikil eld og/eða sprengihætta á ferðinni.

Íkveikjuhitastig – íkveikjumark. Við ákveðið hitastig sem nefnist íkveikjumark getur 
kviknað í efnum án utanaðkomandi áhrifa. Ekki þarf opinn loga eða neista til.
Íkveikjumark getur verið allt niður í 85°C. Algengra er þó að það liggi á milli 
300–600°C. Íkveikjumarkið ræðst af ýmiss konar ytri aðstæðum, t.d. yfirborði 
o.fl., og er því ekki hægt að gefa það upp nákvæmlega. Oftast kviknar í vegna 
þess að einhver utanaðkomandi hitagjafi kemur brunanum af stað, en svo getur 
einnig verið um sjálfíkveikju að ræða. Sjálfíkveikja gerist þannig að ákveðin 
efni, t.d. hey, fernismettaðir klútar o.fl., geta hvarfast við súrefni við stofuhita. 
Við þetta efnahvarf myndast hiti og ef hann nær ekki að streyma eðlilega í 
burtu eykur það hitamyndunina og þar með er komin af stað keðjuverkun, sem 
leiðir til þess að efnið nær íkveikjumarki sínu og það kviknar í því af sjálfu sér.

Íkveikjumark efna hefur því mikilvæga þýðingu fyrir björgunarmenn við 
mat á aðstæðum.

Leysni. Með hugtakinu leysni er átt við hversu mikið magn efnis er unnt að leysa 
í ákveðnu magni af öðru efni við tiltekið hitastig og þrýsting. Þrýstingur skiptir 
máli ef leysta efnið er lofttegund. Ef annað er ekki tekið fram á upplýsinga
blöðunum er yfirleitt miðað við 20°C og 100 kPa (eina loftþyngd).

Vatn hefur sérstöðu sem uppleysir fyrir slökkviliðsmenn af þeirri einföldu 
ástæðu að þetta er langmikilvægasti og algengasti vökvinn í umhverfi þeirra 
og auk þess aðgengilegur.
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Við segjum að leysni fari eftir þrennu:
1.  Leysni fer eftir hitastigi (við þvoum hendurnar úr heitu vatni fremur en úr 

köldu).
2.  Leysni fer eftir því hvaða efni á að leysa (sykur leysist betur upp í vatni en t.d. 

járn).
3.  Leysni fer eftir tegund efnis sem notað er til þess að leysa (aceton leysir 

naglalakk vel en vatn illa).

Leysni efna í vatni er skipt í fjóra flokka:
Algjör leysni 100 þunga %
Auðleysanleg 10–99 þunga %
Sæmileg leysni 1–10 þunga %
Léleg leysni 0–1 þunga %

Þungahlutfall segir til um hver hlutföllin verða að vera til þess að efnið leysist 
upp í vatni. Efni sem hefur sæmilega leysni í vatni, t.d. 5% þunga, gefur okkur 
hlutföllin 95% vatn á móti 5% af efninu (háð eðlismassa).

Oft er notaður fínn úði til þess að binda niður gufur frá efnum, t.d. ammoní
aki. Gufa leysist upp í vatninu og fellur niður með því. Aukið yfirborðsflatarmál 
vatns eykur bindingu þess, sem og slökkvimátt. Vatn sem er ekki í úða gefur 
mun lélegri niðurstöðu.

Rokgirni. Ef efnið er rokgjarnt, þá dreifist það hratt og hvarfast út í umhverfið. 
Í raun er mjög erfitt að skilgreina rokgirni efnis af einhverri nákvæmni.

Gufuþrýstingur. Uppgufun vökva í lokuðu íláti getur aðeins náð vissu marki. 
Það eru einnig takmörk fyrir því hvað gufan getur valdið miklum þrýstingi 
(háð hitastigi). Heildargufuþrýstingur gasblöndu er summan af þrýstingi allra 
gastegundanna sem hún er gerð úr. Andrúmsloft er blanda ýmissa gastegunda, 
aðalega niturs (78%), súrefnis (20%) og argons(1%). Sérhver þessara gastegunda 
á sinn þátt í heildargufuþrýstingi andrúmslofts og er hlutþrýstingur hverrar 
um sig í samræmi við hundraðshluta hennar. Þegar gufan er í jafnvægi við 
vökvann, þ.e.a.s. gufunarhraði verður jafn þéttingarhraða efnisins, hefur efnið 
náð mettunarþrýstingi sínum (oft kallað mettunargufuþrýstingur, sjá mettun). 
Gufuþrýsting verður því ávallt að gefa upp við ákveðið hitastig, oft og tíðum 
er miðað við 20°C. Gufuþrýstingur er stundum notaður til að ákveða stærðina 
á hættusvæðinu (radíus á hættusvæði), 100 kPa gefa 100 m radíus. Rétt er að 
árétta að í mörgum tilfellum er hættulegt að nota gufuþrýsting til ákvörðunar á 
hættusvæðinu og betra er að miða við hættusvæði eins og þau eru t.d. gefin upp 
í Emergency Response Guidebook (Canutec ERGO 2016). Ef nota á gufuþrýsting 
til að ákvarða stærð hættusvæðis þurfa að liggja fyrir greinargóðar upplýsingar 
um efnið og þekking stjórnanda þarf að vera yfirgripsmikil. Mikilvægt er að 
taka tillit til ráðandi umhverfishitastigs og vindálags.

Eftir því sem gufuþrýstingur efna er hærri eru þau hættulegri gagnvart 
bruna. Sé gufuþrýstingur hins vegar lágur er meiri hætta á að efnið valdi 
mengun á t.d. jarðvegi og grunnvatni. Gufuþrýstingur er ávallt borinn saman 
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við andrúmsloftið sem er 100 kPa 1 bar = 1 atms (loftþyngd). Einnig verður 
alltaf að hafa í huga hvaða hitastig er ráðandi og hversu mikill vindur er.

Tvísýnt hitastig (markhitastig). Markhitastig segir til um við hvaða hitastig hægt 
sé að breyta lofttegund (gufu) í vökva með samþjöppun. Ef ráðandi hitastig 
er hærra en markhitastig efnis er ekki hægt að þétta efnið í vökva, alveg sama 
hversu miklum þrýstingi er beitt.

Markhitastig vatns er 374°C, markhitastig súrefnis er hins vegar mínus 
118°C. Loft er ýmist nefnt gas eða gufa. Það er gufa fyrir neðan markhitastigið, 
þá er hægt að þétta það með samþjöppun. Fyrir ofan markhitastigið hafa 
sameindir næga hreyfiorku til að yfirvinna aðdráttarkraftana þótt þær liggi þétt 
saman. Loftið er þá nefnt gas. Oft ruglast menn í notkun orðanna gufa og gas.

Mettunarmörk. Mettun ákveðins efnis segir til um blöndunarhlutfall. Það sem 
skiptir mestu máli fyrir slökkviliðsmenn er í hvaða hlutföllum ákveðið efni er 
mettað í andrúmslofti, þ.e.a.s. andrúmsloftið tekur ekki við meiru af efninu. 
Andrúmsloftið er mettað ef það er í jafnvægi við efni (vökvann), vökvinn 
gufar upp en þéttist jafnhratt.

Eðlismassi m/v loft. Er blý þyngra en vatn? Ekki endilega. Það fer eftir því hvaða 
rúmmál er borið saman. Blý hefur hins vegar meiri eðlismassa. Eðlismassi 
er mælikvarði á massa einnar rúmmálseiningar efnis, mælieining kg/m3 eða 
g/cm3 (1 g/cm3 = 1000 kg/m3). Massaeining SI kerfisins er kílógramm (kg). 
Kílógrammið er nokkuð stór eining og því getur verið þægilegt að nota gramm 
(g). Staðalkílógrammið er ákveðið magn af platínumálmblöndu sem geymd er í 
París. Rúmmál er það rými sem hlutur eða efni fyllir og er mælt í rúmmetrum 
(m3). Rúmmetrinn er einnig talsvert stór mælieining og getur því oft verið betra 
að nota rúmsentimetra (cm3). Eðlismassi fastra efna og vökva breytist lítið eitt 
eftir hitastigi. Hann er yfirleitt gefinn upp við 20°C. Ef annað viðmiðunarstig 
er notað er það sérstaklega tekið fram. Í flestum tilfellum þenjast efnin örlítið 
út þegar þau eru hituð upp og aukning rúmmálsins veldur því að eðlismassinn 
minnkar. Eðlismassi lofttegunda breytist hins vegar mjög mikið með þrýstingi.

Eðlismassi = massi (kg)/rúmmál (m3)

Efni eðlismassi kg/m3 eðlismassi g/cm3

Andrúmsloft 1,0 0,0010
Korkur 250 0,25
Viður (beyki) 750 0,75
Brennsluspritt 750 0,75
Bensín 800 0,80
Polyethylen 920 0,92
Ís (0°C) 920 0,92
Vatn (4°C) 1000 1,0
Gler (breytilegt) 25000 25,0
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Efni eðlismassi kg/m3 eðlismassi g/cm3

Granít 2700 2,70
Ál 2700 2,70
Stál (ryðfrítt) 7800 7,80
Blý 11400 11,40
Kvikasilfur 13600 13,60
Platína 21500 21,50

Heilsufarsleg mörk. Margar eitraðar lofttegundir eru svo mengaðar að einingin 
hundraðshluti rúmmáls (vol%) er allt of stór. Í staðinn er styrkur efnisins 
talinn í milljónustu pörtum, þ.e. ppm (parts per million).

Ppm = fjöldi eininga af tilgreindu efni í milljón einingum lofts.

Vinnueftirlit ýmissa landa gefa út reglur um mengunarmörk ýmissa efna 
(mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun). Mengunarmörk efnis 
eru við hæstu leyfilegu meðaltalsmengun (tímavegið meðaltal) í andrúmslofti 
starfsmanna. Mengun getur stafað af einu efni eða blöndu efna. Gerður 
er greinarmunur á meðalgildi og þakgildi mengunarmarka. Meðalgildið er 
mesti leyfði styrkur (mettun) efnisins í vinnuumhverfi á dag við meðaltal, 
8 stunda vinnudag (allt árið í ótakmarkaðan árafjölda). Þetta gildi á einkum 
við vinnuumhverfið, þ.e. á stöðum þar sem hættuleg efni eru allan daginn í 
umhverfinu. Þetta gildi hefur því ekki mikla þýðingu fyrir slökkviliðsmenn.

Mengunarmörk: Mesta leyfilega mettun efnis í heilan vinnudag.

Í þessu sambandi hefur hæsta leyfilega þakgildi meiri þýðingu. Þá er átt 
við mengunarmörk (mestu leyfilegu mettun efnisins) í 15 mínútur eða aðra 
tilgreinda tímalengd sem tekin er fram í skrám um efnið.

Þakgildi: Mengunarmörk (mestu leyfilegu mettun) efnisins í 15 mínútur eða aðra 
tilgreinda tímalengd.

Ef ekki er vitað um þetta hámarksgildi er samt hugsanlegt að hægt sé að fá 
uppgefið viðmiðunargildi, sem er nærri lagi fyrir 15 mínútur. Þá er talað um 
skammtímagildi. Í rauninni kemur út á eitt fyrir björgunarmenn hvort gildið 
er miðað við.

Skammtímagildi: Gróft samanburðargildi fyrir 15 mínútur.

Skynjanleg mörk. Leyfileg hámarksmettun efnis, svonefnd mengunarmörk 
tilgreind í ppm, gefur grófa hugmynd um hve hættulegt efnið er. Því miður hafa 
slökkviliðsmenn í fæstum tilfellum möguleika á að mæla mettun í lofti þegar 
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þeir koma á stað þar sem efni hafa sloppið út eða losnað úr læðingi, þó nú séu 
til mælitæki, ætluð slökkviliðsmönnum, til að mæla mengunarhættuna við 
slíkar aðstæður. Slík tæki eru bæði dýr og vandmeðfarin. Í sumum tilfellum er 
hægt að hafa gagn af upplýsingamöppum um hættuleg efni. Þar er tilgreindur 
minnsti skynjanlegur vottur efnisins í ppm. Þá er átt við lágmarksmettun sem 
þarf til að maður finni lykt af efninu, þ.e.a.s. lyktarmörk. Ef þessi lyktarmörk 
eru miklu lægri en þakgildið (meðalgildi) eða skammtímagildið verða menn 
hættunnar varir í tæka tíð og geta forðað sér. Ef lyktarmörkin eru hins vegar 
álíka há og þakgildið (skammtímagildið) fyrir hæstu leyfilega mettun eða 
jafnvel hærri er ekki hægt að treysta lyktnæminu til þess að vara við hættunni. 
Því er það svo með mörg efni að lyktarmörkin eru ekki lægri en hættumörkin 
(þakgildi, skammtímagildi). Það efni sem beinast liggur við að nefna sem dæmi 
er kolsýringur. Hann getur verið í lífshættulegu magni í andrúmsloftinu án 
þess að eftir því sé tekið.

Miklu skiptir því að lesa sér vel til varðandi þennan þátt, þ.e. ef skynjanlegu 
mörkin eru ofar heilsufars eða skammtímamörkum er efnið því hættulegra. 

Skammtímaáhrif. Mörk skammtímaáhrifa eru mjög óljós enda geta þau verið 
mismunandi eftir einstaklingum. Hægt er að tala um að skammtímaáhrif liggi 
á milli höfuðverks og dauða og að áhrifin vari frá einni mínútu til nokkurra 
klukkustunda.

10.3.2  Eitrunarmiðstöð Landsspítala 
háskólasjúkrahúss

Eitrunarmiðstöðin rekur símaþjónustu allan sólarhringinn þar sem gefnar eru 
ráðleggingar um viðbrögð við eitrunum og upplýsingar um eiturefni. Þessi 
þjónusta er starfrækt fyrir alla landsmenn. Mikilvægt er að brugðist sé skjótt 
og rétt við eitrunum og í mörgum tilfellum má leysa málið með leiðbeiningum 
frá starfsfólki eitrunarmiðstöðva án þess að til frekari meðferðar þurfi að koma.

•  Eitrunarmiðstöðin tekur þátt í forvarnarstarfi með þátttöku í ýmsum verkefn
um sem miða að því að koma í veg fyrir eitranir.

•  Eitrunarmiðstöðin safnar upplýsingum um eitranir á Íslandi til að vera 
betur í stakk búin til að veita góða og markvissa þjónustu.

• Eitrunarmiðstöðin stundar rannsóknir á eitrunum.

•  Eitrunarmiðstöðin gefur út fréttabréf fyrir heilbrigðisstarfsmenn sem dreift 
er á heilsugæslustöðvar.

•  Eitrunarmiðstöðin heldur fræðslufyrirlestra um eitranir fyrir heilbrigðis
starfsmenn og aðra sem eftir því óska.

Einfaldar leiðbeiningar um samskipti við Eitrunarmiðstöðina
Þegar þú hringir í síma Eitrunarmiðstöðvarinnar er gott að hafa eftirfarandi 
upplýsingar við höndina til þess að hægt sé að aðstoða þig hratt og örugglega:
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1.  Hvaða efni og hversu mikið magn er um að ræða? Gott er að hafa umbúðir 
utan af lyfi eða efni þegar hringt er.

2. Aldur, kyn og þyngd viðkomandi.
3. Hvað er langt síðan atburðurinn átti sér stað?
4. Hvaða einkenni hafa komið fram?

Hafið samband við Eitrunarmiðstöðina í síma 543 2222 til að fá leiðbeiningar 
um hvað eigi að gera. Símaþjónustan er opin allan sólarhringinn.

10.3.3 Emergency response guidebook
Emergency response guidebook fyrir fyrsta viðbragðslið er amerísk handbók 
sem einnig er hægt að nálgast á Inter netinu.

Bókinni er skipt upp í fjóra kafla í mismun andi litum.
Fremst eru gul blöð, þar sem efnun um er raðað upp í UN númer. Næst 

koma blá blöð en þar er efnunum raðað eftir stafrófsröð, þar á eftir kemur 
tilvísunar númer og svo UN númer efnisins.

Appelsínugulu blöðin vísa þá í tilvísunar númer efnisins, sem eru frá 111 
til 172. Þar er m.a. fjallað um:

Mögulega hættu efnisins (potential haz ards) gagnvart heilsu, eldi eða 
spreng ingu, almanna hættu, hlífðar fatn að, rýmingu vegna leka eða elds, 
neyðar viðbrögð t.d. vegna elds, leka og 
uppgufun ar og fyrstu hjálp.

Sum efni í gulu og bláu köflunum eru 
yfirstrikuð (yfirlituð) með sama lit og kafl
inn (t.d. með gulu í gula kaflan um), þetta 
táknar að sérstaklega þarf að athuga með 
rýmingu svæðisins og ættu menn því að 
líta hið fyrsta á viðkomandi efni á grænu 
blöðunum.

Græn blöð fjalla um lokunarsvæði. Fyrst 
kemur dálkur sem segir til um fyrstu lokun, 
þá dálkur sem segir til um frekari lokun 
miðað við minni háttar leka og hvort um 
er að ræða dag eða nótt. Þá kemur dálkur 
sem segir til um lokun ef um stærri leka 
er að ræða og þá einnig eftir því hvort um 
er að ræða dag eða nótt. Bókin er auðveld 
í notkun.

 

10.3.4 Flutningsslysakort (ADR)
Flutningsslysakort (skriflegar leiðbeiningar) með upplýsingum um hvaða 
hættur stafa af efninu og hvernig bregðast skuli við óhöppum á ávallt að 
fylgja með í ökutækjum sem flytja hættulegan farm. Eftirfarandi upplýsingar 
eiga að koma fram:

 

Mynd 10.5 Emergency  
response guidebook.
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•  Nafn á efninu eða varningn
um, flokki og UN númeri.

•  Hvaða hætta fylgir þeim hættu
lega varningi sem flutt ur er og 
hvaða öryggis ráð stafan ir eru 
nauðsynlegar til þess að forðast 
hana.

•  Hvernig bregðast á við tjóni 
og hvaða meðhöndlun á við 
í því tilviki er fólk kemst í 
snertingu við efnið sem flutt 
er eða efni sem það gefur frá 
sér.

•  Aðgerðir sem grípa þarf til 
við bruna og einkum hvers 
konar slökkviefni á að nota.

•  Aðgerðir sem grípa þarf til ef 
umbúðir rofna eða skemmast, 
eða skemmdir verða á efni 
sem flutt er, þ.m.t. heppileg 
ísogsefni, einkum ef hættuleg 
efni hellast á veginn.

•  Hvaða persónulegur hlífðar
bún aður er nauðsynlegur 
vegna hættulegra eiginleika 
efnis ins.

Framleiðandi eða sendandi útbýr leiðbeiningar fyrir hvert hættulegt efni eða 
flokk hættulegra efna. Eitt eintak af leiðbeiningunum skal vera í stjórnhúsi 
bifreiðarinnar við flutning.

Ef slökkviliðsmenn eða aðrir koma á vettvang þar sem ökutæki með hættu
legan varning hefur lent í óhappi ætti það að vera eitt af fyrstu aðgerðum á 
staðnum að leita að þessu flutningsslysakorti.

Flutningsslysakort á að vera í stjórnhúsi bifreiðarinnar við flutning.

Sambærilegar upplýsingar eiga innflytjendur og söluaðilar að láta útbúa, þessi 
upplýsingablöð á að vera hægt að nálgast hjá þeim.

Vinnueftirlitið hefur einnig látið útbúa öryggisleiðbeiningar (nefnd efna
lýsinga blöð), sem innihalda upplýsingar um sérstaka hættu, sem er samfara 
notkun eiturefna og hættulegra efna. Markmiðið með útgáfu þessara blaða 
er að fræða þá sem vinna með slík efni og eru í snertingu við þau um rétta 
umgengni við efnin og viðbrögð, beri eitthvað út af.

Mynd 10.6 Flutningsslysaspjald
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10.4  Merkingar á hættulegum 
efnum, efni og mismunandi 
ástand þess

10.4.1 Merkingar á efnum og hættulegum farmi

Lög og reglugerðir
Fjallað er um flutninga á hættulegum varningi í ýmsum lagagreinum og 
reglugerðum settum samkvæmt þeim. Um flutning á hættulegum farmi á vegum 
gildir reglugerð nr. 984/2000. Um flutning á sjó gilda reglur nr. 801/1982 um 
flutning á hættulegum varningi, settar af Samgönguráðuneytinu. Um flutning 
á hættulegum varningi í lofti gildir reglugerð nr. 332/1990 um öruggan flutning 
hættulegs varnings flugleiðis, sett af Samgönguráðuneytinu.

Eftirlit með flutningi á landi.
Lögreglan annast eftirlit með flutningum á vegum landsins. Hún hefur vald 
til að stöðva ökutæki og athuga hvort ökumaður hafi tilskilin réttindi. Hún 
getur látið skoða hvort búið sé um farm samkvæmt settum reglum og hvort 
ökutækið sé í lögmætu ástandi og látið stöðva flutninga ef þurfa þykir.

Vinnueftirlitið hefur yfirumsjón með framkvæmd reglugerðar nr. 984/2000 
um flutning á hættulegum farmi. Það hefur eftirlit með því að fyrirtæki sem 
flytja hættulegan farm hafi einhvern með tilskilin réttindi til að flytja farminn 
í sinni þjónustu.

Umhverfisstofnun hefur yfirumsjón með eftirliti með mengunarvörnum 
gagnvart ytra umhverfi og flutningi spilliefna og úrgangs.
Heilbrigðisnefndir sveitarfélaganna hafa eftirlit með flutningi spilliefna og 
sérstaks úrgangs og gefa út starfsleyfi fyrir slíkan flutning.
Geislavarnir ríkisins hafa eftirlit með flutningi á geislavirkum efnum.
Siglingastofnun Íslands hefur eftirlit með flutningi á hættulegum varningi á sjó.
Flugmálastjórn hefur eftirlit með flutningi hættulegs varnings sem fluttur 
er flugleiðis.

Lögreglan annast eftirlit með flutningum á vegum landsins.

Flutningur á hættulegum farmi á landi: Í reglugerð nr.984/2000 er m.a. sagt 
að ADR reglurnar gildi hér á Íslandi. ADR stendur fyrir „Accord européen 
relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“. 
ADR reglurnar snúa m.a. að merkingum á farmi, magni sem má flytja, hvaða 
efni megi samlesta, merkingum á flutningstækjum, útbúnaði ökutækja og 
réttindum til þess að mega flytja hættulegan varning. Að grunninum til gilda 
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sömu eða svipaðar reglur um flutning á sjó (IMDG), flutning í lofti (DGR) og 
flutning með járnbrautum (RID). Nokkur sérmerki eru fyrir hvern flokk og 
einnig eru sum merkin ekki alveg eins, í flestum tilvikum ætti sá sem er vel 
að sér í ADR að þekkja merkin í hinum flokkunum.

Hver er skilgreiningin á hættulegum varningi? Samkvæmt ADR er hún 
eftirfarandi: Hættulegur varningur er efni og hlutir sem vegna efna eða 
eðlisfræðilegra eiginleika eru;

• sprengifimir,

• eldfimir,

• með hættu á sjálftendrun,

• eitraðir,

• geislavirkir,

• ætandi

•  og sem við ranga eða óvarlega meðhöndlun við flutning geta valdið skaða 
á dýrum, fólki og umhverfi.

Þar sem margir aðilar geta komið að flutningi geta margir borið ábyrgð á því 
að hann fari rétt fram.

ADR gildir á landi, IMDG á sjó, DGR í lofti og RID fyrir járnbrautir.

10.4.2 Merkingar
Öllum hættulegum varningi er gefið sérstakt númer, svonefnt UN númer (SÞ 
númer, Sameinuðu þjóða númer). Það er notað til að auðkenna hættulegan 
varning í flutningum. Hættulegum varningi er skipt í níu hættuflokka auk 
undirflokka. UN númerið er sett á svokallað hættuskilti sem sett er á farminn, 
en auk þess er hættunúmer á þessu hættuskilti. Einnig eru notuð varúðarmerki 
til að merkja hættulegan varning við flutning. Þriðja tegundin af merkjum eru 
varnaðarmerki en þau eru notuð á umbúðir utan um hættuleg efni.

Helstu merkingar á hættulegum varningi eru: Varúðarmerki, hættuskilti sem 
skiptist í UN-númer og hættunúmer og varnaðarmerki.

Mynd 10.7c UN númerMynd 10.7b EiturMynd 10.7a Varúðarmerki
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Hættuflokkar Sameinuðu þjóðanna
Samkvæmt ADR reglunum er hættu legum varningi skipt í 13 hættu flokka. 
Flokkunin byggist á tilmælum Sameinuðu þjóðanna um flutning á hættu
legum farmi (Recommen dations on the Transport of Danger ous Goods). 
Flokkarnir eru 8.

Flokkur Efni

1 Sprengifim efni.
2 Lofttegundir (gastegundir).
3 Eldfimir vökvar.
4.1 Eldfim föst efni.
4.2 Efni með hættu á sjálftendrun.
4.3 Efni sem mynda eldfimar lofttegundir með vatni.
5.1 Eldnærandi efni.
5.2 Lífræn peroxíð.
6.1 Eiturefni.
6.2 Smitefni.
7 Geislavirk efni.
8 Ætandi efni.
9 Ýmis hættuleg efni.

Varúðarmerki og merking þeirra.

Flokkur 1, sprengifim efni og hlutir:
Sprengiefni eru föst, fljótandi eða hlaupkennd efni eða efnablöndur sem 
við efnahvörf geta myndað lofttegundir svo hratt að það getur valdið skaða 
á fólki og umhverfi. Skoteldar eru efni sem gefa frá sér varma, ljós, hvell, 
lofttegundir eða reyk eða blöndu af þessu út af efnahvarfi (ekki sprengingu) 
sem viðheldur sér sjálft.

Mynd 10.8a Mynd 10.8b
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Efni í 1. flokki skiptast í sex undirflokka.

• 1.1 Mikil sprengihætta (heildarsprenging).

•  1.2 Mikil sprengihætta  flísar og brot (ekki 
heildarsprenging).

• 1.3 Aðallega eldhætta.

• 1.4 Lítil sprengihætta.

• 1.5 Mjög lítil sprengihætta.

• 1.6 Mjög lítil sprengihætta  sprengihlutar.

Til flokks 1 teljast:

Dæmi um efni í flokki 1:

• 1.1 Dýnamít, hvellhettur og jarðsprengjur.

• 1.2 Handsprengjur.

• 1.3 Neyðarblys, flugeldar og rakettur.

• 1.4 Reykblys.

Flokkur 2, lofttegundir (gastegundir):
Lofttegundir eru efni sem hafa gufuþrýsting sem er 300 kPa (3 bör) eða þar 
yfir við 50°C eða eru í fullkomnu loftkenndu ástandi við 20°C og þrýsting inn 
101,3 kPa (1,013 bör)

• Lofttegundir undir þrýstingi.

• Loftegundir í vökvaformi.

•  Uppleystar loftegundir í vökva undir þrýstingi.

• Úðabrúsar.

Undirflokkar:
• 2.1 Eldfimar gastegundir.

• 2.2 Óeldfimar gastegundir.

• 2.3 Eitraðar gastegundir.

•  2.4 Hvorki brennanlegar né eitraðar gastegundir.

• A  Kæfandi (asphyxian).

• O  Eldnærandi (oxidizing).

• F  Eldfimt (flammable).

• T  Eitrað (toxic).

• TF  Eitrað og eldfimt.

Mynd 10.9b Flokkur 2

Mynd 10.9a Flokkur 1

Mynd 10.8c
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• TC  Eitrað og ætandi (corrosive).

• TO  Eitrað og eldnærandi.

• TFC  Eitrað, eldfimt og ætandi.

• TOC  Eitrað, eldnærandi og ætandi.

Dæmi um efni í flokki 2:

• 2.1 Butan, propan, asetýlen og metangas.

• 2.2 Koldíoxíð CO2.

• 2.3 Klór og ammoníak.

• 2.4 Köfnunarefni N2 og koldíoxíð CO2.

Flokkur 3, eldfimir vökvar.
Í þessum flokki eru þrír undirflokkar sem miðast 
við blossamark:

•  Mjög hættuleg efni, eldfimur vökvi með suðu
mark að hámarki 35°C og eldfimur vökvi með 
blossamark undir 23°C sem er mjög eitraður 
eða mjög ætandi.

•  Hættuleg efni, eldfimur vökvi með blossamark 
undir 23°C sem ekki fellur undir „mjög hættuleg 
efni“.

•  Hættuminni efni, eldfimur vökvi með blossa
mark á bilinu 23°C til 61°C.

Dæmi um efni í flokki 3:

• Bensín, blossamark 40°C til 20°C.

• Dísilolía, blossamark 55°C til 60°C.

• Etanól, blossamark 12°C.

• Aceton, blossamark 19°C.

Eldfimir vökvar eru efni sem kviknar í við minna 
en 61°C og sem eru í vökvaformi við 20°C. Eldfimir 
vökvar geta allt í senn verið eldfimir, valdið sprengi
hættu og mengað umhverfi.

Stór hluti eldfimra vökva er viðkvæmur fyrir 
stöðu raf magni. Það ætti að vera regla að hella aldrei 
vökv um með lágu blossamarki í beinni bunu, séu 
ílát ekki jarðtengd. Sumir eldfimir vökvar eru einnig 
ætandi, t.d. bútýlamín og tríetýlamín.

Vökvi er skilgreindur sem eldfimur ef blossamarkið er 61°C eða lægra og efnið 
er í vökvaformi við 20°C.

Flokkur 4.1, eldfim föst efni:
Í þessum flokki eru föst efni sem auðvelt er að kveikja í og sem kviknað getur í 
frá neista eða vegna núnings. Einnig efni sem geta sundrast vegna breytinga á 

Mynd 10.10 Blossamark

Mynd 10.9c Flokkur 3
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hitastigi í flutningi. Flokknum tilheyra einnig efni 
sem eru sprengifim en vætt með vatni eða alkóhóli 
eða innihalda það mikið magn af mýkingarefnum 
eða öðru að þau eru ekki lengur sprengifim.

 
Flokkur 4.1 skiptist í 3 undirflokka:

• Mjög hættuleg efni.

• Hættuleg efni.

• Hættuminni efni.

Dæmi um efni í flokki 4.1:

• Brennisteinn.

• Rauður fosfór.

• Magnesíum.

Flokkur 4.2, eldfim föst efni sem hætt er við sjálftendrun:
Efni, þ.m.t. blöndur og lausnir (í föstu eða fljótandi formi), sem kviknar í 
við snertingu við andrúmsloft, jafnvel í litlu magni. Þessi efni flokkast undir 
sjálftendrandi efni. Sjálftendrandi efni eru efni sem kviknar í við herbergishita 
án annars áreitis. Ástæður sjálftendrunar geta verið:

•  Íkveikjumark efnisins er svo lágt að það er 
undir herbergishita og því kviknar í því.

•  Oxun á sér stað og orkan sem losnar við oxun
ina nægir til að hækka hitastig efnisins þannig 
að það fari yfir íkveikjumörk þess og þá kviknar 
í því.
 

Dæmi um efni í flokki 4.2:

• Línolía.

• Fiskimjöl.

• Kol.

• Frækökur.

• Hvítur og gulur fosfór.

Flokkur 4.3, efni sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn:
Í þessum flokki eru þau efni sem mynda eldfimar gastegundir við snertingu 
við vatn og valda þar með eldhættu. Gerist þetta 
í lokuðu rými er yfirvofandi hætta á að rúmmáls
aukningin verði svo hröð að sprenging verði.

Dæmi um efni í flokki 4.3:

• Natríum Na, fast, málmkennt frumefni.

• Kalíum K, fast, málmkennt frumefni.

•  Kalsíumkarbíð, það er notað við framleiðslu 
á acetyleni.

Nokkur efni, t.d. natríum, mynda ásamt vatni 
lofttegundina vetni. Við efna hvarfið skapast svo Mynd 10.11c Flokkur 4.3

Mynd 10.11b Flokkur 4.2

Mynd 10.11a Flokkur 4.1
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mikill varmi að vetnið myndast með sprengihraða og málmurinn byrjar 
venjulega að brenna. Vörurnar í þessum flokki hvarfast yfirleitt við raka á 
yfirborði húðar svo að ætandi áhrif þeirra skaða hana.

Flokkur 5.1, eldnærandi/oxandi efni:
Efni í þessum flokki eru ekki alltaf sjálfbrennanleg 
en geta gefið frá sér súrefni og valdið, viðhaldið eða 
magnað bruna. Efni sem eru eldnærandi innihalda 
súrefni. Við upphitun eða efnahvarf getur súrefnið 
losnað og haft áhrif á þróun elds eða sprengingar.

Dæmi um efni í flokki 5.1:
Áburður, eiturefni (skordýraeitur o.fl.) og sprengi
efni innihalda gjarnan eldnærandi efni. Efnavörur 
sem hafa nitrat, klórat, klóríð, eða per sem hluta 
af nafni sínu eru líkleg til þess að vera eldnærandi 
efni.

Efni sem eru eldnærandi innihalda súrefni.

Flokkur 5.2, lífræn peroxíð:
Lífræn peroxíð eru lífræn efnasambönd (sambönd kolefnis) sem innihalda 
eina eða fleiri keðjur tveggja súrefnisatóma (OO) sem líta má á sem afleiðu 
af vetnisperoxíði (HOOH) þar sem líf rænt efni hefur komið í stað vetnisins. 
Lífræn peroxíð eru óstöðug gagnvart hita og geta sundrast með vaxandi hraða 
og mikilli hitamyndun við venjulegt eða hækkað hitastig. Sundrunin getur 
hafist vegna varma, núnings, höggs eða snertingar við önnur efni (t.d. sýrur, 
þungmálmasambönd, amín). Sundrunarhraðinn eykst með vaxandi hitastigi en 
er mismunandi eftir efnum. Við sundrunina geta myndast heilsuspillandi eða 
eldfimar lofttegundir. Sum peroxíð geta sundrast 
með sprengihraða, sérstaklega ef þau eru í þéttum 
umbúðum. Hægt er að draga úr áhættu með því 
að nota þynningarefni eða viðeigandi umbúðir. 
Mörg lífræn peroxíð brenna mjög kröftuglega. Viss 
lífræn peroxíð valda alvarlegum ætiskemmdum á 
hornhimnu og húð, jafnvel við minnstu snertingu.

Dæmi um efni í flokki 5.2:
Lífræn peroxíð eru mikið notuð í efnaiðnaði sem 
hvatar eða til þess að byggja upp hörku (t.d. lím/
lakk).

Flokkur 6.1, eitruð efni:
Til þessa flokks teljast efni sem vitað er af reynslu eða eftir dýratilraunir að 
geta við innöndun, húðsnertingu eða neyslu í litlu magni valdið heilsutjóni 
eða leitt til dauða. Eitruð efni skiptast í eftirfarandi undirflokka:

Mynd 10.12b Flokkur 5.2

Mynd 10.12a Flokkur 5.1
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• Mjög eitruð efni.

• Eitruð efni.

• Lítið eitruð efni.

Eitruð efni geta þar að auki verið eldfim, ætandi 
og oxandi/eldnærandi. Þetta er stór flokkur ólíkra 
efna. Hér hafa verið sett öll efni, þar sem eitrunar
hætta er aðalhættan við flutning úti á vegum.

Dæmi um efni í flokki 6.1:

• Arsen (Arsenic).

• Taugagas og sinnepsgas.

• Skordýraeitur.

Eitruð efni eru efni sem vitað er, af reynslu eða eftir dýratilraunir, að geta við 
innöndun, húðsnertingu eða neyslu í litlu magni valdið heilsutjóni eða leitt til 
dauða.

Flokkur 6.2, smitefni:
Í þessum flokki eru efni sem innihalda, eða sterkar 
líkur eru á að innihaldi sjúkdómsvaldandi efni fyrir 
menn eða dýr. Með sjúkdómsvaldandi efnum er í 
þessu tilviki t.d. átt við örverur, veirur og erfða
breyttar örverur og veirur sem geta, eða telja má 
að geti, valdið sjúkdómum í mönnum eða dýrum. 
Efnin falla einungis undir ákvæði reglnanna ef þau 
geta valdið sjúkdómum við snertingu, innöndun 
eða neyslu. Til þessa flokks teljast:

• Smitandi efni sem skapa mikla hættu.

• Önnur smitandi efni.

• Tóm ílát.

Dæmi um efni í flokki 6.2:

• Miltisbrandur (baktería).

• Örverur.

• Veirur.

Smitefni eru efni sem innihalda, eða sterkar líkur eru á að innihaldi, 
sjúkdómsvaldandi efni fyrir menn eða dýr.

Flokkur 7, geislavirk efni:
Mikill munur er á efnum í flokki 7 og efnum í öðrum flokkum því að efni í 
flokki 7 senda frá sér geislun sem getur haft áhrif í mismunandi fjarlægð eftir 
efnum og umbúðum. Geislavirkt efni er efni sem inniheldur geislavirka(r) 
kjarntegund(ir) sem sendir(a) frá sér jónandi geislun þar sem bæði magnstyrkur 

Mynd 10.13a Flokkur 6.1

Mynd 10.13b Flokkur 6.2
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og heildarstyrkur í sendingunni fer yfir tiltekin mörk. Varúðarmerki fyrir 
geislavirk efni eru annað hvort alveg hvít með texta eða gul á efri helmingi 
en hvít á þeim neðri. Einnig koma rómversku tölustafirnir IIIIII á merkinu. 
Því hærri tala, því hættulegra efni og meiri geislunarhætta. Möguleikarnir 
eru IHvítt, IIGult eða IIIGult. Undirflokkarnir eru þrettán og hér á landi er 
langalgengast að efnin séu í flokk um 1–4, en einmitt þessa flokka þarf ekki að 
merkja með varúðarmerkjum. Algengasta notkun á geislavirkum efnum hér á 
landi er á sjúkra stofn un um. Hjartagangráður sem komið hefur verið fyrir í sjúk
lingi og afgangar af geisla virkum lyfjum í sjúklingi falla ekki undir reglurnar.

Dæmi um efni í flokki 7 sem notuð eru í iðnaði og heilsugæslu:

• Joð  125.

• Kobolt  60.

• Cesíum  137.

Geislavirk efni hér á landi eru aðallega notuð á sjúkrahúsum.

Flokkur 8, ætandi efni:
Efni í flokki 8 eru efni sem valda ætisárum á vefjum og slímhimnum við 
snertingu, valda skemmdum á öðrum farmi, flutningsbúnaði eða flutningstæki 
eða skapa hættu ef þau leka út. Einnig efni sem mynda ætandi vökva við 
blöndun við vatn eða mynda ætandi gufur eða úða komist þau í snertingu við 
rakann í andrúmsloftinu. Ætandi efnum er skipt í þrjá flokka; sýrur, basa og 
önnur ætandi efni. Einnig er ætandi efnum skipt í eftirfarandi undirflokka:

• Mjög ætandi.

• Ætandi.

• Lítið ætandi

Efni í þessum flokki æta í sundur flest efni, t.d. vefnað, pappír og marga 
málma. Þannig sundrast efnið í hluta og oft myndast um leið lofttegund og 
varmi. Í vissum tilfellum myndast vetni sem hætta er á að geti kviknað í. Séu 
notaðar rangar umbúðir geta bæði umbúðir, efni og farartæki æst í sundur. Sé 
ólíkum ætandi efnum blandað saman geta orðið mjög öflug efnahvörf, með 
t.d. myndun lofttegunda.

Mynd 10.14a Flokkur 7 Mynd 10.14b Flokkur 7 Mynd 10.14c Flokkur 8
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Dæmi um efni í flokki 8:
Sýrur (súr efni).

• Saltsýra.

• Saltpéturssýra.

• Brennisteinssýra.
Basar (lútkennd efni).

• Vatnslausn af ammoníaki.

• Vítissóti.

• Sóti.
Önnur ætandi efni.

• Natríumhypóklóríð, NaOCL.

• Formaldehýð.

Ætandi efni geta verið basísk eða súr.

Flokkur 9, önnur hættuleg efni og hlutir:
Í flokki 9 eru efni sem valda hættu sem fellur ekki undir aðra flokka. Efnum 
í flokki 9 er skipt í eftirfarandi undirflokka:

• Efni sem geta valdið heilsutjóni við innöndun á ryki af þeim.

• Efni eða hlutir sem geta myndað díoxíð við bruna.

• Efni sem mynda eldfimar lofttegundir.

• Litiumrafgeymar.

• Öryggisbúnaður.

• Efni hættuleg ytra umhverfi.

Mynd 10.15a Ætandi efni Mynd 10.15b Ætandi efni

Mynd 10.17 Flokkur 9, Önnur hættuleg efniMynd 10.16 Flokkur 9
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• Efni flutt upphituð.

• Önnur hættuleg efni sem falla ekki undir neina aðra flokka.

• Tómar umbúðir.

Efni í flokki 9 skiptast í eftirfarandi undirflokka:

• Hættuleg.

• Hættuminni.

Dæmi um efni í flokki 9:

• Asbest.

• PCB.

• Líknarbelgir í bíla.
 

Í flokki 9 eru önnur hættuleg efni sem ekki falla undir neinn af áðurnefndum 
flokkum.

Hættuskilti
Við flutning á hættulegum farmi samkvæmt ADR verður að merkja ökutækið 
með tveimur ferhyrndum appelsínugulum endurskinsskiltum með svörtum 
ramma.

Hættuskilti á að merkja með hættunúmeri í efri helminginn og UN númeri 
(Sameinuðuþjóðanúmeri) í neðri helminginn.

Öll efni sem framleidd eru eiga að fá UN númer. Síðan er hægt að fá 
handbækur eða komast í gagnabanka þar sem hægt er að fletta upp efninu 
bæði eftir númeri og heiti, lesa sér nánar til um efnið og helstu hættur af því, 
hvað beri að gera ef slys verður o.s.frv.

Fyrsta talan í hættunúmerinu gefur meginhættuna til kynna. Önnur og 
þriðja tala gefa aðrar hættur til kynna:

 0. Án merkingar.
 1. Ekki notað.
 2. Gas getur myndast.
 3. Eldhætta (gas eða vökvi).
 4. Eldfimt fast efni.
 5. Hætta á oxun.
 6. Hætta á eitrun.
 7. Hætta á geislavirkni.
 8. Hætta á ætingu.
 9. Hætta á skyndilegu öflugu efnahvarfi.

Nægi ein tala til að tákna hættuna kemur 0 á eftir henni. Tvítekin tala þýðir 
áherslu á þá hættu sem sú tala táknar. „X“ fyrir framan hættunúmerið þýðir 
að efnið hvarfast á hættulegan hátt við vatn.

Talan 33 gefur þar af leiðandi til kynna mjög eldfiman vökva, 66 gefur 
til kynna mjög eitrað efni og 88 gefur til kynna mjög ætandi efni. Séu fyrstu 
tvær tölurnar 22 er um að ræða djúpkælda lofttegund, ef tvær fyrstu tölurnar 
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eru 44 er um að ræða eldfimt fast efni sem 
er bráðið og mjög heitt. X423 merkir eldfimt 
fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eld
fima lofttegund. Þegar hættunúmerið er X333 
er átt við sjálftendrandi vökva sem hvarfast 
kröftuglega við vatn. Í Viðauka III við reglugerð 
nr 1077/2010 um flutning á hættu legum efnum 
er yfirlit yfir merkingu hættu númera.

Ef tala er tvítekin í hættunúmeri þýðir það áherslu á þá hættu sem sú tala táknar.

Merking ökutækja
Eins og áður hefur komið fram þarf að merkja ökutæki sem flytur hættulegan 
varning með varúðarmerki og hættuskilti. Einnig þarf að merkja lausa gáma 
sem fluttir eru með ökutækjum.

Ökutæki eiga að vera merkt með varúðarmerkjum þegar það á við, í sumum 
tilvikum með viðbótarvarúðarmerkjum, s.s. 6,1 og 8, auk merkjanna fyrir 
aðalhættuna. Merkin skulu fest á báðar hliðar og að aftan á þann hluta ökutækis 
sem er lestaður með viðkomandi efni. Lausa gáma þarf að merkja á öllum 
hliðum. Ef verið er að flytja stykkjavöru, þ.e. lítið magn af einni vöru eða 
margar litlar einingar af mismunandi vörum þarf ekki að merkja ökutækið 
með varúðarmerkjum.

Eftirfarandi reglur gilda um hvernig merkja skuli ökutæki með hættuskiltum:

• Stykkjavara: Ónúmeruð skilti að framan og aftan.

• Sprengifim efni: Ónúmeruð skilti að framan og aftan.

•  Tankbílar: Númeruð skilti á hliðum, ónúmeruð skilti að framan og aftan. 
Sé aðeins flutt eitt efni er nægjanlegt að merkja með númeruðum skiltum 
að framan og aftan.

•  Gámatankar: Við flutning á minni tönkum en 1 m3 má merkja eins og við 
flutning á stykkjavöru (sé það gert gilda einnig reglurnar um varúðarmerki 
eins og fyrir stykkjavöru). Við flutning á stærri tönkum á að merkja eins 
og um tankbíl væri að ræða.

•  Ósekkjað efni: Númeruð skilti á hliðum og ónúmeruð að framan og aftan. 
Sé einungis flutt eitt efni er nægilegt að merkja með númeruðum skiltum 
að framan og aftan.

• Gámaflutningar: Ónúmeruð skilti að framan og aftan.

Í ADR reglunum eru nokkur ákvæði um undanþágur að öllu eða nokkru leyti 
frá ákvæðum reglnanna. Þessi ákvæði eru nokkuð ítarleg og verður einungis 
farið yfir þau atriði sem líklegt er að nýtist slökkviliðsmönnum á vettvangi.

Einkaaðilar sem flytja hættulegan varning til eigin nota eða vegna íþrótta 
eða útilífsiðkunar eru undanþegnir reglunum. Varningurinn á að vera í umbúð
um sem notaðar eru í smásöluverslunum. Magnið má ekki fara yfir viss hámark 
(breytilegt) og hver eining má ekki innihalda meira en 450 lítra.

Flutningur á hættulegum varningi, sem lokaður er inni í vélum eða búnaði 

Mynd 10.18 Hættuskilti
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og er t.d. notaður sem eldsneyti eða kælivökvi vélanna eða búnaðarins, er 
undanþeginn reglunum.

Fyrirtæki sem ekki hafa flutninga að aðalstarfsemi en flytja hættulegan farm, 
t.d. í fyrirtæki eða á byggingarsvæði vegna eftirlits, viðgerða eða viðhalds eru 
undanþegin reglunum. Undanþágan gildir ekki við flutning á hættulegum 
varningi í eigin geymslur fyrirtækjanna.

Í reglugerð nr. 415/2014 er kveðið á um merkingar og meðferð eiturefna, 
hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni og ætlaðar eru til 
dreifingar á almennum markaði í smásölueiningum. Sama á við um efni og 
vörutegundir sem ætlaðar eru til notkunar á vinnustöðum. Einnig eru notaðar 
svokallaðar hættusetningar (Hsetningar) og varnaðarsetningar (Vsetningar) 
sem segja nánar frá hættum efnisins. Ekki verður farið nánar yfir þessar 
merkingar.

Aðrar merkingar
Eins og áður hefur komið fram eru ADR reglur 
um merkingar á flutningi á hættulegum varningi 
á landi, IMDG á sjó, RID með járnbrautum og DGR 
um flutninga í lofti. Því miður er þetta ekki sam
ræmt um allan heim en oftast er þó hægt að lesa 
úr merkingunum ef menn kunna ADR reglurnar. 
Frávikin eru mörg en það sem snýr aðallega að 
okkur eru öðruvísi merkingar í Bandaríkjunum 
og verður farið lauslega yfir eina þeirra hér. Sú 
merking er kennd við National Fire Protection Association (NFPA).

Uppbyggingin er stór tígull með fjórum minni tíglum inn í, síðan er hver 
minni tígullinn merktur með sérlit og númeri eða bókstaf. Rauði tígullinn 
merkir hve mikil eldhættan sé, blái tígullinn segir til um hver hættan sé fyrir 
líf og heilsu, guli tígullinn merkir hættu frá efnahvörfum og hvíti tígullinn 
merkir sérstaka hættu. Í tíglunum miðjum eru svo tölur á bilinu 04, því hærri 
tala, því meiri hætta. Í hvíta tíglinum er aftur á móti bókstafur sem táknar 
ákveðna hættu. Annað hvort þurfa menn að kunna þetta utan að eða hafa 
með sér stuðningskort.

Mynd 10.20 
Varnaðarmerki

Mynd 10.19a Merking ökutækjaMynd 10.19b  
Merking ökutækja
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10.5 Varnir gegn hættulegum efnum

10.5.1 Inngangur
Engin ein tegund af hlífðarbúnaði getur varið slökkviliðsmanninn fyrir öllum 
tegundum af hættum og hættulegum efnum. Venjulegur slökkviliðsgalli 
ver hann fyrir ýmsum hættum, hann er til í ýmiss konar samsetningum og 
mismunandi efnum. Mikið af þeim hættum sem steðja að slökkviliðsmönnum 
má útiloka með hlífðarfatnaði eða búnaði sem tekur ekki langa stund að 
klæðast. Skortur á búnaði eða búnaður sem ekki er rétt notaður getur því haft 
mjög alvarlegar afleiðingar fyrir slökkviliðsmanninn.

Lágmarksútbúnaður í efnaóhappi er öndunarbúnaður. Slökkvigallinn getur 
gefið einhverja vörn í efnaóhappi en er ekki hannaður sérstaklega sem slíkur. 
Hann skyldi aðeins nota við lífbjörgun þar sem vinnutími (björgunartími) er 
ekki langur. Eftir því sem vinnutíminn á hættusvæðinu er lengri eykst þörfin 
á réttum efnabúningi.

 

10.5.2 Hættur af efnum
Mörg efni eru hættuleg lífi og heilsu manna og umhverfi. Hversu mikil hættan 
er ræðst fyrst og fremst af magninu sem um er að ræða og því hversu hættuleg 
efnin eru. Eiginleikar þeirra geta valdið ýmsum ólíkum viðbrögðum, afleiðing
um og efnahvörfum hjá fólki og í umhverfinu. Þetta á bæði við um beina 
snertingu og sem afleiðing af efnahvarfi sem efnin taka þátt í. Til þess að hægt 
sé að velja réttar varnir þurfa menn að hafa þekkingu bæði á beinu hættunni 
og þeim hættum sem fylgja efnunum. Föst efni (sem hafa hærra bræðslumark 
en umhverfishitinn) eru yfirleitt ekki hættuleg slökkviliðsmönnum. Stundum 
geta þau valdið óbeinni hættu, t.d. natríum (hvarfast við slökkviefnin) og 
magnesíum (brennur við hita). Sum efni eru ekki hættuleg ein sér en þegar 
þau komast í snertingu við önnur efni geta þau verið mjög hættuleg. Sem dæmi 
má nefna kjarna (ammoníumnítrat) sem notaður er í landbúnaði en hann er 
einnig notaður sem sprengiefni í byggingariðnaði. Þegar kjarni er blandaður 
með dísilolíu og blandan hitnar eða kemst í snertingu við eld er möguleiki á 
sprengingu. Slökkviliðsmönnum stafar mikil hætta af fljótandi efnum. Þau 
dreifast með meiri hraða en föst efni og geta komist í gegnum hlífðarfatnað 
(sýrur og lútar). Mestri hættu stafar þó af gastegundum, sérstaklega þeim 
sem hafa suðumark sem er lægra en umhverfishitastigið. Þær gastegundir 
geta valdið alvarlegum áverkum á öndunarfærum, lungum og húð, sé réttur 
hlífðarfatnaður og búnaður ekki notaður.

Öndunarfærin hafa meira yfirborð heldur en húðin og ekki er hægt að 
hreinsa dýpri öndunarvegi né yfirborð lungnablaðranna eftir snertingu við 
eitraðar lofttegundir. Slys þar sem eitraðar lofttegundir koma við sögu eru 
meðal hættulegustu verkefna sem slökkviliðsmenn fást við.
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Skaðlegu áhrifin eru bæði eituráhrif og áhrif sem stafa af eðlisfræðilegum 
eiginleikum lofttegundanna.

Menn geta orðið fyrir tvenns konar áhrifum; skammtímaáhrifum og lang
varandi. Oft er ekki mikil hætta eða skaði af skammtímaáhrifum. Undan tekning 
þar á er t.d. sterkar sýrur sem gætu við snögga snertingu valdið bruna. Manns
líkaminn er nokkuð sterkur gagnvart skammtímaáhrifum og getur jafnað sig 
á þeim. Samt er snerting við hættuleg, kemísk efni eitthvað sem við viljum 
forðast. Dæmi um skammtímaáhrif er þegar sá sem ekki reykir ákveður að reykja 
eina sígarettu. Þessi skammtímaáhrif eru yfirleitt eitthvað sem ekki þarf að 
hafa áhyggur af. Sá sem reykir í 20 ár verður hins vegar fyrir langtímaáhrifum. 
Sá einstaklingur innbyrðir mikið magn yfir langan tíma og á því á hættu að 
fá sjúkdóma eða eitrun vegna þess. Að sjálfsögðu eru til undantekningar frá 
þessu, t.d. ef sá sem reykti eina sígarettu fær krabbamein en hinn ekki.

Hættutegundir
Þegar að eiturefni losna út í umhverfið getur hætta skapast, t.d. vegna hita, 
geislunar, köfnunarvalda, efnaáhrifa og uppruna.

Hitastig: Hætta stafar af brennandi vökvum og ef þjappað súrefni í vökvaformi 
kemst í snertingu við húð er hætta á kali eða köldum bruna.

Geislun: Alfa, beta og gammageislar.

Köfnunarvaldar: Efni eins og kolmonoxíð og koltvísýringur (sjá neðar).

Efnaáhrif: Þessi flokkur hefur marga undirflokka, eins og eitruð efni og ætandi. 
Eitruð efni geta svo verið talin mjög eitruð. Sum valda krömpum, valda ertingu, 
næmni (sensitizer) og ofnæmi. Einkenni eru mismunandi milli manna eins 
og einkenni ofnæmis.

Efnum sem eru krabbameinsvaldandi er skipt í tvo flokka, þau sem eru 
krabbameinsvaldandi og þau sem eru grunuð um að vera það. American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) gefur út heilsu 
og öryggisupplýsingar um krabbameinsvalda, en American Chemical Society 
telur að um það bil 10.8 milljón efnasambönd séu til í heiminum og af þeim 
telur ACGIS að 26 sé vitað að séu krabbameinsvaldandi og 126 eru grunuð 
um að vera það.

Slökkviliðsmenn umgangast mikið ef eiturefnum sem sum eru krabbameins
valdandi, því verða þeir að nota reykköfunartæki til að koma í veg fyrir að 
efnin komist inn í lungun. Eldri slökkviliðsmenn sem notuðu ekki eins mikið 
reykköfunartæki, eru líklegri til þess að verða fórnarlömb krabbameins og 
annarra sjúkdóma.

Oft er talað um ertingu í sambandi við umgengni við efni, t.d. ertingu í 
augum og öndunarfærum. Ertingin hverfur oftast við það að fá hreint loft. 
Mace og piparúði eru þekktir ertingarvaldar.

Óþol er líkt ofnæmi. Starfsmenn geta unnið við eitthvað efni svo árum 
skiptir og fundið lítið sem ekkert fyrir því, en fengið svo einn daginn heiftarleg 
viðbrögð við efninu. Roði á skinni, kláði, ofsakláði og öndunarerfiðleikar eru 
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hugsanleg einkenni efnaóþols. Menn eru mjög misjafnir gagnvart þessum 
málum og geta menn orðið fyrir þessu eftir aðeins eina snertingu.

Sum efni hafa aðeins áhrif á eitt eða fleiri líffæri en önnur á kerfi, eins og 
taugakerfið. Allt fer það eftir tegund, magni, hlutfalli og tímalengd.

10.5.3 Leiðir efna
Efni geta komist inn í líkamann á fjóra vegu; um öndunarfærin, húð, munn 
og með því að sprautast inn í líkamann. Algengust er upptaka í gegnum 
öndunarfærin. Það eru gastegundir, gufur og föst efni eins og ryk, sót og 
aðrar agnir.

Þegar talað er um hættuleg efni sem valda köfnun og sem berast inn um 
öndunarfærin þá er munur á því hvernig þau virka. Þó svo að þau virki að 
lokum eins þá er munur á því hvernig þau deyða menn. Einföld efni ryðja 
súrefni út úr andrúmsloftinu. Í andrúmsloftinu er 20.9% súrefni og líkaminn 
fer að verða fyrir erfiðleikum þegar að hlutfallið er orðið lægra en 19%. Síðan 
verða vandamálin alvarlegri þegar hlutfallið fer undir 16,5%. Gastegundir eins 
og köfnunarefni, halon og koltvísýringur ryðja súrefni úr andrúmsloftinu og 
valda alvarlegum öndunarörðugleikum. Ef magnið verður mikið getur það 
leitt til dauða.

Sum eiturefni sem komast inn í líkamann í gegnum öndunarfærin valda ekki 
skaða á öndunarfærunum sjálfum en hafa samt skaðleg áhrif á öndun, líffæri 
eða líffærastarfssemi. Sum þessara efna koma í veg fyrir að rauðu blóðkornin 
geti flutt súrefni. Eitt þeirra er kolmónoxíð (CO). CO er litarlaus og lyktarlaus 
lofttegund. Það myndast við bruna á efnum sem innihalda kolefni. CO er 
mjög eitrað efni því það binst rauðu blóðkornunum u.þ.b. 230 sinnum örar 
en súrefni. Það táknar að líkaminn á u.þ.b. 300 sinnum auðveldara með að 
taka til sín CO en súrefni. Ekki þarf nema lítið af CO í blóðið til þess að hætta 
stafi af því. Mettunartími fer að miklu leyti eftir því hve mikið manneskjan 
andar. Maður sem erfiðar mikið andar að sér miklu lofti og því safnast CO 
fyrir í blóði hans tiltölulega fljótt.

Þegar mettun nálgast 20 hundraðshluta fer maðurinn að finna lítilsháttar 
til í höfðinu, við 30% ber meira á verknum og honum fylgir svimi og ógleði. 
Ef mettunin eykst enn eykst hjartsláttur og menn ruglast í ríminu. Við u.þ.b. 
40% mettun missa menn meðvitund og geta dáið þegar mettun er orðin 50  80 
% (mismunandi eftir aðstæðum). Við erfiðisvinnu þarf ekki eins mikla mettun 
til að hin ýmsu einkenni komi í ljós og við hvíld, sjá töflu hér að neðan sem 
sýnir magn CO í innöndunarlofti og hlutfallslega mettun í blóðinu eftir 30 
mínútur, 60 mínútur og 120 mínútur.

Þar sem kolmónoxíð (CO) binst rauðu blóðkornunum svo rækilega helst 
það lengi í líkamanum. Álitið er að það taki u.þ.b. viku að lofta út CO sem 
safnast hefur saman við einstakt tilfelli. Andi maður að sér CO á þeim tíma, 
bætist það við það sem fyrir er. Einkenni CO þurfa því ekki að benda til þess 
að einstaklingurinn hafi andað að sér mjög miklu af eitrinu í einu. Ástæðan 
getur alveg eins verið sú að hann hafi andað að sér litlu magni í nokkur skipti 
og að það hafi valdið eitrunareinkennum.
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CO í innöndunarloftinu Hlutfallsleg mettun í blóðinu %

Rúmmáls % 30 mín. 60 mín. 120 mín.

0.01 8 13 18

0.04 20 25 45
0.15 35 57 70
0.32 40 65 80

Þau einkenni sem björgunarmenn þekkja best í starfi sínu eru stundum væg. 
Þau eru höfuðverkur og ógleði. Þeirra verður vart, svo dæmi sé tekið, ef menn 
hætta of snemma að nota reykköfunartæki við störf í brennandi húsi. Algengt 
er að verkurinn ágerist og sé verri næstu klukkustundir á eftir og oft linnir 
honum ekki fyrr en næsta dag. Ef einkennin eru slæm er réttast að menn 
leggist inn á sjúkrahús. Hægt er að flýta fyrir hreinsun blóðsins með því að 
láta sjúklinginn anda að sér súrefni með yfirþrýstingi.

Við fullkominn bruna myndast koltvísýringur (CO2), einnig kallaður koldí
oxíð. Sameindir hans eru samsettar úr einni frumeind kolefnis og tveimur 
súrefnisfrumeindum. Aftur á móti eru sameindir CO samsettar úr einni 
frumeind af kolefni og einni af súrefni. CO er því lofttegund sem getur brunnið, 
þ.e.a.s. bætt við sig einni súrefnisfrumeind og orðið að koltvísýringi. Því er 
CO millistig og koltvísýringur lokastig. Ef súrefni skortir er mikil hætta á 
ófullkomnum bruna, þ.e. að mikið myndist af CO. Þar sem glóð lifir í ösku 
eða rústum má alltaf gera ráð fyrir miklu af kolsýringi. Þar sem bruni á sér 
stað í lokuðu rými hefur súrefnið ævinlega gengið til þurrðar að meira eða 
minna leyti. Þá má líka gera ráð fyrir miklu af CO.

Við bruna í lokuðu rými eiga menn að vera á verði gagnvart CO.

Á töflunni hér að neðan sést hlutfall CO í ýmsum lofttegundum. Þessar tölur 
eru að sjálfsögðu aðeins ágiskun. Við sérstök skilyrði getur magnið orðið miklu 
meira eða minna en taflan sýnir.

Lofttegund Rúmmál % CO

Brunagas við bruna undir beru lofti 0.1–0.30
Reykur úr reykháfi 0.1–3.00
Útblástursgas brunamótors 2.0–10.00
Reykur frá húsbruna 0.5–10.00
Gas unnið úr kolum 4.0–12.00

Bæði CO og koltvísýringur myndast á brunastað. Ef mikið er af koltvísýringi 
er það einnig hættulegt. Koltvísýringur myndast við fullkominn bruna á 
lífrænum efnum. Hann myndast því einnig við brennsluna sem fer fram í 
líkamanum. Fullorðin manneskja skilar frá sér á að giska 20 ltr. af koltvísýringi 
á klukkustund við létta vinnu. Við erfiðið eykst magnið verulega. Koltvísýringur 
er hættulegur vegna þess að hann hefur áhrif á öndunarmiðstöðvarnar í 
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heilanum. Ef magnið eykst í loftinu örvast öndunin til að byrja með. Bæði 
öndunarhraðinn og magnið í hverjum andardrætti eykst. Ef koltvísýringur er 
2% af rúmmáli loftsins sem maður andar að sér eykst loftnotkunin á mínútu 
um 50%. Ef magnið er 3% af rúmmálinu tvöfaldast það sem maðurinn andar að 
sér á mínútu og við 5% er magnið orðið þrefalt. Ef magnið eykst verða áhrifin 
þau að maðurinn fær andþrengsli, hann svitnar og fær hjartslátt, höfuðverk 
og svima. Ef magnið fer yfir 5% að rúmmáli missir hann meðvitund og deyr 
fljótlega ef magnið fer yfir 8%. Mikið af koltvísýringi er til dæmis að finna 
þar sem slökkvikerfi hafa opnast.

Lofttegundir sem hafa áhrif á brunaferli í líkamsvefjum
Sumar eitraðar lofttegundir fara í gegnum lungun án þess að hafa áhrif á það 
sem þar gerist og berast síðan með blóðinu út í líkamann. Viss hópur slíkra 
efna kemur í veg fyrir að brunaferlin í líkamsvefjunum geti átt sér stað.

Í þessum hópi eru svokölluð cyaníð. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að fólk 
sem hefur brunnið inni í íbúðum hefur iðulega haft mjög mikið af cyaníði 
í blóðinu. Stundum var svo mikið af því að hin eiginlega dánarorsök var 
cyaníðeitrun. Mikið verður til af cyaníði þegar vissar tegundir plasts brenna.

Lofttegundir sem hafa áhrif á taugakerfið
Eter og klóróform eru dæmi um lofttegundir sem fara í gegnum öndunarfærin 
og hafa áhrif á miðtaugakerfið (heilann). Í smáum skömmtum fylgir þessum 
efnum víma. Þess vegna eru sum leysiefni (þynnir) misnotuð. Ef magnið 
verður aðeins meira hverfur meðvitundin. Eter og klóróform voru áður notuð 
til svæfinga fyrir læknisaðgerðir.

Stórir skammtar deyfa öndunarstöðvar heilans. Maðurinn hættir að anda 
og dauðinn bíður hans nema hann fái rétta læknismeðhöndlun án tafar.

Lofttegundir sem hafa áhrif á einstök líffæri
Maður sem andar að sér miklu af bensen og toluen skemmir í sér beinmerginn. 
Við það dregur úr framleiðslu rauðra blóðkorna í mergnum.

Við það að anda að sér uppgufun af metanóli (tréspíritus) skemmist augn
taugin. Sama gerist ef menn neyta metanóls sem drykkjar. Fenólgufur valda 
áverkum á húð, lungum og auk þess á ýmsum öðrum líffærum, einkum nýrum 
og lifur. Ofangreind efni eru aðeins örfá af hundruðum hættulegra lofttegunda. 
Önnur algeng leið fyrir efni inn í líkamann er í gegnum húðina sem er stærsta 
líffærið. Sum efni geta skemmt húðina og haft ertandi áhrif á hana en eru samt 
ekki að smjúga í gegnum hana. Þau efni sem eru upptakanleg í gegnum húðina 
eru ekki mörg, en alltaf skyldi þó gæta varúðar vegna þessarar hættu og láta 
aldrei efni koma við bera húð ef hægt er. Ef efni komast í skinn getur það leitt 
til bruna, útbrota og þurrks húðarinnar. Þess vegna er mikilvægi hlífðarfatnaðar 
mjög mikið svo að líkaminn sé vel varinn. Venjulegur slökkvigalli er ekki 
nægjanlegur þar sem hann hægir aðeins á að efnin komist að húðinni en þau 
komast þangað að endingu, svo að eftir á verður að framkvæma rétta hreinsun 
á mannskap og búnaði.
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Fljótandi efni sem eru ætandi
Mörg fljótandi kemísk efni eru ætandi. Dæmi um slík efni eru ýmsar sterkar 
sýrur, eins og saltsýra, brennisteinssýra, saltpéturssýra og sterkir basar eins 
og natrónlútur og kalílútur, þ.e.a.s. natríumhydroxíð og kalíumhydroxíð. 
Saltsýra er notuð t.d í mjólkurbúum og fiskvinnslu, en hún er flutt í stórum 
geymum sem geta verið mörg tonn. Saltsýrugufur geta myndast við bruna 
í plastefnum. Brennisteinssýra og saltpéturssýra eru notaðar við sápugerð.

Þessir og margir aðrir ætandi vökvar æta húðina og líkamsvefi undir henni. 
Ef ætandi vökvi kemur á húð verður að fjarlægja hann strax. Efnið heldur 
áfram að verka meðan það liggur á húðinni. Ef vökvinn kemst í föt verður að 
fara úr þeim og skola af húðinni. Augun eru sérlega viðkvæm fyrir ætandi 
efnum. Ætandi vökvar hafa áhrif á eggjahvítuefni í auganu og augasteininum. 
Við það brenglast ljósgeislinn sem fer í gegnum augað og sjónin spillist. Þess 
vegna er afar áríðandi að strax sé gripið til réttra aðgerða þegar slíkt gerist.

Fljótandi efni sem eru eitruð
Sumir eitraðir vökvar valda skaða á líkamanum án þess að þeirra sé neytt eða að 
menn andi að sér gufum af þeim. Þeir komast inn í líkamann í gegnum húðina. 
Þetta á einkum við um vökva sem leysa upp fituefni. Dæmi: Lífræn leysiefni.

Eitt af þessum efnum er fenól. Það er að vísu ekki fljótandi við venjulegan 
hita en það er oft flutt og meðhöndlað upphitað. Fenól er mikið notað í iðnaði. 
Það er baneitrað. Dæmi er um að eitt gramm af fenóli hafi valdið slíkum 
skemmdum á innri líffærum að bani hafi hlotist af. Notið ávallt efnabúning 
í sambandi við fenólleka.

Önnur skaðvænleg áhrif kemískra efna
Mörg kemísk efni valda viðbrögðum sem líkjast ofnæmi í húð og öndunar
færum. Dæmi um slík efni er dinitrobensen og ýmis sambönd klórs og kolvetna 
(PCB).

Iðulega koma áhrif þessara efna ekki fram fyrr en eftir langan tíma, jafnvel 
ekki fyrr en eftir mörg ár. Hættulegust eru þau efni sem auka hættu á krabba
meinum. Viss loftkennd tjöruefni, s.s. benspyren, eru meðal efna sem álitin 
eru auka hættu á krabbameini hjá mönnum. Benspyren myndast við bruna á 
lífrænum efnum. Mikið myndast af efninu ef lítið er af súrefni við brunann, 
t.d. við bruna í lokuðum sorpgeymslum. PCB og díoxín eru einnig í þessum 
flokki efna. Í leiðbeiningum fyrir björgunarmenn er tekið fram hvaða heilsutjón 
hlýst af sumum kemískum efnum og hvaða skjólklæði og búnaður á við í 
sambandi við þau.

Inntaka er mun algengari en menn halda. Notkun á reykköfunartækjum 
minnkar þá áhættu verulega þangað til að menn taka af sér tækin. Þá anda 
menn að sér ryki og/eða sóti sem geta borið ýmis eiturefni með sér, síðan 
snæða menn með sótugum fingrunum eða þurrka sér í framan.

Efnisagnir af ýmsu tagi sem berast ofan í lungun valda því iðulega að yfirborð 
lungnablaðranna harðnar. Við það dregur mjög úr afkastagetu lungnanna.

Steinsmiðir og þeir sem starfa við grjótnám fá mikið af kísilryki í lungun. 
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Með tímanum fá þeir steinlungu (silikos). Þeir mæðast við minnstu áreynslu 
og afkastagetan þverr gríðarlega. Þeir sem vinna við asbest fá abestlungu 
(asbestos). Þeir sem fást við björgunarstörf anda oft að sér miklu af sótögnum. 
Sótið er þó ekki talið eins hættulegt og ofangreind efni.

Sótið er varhugavert af öðrum ástæðum. Ýmis önnur efni eru á sótögnunum. 
Þessi efni berast með sótinu ofan í lungun og verða þar eftir. Þarna er meðal 
annars um ýmis tjöruefni að ræða sem talin eru krabbameins vald andi. Sígarettu
reykingar eru álitnar hættulegri en pípureykingar því í sígarettureyk er meira 
um sótagnir.

Sótagnir bera með sér skaðleg efni djúpt ofan í lungun.

Því skyldu menn nota rykgrímur við vinnu á vettvangi þar sem verið er að 
róta upp miklu sóti eða mikið af sótögnum er í loftinu.

Enn ein leiðin er efnainnspýting og þá með blóði og öðrum líkamsvessum, 
en einnig þegar háþrýstivökvaleiðslur rofna og spýta þannig vökva inn í 
líkamann. Engin lausn er til við þessu nema að menn noti hlífðarfatnaðinn rétt 
þar sem hætta er á slíkum vökvum. Þættir sem hafa áhrif á hvernig líkaminn 
tekur inn efni eru grunnþættir eins og líkamshiti, öndunartíðni og púls. Eftir 
því sem þessir þættir eru hærri eru meiri líkur á að efnin hafi áhrif. Maður 
með eðlileg lífsmörk verður ekki fyrir áhrifum af efninu en ef hann hefði 
skokkað nokkra stund áður en hann umgekkst efnið þá gæti það hafa haft 
áhrif. Hraður púls dreifir efninu hraðar um líkamann. Í sumum tilfellum við 
slys í þröngum rýmum, þar sem efni eru slysavaldurinn, skipta lífsmörk miklu 
máli. Í mörgum tilfellum er fyrsta fórnarlamb meðvitundarlaust og þess vegna 
hefur hægt á allri líffærastarfsemi, t.d. í rýmum þar sem ónógt súrefni er. Síðan 
þarf björgunarmaðurinn, sem hefur björgun, að taka mikið á og inntaka hans 
á efnum er því mun meiri en fórnarlambsins. Það er ástæða þess að margir 
björgunarmenn deyja þó fórnarlömbin lifi slysið af.

Ætandi lofttegundir sem leysast upp í vatni
Ætandi lofttegundir sem leysast upp í vatni, leysast fljótt upp í rakanum í 
augum, nefi og hálsi. Ætandi efni sundra lifandi vefjum en ertandi efni skaða 
aðeins ystu lög vefsins við beina langvarandi eða endurtekna snertingu við húð 
eða slímhimnur. Sá sem verður fyrir slíku finnur fljótt að hætta er á ferðum. 
Hann svíður í augu, nef og háls. Hann tárast og nefrennsli gerir strax vart 
við sig. Dæmi um lofttegund af þessu tagi er ammoníak (NH3). Jafnvel þótt 
magnið í loftinu sé mjög lítið koma fram hastarleg viðbrögð í augum, nefi og 
hálsi. Venjulega er hægt að forða sér áður en menn komast í tæri við svo mikið 
magn í andrúmsloftinu að þeim stafi hætta af. Ef mikið er af efninu og ekki 
tekst að forða sér í tæka tíð geta orðið alvarleg slys. Augun og slímhúð efst í 
öndunarfærum verða verst úti. Vegna þess að efnið leysist svo auðveldlega í 
vatni kemst ekki nema lítið af því ofan í lungun. Ef mjög mikið er af því í loftinu 
getur það valdið krampa efst í öndunarfærum og einnig lungnaskemmdum.

Ammoníak er notað í áburðarframleiðslu, sem kælimiðill í frystihúsum og 
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skipum, einnig í málningariðnaði og við sútun (í minna mæli). Það er flutt 
með skipum og bílum í 500 kg hylkjum til neytenda. Í frystihúsum má búast 
við að 300–500 kg af ammoníaki sé til staðar. Losni slíkt magn úr læðingi á 
skömmum tíma má gera ráð fyrir stórslysi.

Þeir sem komast í tæri við ætandi lofttegundir, sem leysast upp í vatni, 
meðan þeir eru í slökkviliðsbúningi og með öndunarmaska, verða ekki varir 
við hættuna því öndunarfærin verða ekki fyrir ertingu. Eiturefnin hafa þó 
leyst upp á líkamanum, einkum þar sem menn svitna, eins og undir höndum 
og við nára. Oft hafa orðið slys með þessum hætti sem hægt hefði verið að 
komast hjá. Þegar fengist er við slík efni verða menn að klæðast svokölluðum 
efnabúningi.

Önnur dæmi um ætandi efni, sem leysast upp í vatni, eru saltsýra (HCL), 
brennisteinsdíoxíð (SO2) og brennisteinsvetni (H2S). Saltsýru í loftkenndu 
ástandi kynnast slökkviliðsmenn einkum við bruna á PVCplasti. Brennisteins
díoxíði kynnast þeir þegar gúmmí og sum plastefni brenna og brennisteins
vetni við bruna á kjöti, hári, húð og sumum vefnaðarvörum. Einnig myndast 
brennisteins vetni við rotnun. Allar þessar lofttegundir geta enn fremur komist 
út í loftið þegar viss kemísk efni losna við efnaslys.

Lyktnæmi minnkar ef vottur af hættulegri lofttegund er í loftinu í langan tíma eða 
ef áður hefur verið mikið af henni í loftinu.

Rétt er að benda á að ekki er víst að menn verði varir við þessi efni í loftinu 
ef nógu lítið er af þeim og þau hafa verið lengi í loftinu. Sama verður uppi á 
teningnum ef menn hafa áður orðið fyrir miklu magni af þeim í loftinu. Þetta á 
einkum við um brennisteinsvetni. Ef mjög mikið er af þessum efnum í loftinu 
getur það valdið meðvitundarleysi án nokkurs fyrirvara eða aðvörunareinkenna.

Ætandi lofttegundir sem leysast síður upp í vatni
Ætandi lofttegundir, sem síður leysast upp í vatni en þær sem lýst var hér á 
undan, gefa ekki eins greinilega til kynna nærveru sína. Þess vegna komast 
þær djúpt ofan í lungun og valda þar alvarlegum ákomum eins og svokölluðum 
lungnabjúg af kemískum efnum. Til að byrja með koma ekki fram nein einkenni 
vegna þess að ekkert sársaukaskyn er djúpt í lungunum og vegna þess að 
nokkur tími líður þar til vökvi fer að myndast í þeim. Oft koma einkennin, í 
líkingu við andþrengsli, ekki fram fyrr en mörgum klukkustundum seinna.

Ætandi lofttegundir, sem ekki leysast vel í vatni, gefa í byrjun lítil einkenni frá 
augum og efri hluta öndunarfæra. Oft koma einkennin (öndunarerfiðleikar) ekki 
fram fyrr en eftir margar klukkustundir.

Lyktnæmi dugir mönnum ekki til að átta sig á hvort hættulegt magn af þessum 
efnum sé í loftinu. Gott dæmi um lofttegund í þessum flokki er klór (Cl2). 
Lyktin er sérkennileg og ertandi. Ekki er víst að hennar verði vart fyrr en eftir 
langan tíma og þá kann hún að hafa valdið heilsutjóni. Klór er mikið notaður í 
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iðnaði til dæmis sem bleikefni í trjávöruiðnaði. Einnig er hann mikið notaður 
til sótthreinsunar í baðhúsum, sundlaugum, frystihúsum, sápuverksmiðjum, 
ál iðnaði og víðar. Klór er þyngri en andrúmsloftið. Hann er fluttur milli staða 
í samþjöppuðu formi í stórum geymum eða flöskum.

Aðrar hættulegar lofttegundir í þessum flokki eru köfnunarefnisloft af ýmsu 
tagi og sinkklóríð. Lofttegundir sem innihalda köfnunarefni eru einkum blöndur 
köfnunar efnis oxíða (mest NO og NO2). Þær eru þyngri en andrúmsloftið. NO 
er litarlaus lofttegund en NO2 hefur sérkennilegan rauðbrúnan lit. Lyktin af 
þessum lofttegundum er ertandi og dálítið sæt.

Köfnunarefnislofttegundir myndast þegar sterk saltpéturssýra verkar á 
málma eða á lífræn efni, t.d. við eða vefjarefni. Ef saltpétursýra slettist á 
eitthvað má alltaf búast við að hætta sé á ferðum. Þessar lofttegundir myndast 
einnig þegar köfnunarefnisáburður hitnar.

Sinkklóríð losnar einkum þegar svokallaðar reykbombur eru notaðar í 
hernaði eða við heræfingar. Sinkklóríð getur valdið miklum áverkum.

Heilsufarsleg mörk efna er hugtak sem er notað til að ákvarða hvað menn 
mega umgangast efnin mikið og er þá miðað við átta tíma á dag, 40 stunda 
vinnuviku og með sextán tíma hléum á milli daga. Talað er um ppm (parts per 
million) af efninu í andrúmsloftinu, en við sum efni (í föstu formi ) er miðað 
við mg/m3. Alltaf er miðað við átta tíma viðveru við efnið. Svo eru stundum 
notaðar hámarkstölur, þ.e.a.s. hvað mikið má vera af efninu að hámarki. LD50 

og LC50 eru merkingar sem líka eru notaðar. LD (lethal dose) er notað um föst 
efni og vökva og LC (lethal concentrations) um gastegundir. 50 er síðan sá 
hundraðshluti fórnarlamba sem deyr af umgengni við efnin.

Mesta leyfilega mettun
Margar eitraðar lofttegundir eru svo magnaðar að einingin hundraðshluti 
rúmmáls (vol%) er alltof stór. Í staðinn er styrkleikur efnisins talinn í milljón
ustu pörtum, þ.e. ppm (enska: parts per million).

ppm = fjöldi eininga af tilgreindu efni í milljón einingum lofts.

10.5.4 Hlífðarfatnaður og -búnaður

Inngangur
Reglugerð um reykköfun og reglugerð um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna gilda 
um efnaköfun og efnabúninga. Þeir aðilar sem kaupa og nota efnabúninga þurfa 
að fara nákvæmlega eftir þeim leiðbeiningum sem framleiðandi vörunnar gefur.

Almennt
Mikilvægt er að slökkviliðsmenn geri sér grein fyrir því að grunnbúnað
ur fyrir efnaköfun er reykköfunartæki. Talið er að reykköfunartæki með 
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yfirþrýstingi veiti 10.000 sinnum meiri vörn en ef sá búnaður er ekki notaður. 
Slökkviliðsmenn í fullum klæðum með hjálma, vettlinga og reykköfunartæki 
eru í flestum tilvikum vel varðir í skamman tíma þegar efnaslys verður. Þegar 
um er að ræða mjög eitraðar gastegundir sem hvarfast við húð dugir vörnin 
þó aðeins í mjög stuttan tíma. Með þessu er átt við það að í svo til öllum 
tilvikum er hægt að framkvæma lífbjörgun sem tekur skamman tíma án þess 
að slökkviliðsmaður verði fyrir skaða, ef hann er í slökkviliðsbúningi með 
reykköfunartæki. Þau tilvik þar sem þessi vörn er ekki nægjanleg eru mjög 
fátíð og nokkuð augljóst að þá eru fórnarlömb efnaslyssins mjög líklega látin.

Hættur í efnaköfun
Í öðrum köflum hefur verið farið mjög ítarlega yfir hvaða hættur geta verið á 
vettvangi slyss og hvaða áhrif þær hafa á mannslíkamann. En til áminningar 
og upprifjunar skulum við fara aftur yfir þessar hættur.

• Eitrun

• Smithætta (sýking)

• Súrefnisskortur

• Æting

• Geislavirkni (jónandi geislun)

• Hiti (hitageislun)

• Kuldi (kalhætta)

• Sundrun, flísar og brot (sprenging)

• Þrýstibylgjur

Eitrun verður vegna of stórra skammta af eitruðum efnum. Við aðskiljum tvo 
ólíka þætti eitrunar:

• Eitrun sem verður vegna efna sem valda skaða á vefjum við snertingu.

•  Kerfisbundin eitrun sem verður í öðrum líffærum en þeim sem hafa verið 
í beinni snertingu við eiturefnið.

Maðurinn getur tekið upp efni við innöndun, með því að taka það inn (borða), 
um slímhúð og um húð. Það er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir hvaða 
áhrif efnið hefur á líkamann. Það hefur mikil áhrif á val á búnaði.

Smithætta (sýking) verður þegar sjúkdómsvaldandi, lifandi örverur eins og 
bakteríur eða vírusar komast í tæri við mannslíkamann.

Súrefnisskortur getur orðið af ýmsum ástæðum. Súrefnisríku andrúmslofti kann 
að hafa verið rutt úr vegi af öðrum gastegundum eða einhvers konar niðurbrot 
hefur átt sér stað sem hefur notað allt tiltækt súrefni við efnahvörf. Þegar fara 
þarf niður í lokuð rými, t.d. tanka undir yfirborði jarðar, er súrefnisskortur 
alltaf áhyggjuefni. Það er því mikilvægt að undirbúa slíkar aðgerðir mjög vel.

Æting er staðbundinn vefskaði sem verður þegar ætandi efni lendir á óvörðum 
líkamshluta. Það sem gerist við ætingu er að orka sem er bundin í efninu 
losnar og sem afleiðing af því deyja frumur í vefnum.
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Geislavirkni (jónandi geislun) er geislun sem er svo öflug að hún getur gert atóm 
og mólekúl hlaðin (jónísk). Eins og við aðra geislun er um að ræða flutning á 
orku. Þegar geislunarorkan fer um frumur líkamans getur það leitt til þess að 
alvarlegar frumubreytingar eigi sér stað eða að frumurnar deyi.

Hitageislun er afleiðing bruna eða sprengingar. Stærð loganna og hitastig ræður 
því hversu sterk hitageislunin verður. Mannslíkaminn getur orðið fyrir áverkum 
af sterkri hitageislun.

Kal: Hætta er á kali þegar efnaóhöpp verða þar sem gas undir þrýstingi lekur 
út, t.d. ammoníak, NH3, eða brennisteinsdíoxíð, SO2, eða þegar um er að ræða 
vökva niðurkældra gastegunda eins og fljótandi súrefni, O2, eða fljótandi 
köfnunarefni, N2. Það sem gerist þegar þrýstingur fellur af gastegund sem 
geymd er undir þrýstingi, er að vökvinn sýður. Þetta getur t.d. gerst við leka 
úr þrýstikút.

Til þess að vökvinn geti soðið þarf hann að ná í orku (hita) einhvers staðar 
frá. Hitaorkan getur komið frá loftinu í kring en mannslíkaminn getur líka 
nýst sem hitagjafi. Ef maðurinn verður fyrir gasi sem geymt hefur verið undir 
þrýstingi má segja að vökvinn steli hitaorku frá líkamanum til þess að geta 
soðið. Þá verður hitatap í vef líkamans. Þegar ammoníak í vökvaformi gufar 
upp (sýður) getur kælingin orðið allt að 70°C.

Niðurkælt gas er geymt við mjög lágt hitastig, súrefni við 183°C og köfnunar
efni við 196°C. Leki þessar gastegundir út á vökvaformi veldur það óhemju 
mikilli kælingu með tilheyrandi kali við snertingu.

Flísar og brot verða venjulega til sem afleiðing sprengingar (hvort sem um er að 
ræða þrýstikút eða ekki). Við sprenginguna þeytast brot og flísar af tankinum/
þrýstikútnum eða úr umhverfinu af stað með miklum hraða. Þau fara á sama 
hátt og þrýstibylgjan í allar áttir út frá þeirri miðju þar sem sprengingin átti 
sér stað. Hraðinn og þyngd flísanna ráða þeirri orku sem felst í þeim. Verði 
fólk fyrir slíkum flísum geta alvarlegir áverkar hlotist af.

Þrýstibylgjur eru oftast afleiðing sprengingar. Hluti þeirrar orku sem losnar 
við sprenginguna verður að þrýstibylgju. Verði sprengingin úti undir beru 
lofti dreifist þrýstibylgjan óhindrað frá þeim stað þar sem sprengingin varð, 
sem verður þá eins konar miðja sem bylgjan dreifist frá. Verði maður fyrir 
þrýstibylgjunni þýðir það í raun að líkami hans tekur við orkunni (eins og 
höggi) og alvarlegir áverkar geta hlotist af.

Góður efnabúningur af góðri gerð með reykköfunartæki veitir vernd gegn 
eitrun, smithættu, súrefnisskorti og ætingu. Ef undirfatnaður er góður er 
einhverja vörn að fá gegn hita og kulda en búningarnir eru ekki framleiddir 
með það í huga. Vörn gegn sundrun og þrýstibylgju er betri en engin en 
ekkert til að treysta á. Það sama á við um geislun. Vörnin er betri en ekkert 
en munurinn er það lítill að í raun skiptir það ekki máli. Flestar tegundir af 
efnabúningum eru ekki hannaðar til þess að nota í eldi þó svo að til séu slíkir 
búningar. Algeng gerð af efnabúningi sem til er á Íslandi (Trelleborg) miðar 
við hámarkshitastig upp á 80°C og kuldavörn, þ.e. án þess að búningarnir 
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gefi sig, upp á 40°C. Annað atriði sem vert er að slökkviliðsmenn viti af er 
að efnabúningar eru ekki hannaðir sérstaklega til að hindra leiðni (rafmagn). 
Oftast eru þessir búningar gerðir úr einhverju gúmmíefni sem venjulega er 
tregleiðandi en framleiðendur vilja ekki ábyrgjast það.

Mælt er með því að hafa fullkomin reykköfunartæki með öllum efnabúning
um, þó til séu síur og gasgrímur eða svipaður búnaður. Þess konar búnaður 
veitir einhverja takmarkaða vörn í vissum tilvikum en er ekki nothæfur við 
alvarlegri aðstæður.

Mismunandi gerðir og flokkar
Í Evrópu og Bandaríkjunum eru efnabúningar settir í mismunandi flokka. Í

Evrópu er talað um flokka 1–4 en í USA um flokka A–C. Ekki er um 
nákvæmlega eins skiptingu að ræða en gróflega áætlað jafngildir 1. flokkur 
flokki A o.s.frv. Hér verður miðað við skiptinguna sem notuð er í Evrópu.

Flokkar skjólfatnaðar:
1. flokkur:  Loftþéttur búningur með yfirþrýstingi og loftþéttur frágangur 

hettu, hanska og stígvéla.
2. flokkur:  Loftþéttur búningur og loftþéttur frágangur hettu, hanska, stígvéla 

og allra samskeyta búningshluta.
3. flokkur:  Vökvaþéttur búningur og vökvaþéttur frágangur hettu, hanska, 

stígvéla og allra samskeyta búningshluta.
4. flokkur:  Búningur með sprautuþéttum frágangi hettu, hanska, stígvéla og 

sprautuþéttur frágangur milli búningshluta.

Enginn einn búningur veitir fullkomna vörn í öllum tilvikum en nýjustu og 
fullkomnustu efnabúningarnir í 1. flokki fara nálægt þessu. Í öllum útköllum 
þar sem um hættuleg efni er að ræða þarf að fletta upp viðkomandi efni og 
lesa sér til um það. Með efnabúningunum fylgja leiðbeiningar þar sem hægt 
er að fletta upp viðkomandi efni og athuga hvort búningurinn þoli það og 
hversu lengi.

Búningar í flokki 1 eru t.d. Trellechem búningarnir, super/super extra, 
sem eru líklega algengastir hér á landi og sjást hér á myndinni fyrir neðan. 

Mynd 10.21 Efnabúningar í nokkrum flokkum.
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Búningar í 2. flokki eru sambærilegir 1. flokki nema reykköfunartæki er 
ekki með yfirþrýstingi. Í flokki 3 væru t.d. búningar sambærilegir einnota 
búningunum sem Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins notar, sjá mynd 10.21. 
Flokkur 4 væri þá t.d. eldgallarnir.

Aðrar gerðir búninga
Til eru efnabúningar sem hægt er að nota við mikinn hita og eld en mjög lítið 
framboð er af þeim og einhverjar takmarkanir á notkun. Þessir búningar eru 
einnig mjög dýrir.

Aðrir búningar sem eru aðallega notaðir á flugvöllum eru sérhannaðir til 
að bregðast við eldi í eldfimum vökvum. Þessir búningar eru sérstakir að því 
leyti að útlitið sker sig úr frá öðrum búningum. Ytra byrði búninganna er úr 
álefni sem venjulega er fest t.d. við kevlarefni, þannig að búningarnir eru 
silfurlitir og glansandi útlits.

Mæligildi
Þegar framleiðendur efnabúninga láta 
athuga hvaða efni þeir þola og hve lengi 
er stuðst við staðlaða mælingu. Þessi 
mæl ing heitir „permeation test“ og er 
framkvæmd þannig að efni eða efna lausn 
er sett í ílát sem skipt er í tvennt. Öðrum 
megin er efnið en hinum megin er hlut
laust efni og tæki til að mæla. Síðan er 
tíminn mældur frá því efnið er sett í ílátið 
þangað til það kemst í gegnum efnið. Ef 
efnið hefur ekki komist í gegn innan átta 
klukkustunda er mælingum hætt og talað 
um að efnið í búninginum þoli meira 
en átta klukkustundir, sjá mynd. Talað er um tvö önnur hugtök í sambandi 
við búningana, annars vegar niðurbrot (degration) og hins vegar gegnumbrot 
(penetration). Með niðurbroti er átt við að með tímanum fer búningurinn að 
gefa sig. Þar geta bæði notkun og tími haft áhrif. Með gegnumbroti er átt við 
að efnið komist í gegn þar sem viðkvæmir staðir eru, t.d. rennilásar, samskeyti 
og hanskar. Þessir tveir þættir fara að mestu leyti eftir eftirliti og viðhaldi á 
búningunum.

Fylgibúnaður
Alltaf þarf að hafa fylgibúnað með búningunum. Þar er m.a. verið að tala 
um viðeigandi hanska. Venjulegast eru tvær tegundir af hönskum, aðrir úr 
sama efni eða svipuðu og búningurinn, fyrir allt nema mikinn kulda og hinir 
sérstaklega fyrir mikinn kulda, en þeir eru þá utan yfir fyrri hanskana.

Loftslöngur eru venjulegast lausar með búningunum og eru með yfirþrýst ingi, 
þær þarf að tengja sérstaklega í hvert skipti við öndunarbúnað og loftræst ingu 
búningsins. Þéttihringir fylgja til að halda hönskunum föstum við búningana 

Mynd 10.22 Permeation test
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og einnig púður til að auðvelda notkun á hönskunum og koma í veg fyrir 
óþarfa skemmdir.

Góður undirfatnaður er nauðsynlegur þegar farið er í búningana, ekki til 
að verja gegn hættulegum efnum heldur til að verja efnakafara gegn miklum 
kulda eða hita. Þessi undirfatnaður þarf að anda þannig að hiti og sviti komist 
frá líkamanum.

Aukabúnaður fyrir efnabúninga
Eins og áður hefur komið fram er ekki 
til neinn búningur sem þolir öll efni 
og allar aðstæður. Hægt er að fara mjög 
nálægt þessu takmarki með því að 
kaupa aukabúnað með búningunum. 
Aðallega er verið að tala um tvo hluti; 
frostvörn og slettivörn.

Frostvörn er í raun viðbótar búning
ar sem farið er í yfir efnabúningana 
til að hlífa þeim við aðstæðum þar 
sem mikill kuldi er. Ef þessi búnað ur 
er ekki notaður er hætta á að efna
búning arnir fari að springa og brotna. 
Algengast er að frostvörnina þurfi að nota þegar viss efni, sem geymd eru á 
vökvaformi undir þrýstingi (t.d. ammoníak), sleppa út í andrúmsloftið og 
breytast í gastegundir. Slettivörn er notuð til þess að hlífa efnabúningunum 
við aðstæður þar sem mjög ætandi efni sprautast á þá. Til eru nokkrar útgáfur 
af þessari vörn en oftast er þetta heill búningur sem farið er í yfir eða þá 
nokkurs konar vesti sem hlífir höfði og búk. Þessi vörn er nokkuð dýr en annar 
valmöguleiki er að kaupa einnota efnabúninga sem eru mun ódýrari og fara í 
þá yfir hina efnabúningana og henda þeim eftir notkun. Kostnaðurinn er mun 
minni en ef útköll eru mörg getur borgað sig að kaupa slettivörnina því þann 
búnað má þrífa eftir notkun og nota aftur.

Notkun og takmarkanir
Einn ókostur við nýjustu og fullkomnustu efnabúningana er kostnaðurinn. 
Þessir búningar geta kostað mörg hundruð þúsund krónur stykkið og hefur 
sá kostnaður staðið í vegi fyrir því að minni slökkvilið kaupi þennan búnað. 
Annar mikilvægur þáttur er viðhald, þrif og eftirlit þessara búninga. Til 
þess að geta sinnt því eins og framleiðandi mælir með þarf að senda menn 
á sérnámskeið og síðan þarf að viðhalda þeirri menntun með því að yfirfara 
búningana reglulega eftir notkun. Hjá öllum slökkviliðunum, nema örfáum, 
hér á landi er tíðni þessara útkalla það lág að ekki er hægt að búast við því að 
menn geti sérhæft sig á þessu sviði. Annar möguleiki og kannski einfaldari fyrir 
flest slökkviliðin er sú að fara meira í einnota efnabúninga. Með því að velja 
þá leiðina er viðhald, eftirlit, þrif og þrýstiprófanir að mestu leyti úr sögunni 
þar sem þeim búningum er einfaldlega hent eftir notkun. Gera má ráð fyrir að 

Mynd 10.23 frostvörn og slettivörn
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góðir, einnota efnabúningar utan yfir góða eldgalla með reykköfunartækjum 
dugi í yfir 90% tilvika þegar efnaslys verður. Ef efnaslysið er það alvarlegt 
að ekki er hægt að nota einnota búninga þá er heldur ekki um lífbjörgun að 
ræða (fórnarlömb eru látin), einnig er umfang slyssins ekki slíkt að nægjanlegt 
ætti að vera að bíða í smá tíma og þá ætti að vera hægt að fara inn á svæðið 
í þessum búningum.

Tímafrekt er að fara í þessa búninga og hreyfigeta er skert, menn eru stirðir 
og vissar hreyfingar geta verið tepptar. Búningarnir eru viðkvæmir fyrir hnjaski, 
þ.e. þola það ekki vel að nuddast eða rekast utan í hrjúfa eða oddhvassa hluti. 
Áður hefur verið minnst á takmarkanir við mikinn hita og kulda og ekki er 
hægt að nota búningana ef um opinn eld er að ræða. Öll skynjun er skert, þ.e. 
heyrn er ekki eins góð, sjónsvið minnkar og snertiskyn er mjög takmarkað. 
Sama á við um loftræstingu, hún er takmörkuð og nægir til að halda uppi 
yfirþrýstingi og halda í við minniháttar leka en er hins vegar ekki nógu öflug 
til þess að vinna á móti miklum hita þannig að líklegt er að mönnum verði 
fljótlega of heitt. Sama á við um mikinn kulda, mönnum verður fljótlega kalt 
þar sem búningurinn veitir litla kuldavörn. Hægt er að bæta eitthvað úr því 
með góðum undirfatnaði.

Almennt má segja að það séu fjórir meginþættir sem menn þurfa að passa 
upp á við notkun á efnabúningum. Reyndar á þetta við um flestan hlífðarfatnað. 
Þessir fjórir þættir eru: Hreyfanleiki, útsýni, samskiptageta og hiti. Búið er 
að fara yfir tvö atriði, þ.e. hreyfanleika og útsýni, en við skulum athuga hina 
þættina aðeins betur.

Samskiptavandamál liggja nokkuð skýr fyrir og hver ástæðan fyrir þeim er. 
Til þess að minnka þetta vandamál er gott að vera með góðan fjarskiptabúnað 
og leggja jafnframt áherslu á að efnakafarar tali skýrt og rólega í talstöðvar.

Búið var að minnast á að loftræsting í þessum búningum væri ekki öflug 
og sums staðar jafnvel ekki til staðar, þannig að mönnum yrði fljótlega alltof 
heitt. Ekki er hægt að horfa framhjá þessum þætti þar sem að um leið og menn 
fara að hreyfa sig og reyna á sig, þá svitna þeir mikið. Þar að auki má búast 
við mikilli streitu. Tvennt er þó hægt að gera til þess að minnka líkurnar á að 
þetta leiði til ofþornunar, sem síðan gæti orðið að hitalosti. Annars vegar er 
mikilvægt að menn drekki mikinn vökva fyrir og eftir köfun og einnig verða 
stjórnendur að gæta þess að láta menn vinna stutt í einu við þannig aðstæður.

Allir þessir þættir leiða til þess að vinnutími í þessum efnabúningum er 
mjög stuttur. Að auki verður að taka tillit til þess að efnakafarar eru venjulega 
að vinna á hættulegum svæðum og þurfa því jafnvel að ganga nokkra vegalengd 
áður er þeir geta tekið af sér reykköfunartækin. Þar fyrir utan þarf svo að gera 
ráð fyrir einhverjum tíma í þrif áður en hægt er að fara úr búningunum eða 
taka reykköfunartækin af sér.

Umgengni og umhirða
Misjafnt er eftir tegundum og gerðum efnabúninga hvernig á að ganga um 
og hirða þá. Almennt má þó segja að eftirfarandi atriði eigi alltaf við um alla 
efnabúninga nema þá sem eru einnota.

Varast ber að draga búningana á eftir sér eða fara almennt kæruleysislega 
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með þá, búningarnir eru frekar viðkvæmir. Ef búningarnir eru notaðir í útkalli 
þarf alltaf að yfirfara þá og jafnvel þrýstiprófa þá líka. Hægt er að gera við 
(bæta) minniháttar skemmdir. Ef á búningunum sér eftir útkall, þ.e. efnið 
hefur breytt sér eða orðið útlitsbreyting þá þarf líklega að skipta búningnum 
út. Geyma þarf búningana á köldum og þurrum stað, koma þarf í veg fyrir að 
sól skíni á þá og hengja þarf búningana upp á herðatré eða geyma þá í þeim 
umbúðum sem þeir komu í.

Áður en farið er úr búningunum þarf að grófskola þá með vatni og helst 
líka með einhverjum hreinsiefnum og skola þá síðan aftur. Athugið að þeir 
sem skola þurfa að vera í viðeigandi hlífðarfatnaði. Nánari leiðbeiningar um 
nákvæm þrif er að finna í leiðbeiningum frá framleiðendum búninganna.

Skráningar
Misjafnt er eftir framleiðendum hvaða kröfur þeir gera um skráningu á notkun 
með tilliti til tíðni og hvað efnabúningarnir komast í snertingu við. Almennt 
má þó segja að slökkviliðin ættu að gera eftirfarandi kröfur um skráningu 
eftir hverja notkun:

• Dagsetning þarf að koma fram.

• Hvaða efni var um að ræða?

• Hve lengi varaði notkunin?

• Nafn þess sem notaði búninginn.

• Nafn þess sem yfirfer búningana eftir notkun.

• Halda bókhald eða skráningu um þessi atriði.

Eiturefnatafla og viðnámstími
Mismunandi er eftir framleiðendum hvaða upplýsingar koma fram í leiðbein
ingum, en til að sýna dæmi um hvernig þetta er gert þá skulum við skoða 
leiðbeiningarnar sem fylgja Trellchem Super/Super Extra frá Trelleborg í 
Svíþjóð. Lögð skal áhersla á að í hvert skipti sem farið er í efnaköfun þarf 
að fletta því upp í handbókinni frá framleiðanda hvað búningurinn þolir 
viðkomandi efni lengi. Ef efnið er ekki í bókinni verður að reyna að finna efni 
sem er í skyldum flokki eða miða við að efnið sé mjög hættulegt. Í flestum 
tilvikum á að vera hægt að nálgast einhverjar upplýsingar frá innflytjanda 
eða framleiðanda vörunnar.

Trellchem Super/Super Extra efnabúningar
Í handbókinni sem fylgir með búningunum er ýmsar upplýsingar að finna. 
Hægt er að leita eftir UN númeri eða heiti efna í töflu sem fylgir með. Á eftir 
hverju efni í töflunni kemur fram dálkur með bókstöfunum A, B og C. Undir 
hverjum bókstaf er síðan einhver tölustafur á bilinu 1–5. Trelleborg skiptir 
efnabúningunum sem þeir framleiða í þrjá flokka, A–C, þar sem A flokkurinn 
er sterkastur og C veikastur og í þessu tilviki eru Trellchem Super/Super 
Extra búningarnir allir í A flokki. Tölustafirnir sem eru fyrir neðan bókstafina 
tákna hve lengi búningurinn þolir eitthvað ákveðið efni án þess að gefa sig. 
Tölustafirnir tákna eftirfarandi:
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• 1. Lágmark 8 klst. og efnið á ekki að skemmast.

• 2. Lágmark 4 klst. og efnið á ekki að skemmast.

• 3. Lágmark 2 klst. en efnið getur skemmst.

• 4. Lágmark 1 klst. en efnið getur skemmst.

• 5. Lágmark 20 mín. en efnið getur skemmst.

•  Ef táknið * er við töfluna er hætta á kali og búningurinn getur frostsprungið.

•  Táknið ** fyrir efnin klór (UN 1017) og flúor (UN 1045) þýðir viðnámstíma 
gagnvart þeim efnum í gasformi. Ef þau eru í fljótandi formi þarf að flytja 
sig niður um einn flokk.

Þessa töflu þarf að hafa við höndina ef útkall verður. Við skulum taka eitt dæmi 
til skýringar. Ef við komum á vettvang og það er sagt að efnið sem sé að leka 
heiti ammoníak þá getum við flett upp í töflunni eftir heiti og UN númeri. 
Einnig munum við að efnabúningarnir okkar eru í A flokki. Í töflunni fyrir aftan 
ammoníak kemur tölustafurinn 3, sem þýðir skv. töflu 2 klst. að lágmarki en 
efnið getur skemmst. Athugið að * er einnig merkt við þannig að við verðum 
að muna eftir hættu á kali. Þarna væri æskilegt að eiga viðbótarbúninga sem 
þola frost (frostvörn).

10.6  Stjórnun, skipulag, aðgerðir og 
þrif á vettvangi

10.6.1 Björgunaraðgerðir
Björgunaraðgerðir við efnaslys þarf að æfa reglulega til þess að hægt sé að ná 
árangri þegar kallið kemur. Hér verður farið yfir grundvallaratriði sem varða 
þessi mál. Áður en lengra er haldið er rétt að skoða ákvæði um efnaköfun og 
samsetningu efnaköfunarhópsins.

10.6.2 Ákvæði um efnaköfun
Efnaköfun er að ýmsu leyti lík reykköfun. Í grófum dráttum má segja að kafarar 
í viðeigandi skjólklæðum brjóti sér leið inn á hættusvæði í því skyni að draga 
úr hættunni eða bjarga mannslífum.

Reglur um reykköfun gilda einnig um efnaköfun. Samt er munur á þessu 
tvennu sem nú skal gerð grein fyrir.

Efnakafarahópurinn
Efnakafarahópur er myndaður á sama hátt og reykkafarahópur. Í hópnum eru 
tveir kafarar og einn stjórnandi.
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Það skiptir máli að notaðar séu ákveðnar, vel æfðar aðferðir. Það er mikill styrkur 
í því fyrir kafarana að geta unnið með aðferðum sem þeir þekkja mjög vel. 

Nauðsynlegt er að hafa annan hóp tilbúinn fyrir utan eða á hættusvæði 1. 
Hópurinn þarf að vera fullbúinn, til að taka við verkefninu eða hjálpa til ef 
nauðsyn krefur. 

Hópurinn getur jafnvel þurft að bjarga þeim sem inni eru ef slys ber að höndum.

Skipting ábyrgðar er með sama hætti og ef um reykköfun er að ræða. Sá sem 
fer á undan getur haft í höndunum verkfæri til að draga úr hættunni eða 
bægja henni frá.

Helstu aðgerðir
Störf efnakafara miðast að því að afstýra 
eða draga úr hættulegu ástandi vegna 
efnamengunar. Efnamengun getur valdið 
bráðum bana eða alvarlegum slysum á 
fólki.

Til að gera aðgerðirnar sem markviss
ast ar er skynsamlegt að ákveða strax hvað 
hafa skuli forgang. Að sjálf sögðu gengur 
það fyrir öllu öðru að bjarga manns lífum. 
Enn fremur er mjög áríðandi að greina 
eins fljótt og verða má hvaða eiturefni 
er um að ræða. Einkum á það við ef erfitt er að stöðva útstreymi þeirra. 
Oft þarf að ákveða fljótt hvort menn skuli klæðast efnakafarabúningi eða 
hvort slökkvibúningur nægi. Það er mörgum mínútum fljótlegra að fara í 
slökkvibúninginn. Hann er einnig léttari og liprari. Hvort á björgunarmaður 
að hugsa um eigið öryggi (klæðast efnaköfunarbúningi) eða klæðast slökkvi
búningi og komast nokkrum mínútum fyrr af stað til að bjarga manni úr 
lífsháska? Alltaf skal hugsa um eigið öryggi fyrst. Ef því er ógnað bjargar 
björgunarmaðurinn engu, heldur er jafnvel orðinn sá sem bjarga þarf.

Ef aðgerðin tekur ekki nema stutta stund er að öllum líkindum óhætt að 
nota venjulegan reykkafarabúning, vel þéttan. Sá sem bíður eftir hjálpinni 
hefur þá verið berskjaldaður fyrir hinum hættulegu efnum, án öndunarverja, 
í að minnsta kosti tíu mínútur. Ef aðgerðin tekur svo stuttan tíma er að öllu 
jöfnu fráleitt að láta manninn bíða meðan björgunarmenn klæðast efnaköfunar
búningum. Ef hætta af eldi er meiri en efnahættan er brýnni ástæða til að 
klæðast slökkvibúningi en efnaköfunarbúningi. Almennir efnaköfunarbúningar 
veita litla sem enga vörn gegn hita og eldi.

Slökkvibúningur eða efnaköfunarbúningur.
Valið ræðst af því hve hættuleg efnin eru, tímanum sem til umráða er og 
eldhættunni. Oftast er þeim sem vinna að greiningu eiturefnanna og við 
lífbjörgun óhætt að klæðast slökkvibúningi.

Mynd 10.24 Björgunarmenn þurfa 
að vera í þéttum búningum með 

öndunarverjum með yfirþrýstingi.
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Ráðlegt er að haga aðgerðum svo að þeir sem fyrstir koma á vettvang séu þegar 
í viðeigandi búningi. Ef ljóst er í upphafi að um efnaslys er að ræða geta menn 
strax hafið björgunarstörf í efnabúningum. Þeir sem eru í slökkvibúningum 
geta unnið þar sem þeir eru ekki í hættu af eiturefnum. Þeir geta til dæmis 
með ýmsum hætti hlaupið undir bagga með efnaköfurunum. Verkefni sem 
ekki hafa forgang geta verið af ýmsu tagi; s.s. dæluvinna, vinna við að taka 
saman eða flytja til, vinna við að gera eiturefnin óvirk, vinna við að þétta og 
loka, við að hefta útbreiðslu og margt fleira. Þeir sem vinna þessi störf skulu 
klæðast efnabúningi nema beinar skipanir komi um annað frá yfirmanni 
aðgerðanna. Störf af þessu tagi geta tekið langan tíma og áríðandi er að vel sé 
fylgst með líðan efnakafaranna. 

Þau verkefni sem ekki hafa forgang geta verið mismunandi eftir aðstæðum. 
Björgunarstörfum lýkur þegar búið er að bægja frá bráðustu hættunni. Hvenær 
hættan er liðin hjá er oft ekki ljóst fyrr en búið er að hemja eiturefnin eða loka 
þau inni með einhverjum hætti og ljóst þykir að ekki þurfi að óttast eiturský 
eða annað óvænt.

Skipulagning björgunaraðgerða þar sem efnaköfun kemur við sögu
Aðgerðir gegn efnaslysum eru flóknar og krefjast mikils mannafla. Í tímanna 
rás hafa menn komið sér saman um reglur um framkvæmd þeirra.

Þegar ekið er á staðinn er valin leið með tilliti til dreifingar efnanna, 
vindáttar, halla o.s.frv. Einnig verður að huga að því hvort og þá hvernig 
á að girða svæðið af. Tryggja þarf fyrst og fremst allt sem tengist öryggi 
slökkviliðsmannanna þegar á staðinn er komið eins og aðstæður fyrir þrif. 
Allar aðgerðir skulu unnar frá stað sem telst hættulaus.

10.6.3 Hættusvæðið
Hættusvæði er það svæði þar sem óvarið fólk og umhverfi geta orðið fyrir 
áhrifum af þeirri hættu sem steðjar að.

Til þess að geta verið á hættusvæðinu án þess að öryggi einstaklingsins sé 
ógnað þarf að nota réttan hlífðarbúnað. Utan hættusvæðis á fólk að geta verið 
óvarið án þess að hætta sé á að af hljótist varanlegt mein.

Hættusvæðið er ákveðið í hverju tilfelli af vettvangsstjóra. Fjöldi þátta hafa 
áhrif á stærð og lögun hættusvæðisins. Þau atriði sem oftast hafa mest áhrif 
á stærð og lögun hættusvæðisins eru:

•  Eiginleikar efnisins (efnablöndunnar).

•  Lögun og stærð hættusvæðisins er gjörólík eftir því hvort um sprengiefni 
í föstu formi eða eitraðar gastegundir er að ræða.

•  Stærð hættusvæðisins er gjörólík eftir því hvort í hlut á losun niðurkældrar 
gastegundar eða flæði í vökvaformi.

• Hraði losunarinnar.

•  Hvort bensín lekur af tanki með hraðanum 1 kg/sek. eða 0,01 kg/sek. hefur 
veruleg áhrif á stærð hættusvæðisins.

• Aðstæður á slysstað.
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•  Gasský er lengur stöðugt (blandast ekki andrúmsloftinu eins fljótt) þar 
sem það berst með andvara yfir stöðuvatn heldur en yfir skóg eða kjarr.

• Veður og stöðugleiki lofts.

•  Vatnsleysanlegar gastegundir leysast í regnvatni og þar með minnkar 
hættusvæðið.

Stöðugleiki loftsins hefur veruleg áhrif á dreifingu gastegunda. Ef loftið er 
stöðugt verður gas skýið stórt en ef mikil er sól þannig að loftið er á hreyfingu 
bland ast gastegund in loftinu hraðar og styrkur í andrúmsloftinu lækkar hratt 
og þar með verður hættu svæðið minna.

Vindátt og vindhraði
Dreifing gasskýs ræðst fyrst og fremst af vindáttinni. Vindurinn hefur því 
mikið að segja þegar meta á hættusvæði vegna óhapps þar sem gasleki hefur 
átt sér stað. Því hvassara sem er þeim mun meiri ókyrrð er í loftinu. Þar sem 
blöndun gastegundarinnar og þar með lækkun styrks gassins verður hraðari 
í ókyrru lofti verður hættusvæðið minna.

Vindhraðinn hefur líka mikið að segja þegar leggja á mat á vindáttina. 
Almennt má segja að þeim mun hærri sem vindhraðinn er þess meiri líkur 
eru á að vindurinn sé stöðugur í einhverja ákveðna átt.

Framkvæmd aðgerða við efnaslys
Þegar hefja á aðgerðir þarf að taka margvíslegar ákvarðanir. Til þess að geta 
tekið réttar ákvarðanir þurfa menn að hafa grunnþekkingu sem þeir byggja 
ákvarðanirnar á. Vettvangsstjórnandinn öðlast þessa grunnþekkingu með 
því að skoða aðstæður og greina þá áhættuþætti sem felast í óhappinu. Slíka 
áhættuþætti getum við auðkennt nánar sem áhættuþætti á vettvangi. Þessir 
þættir hafa bein áhrif á þær ákvarðanir sem teknar eru á vettvangi. Það að 
safna þessum upplýsingum kallast vettvangskönnun.

Vettvangskönnunin á að svara eftirfarandi spurningum:

•  Hvaða eiginleika hafa efnin/efnablöndurnar, hvernig hafa þau áhrif og 
hvaða áhrif hafa þau á líf, heilsu og umhverfi ?

Svörin þurfa að gefa upplýsingar um þær hættur sem fólki og umhverfi stafar 
af efninu sem sleppur út og afleiðingar af hugsanlegum efnahvörfum.

Það er ekki nóg að hafa þekkingu á beinum hættum. Við óhapp þar sem 
um er að ræða efni eða efnablöndur verður vettvangsstjórnandinn að hafa 
einhverja hugmynd um þær hættur sem hvarfgirni efnanna hefur í för með 
sér. Efnahvörf geta átt sér stað milli efnisins sem lekur út og umhverfisins og 
þá er mikilvægt að vita hvaða afleiðingar slíkt hvarf getur haft. Séu fleiri en 
eitt efni sem lekið hafa út, þarf vettvangsstjórnandi að fá yfirsýn yfir bæði 
beina hættu af efnunum og einnig þær hættur sem skapast af því að efnin 
hvarfist innbyrðis eða við umhverfið. 

Ákvarðanir um hættusvæði, varnarbúnað, takmörkun skaðans og hreinsunar
aðgerðir sem teknar eru á upphafsstigum aðgerða byggja á þekkingu um efnin 
og eiginleika þeirra.
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Hversu margir eru á og í nágrenni vettvangsins ?
Sé fólk í hættu á vettvangi er það mikilvægasta verkefni björgunaraðila að sjá 
til þess að það verði ekki fyrir meiri áverkum en orðið er. Þegar um eldsvoða í 
íbúðum eða bílslys er að ræða þarf björgunaraðili að flytja þá sem í hlut eiga 
á öruggan stað. Þegar um ákveðnar tegundir efnaleka er að ræða getur hætta 
fyrir fólk teygt sig yfir stórt svæði. Að flytja fólk burt frá slíku svæði getur 
verið mjög erfitt. Slökkviliðið þarf því í slíkum tilfellum að vinna markvisst að 
því að minnka svæðið sem verður fyrir afleiðingum slyssins og þannig bjarga 
þeim einstaklingum sem eru á svæðinu í kringum óhappið.

•  Eru aðstæður þannig að náttúrulegt skjól finnist fyrir hættunum?

•  Hvers konar leki hefur átt sér stað (vökvi, gastegund ...)?

•  Hver er styrkur efnanna við uppsprettuna?

•  Hvernig eru aðstæður á og við vettvang?

• Hvernig er veðurfar?

•  Hvaða vindátt er og vindstyrkur?

Upplýsingarnar sem fást úr vettvangskönnuninni eru skoðaðar af vettvangs
stjóra og síðan tekur hann ákvörðun um aðgerðir.

Vandamál geta skapast hafi vettvangsstjóri of lítið eða jafnvel of mikið af 
upplýsingum til að vinna úr. Til þess að geta frá upphafi tekið réttar ákvarðanir 
við óhöpp þar sem eiturefni koma við sögu getur verið gott að byrja á því 
að gera sér grein fyrir hvaða flokk eða flokka efnið fellur undir. Út frá þeim 
upplýsingum og ráðlögðum aðgerðum fyrir hvern flokk tekur vettvangsstjóri 
síðan ákvörðun um hvernig aðgerðum verði háttað.

Feli óhappið í sér mörg mismunandi efni, þ.e. sem tilheyra mismunandi 
flokkum, verður vettvangsstjóri að taka tillit til þess hvernig aðgerðum er 
háttað fyrir fleiri en einn flokk.

Áhættuþættir sem taka þarf tillit til við ákvarðanatöku á vettvangi. Best er 
að skoða áhættuþættina saman til þess að hægt sé að svara þeim spurningum 
sem vakna á vettvangi:

Mynd 10.25 Aðstæður á slysstað.
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Efnahvörf Hvaða efnahvörf eru líkleg?  
Hvaða afleiðingar munu þessi efnahvörf hafa?

Ógn við líf, heilsu og umhverfi Er ógn við líf, heilsu og umhverfi?

Hættusvæði Hversu stórt er hættusvæðið?  
Hvernig lítur hættusvæðið út?

Aðgerðir til að takmarka útbreiðslu Hvaða aðgerða þarf að grípa til til þess að 
hefta útbreiðslu?

Varnir/persónuhlífar Hvaða þörf er fyrir varnir eða persónuhlífar?

Hreinsun Hvaða aðgerða er þörf til þess að hætta berist 
ekki með þeim sem fara út úr hættusvæðinu, 
bæði þeim sem orðið hafa fyrir áverkum og 
slökkviliðsmönnum sem eru að störfum?

Skipting á hættusvæðinu
Yfirmaður aðgerðanna ákveður hvort og hvernig svæðið skuli lokað af. Til að 
byrja með er stórt svæði lokað af. Það er síðan minnkað þegar aðstæður eru 
betur kunnar. Víðara bannsvæðið (ytri girðing), kallað hættusvæði 2, er girt 
og lokað allri annarri umferð nauðsynlegri.

Viðeigandi gæsla þarf að vera í einu hliði sem haft er inn á svæðið. Að 
sjálfsögðu er rétt að fá lögregluna til liðs við þann þátt aðgerðanna. Þrengra 
bannsvæðið (innri girðing), kallað hættusvæði 1, er aðeins opið þeim sem eru 
í viðeigandi skjólklæðnaði og starfa undir stjórn slökkviliðsins.

Oftast lokar lögreglan víðara bannsvæðinu en slökkviliðsmennirnir loka þrengra 
bannsvæðinu.

Stjórnandi efnakafaranna setur upp miðstöð við innganginn að hættusvæði 
1. Nálægt innganginum er síðan útgangur af svæðinu, aðskilinn frá inngangi. 
Þar þarf að vera aðgangur að vatni, einnig heitu vatni ef á þarf að halda. Miklu 

Mynd 10.26 Skipting hættusvæða.
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skiptir að miðstöðin sé sett upp sem fyrst, helst áður en björgunarmenn fara inn 
á hættusvæðið. Kafararnir fá aðstoð frá stjórnanda sínum og frá öðrum í þeim 
mæli að þeir þurfa ekki að sinna neinu öðru en köfuninni. Stjórnstöð er komið 
upp á öruggum stað, helst nálægt inngangi að hættusvæði 2. Þaðan er stýrt 
samhæfingu milli stjórnanda efnakafaranna og lögreglunnar og annarra aðila. 
Strax í upphafi verður að tryggja að menn séu til reiðu til að leysa efnakafara 
af. Fimmtán mínútum eftir að aðgerðir hefjast verða menn að vera tilbúnir til 
afleysinga. Við mjög erfiðar aðstæður eru fimmtán mínútur jafnvel of langur 
tími. Hætta á ofhitnun er mikil ef menn erfiða í efnabúningum. Ekki er hægt 
að ákveða í eitt skipti fyrir öll hvaða mannafla þarf að nota í efnaslysum heldur 
verður stjórnandi á staðnum að ákveða hvað á við í hvert skipti fyrir sig. Rétt 
er því að skipta viðbrögðum í tvo þætti sem kalla mætti ástand 1 og ástand 2.

Ástand 1
Þegar ástand 1 ríkir er oftast nægjanlegt að nota fimm slökkviliðsmenn, þ.e.a.s. 
tvoefnakafara, einn stjórnanda efnakafara, einn slökkviliðsmann sem stjórnar 
dælu og einn stjórnanda heildaraðgerða.

Meginmunurinn á ástandi 1 og ástandi 2 er sá mannafli sem er notaður. Í ástandi 
1 er notast við fimm slökkviliðsmenn, þ.e.a.s. tvo efnakafara, einn stjórnanda 
efnakafara, einn slökkviliðsmann á dælu og einn stjórnanda heildaraðgerða. 
Ástand 1 er grunneining sem ekki má skerða nema í algerri neyð og sem allt 
byggir á.

Ástand 2 er ástand 1 auk viðbóta sem tryggir árangur í stærri óhöppum 
og auk þess tryggir það öryggi allra starfsmanna. Meginmunur á ástandi 1 og 

Mynd 10.28 Myndin sýnir 
uppbyggingu á slysstað (efnaslys) 

þegar ástand 2 ríkir.

Mynd 10.27 Myndin sýnir uppbygg ingu 
á slysstað (efnaslys) þegar ástand 1 
ríkir. Ástand 1 er grunn eining sem  

síðan er byggt út frá.
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2 er að í ástandi 2 er settur upp neyðarhópur (stjórnandi efnakafara og tveir 
efnakafarar) ásamt sérstökum dælubíl sem tryggir þeim vatn. Sérstakur eftirlits
maður efnakafara er einnig tekinn til starfa (sambærilegur við samræmingar
stjórnanda í reykköfun) sem á eingöngu að sjá um skráningu á mikilvægum 
upplýsingum, hve margir séu inni á hættusvæði 2, ferðir inn á hættusvæði 1, 
áætla þörf á tækjum og búnaði o.s.frv. Sérstakur varahópur (stjórnandi og tveir 
efnakafarar) er settur í gang sem baktrygging fyrir þá efnakafara sem eru að 
störfum. Varahópurinn á að vera algerlega óháður öðrum með vatn. Vissulega 
er hægt að skipuleggja aðgerðir sem liggja á milli ástands eitt og tvö, allt eftir 
mati stjórnanda á staðnum.

Ekki er víst að öll slökkvilið landsins hafi bolmagn eða tækjabúnað til þess 
að fást við viðamikil verkefni af þessum toga og þurfa þau þá að kalla fljótt 
eftir aðstoð stærri liða.

• EK = Efnakafari.

• SEK = Stjórnandi efnakafara.

• DM = Dælumaður.

• ST = Stjórnandi.

• BH = Brunahani/vatnsból.

Ástand 2
Þegar ástand 2 ríkir eru 14 - 16 slökkviliðsmenn að störfum fyrir utan annað 
hjálparlið.

Mikilvægt er að gleyma ekki að nýta sér alla þá aðstoð sem til þarf þegar um 
flóknar og viðamiklar aðgerðir er að ræða, s.s. aðstoð annarra slökkviliða, 
aðstoð sérfræðinga frá vinnueftirliti, heilbrigðisyfirvöldum, lögreglu, björgunar
sveitum, eiturefnasérfræðinga o.s.frv.

• EK = Efnakafari.

• SEK = Stjórnandi efnakafara.

• DM = Dælumaður.

• ST = Stjórnandi.

• BH = Brunahani/vatnsból.

• EMEK = Samræmingarstjórnandi.

• NH = Neyðarhópur.

• VH = Varahópur.

Þrif efnakafara
Þrif á efnaköfurum og öllu því sem fer inn á hættusvæði 1 eða því sem inni á því 
er og þarf að fara út, t.d. fólki, verður að fara fram á fyrirfram ákveðnu svæði. 

Áður en efnakafararnir fara úr búningum sínum að loknum störfum verður 
að þrífa þá vel því ætla má að búningarnir séu mengaðir að utan af eitruðum 
eða ætandi efnum. Þá getur verið varhugavert að taka af sér maska og hanska 
eða opna búninginn. Gætið að því að þrif verða alltaf að fara fram, jafnvel í 
neyðartilvikum, t.d. þegar loft þverr eða slys hefur orðið. Strax og efnakafarar 
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fara af stað verða félagar þeirra því að 
setja upp aðstöðu til þrifa á þeim er þeir 
koma aftur. Á þessum stað verður að 
vera rennandi vatn, aukaloftkútar og 
skyndihjálparbúnaður.

Hlið fyrir þrif ætti að vera í námunda 
við hlið það sem áður er nefnt og hægt 
er að kalla INNhliðið, þ.e. þar sem allt 
sem inn á hættusvæði 1 fer um. Sérstakt 
hlið er á innri girðingu (hættusvæði 1) 
fyrir þrif. Á sama máta ætti að kalla þetta 
hlið ÚThlið.

Allt sem fer inn á eða er inni á hættusvæði 1 og farið er með út í gegnum 
ÚThliðið verður skilyrðislaust að fara í gegnum viðeigandi þrifnaðarbað. 
Fólk, jafnvel lífshættulega slasað, sem er inni á svæðinu verður að afklæðast 
eða vera klætt úr þeim fötum sem það er í og fara í gegnum bað áður en því 
er hleypt út af svæðinu.

Allt sem fer inn á hættusvæði 1 verður að þrífa vandlega og stjórnandi 
efnakafara skal staðfesta að allt sem fór inn sé komið út í lok aðgerða.

Aðferðir við þrif
Mynd 10.31 sýnir hvernig staðið 
skal að þrifum. Mikil vægt er 
að slökkviliðs menn irnir leggi 
frá sér öll verkfæri (þrep 1) og 
sérstak an skjól fatnað (þrep 2) 
Óhjákvæmi legt er, eins og áður 
sagði, að ná burt hættu leg um 
efnum sem kunna að hafa sest 
á búninginn. Það verður að 
gera áður en efna kafar inn fer 
úr honum og losar af sér grím
una. Hann er spraut aður hátt og 
lágt og þess gætt að hreinsa úr 
öllum felling um, armkrikum og 
við nára. Efnakafarinn lyftir loft
kút um sínum þannig að hægt 
sé að skola undir honum og af 
bakinu (þrep 3a). Eftir skolun ina er æskilegt að skúrað sé yfir með svampi eða 
kúst og notuð viðeigandi hreinsi efni sem að lokum eru skoluð af (þrep 3b). 
Þegar þrepi 3b er lokið fer fram fínskol un (þrep 3c) áður en loka skol un á sér 
stað. Ef enn er óvíst hvort búningur inn sé hreinn, verður að grípa til efna vísis 
(efna mælis). Ef hætta er á geislun verður að fara fram geisla mæling (þrep 4).

Ekki má láta skolvatnið renna burtu eða niður í jarðveginn ef það getur 

Mynd 10.29 Þvottur eftir efnaköfun.

Mynd 10.30 Myndin sýnir hvernig  
þrifum er skipt niður í níu þrep.
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spillt umhverfinu. Þrifin verða því að fara fram í íláti sem tekið getur við þessu 
mengaða vatni sem síðan skal flytja burtu til eyðingar. Nota skal fínan vatnsúða 
þegar skolað er, bæði til þess að spara vatnið og vegna hættu á að vatn komist inn 
í búninginn. Athugið að rennilásarnir eru veikasti hluti gallans hvað það varðar. 
Á skolsvæðinu ætti alltaf að vera grunnbúnaður til aðhlynningar á slösuðum, 
s.s. súrefnistæki með súrefnisgleraugum og maska, brunagel o.fl. Þeir sem 
vinna við skolun efnakafaranna og alls þess sem af hættusvæði 1 kemur verða 
að vera klæddir eftir því hvaða efni er verið að vinna við, allt frá slökkvigalla 
með reykköfunar tæki til þess að vera í 
fullkomn um efnabúningum. Efnakafarar 
eiga að hætta aðgerðum á lekasvæði ekki 
síðar en þegar þrýstingur á kútunum er 
kominn í 100 bör. Ávallt skal byrja á 
að þrífa þann sem á minnst loft eftir á 
kútnum. Þótt varaloft sé á staðnum er 
ekki ætlast til að til þess þurfi að grípa 
nema í neyðartilfelli, t.d. ef kafararnir 
verða að bíða meðan verið er að þrífa 
slasaðan mann.

Hætta skal aðgerðum á lekasvæði ekki síðar en þegar þrýstingur á kútunum er 
kominn í 100 bör.

Hugsanlegt er að mikill kuldi geti komið að sök, hætta er á að loftið eyðist 
örar. Hættið því aldrei á neitt varðandi loftbirgðirnar. Til þess að ná efnum 
sem sitja föst og til þæginda, bæði fyrir efnakafarana og þá sjúklinga sem þarf 
að skola, ætti að nota volgt vatn. Volgt vatn ætti að vera hægt að fá frá næsta 
húsi eða frá slökkvibíl þar sem vatnið er látið hitna vegna núnings í dælu. 
Mörg efni nást betur af með heitu vatni. Þó svo hér sé svo til eingöngu talað 
um þrif á efnaköfurunum er ekki síður mikilvægt að muna að allt sem skolun 
þeirra varðar á einnig við um öll þau verkfæri og tól sem þeir taka með sér 
inn á hættusvæði 1 og koma með út aftur.

Verkfæri sem kemst óþrifið út af hættusvæðinu getur mengað óvarinn mann 
þannig að verulegur skaði hlýst af.

1 Verkfæri skilin eftir.
2 Sérstök skjólklæði skilin eftir.
3 a Gróf skolun.
3 b Fínþvottur, jafnvel með hreinsiefnum.
3 c Fínskolun.
4 Þrif yfirfarin (eftirlit).
5 Persónulegur hlífðarbúnaður skilinn eftir.
6 Persónulegur fatnaður skilinn eftir.
7 Persónuleg þrif (t.d. að fara nakinn í sturtu).
8 Farið í hreinan fatnað.
9 Læknisskoðun.

Mynd 10.31 Þvottur eftir efnaköfun.
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Þrifum er ekki lokið fyrr en öllum níu þrepunum hefur verið lokið.

Farið ávallt í gegnum öll þrepin. Það skiptir máli að notaðar séu ákveðnar, 
vel æfðar aðferðir. Það er mikill styrkur í því fyrir efnakafarana að geta unnið 
með þeim aðferðum sem þeir þekkja mjög vel.

10.6.4 Hreinsun og fyrsta aðhlynning slasaðra
Oftast er óhjákvæmilegt að þrífa fólk sem orðið hefur fyrir efnaslysum áður 
en hægt er að flytja það á sjúkrahús.

Hætta getur stafað að slösuðum manni sem ekki er þrifinn áður en hann er 
fluttur á sjúkrahús. Auk þess er hætt við að ástand hans versni enn frekar sé 
hann ekki þrifinn strax.

Ef óvarinn maður hefur orðið fyrir ætandi eða eitruðum lofttegundum verður 
að gera ráð fyrir að húð hafi skaddast eða föt skemmst. Það sama á við ef 
ætandi eða eitraðir vökvar slettast eða hellast yfir hann.

Klippið eða skerið fötin af manninum ef honum gengur illa að komast úr 
þeim af sjálfsdáðum. Opin sár verður að hylja á vanalegan hátt til að óhreinindi 
komist ekki í þau.

Fyrsta aðhlynning þeirra sem komist hafa í tæri við skaðlegar loftttegundir:
Flytjið hinn slasaða strax af hættusvæðinu. 
Ef það er ekki hægt verður að láta hann fá öndunargrímu. 

Afklæðið hann áður en skolun hefst. 
Látið hann hafa öndunargrímu ef hægt er. 

Úðið vatni yfir hinn slasaða í að minnsta kosti 10 mínútur. 
Takið ekki af honum grímuna fyrr en búið er að þrífa það mesta. 
Flytjið hann á sjúkrahús eins fljótt og auðið er til skoðunar og eftirlits jafnvel þótt 
engin einkenni hafi komið í ljós. 
Skemmdir djúpt í lungum eru viðsjárverðar og koma ekki alltaf í ljós strax.

Þegar skolun er lokið verður að skola sárin sérstaklega án nokkurs þrýstings á 
vatninu. Ef hættulegar lofttegundir eða vökvar hafa komist að húð verður að 
skola hana vel og lengi. Ekki er nóg að allt skolist burtu sem liggur á húðinni 
heldur verður að ná út því sem komist hefur inn í húðina ef þess er kostur. 
Oftast er gert ráð fyrir að a.m.k. tíu mínútur þurfi til þess. Ef maðurinn er 
álitinn í lífshættu kemur til greina að flytja hann í burtu með sjúkrabíl eftir 
að búið er að taka hann úr fötunum og skola hann lauslega.
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Fyrsta aðhlynning þeirra sem hafa fengið ætandi eða eitraða vökva á húð:
Færið hinn slasaða úr menguðum fötum. 
Skolið þau svæði í minnst 10 mínútur sem efnið hefur snert. 
Verjið opin sár með plastdúk eða rökum sárabindum. 
Gætið að því að óhreinindi komist ekki í sár og að loðin teppi eða föt snerti  
þau ekki. 
Flytjið hinn slasaða á sjúkrahús.

Þegar svona stendur á verður að halda hreinsun áfram í sjúkrabílnum, t.d. 
með vatnshandslökkvitækjum. Umönnunin byggir að öðru leyti á eðli slyssins 
og ástandi mannsins.

Athugið að við slíkar aðstæður getur sjúkrabíllinn og áhöfn hans mengast.

Fyrsta aðhlynning manns sem hefur fengið ætandi vökva í augun:
Reynið að leggja manninn á bakið. 
Opnið augu hans. 
Skolið augun með augnskolflösku. Ef hún er ekki til eða dugar ekki má nota 
saltvatn úr sjúkrabílnum eða vatn frá slökkvibílnum. 

Aldrei má beina vatnsbunu beint í augað heldur skal láta vatnið falla fyrir eigin 
þyngd úr u.þ.b. 5–10 sm hæð á augað. 
Gangið úr skugga um að maðurinn hreyfi augað til að vökvinn komist um allt 
sýktasvæðið og það skolist allt. 
Skolið í a.m.k. 15 mínútur. 
Flytjið manninn á sjúkrahús og haldið áfram að skola augað á leiðinni ef þess er 
kostur.

Ef byrjað er að skola manninn áður en hann er kominn úr fötunum fær hann 
á sig hluta af því sem sest hefur í fötin. Þess vegna á alltaf að byrja á því að 
láta manninn fara úr fötunum.

10.6.5 Hættuleg efni á Íslandi

Inngangur
Talið er að um ellefu milljónir efna séu til í heiminum og að árlega séu búin 
til um 100 þúsund ný efni. Af öllum þessum fjölda er talið að um 50 þúsund 
efni séu í almennri notkun. Síðan er áætlað að um tvö þúsund efni séu á 
ferðinni milli staða.

Á Íslandi eru eflaust til tugir þúsunda, jafnvel hundruð þúsunda efna en 
gera verður ráð fyrir því að lítill hluti þeirra sé í almennri notkun og enn 
færri sem flokkast undir hættuleg efni. Þó verður að gera ráð fyrir að til séu 
einhverjar þúsundir hættulegra efna en langfest þeirra í óverulegu magni. Ekki 
hefur nýlega verið framkvæmd athugun á fjölda eða magni hættulegra efna 
hér á landi, þó er löngu kominn tími á að gerð sé úttekt á þessu.
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Magn og fjöldi hættulegra efna
Hægt er að nálgast upplýsingar um hversu mikill fjöldi og hve mikið magn 
af efnum er flutt árlega til landsins. Þessar upplýsingar er hægt að finna hjá 
Hagstofu en það þarf að vinna úr þeim. Tölurnar segja ekki neitt um það 
hve mikið af þessum efnum er til heldur einungis hversu mikið var flutt inn 
á þessu ári. Vitað er t.d. að árið 2002 voru flutt inn til landsins 169 tonn af 
klór, en magn klórs sem til er á Íslandi er ekki vitað. Í listanum hér að neðan 
kemur fram hve mikið magn var flutt inn til landsins árið 2015 af nokkrum 
hættulegum efnum.

• Gasolía 342.000 tonn.

• Bensín 139.000 tonn.

• Þotueldsneyti 457.000 tonn.

• Brennsluolía/svartolía 177.000 tonn.

• Smurolía 4.000 tonn.

• Propangas 2.500 tonn.

• Saltsýra 870 tonn.

• Saltpéturssýra 173 tonn.

• Brennisteinssýra 148 tonn.

• Klór 13 tonn.

• Ammoníak 160 tonn.

Eins og sést á þessum tölum er um allverulegt magn að ræða af þessum efnum 
og verður að gera ráð fyrir því að alvarleg mengunaróhöpp verði hér á landi. 
Spurningin er ekki hvort heldur hvenær, hversu oft og í hve miklu magni.

Flutningsleiðir, flutningsmáti og flutningsmagn
Langmest er um flutning á olíuvörum hér á landi. Ekki er óalgengt að sjá 
olíuflutningabíla, sem geta tekið allt upp í 30.000 lítra, á ferð víða á vegum 
landsins og minni bíla á ferðinni um allt land. Einnig eru til stórir gasflutninga
bílar, sem eru þó meira á ferðinni þar sem stór iðnaðarfyrirtæki eins og álver 
eru til staðar. Sýrur eru oft fluttar í 1000 lítra einingum, einnig verður að 
geta þess að innflutningsaðilar þessara efna geta fengið stærri sendingar í 
birgðageymslur sínar. Eins og sést á mynd 3.33 (tveir 22.000 lítra tankar af 
saltsýru) koma þessi efni stundum í stórum tönkum til landsins. Þetta er þó 
fremur sjaldgæft og enn þá sjaldgæfara að þetta sé flutt landleiðina nema á 
milli hafnarsvæða og viðtakanda. Sprengiefni eru flutt í nokkru magni víða 
um land en oft er það þó í lögreglufylgd. Síðast en ekki síst eru á ferðinni 
minni einingar af hættulegum efnum, allt frá nokkrum lítrum upp í nokkur 
hundruð lítra af ýmsum efnum. Sem dæmi má nefna hreinan klór og blandaðan, 
ammoníak, ýmsar sýrur og sprengiefni.

Geymslustaðir og notkun
Olíubirgðastöðvar og gasstöðvar eru líklega stærstu geymslustaðir hættu legra 
efna, einnig má nefna ÍSAGA, sem framleiðir og dreifir gasi, og sprengiefna
geymslur. Samt verður að telja frekar litla hættu á að alvarleg óhöpp verði á 
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þannig stöðum þar sem eftirlit og öryggismál eru víðast hvar í góðum málum. 
Aðrir staðir, þar sem líklegra er að óhöpp verði, eru t.d. hafnarsvæði. Þar fer 
mikið magn af hættulegum efnum í gegn og oft er nokkuð mikið magn af 
efnunum geymt þar í lengri eða styttri tíma. Síðan verður að gera ráð fyrir 
að um allt land sé að finna ýmis hættuleg efni, en þó í litlu magni, á stöðum 
eins og bóndabæjum, minni fyrirtækjum og í fiskiðnaði.

Notkunarmöguleikar á þessum efnum eru næstum óendanlegir en staðir 
þar sem slökkviliðsmenn þurfa að sýna sérstaka aðgæslu eru t.d.:

• Stærri fyrirtæki, sérstaklega iðnaðarfyrirtæki.

• Fiskvinnsla ýmiss konar.

• Heildsölur og dreifingarfyrirtæki.

• Stór iðnaður.

• Hafnarsvæði.

• Olíu og gasbirgðastöðvar.

• Efnaiðnaður og þar sem rannsóknarstofur eru.

• Þar sem stór kælikerfi eru til staðar.

10.6.6 Eftirtektarverð útköll á Íslandi

Efnaleki með flutningaskipi Samskipa í Sundahöfn Reykjavík
Þann 5. júní 2001 fékk Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins tilkynningu um að m/s 
Helgafell, skip Samskipa, væri að koma til hafnar með gám sem úr læki eiturefni. 
Var talið að í gámnum væru efnin UN 2810 og UN 2584, sem annað hvort eða 
bæði væru að leka út, en einnig væru í gámnum efnin UN 1078 og UN 3337, 
sem væru bæði gastegundir og væru flutt í hylkjum. Miðað við hættumat ákvað 
stöðvar stjóri SHS að hafa ytra lokunarsvæði með 100 metra radíus en innra 
svæðið mun minna. Átta efnakafarar voru tilbúnir til aðgerða þegar skipið lagðist 
að bryggju. Tveir voru þegar hífðir um borð til að losa gáminn úr sjóbúningi og 
koma krókum á hann til að hægt væri að hífa hann í land. Tveir voru tilbúnir að 
opna gáminn eftir að lyftari var búinn að koma honum á þann stað er talinn var 

Mynd 10.32 Saltsýrutankur að leka í Sundahöfn.
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heppilegastur. Einn efnakafari stjórnaði síðan lyftara sem notaður var til þess 
að færa til efnin í gámnum og þá voru til staðar efnakafarar til afleysinga og 
þvotta.

Ástæða lekans var slæmur frágangur (sjóbúningur) efnanna í gámn um, en 
á bretti var tunnum staflað hverri ofan á aðra án nægilegs frágangs. Efnið sem 
lak var með UN númeri 2584, hættunúmeri 80 eða ætandi, Alkyl sulphonic 
sýra með meira en 5% styrk af Sulfuric sýru. Í upplýsingum um efnið er það 
flokkað sem eitrað við innöndun og snertingu. Lágmarksrýmingarsvæði sé 50 
metrar en við eld 800 metrar.

Miltisbrandur á skrifstofum Reykjavíkurborgar
Þann 22. október 2001 var Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins kvatt að Tjarnar
götu 12 vegna gruns um miltisbrandseitrun sem kæmi úr póstsendingu. Er 
dælubíll með efnaköfurum kom á staðinn var erfitt að afla upplýsinga um 
atburði. Fór því stöðvarstjóri upp á aðra hæð hússins en þar voru u.þ.b. 10 
starfsmenn borgarendurskoðunar bak við lokaðar dyr ásamt lögreglumönnum. 
Þar var einnig umrædd póstsending, plastkassi með loki. Nálægt þessum kassa 
var poki með öðrum pósti sem barst á sama tíma. Efnakafarar fóru inn og sóttu 
framangreinda sendingu og settu í loftþétt eiturefnaílát. Tvær starfsstúlkur 
sem talið var að hefðu snert efnið voru færðar úr ytri klæðum og fluttar á 
slysadeild með sjúkrabíl. Annað starfsfólk fór á eigin bílum á slysadeild. Rétt 
er að geta þess að starfsstúlkan, sú sem opnaði bréfið, fór yfir í ráðhúsið með 
það og aftur til baka. Allar aðgerðir sem voru framkvæmdar á staðnum voru 
gerðar í samráði við smitsjúkdómalækni.

Voru þær réttar miðað við að um miltisbrand væri að ræða?

•  Miltisbrandur er í duftformi og dreifist um andrúmsloftið. Er ekki líklegt 
að allur sá tíu manna hópur, ásamt lögreglumönnunum, sem var inni í 
herberginu væri smitaður?

Mynd 10.33 Slysavettvangur Sundahöfn.
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•  Var loftræstikerfi í sambandi og þá dreifandi efnunum um húsnæðið allt?

• Starfsfólk í ráðhúsinu komst í tæri við pakkann. Var það ekki smitað?

•  Var stigagangur hússins að Tjarnargötu 12 ekki mengaður, svo og ráðhúsið?

•  Stöðvarstjóri SHS fór um stigaganginn án efnagalla. Var hann ekki smitaður?

•  Sjúkrabíllinn og áhöfn hans, smitaðist hún ekki við flutning á óhreinsuðu 
fólki?

•  Annað starfsfólk sem fór óhreinsað í einkabílum, smitaði það ekki annað 
fólk sem kom í bíla þess?

•  Starfsfólk slysadeildar sem tók á móti tíu til tólf manns óhreinsuðu eftir 
veru í miltisbrandi, smitaðist það ekki?

•  Átti ekki að taka alla þessa aðila og láta þá fara í gegnum þvott áður en 
þeim var hleypt lengra?

•  Ef þetta hefði verið miltisbrandur, hversu margir hefðu hugsanlega veikst?

Tankbíll veltur í Bitrufirði
Eftirfarandi er samantekt á útkalli 31. ágúst 2003 þegar olíuflutningabíll með 
tengivagn frá Olíudreifingu valt í Bitrufirði í Strandasýslu. Um borð voru 
40.000 lítrar af White Spirit.

Slökkvilið Hólmavíkur fékk útkall kl. 12.25 en slökkviliðsstjóri, Einar 
Indriðason, var einmitt staddur í Bitrufirði ásamt öðrum úr slökkviliðinu og 
fengu þeir tilkynningu í gegnum síma, en ekkert gsm samband er á staðnum 
eins og víða á útkallssvæði Slökkviliðs Hólmavíkur og Broddaneshrepps. 
Slökkviliðsstjóri var mættur á staðinn kl. 12.47 og var hann kominn nokkuð 
á undan bílnum sem kom frá Hólmavík, kl. 13.35. Bíll slökkviliðsins sem 
staddur var í Broddanesi mætti á svæðið kl. 13.50, nær hálfri klukkustund 
síðar en bíllinn frá Hólmavík, á rúmlega helmingi styttri vegalengd. Stafar 
þessi tímamunur eingöngu vegna þess að ekki er hægt að kalla út menn í 
Broddanesdeild með sms skilaboðum vegna sambandsleysis við gsm kerfi 
símans.

Mynd 10.34 Ráðhús Reykjavíkur



10  • Hættuleg efni  Slökkvistarf

72 • 10 Brunamálaskólinn

Þegar komið var á slysstað lá bíllinn á hliðinni og vagninn var alveg á 
hvolfi. Ekki var sýnilega mikill leki úr bílnum en töluvert lak úr tengivagni, 
þ.e. aftasta hólfi vagnsins. Bíll og vagn lágu í vegrás sem er u.þ.b. 1,5 metrar 
á dýpt við veginn þannig að þægilegt var að skoða skemmdir á bíl og vagni 
og hvar lekinn var. Jarðvegur í rásinni virtist vera mjög þéttur. Það sem lak 
niður rann í skurð sem liggur meðfram veginum og er u.þ.b. 50 metra langur 
og síðan liggja um 300 metrar niður í sjó. Strax var hafist handa við að fá 
traktorsgröfu til að stífla skurðinn meðfram veginum. Traktorsgrafan kom á 
staðinn og var búið að hefta rennslið um kl. 14.00. Var þá orðið ljóst að ekki 
væri hægt að hefta rennslið úr vagninum vegna loftventils sem hafði skemmst. 
Einnig var kallað til traktors með haugsugu til þess að sjúga jafn óðum upp 
úr skurðinum sem hafði verið stíflaður. Þessar aðgerðir virtust heppnast og 
vel gekk að ná upp vökvanum við stífluna. Ekki urðu menn varir við neinn 
vökva í skurðinum sem lá til sjávar.

Fulltrúi Olíudreifingar hafði samband fljótlega eftir að bíll slökkviliðsins 
kom á vettvang í gegnum nmt farsíma sem er í honum. Hann upplýsti að þeirra 
menn væru lagðir af stað með allan sinn búnað til þess að tæma bílinn og 
vagninn yfir í annan bíl, ásamt kranabíl til þess að koma bíl og vagni á réttan 
kjöl. Fulltrúi frá Olíudreifingu mætti á staðinn um kl. 15.10 og um kl. 16.10 
kom síðan tækjabíll Olíudreifingar og var strax hafist handa við að losa bæði 
bíl og vagn. Um kl. 22.00 var síðan búið að tæma allt, koma bílnum upp á 
tengivagn og tengja vagninn aftan í annan bíl.

35.163 lítrum var dælt af vagni og bíl, 300 lítrar voru eftir í tengivagninum 
og 3.500 lítrar náðust upp með haugsugunni, þannig að um 1000 lítrar runnu 
út í jarðveginn. Töluvert af því sem rann niður hefur gufað upp, enda White 
Spirit afar rokgjarnt efni.

Tveimur vörubílsförmum af menguðum jarðvegi var ekið til meðhöndlunar 
á sorpurðunarstað á Hólmavík, þar sem áburði var blandað í hann til að flýta 
fyrir lífrænu niðurbroti olíuefnanna. Engin mengun er eftir á staðnum.

Sem betur fer eru óhöpp sem þessi ekki tíð á svæði Slökkviliðs Hólmavíkur. 
Þess vegna hafa menn hvorki reynslu né æfingu í að fást við slík óhöpp. Þetta 

Mynd 10.35 Velta í Bitrufirði.
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var fyrsta óhapp af þessum toga sem slökkviliðið hafði fengist við og hafði 
slökkviliðsstjóri ekki neina ákveðna áætlun til þess að fara eftir. Þar að auki 
hafði slökkviliðið engan síma fyrr en nmt sími kom á staðinn, en þá fyrst var 
hægt að leita upplýsinga, t.d. hjá SHS.

Af þessu óhappi er hægt að draga þann lærdóm að ekki sé mögulegt að gera 
tæmandi lista yfir þau tæki og tól sem nothæf eru við slík óhöpp í náttúrunni 
né heldur aðferðir sem hægt er að beita.

(Tekið saman af Einari Indriðasyni, slökkviliðsstjóra Slökkviliðs Hólmavíkur.)

10.7  Varnaraðgerðir við leka og 
mælitæki

10.7.1 Markmið
Markmiðið með kaflanum um varnaraðgerðir við leka og mælitæki er að 
nemendur geti:

• Þekkt mælitæki til að mæla eiturefni.

• Vitað hvernig á að stöðva leka.

•  Öðlast þekkingu á að búa til stíflur, framræsa, veita framhjá og fleiri 
aðgerðum.

• Öðlast þekkingu á ýmsum tækjum og tólum.

Réttar aðgerðir til þess að stífla og hefta útbreiðslu efnaleka í byrjun geta 
bjargað því að umhverfið spillist. Notkun á loftmælitækjum hefur aukist 
verulega á síðustu árum. Til þess að tryggja öryggi á vettvangi verður stöðugt 
að fylgjast með mengun í lofti, gasleka, olíuleka eða hverju því sem stafað 
gæti hætta af í umhverfinu.

10.7.2 Aðgerðir á vettvangi
Stundum eru aðgerðir á vettvangi ekki einungis tengdar lekanum sjálfum eða 
staðsetningu hans, heldur einnig aðgerðir eins og að byggja stíflur, soga upp, 
framræsa, sprauta úða o.fl. Hlífðarfatnaður er nauðsynlegur á hverju stigi 
en mismunandi eftir því efni sem fengist er við. Alltaf skal tryggja aðgengi 
að lágmarkshlífðarfatnaði og reykköfunartækjum. Sé verið að byggja stíflu í 
nokkurri fjarlægð frá lekastað er kannski hægt að fara fram á minni viðbúnað.

Uppsog
Slökkviliðsmenn eru oft beðnir um að hreinsa upp ýmis efni sem lekið hafa 
niður og er uppsogstæknin oftast notuð þegar um bensín og olíuleka er að ræða. 
Mismunandi er hvort uppsogsefni taki allan vökva, t.d. vatn. Ýmis efni má nota 
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til þess, t.d. sag, kattarsand, husl 
(niðurtættan pappír) og tilbúin efni. 
Þyngd þeirra og uppsogshæfileikar 
eru mismunandi. Þessi efni eru til 
í sekkja vöru eða í upprúlluðum 
pyls um. Til þess að sía uppsogs
efnin frá vatni er hægt að nota 
vírnet hengt á staura til að grípa 
það.

Stífla
Þegar tekin er ákvörðun um að 
stífla skiptir magn lekans miklu 
máli. Einnig skiptir máli hvort 
lek inn er í jarðveg eða út í læk 
eða árfarveg. Nokkuð auðveldara 
er að fást við að stífla fyrir leka á 
jörðunni heldur en í árfarvegi, þó 
svo að aðferðirnar séu svipaðar. 
Með stíflun er annað hvort verið 
að halda efninu á einhverjum stað 
eða hindra að það fari á ákveðinn 
stað. Mjög erfitt getur verið að stöðva mikið magn, sérstaklega ef það blandast 
vatni sem hefur gott rennsli, nema þá með stórvirkum vinnuvélum og stórum 
stíflum. Í fyrstu nota menn það sem hendi er næst eins og sand, jarðveg og 
steina. Gott getur verið að hafa upplýsingar um verktaka með vinnuvélar sem 
geta komið með efni til stíflugerðarinnar með stuttum fyrirvara. Best er að 
byrja stíflugerðina nokkuð frá mengunarstaðnum og færa sig síðan nær. Það 
er gert til þess að lekinn nái ekki inn á vinnusvæðið og menn þurfi að hörfa 

Mynd 10.36 Uppsog

Mynd 10.37 Stífla

Mynd 10.38a Stífla Mynd 10.38b Stífla
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og jafnvel að nota mikinn hlífðarfatnað. Um tvær tegundir af stíflum er að 
velja; yfirfalls eða undirfallsstíflu. Það fer eftir eðlisþyngd efnisins, hvort það 
flýtur ofan á vatni eða sekkur, hvora stífluna við notum. Með yfirfallsstíflu 
rennur vatnið yfir og spilliefnið liggur á botninum en þegar undirfallsstífla 
er notuð fer vatnið undir og spilliefnið liggur ofan á. Það sem þarf til þess að 
mynda þessar stíflur eru skóflur, jarðvegur, sandur, möl og rör. Stærð röranna 
fer síðan eftir flæði. Þumalputtaregla er að hafa næg rör til að hylja tvo þriðju 
breiddar vatnsflæðisins. PVC rör eru góður kostur en sogbarka dælubílanna 
má nota í neyð. Við yfirfallsstíflu verður að passa að setja sand ofan á pípurnar 
til að halda þeim stöðugum.

Veita framhjá
Hægt er að nota næstum hvað sem er til að veita framhjá: Jarðveg, sand, 
uppsogsefni, slöngur og segldúka. Algengast er að nota þessa aðferð til að 
koma í veg fyrir að lekinn fari ofan í niðurföll. Þannig getur sandhringur í 
kringum niðurfall komið í veg fyrir að efnið fari ofan í en það stöðvar ekki 
lekann. Þessa aðferð má einnig nota á vatn. Með því að nota slöngu er hægt að 
fleyta efninu annað eða einangra það. Einnig er hægt að grafa skurð meðfram 
læknum til þess að veita lekanum ofan af vatninu og nota síðan uppsogsbíla 
til að hreinsa það upp. Einnig er algengt að nota uppsogspylsur sem hreinsa 
efnið ofan af læknum.

Gryfja
Hægt er að grafa gryfju með skóflum eða tækjum, nægjanlega stóra fyrir efnið 
sem lekur. Síðan er efninu veitt í holuna. Ef ekki er hægt að búa til nægjanlega 
stóra gryfju eru nokkrar minni grafnar, byrjað fjærst frá lekanum og komið 
síðan að honum. Ef notaðar eru vinnuvélar við uppgröft verður að varast allar 
leiðslur sem gætu verið neðanjarðar.

Útþynning
Útþynning er ekki alltaf lausn á vandamálinu. Ef efnið er vatnsleysanlegt og 
hefur runnið út í læk þá er kannski eina lausnin að bæta vatni í. Samt er sú 
aðferð ekki ásættanleg lengur, t.d. við leka bensíns, olíu og annarra efna sem 
eru ekki vatnsleysanleg. Við vatnsleysanleg efni er þetta möguleg aðgerð en 
þá aðeins eftir að efnið hefur verið meðhöndlað sérstaklega með öðrum efnum 
eða samhliða öðrum aðferðum.

Notkun vatnsúða
Notkun á vatnsúða getur verið nauðsynlegt til að sprauta niður gasský þar sem 
það nálgast t.d. elliheimili sem ekki er hægt að rýma. Ekki er nauðsynlegt að 
nota vatnsúða ef skýið ógnar ekki lífi eða umhverfi. Til þess að vatnsúði sé 
notanlegur verður efnið annað hvort að vera vatnsleysanlegt eða að skýinu sé 
hægt að ýta burt með úðanum. Ef vatnsúði er notaður á ammoníakský verður að 
reyna að ná upp vökvanum sem er ætandi. Própangas er ekki vatnsleysanlegt 
og því myndi vatnsúði aðeins færa það ský til.
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Hindra uppgufun
Gott er að nota froðu til að hindra uppgufun efna. Taka verður tillit til efnisins 
þegar ákvörðun er tekin um hvers konar froðu skal nota. Sérstaklega á þetta 
við um eldfima vökva en einnig er til sérstök efnafroða. Gæta verður þess að 
notkun á froðu geri ástandið ekki verra og því verður að lesa sig til um efnið.

Fjarstýrðir lokar
Á sumum flutningabílum eru fjarstýrðir lokar sem stundum loka sjálfir þegar 
eldur kviknar. Einnig er hægt að loka þeim handvirkt. Slökkvilið verða að 
kynna sér þann búnað sem á við á svæðum þeirra.

10.7.3 Loftmæling
Notkun á loftmælum er eitt það allra mikilvægasta sem þarf að framkvæma 
í byrjun. Það er það sem tryggir að allir haldi lífi. Loftmælarnir geta mælt Co 
í loftinu, eldfimar lofttegundir, súrefnisprósentu og eina eða tvær eitraðar 
lofttegundir. Þegar slökkviliðsmenn mæta á vettvang þar sem hættuleg efni 
eru, þurfa þeir að hafa pH strimla til þess að mæla sýrustig vökvans og mæla 
fyrir eldfim efni vegna eldhættu. Ef menn nota engin mælitæki geta þeir 
ekki metið vettvang hættulausan. Mælar sem mæla eldfim efni í lofti mæla 
aðeins neðri sprengimörk en sum þessara efna eru einnig eitruð í lofti langt 
fyrir neðan þau mörk.

Margir mælar geta mælt nokkrar gastegundir, sumir allt að fimm. Flestir 
hafa þann möguleika að mæla súrefnisprósentu, sprengimörk og tvær til þrjár 
eitraðar lofttegundir. Algengast er kolmonoxíð (CO), brennisteinsvetni (H2S) og 
ef þriðja tegundin er valin er algengast að hún sé klór eða sulfur díoxíð. Æfa 
verður reglulega með svona mæla, bæði til þess að mannskapurinn þekki vel til 
og einnig til þess að tryggja að þeir séu í lagi, 
t.d. rafhlöður. Annað sem fylgir mælunum 
er loftsogsdæla og rör og stilligas sem þarf að 
endurnýja. Einnig þarf að endurstilla nemana 
í mælunum reglulega og sumir framleiðendur 
vilja að mælarnir séu notaðir reglulega til að 
tryggja virkni. Nemarnir sjálfir hafa ákveðinn 
líftíma; neminn sem mælir sprengimörk u.þ.b. 
4 til 5 ár, súrefnisneminn 12–18 mánuði, og 
CO og H2S nemarnir virka í 18–24 mánuði. 
Aðrir geta virkað frá 6–18 mánaða, allt eftir 
tegundum. Flestar bilanir í svona nemum hafa 
verið raktar til lélegs viðhalds eða vankunn
áttu.

Flestir framleiðendur mæla bjóða upp á brúsa með prufu af því gasi sem 
neminn á að nema. Með því að uppfæra og prófa mælana reglulega tryggjum 
við að þeir virki þegar á þarf að halda. Þessa mæla er nauðsynlegt að hafa 
með þegar farið er inn í þröng rými. Þegar nýir nemar eru settir í tækið þarf 

Mynd 10.39 Loftmælir
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að stilla þá af svo þeir lesi rétt. Þegar nemar eru nýir lesa þeir oft svolítið 
hærra og þegar þeir eldast minnkar næmni þeirra svo að það þarf að stilla 
þá að nýju. Mislangan tíma tekur fyrir mælana að ná mælingu og einnig að 
hreinsa sig aftur.

Ýmiss konar búnaður er til fyrir slökkvilið til að stöðva leka úr hylkjum 
sem innihalda varasöm efni. Fleygar úr tré eða gúmmíi, tappar ýmiss konar, 
klemmur og tangir, loftknúnir plattar og borðar, uppsogsefni, ker og tunnur, 
neistafríar dælur og fleira.

10.8 Umhverfismál

10.8.1 Inngangur
Eins og lauslega var minnst á í upphafi kaflans þá eru umhverfismál farin 
að skipa æ stærri og mikilvægari sess í þjóðfélaginu. Þessi þróun fór aðeins 
seinna af stað en víða erlendis en eins og menn verða varir við í allri umræðu 
þá má varla rífa eða byggja vegi, virkjanir eða húsnæði í dag þannig að ekki 
komi fram krafa um mat á umhverfisáhrifum. Eftir að nýju brunavarnarlögin 
(nr. 75/2000) tóku gildi þá bættist það verkefni á slökkviliðin að bregðast við 
mengunaróhöppum á landi. Þetta hefur haft þau áhrif að slökkviliðin hafa 
þurft að afla sér aukinnar menntunar á þessu sviði og kaupa hefur þurft búnað 
til þess að geta brugðist við þessum útköllum. Öll mengunaróhöpp, stór eða 
lítil, hafa áhrif á umhverfið okkar.

10.8.2 Viðhorf
Þegar slökkvilið bregst við mengunaróhappi þurfa aðgerðir að byggja á allt 
öðruvísi hugsanagangi en við eldsútkall. Í vissum eldsútköllum fara umhverfis
málin að vega jafnvel meira en eignavernd. Slökkviliðin þurfa að ráðfæra sig 
við aðila eins og heilbrigðiseftirlit og Umhverfisstofnun til að geta metið það 
hvaða aðgerða þarf eða þarf ekki að grípa til. Sérstaklega á þetta við um viss 
eldsútköll þar sem slökkvivatn getur hugsanlega tekið með sér hættuleg og 
mengandi efni og runnið á staði þar sem það getur valdið miklu umhverfistjóni, 
sem dæmi má nefna vatnsból eða staði þar sem mikið dýralíf er. Ef þessar 
aðstæður koma upp þurfa slökkviliðsmenn að átta sig á því að betra getur 
verið að láta viðkomandi efni eða byggingu brenna. Annar möguleiki er sá 
að veita menguðu slökkvivatni frá verðmætu umhverfi. Hægt er eins og áður 
var sagt að veita frá, stífla, safna saman og jafnvel dæla menguðu slökkvivatni 
upp. Í dag er það meginreglan að byrja slökkvistarfið strax og síðan að fara 
að hugsa um mögulegar afleiðingar. Þessi aðferð getur reynst ansi dýrkeypt.
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10.8.3 Umhverfismál almennt
Til þess að koma umhverfisvitund inn hjá slökkviliðsmönnum þurfa þeir að 
hafa lágmarksþekkingu á þessum málaflokki almennt. Þar er verið að tala 
um atriði eins og helstu umhverfisvandamál, hvað er verið að gera í þessum 
málum og hvernig sjáum við framtíðina. Þau atriði sem farið verður lauslega 
yfir hérna eru eftirfarandi:

• Helstu umhverfisvandamál heimsins.

• Umhverfisstarf í fyrirtækum og stofnunum.

• Umhverfisþættir í daglegu lífi og starfi.

• Staðardagskrá 21.

Helstu umhverfisvandamál heimsins
Í dag er talað um að eftirfarandi atriði séu helstu umhverfisvandamálin:

• Gróðurhúsaáhrif.

• Þynning ósonlagsins.

• Þrávirk lífræn efni.

Með gróðurhúsaáhrifunum er átt við losun kolefna út í andrúmsloftið. Stór 
hluti af losun kolefna og binding þeirra aftur er náttúrulegt fyrirbæri og hefur 
þetta ferli verið í nokkuð góðu jafnvægi lengi. En seinustu árin hefur þetta 
jafnvægi brostið og er ástæðan fyrst og fremst aðgerðir mannsins, t.d. eyðing 
skóga og aukin notkun jarðefnaeldsneytis. Þetta hefur þau áhrif að kolefni 
losna út í andrúmsloftið og getur það aukið gróðurhúsaáhrifin. Þegar geislar 
sólarinnar koma inn í andrúmsloftið endurkastast stór hluti þeirra aftur út í 
geiminn en með aukinni losun kolefnis kemst minna af þessum geislum út 
úr lofthjúpnum. 

Þynning ósonlagsins er af völdum lífrænna halógensambanda, einkum 
klórflúor kolefnis (CFC). Þessi efni valda niðurbroti ósonsameinda í heiðhvolf
inu og þar með þynningu ósonlagsins. Ein klórfrumeind getur eyðilagt mörg 
þúsund ósonsameindir. Með eyðingu ósonlagsins er átt við þynningu umfram 
náttúrulegar sveiflur. Afleiðing þessarar eyðingar getur verið sú að vissir 
hættulegir hlutar af geislum sólar sleppa í gegn, en þeir geta m.a. aukið tíðni 
húðkrabbameins.

Þrávirk lífræn efni hafa flest slæm áhrif á umhverfið. Dæmi um slík efni eru:

• DDT, HCH, TBT sem eru varnarefni (plágueyðandi).

• PCB (iðnaðarefni).

• Díoxín (aukaafurðir við aðra framleiðslu).

Flest þessara efna:

• Brotna seint niður í náttúrunni (framandi).

• Eru skaðleg lífverum í mjög litlu magni.

• Innihalda klór.

•  Leysast upp í fitu en ekki vatni og safnast þess vegna fyrir í fituríkum 
líffærum, t.d. í lifur.
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• Safnast upp í fæðukeðjunni í efstu fæðuþrepum (t.d. í manninum).

•  Safnast upp í grennd við Norðurskautið og Suðurskautið, jafnvel þó að þau 
hafi aldrei verið í notkun á þeim stöðum (hnatteiming).

Umhverfisstarf í fyrirtækjum og stofnunum
Umhverfisstarf felst ekki einungis í því að hafa næsta nágrenni snyrtilegt. 
Stór hluti af vandamálum vegna mengunar er afleiðing af misnotkun og 
rangri notkun á auðæfum heimsins. Einnig er verið að fara illa með auðæfin 
og framleiðsluaðferðir eru óhagkvæmar og skapa mörg vandamál. Hugsunin 
fyrir nokkrum árum var einfaldlega sú að fleygja sorpinu, síðan var farið 
að stýra, næst að endurvinna en í dag reyna menn að nota fyrirbyggjandi 
aðferðir. Með því er átt við að reynt er að koma í veg fyrir mengunina á 
byrjunarstigi með því að breyta t.d. framleiðsluferlinu þannig að varan skilji 
eftir sig minni mengun. Þetta getur verið fólgið í því að nota minni orku 
við framleiðsluna, breyta efnum sem notuð eru svo eitthvað sé nefnt. Til 
þess að þetta gangi allt upp þurfa fyrirtæki og stofnanir að skipuleggja mál 
sín frá upphafi til enda. Oftast er þetta gert með því að fyrirtæki búa sér 
til umhverfisstefnu. Umhverfisstefna er yfirlýsing sem felur í sér stefnu 
fyrirtækisins eða stofnunarinnar í umhverfismálum.

Til þess að hægt sé að móta umhverfisstefnu þarf að fara yfir ýmsa þætti 
eins og:

• Yfirlit yfir ferla.

• Notkun hráefna, hjálparefna, orku og vatns.

• Meðhöndlun úrgangs.

• Innkaup og flutninga.

• Vinnuumhverfi.

• Skrásetningu og gæðaeftirlit.

• Samskipti innan fyrirtækis.

• Samskipti við hagsmunaaðila.

• Lög og reglugerðir.

Umhverfisþættir í daglegu lífi og starfi
Sú hugsun að einstaklingurinn geti ekki haft áhrif verður að breytast. Margt 
smátt gerir eitt stórt og einhvers staðar verðum við að byrja. Sem dæmi um 
þætti sem við getum tekið á eru eftirfarandi atriði:

• Bæta nýtingu pappírs.

• Hætta að nota einnota drykkjarílát.

• Slökkva ljós (skynjarar?).

• Breyta ferðamáta til og frá vinnu.

• Græn innkaup.

• Aukið starfsmannalýðræði.

• Hitastig, rakastig, hávaði, blóm, leikfimi o.fl.
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Staðardagskrá 21
Staðardagskrá 21 (Local agenda 21) er forskrift að sjálfbærri þróun einstakra 
samfélaga á 21. öldinni. Hún snýst um vistfræðilega, efnahagslega og félagslega 
þætti. Öllum sveitarstjórnum ber að koma sér upp Staðardagskrá 21 í samráði 
við íbúana á hverjum stað.

10.9 Hryðjuverk

10.9.1 Inngangur
Það hljómar einkennilega að tala um hryðjuverk í kennsluefni fyrir slökkviliðs
menn. En heimurinn er alltaf að breytast og hættur sem slökkviliðsmenn 
þurfa að bregðast við breytast einnig. Erlendis eru nær daglega einhvers 
konar hryðjuverk og í mörgum tilvikum eru slökkviliðsmenn kallaðir til 
aðstoðar. Þeir sem fremja hryðjuverk eru ekki alltaf frá öðrum löndum heldur 
geta þeir verið samlandar okkar. Glæpum fjölgar einnig og harkan í þeim er 
orðin meiri. Oft hefur fundist ótrúlega mikið magn af vopnum og tengdum 
búnaði hjá mönnum sem hafa illt í huga. Hérlendis hafa verið ýmiss konar 
sprengjuhótanir, flugvélar á okkar flugumferðarsvæði hafa komið inn til 
lendingar vegna sprengjuhótanna og í kjölfar miltisbrandshryðjuverkanna 
erlendis komu upp tilfelli hér þar sem grunur lék á að miltisbrandur væri til 
staðar. Besta vörnin gegn hryðjuverkum er fræðsla, þannig getum við verið einu 
skrefi á undan hryðjuverkamönnunum og þekkt vettvang þar sem möguleg 
hryðjuverk gætu hafa átt sér stað.

10.9.2 Uppruni
Hryðjuverk geta átt sér tvenns konar uppruna, þ.e.a.s. hryðjuverk sem beinast 
gegn öðru landi eða löndum, en síðan eru það hryðjuverk sem koma að innan 
og beinast að eigin landi (stjórnvöldum). Erlendis höfðu menn lengi vel 
einungis áhyggjur af hryðjuverkum frá öðrum löndum en voru ekki á verði 
gagnvart þeim sem fóru svo af stað heima fyrir. Hryðjuverk eru mótmæli 
ákveðinna einstaklinga eða hópa gegn aðgerðum eða aðgerðarleysi. Hryðjuverk 
miða að því að vekja hræðslu hjá almenningi og beinast gegn almenningi eða 
stjórnvöldum. Sjálfsmorðsárásir eru ekki einungis framdar af þeim sem eru 
tilbúnir að deyja fyrir málstaðinn. Sjálfsmorðsárásir voru t.d notaðar af IRA á 
þann hátt að fjölskylda var tekin í gíslingu og síðan var einn gíslanna látinn 
fórna sér í sjálfsmorðsárás til að bjarga öðrum í fjölskyldunni.
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10.9.3 Skotmörk
Skotmörk fyrir hryðjuverkamenn geta verið margs konar, eins og opinberar 
byggingar, háhýsi eða jafnvel elliheimili. Jafnvel þó sum tilfelli falli ekki 
undir hryðjuverk þá eru efnin sem notuð eru þau sömu og hvort sem um 
morð eða hryðjuverk er að ræða, þá er hættan fyrir björgunarmanninn sú 
sama. Staðir sem ráðist er á eru ýmiss konar, t.d. mannmargir staðir (torg, 
skemmtigarðar, íþróttamannvirki), ríkis/borgarmannvirki, fyrirtæki sem stunda 
farþegaflutninga, fjármálafyrirtæki, fjarskiptafyrirtæki eða staðir eða hlutir 
sem eru sögulegir eða táknrænir. Svona lista er ekki hægt gera tæmandi því að 
allar stofnanir geta í raun orðið fyrir árásum svo lengi sem það þjónar tilgangi 
hryðjuverksins og eru þar lögreglu og slökkvistöðvar ekki undanskildar. 
Í sumum löndum hafa sjúkrastofnanir sem tengjast fóstureyðingum verið 
skotmörk hryðjuverka. Öll slík tilfelli þar sem óvissa ríkir verður því að nálgast 
með því hugarfari að um hryðjuverk gæti verið að ræða.

Hvað er hægt að gera í tilfellum þar sem tugir, hundruð eða þúsundir 
einstaklinga þurfa aðstoð? Hryðjuverkatilfelli geta yfirkeyrt alla björgunaraðila 
og heilbrigðisþjónustu á skömmum tíma. Öll undirbúningsvinna, þegar stórir 
atburðir eiga sér stað, verður að taka mið af því að öryggi sé í fyrirrúmi. Oft 
velja hryðjuverkamenn ákveðnar dagsetningar til að fremja ódæðisverk sín.

10.9.4 Vettvangur
Sprengiefni er vinsælasta efnið sem hryðjuverkamenn nota. Mjög algengt er 
að sprengiefni sé notað þannig að fyrst sé ein sprengja sprengd og síðan önnur 
þegar björgunarfólk er komið á staðinn. Algengasta tegund af sprengjum er 
rörasprengjan. Þar sem sprenging hefur orðið og ekki er vitað um orsök verður 
að telja líklegt að um hryðjuverk sé að ræða. Alla pakka, sem grunaðir eru 
um að innihalda sprengju, verður að meðhöndla af sprengjuleitarsérfræðingi. 
Leikmenn skyldu aldrei reyna að fjarlægja slíka pakka. Efnafræðitæki eða 
tilraunastofur, t.d. á heimilum eða þeim stöðum sem grunsamlegir eru, geta 
bent til ólöglegra athafna. Þegar um tilraunastofur er að ræða kemur þrennt 
upp í hugann; eiturlyf, sprengiefni eða varasöm efni fyrir hryðjuverk. Algengast 
er samt að verið sé að framleiða sprengiefni. Ef slökkviliðsmenn koma að 
slíkum tilraunastofum á að loka svæðið af og kalla til efnakafara, lögreglu og 
sprengjuleitarsérfræðinga.

Önnur vinsæl aðferð til hryðjuverka er að losa eiturefni inn í byggingar eða 
út í umhverfi. Að finna klórbrúsa í dómshúsi gæti gefið okkur vísbendingu um 
að efnalosun væri yfir vofandi eða yfirstaðin. Ef umbúðir utan af efnum finnast 
á stöðum sem þær eiga ekki að vera á gefur það okkur vísbendingar um hryðju
verk. Þegar slökkviliðsmenn fá tilkynningu um mann í krampa er það ekki 
óvenjulegt en þegar tilkynnt er um nokkra með krampa í verslunarmiðstöðinni 
þá er eitthvað óvenjulegt á seiði. Aðkoma að vettvangi þar sem sprenging 
hefur orðið, tuttugu manns slasaðir og brak í kring, myndi segja flestum að 
höggáverkar vegna sprengingar væru líkleg ástæða. Þegar nákvæmari skoðun 
myndi leiða í ljós samandregna augasteina, krampa, ógleði, uppköst, andþyngsli 
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og nefrennsli gefur það vísbendingar um að eitruðum efnum hafi einnig verið 
beitt. Fólk hefur fundist meðvitundarlaust í fjallakofum að vetri til og þá oftast 
vegna CO eitrunar en að finna fólk meðvitundarlaust í verslunarmiðstöð gæti 
verið vísbending um efnaárás. Í tilfellum þar sem einkennileg lykt eða gufa er 
til staðar gæti efnalosun hafa átt sér stað. Að sjá á vettvangi dauða fugla eða 
önnur dýr gefur vísbendingar um efnaslys eða jafnvel hryðjuverk. Einnig getur 
tilvist öflugra öryggiskerfa eða öflugra öryggisráðstafana í skrifstofuhúsnæði 
eða heimahúsi gefið okkur vísbendingar. Hlutir eins og margar læsingar, rimlar 
fyrir gluggum, eftirlitsmyndavélar, brynvarðar hurðir, öryggisverðir eða aðrar 
öflugar varnir, gætu gefið okkur til kynna að eitthvað ólöglegt sé í gangi.

Stjórnun á vettvangi
Ef eldur er laus eða efnaslys hefur orðið er vettvangsstjórnun á ábyrgð slökkvi
lið anna. Annars er það hlutverk lögreglu og slökkviliðs að vinna saman og 
tryggja vettvang, einnig getur þurft að kalla út sprengjusveit. Aðrir þættir sem 
hugsa þarf um er samstarf við fjölmiðla, þá verður að upplýsa og segja til um 
þá hættu sem er á staðnum. Að gefa fjölmiðlum ekki upplýsingar getur leitt 
af sér óróa og óánægju hjá almenningi sem gæti síðan leitt til þess að fólk færi 
að draga sínar eigin ályktanir og í kjölfarið orsakað múgæsingu. Svo þarf að 
gæta að því að vernda vegsummerki á vettvangi, annars gæti það torveldað 
störf lögreglunnar.

Samstillt átak þarf til að verjast hryðjuverkum. Tryggja þarf öryggi björgunar
manna, bera kennsl á hvaða efni er á vettvangi og þekkja hættuna á því að 
tvær sprengjur geti verið á vettvanginum. Setjið ekki alla bíla framan við 
bygginguna, varist ruslatunnur og gáma, póstkassa og botngötur. Einangrið 
fórnarlömb þar til betri upplýsingar koma, þau geta veitt miklar upplýsingar 
af vettvangi eins og:

• Hvað þau sáu, heyrðu eða fundu (lykt).

• Hvaðan árásin/sprengingin kom.

• Hvort eitthvað óvenjulegt var að sjá.

• Hvernig þeim líður, hvar/hvort þau finna til.

Til umhugsunar:

•  Til þess að bjarga fórnarlömbum skal klæðast fullum hlífðarfatnaði með 
reykköfunarbúnað. Mikið af efnum berast inn um öndunarfærin. Forðist 
að snerta vökva og föst efni, flest þeirra berast með snertingu.

•  Notið stystu leið inn og út. Ekki meðhöndla fórnarlömb á hættusvæðinu, 
komið þeim fyrst í skjól. Munið að hryðjuverkamenn geta verið meðal 
fórnarlamba. Varist seinni gildrur.

•  Biðjið um efnakafara, lögreglu og sprengjusérfræðinga. Því fyrr sem aðstæður 
eru kannaðar og vettvangur tryggður því betra.

• Takmarkið aðgang að vettvangi.

• Komið upp söfnunarsvæðum.

• Látið aðra björgunaraðila vita svo þeir geti undirbúið sig.

• Biðjið um viðeigandi aðstoð ef byggingar hafa hrunið eða hrunhætta er.
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• Einangrið öll fórnarlömb, aðskiljið einnig smitaða frá ósmituðum.

• Komið á öruggri skoðun og flutningi frá svæðinu.

• Tilkynnið atvikið til allra spítala í nágrenninu.

• Munið að þetta er glæpavettvangur og því þarf að vernda vettvanginn.

•  Ef grunur er um efnalosun, notið handbækur og athugið með hættusvæði 
og fyrstu viðbrögð í skyndihjálp gagnvart fórnarlömbum.

10.9.5 Helstu tegundir hryðjuverka
Helstu tegundir hryðjuverka eru sprengjur, eiturefnavopn, lífefnavopn og 
geislavopn.

Sprengiefni
Eins og áður kom fram eru sprengingar algengasta vopn hryðjuverkamanna. 
Staðreyndin er sú að það er auðvelt, ódýrt og gerir mikinn skaða að nota 
sprengjur til hryðjuverka. Sprenging myndar kúlu af háþrýstilofti (höggbylgju) 
sem þenst út á gríðarlegum hraða, því nær sem maður er miðju sprengingar inn
ar þeim mun harðar skellur höggbylgjan á manni. Sprengjum er beint bæði að 
fólki og byggingum. Algengustu efnin eru byssupúður og C4 plastsprengiefni.

Taugavirk eiturefni
Taugavirk eiturefni eru mjög eitruð efni og koma í veg fyrir virkni taugaboða. 
Þau eru flest litarlaus eða aðeins ljósbrún, flest lyktarlaus en sum lykta aðeins 
eins og ávextir. Blandan getur verið bragðlaus í vatni en samt mjög eitruð. 
Algengast er að þeim sé dreift í úðaformi til inntöku um öndunarfæri en einnig 
fara þau í gegnum fatnað og upptaka í gegnum húð tekur nokkrar mínútur. 
Helstu taugavirk eiturefni eru tabun, sarin, soman, sinnepsgas, blásýra, klór 
og táragas.

Lífefnavopn
Lífefnavopn eru bakteríur og vírusar. Aðferðin felst í því að taka lifandi örverur 
eða eitrið sem þær framleiða og nota þær til að eyðileggja eða deyða lifandi 
verur. Oftast er maðurinn skotmarkið en stundum gróður eða dýr. Ólíkt öðrum 
efnum sem þurfa stórar efnastofur til framleiðslu þá eru flestar örverurnar 
til í umhverfi okkar, eins og miltisbrandur, kólera og bólusóttarveiran. Menn 
hafa notað salmónellubakteríuna til hryðjuverka á matsölustöðum og veikt 
750 manns. Hægt er að dreifa lífefnum með sprautuúða, t.d. í venjulegum 
glerúðabrúsa, yfir matvæli eða meðal fólks og allt upp í það að dreifa því 
með flugvél.

Kjarnorka
Kjarnorka er það sem menn óttast mest að notað verði í hryðjuverk. Síðan 
að fyrsta kjarnorkusprengjan var sprengd, hefur hugsunin um sveppalaga 
strókinn sem myndast við sprenginguna vakið óhug jarðarbúa. Ógnin um 
kjarnorkustríð milli Rússa og Bandaríkjamann hefur farið minnkandi en aftur 
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á móti hefur ógnin um að hryðjuverkamenn komist yfir kjarnorkusprengju 
aukist verulega. Eftir fall Sovétríkjanna týndist mikið af kjarnorkusprengjum 
og staðsetning þeirra er enn ókunn. Gríðarleg hitabylgja og höggbylgja kemur 
af slíkri sprengingu.

10.10 Sprengiefni og skoteldar

10.10.1 Sprengiefni

Inngangur
Aðkoma slökkviliða að sprengiefni er oftast vegna fylgdar við flutning þess 
en einnig ef eldur verður laus í byggingu þar sem sprengiefni eru geymd 
eða í ökutækjum sem flytja þau. Til þess að fá innsýn í þennan málaflokk er 
nauðsynlegt að þekkja efnin og sögu þeirra lítillega.

10.10.2 Sagan
Púður var notað sem sprengiefni til þess að sprengja berg allt frá árinu 1627 og 
þá í Austurríki, en nokkuð áður í hernaði og þá allt frá 13. öld. Púðurþráðurinn 
var fundin upp árið 1831 af William Bickford. Nitróglyserínið uppgötvaði 
Ítalinn Sobrero árið 1846, en það var Svíanum Alfred Nobel sem tókst að 
framleiða ofangreint efni í verksmiðju sinni árið 1864. Nokkru áður hafði 
Svisslendingurinn Schönbein fundið upp nítrósellulósann. Það var síðan 
Nobel sem blandaði þessum tveimur efnum saman og sprengigelatíni.

Nobel fann upp kísilgúrdínamítið árið 1866 og Norðmenn byrjuðu að 
framleiða það tveimur árum seinna. Framleiðsla á hinu hefðbundna dínamíti 
hófst árið 1880 og var kallað gúmmídínamít. Nobel fékk einkaleyfi á hvell
hettum árið 1864, en þær þoldu illa raka, þannig að blýsýru var blandað saman 
við púðrið í stað kvikasilfurs og urðu hvellhetturnar þá nokkuð rakaþéttar.

10.10.3 Hvað er sprengiefni
Sprengiefni er efnasamband, fast efni eða vökvi/efnablanda sem hefur þann 
eiginleika að breytast í gas á mjög skömmum tíma við högg, þrýsting eða hita 
svo og kveikiefni svo sem hvellhettur og kveikiþræði. Gasið hefur mun meira 
rúmtak en fasta efnið eða vökvinn og því myndast geysilegur þrýstingur á 
augnabliki við þessi snöggu fasaskipti.

Sprengiefninu er skipt í flokka eftir því hve auðveldlega efnið fer frá 
upptendrun yfir í sprengingu. Munurinn á skilgreiningum upptendrunar og 
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sprengingar felst í því á hvaða hátt breytingin á sér stað eftir endilöngu efninu 
við varmabreytingu. Við sprengingu hefst breytingin með þrýstibylgju sem 
fer í gegnum efnið ásamt efnahvarfinu sjálfu.

Afl sprengiefnisins fer eftir sprengihraða, t.d. er sprengihraði dínamíts 
3.500m/sek. og ANFO 1.200–2.500 m/sek., en fer þó nokkuð eftir gæðum 
framleiðslu. Sprengihraði plastsprengiefna, t.d. Semtec og C4, er 12.000–
14.000 m/sek., en púðurs er 300+ m/sek.

Sprengiefni innihalda brennanleg efni og súrefni, þ.e.a.s. súrefni úr umhverf
inu þarf ekki til þess að bruni/sprenging geti átt sér stað.

Fyrsti flokkur: Sprengiefni í fyrsta flokki þekkjast á því að sprenging verður 
strax við uppkveikjun.

Annar flokkur: Sprengiefni í öðrum flokki upptendrast við uppkveikjun og fer 
auðveldlega yfir í sprengingu. Flest efnin í fyrsta flokki og efnin í öðrum flokki 
nefnum við sprengiefni. Uppkveikjunarefni eða púður brennur stöðugt en 
þó getur orðið sprenging. Hinir ólíku flokkar eru ekki sterkt afmarkaðir. Þar 
koma til hinar ýmsu tegundir/gerðir sprengiefna. Það eru hinir ýmsu þættir 
sem ákveða eiginleika sprengiefnisins og notkun þess í framkvæmd.

Sprengiefnum er hægt að skipta upp í þrjá hluta, þ.e.a.s sprengiefni (dínamít, 
anfo o.fl.), hvellhettur og púður.

Sprengiefni: Grunnflokkun

Dínamít: Eiginleikar þess eru mikill þéttleiki, vatnsþolið, sprengihraði 3.500 
m/sek.

Extra dínamít: Eiginleikar þess eru mikill þéttleiki, vatnsþolið og aukinn sprengi
hraði miðað við venjulegt dínamít, sprengihraði 6.500 m/sek.

Dynotex: Það skiptist í fjóra flokka, takmarkað vatnsþol, sprengihraði 1.400–
2.400 m/sek.

Dynoprime: Vatnsþolið, sprengihraði 7.000 m/sek.

Nobel prime: Vatnsþolið, sprengihraði 6.000 m/sek.

Anfo: Blanda ammóníumnítrats (kjarna) og olíu, u.þ.b. 95% kjarni/5% olía, 
lítill þéttleiki og takmarkað vatnsþol, sprengihraði 1.200–2.500 m/sek., fer 
eftir framleiðanda.

Mynd 10.40a Flokkur 1 Mynd 10.40b Flokkur 2 Mynd 10.40c Flokkur 3
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Hvellhettur: Grunnflokkun

Flokkur I: Moment hvellhettur með tendrunar
styrk 0.28 amp. Þarf mjög lítinn straumstyrk til 
tendrunar.

Flokkur II: Millisek og hálfsek með tendrunarstyrk 
1.2 amp.

Flokkur III: Moment, millisek, kvartsek og hálfsek 
með tendrunarstyrk 4.0 amp. 

Hætta getur stafað af rafmagnsbúnaði, þ.e.a.s. 
utanaðkomandi straumi sem getur nægt til að 
sprengja hvellhettu, t.d. moment hvellhettur.

Hættur af sprengiefni við sprengingu:
Þrýstibylgjur, hitageislun og fljúgandi brot/flísar.

 
Hættusvæði: Mjög mismunandi eftir því hvaða magn 
og tegund er til staðar, þ.e.a.s. þegar hætta er á 
sprengingu.

Eldur í byggingu: Við útkall þar sem vitað er um hættu vegna sprengiefnis 
skal skoða vettvang vel í hæfilegri fjarlægð, t.d. með kíki og í öruggu skjóli, 
meta hættu og ákvarða hve stórt svæði þarf að girða af og hvaða aðliggjandi 
byggingar þarf að rýma. Fjarlægðarmörk koma fram í reglugerð um sprengiefni, 
en eftirfarandi eru nokkur dæmi: 2.000 kg  fjarlægð að íbúðarbyggð 400 
metrar. Eykst ekki fyrr en við 5.000 kg, þá 420 metrar. Aukin fjarlægð er vegna 
sjúkrahúsa, skóla, leikvalla, stærri samkomuhúsa, þá eru fjarlægðarmörk vegna 
2.000 kg 800 metrar. Halda skal öryggissvæðum lokuðum ef eldur hefur borist 
í sprengiefni og ráðfæra sig við sérhæfða aðila (Landhelgisgæslu/lögreglu).

10.10.4 Skoteldar
Skoteldar eru búnaður eða tæki sem innihalda efni eða efnasambönd sem 
með íkveikju eða á annan hátt er ætlað að framkalla áhrif í formi ljóss, hljóðs, 
lofttegunda eða reyks og eru tilkomin vegna efnafræðilegra breytinga. Um er 
að ræða búnað, ætlaðan til skemmtunar, sem inniheldur sprengiefni sem unnt 
er að brenna og/eða láta springa þannig að slíkt sé sýnilegt og/eða heyranlegt. 

Mynd 10.41 Hvellhetta

Mynd 10.42a Mynd 10.42b Mynd 10.42c Mynd 10.42d
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Undanþegið frá þessu eru sérútbúnir skoteldar svo sem neyðarblys og skoteldar 
hernaðarlegs eðlis. M.ö.o. tæknilegur búnaður svo sem merkja/neyðarblys 
sem notaður er við æfingar og í neyðartilfellum.

Aðkoma slökkviliða getur verið margvísleg ef eldur verður laus af völdum 
skotelda. Hér verður aðallega fjallað um geymslu og sölustaði.

Flokkun:
Skoteldum er skipt í þrjá flokka, 1–3, sem eru skoteldar ætlaðir í sölu til 
almennings og flokk 4 sem er eingöngu heimilt fyrir sérfræðinga að nota/
meðhöndla.

Flokkur I: Knall, innisprengjur, stjörnuljós ofl. Skot eldar sem skapa litla hættu 
og eru án aldurs takmarkana notenda.

Flokkur II: Litlir flugeldar, minni skotkökur, minni skotblys ofl. Skoteldar sem 
henta til notkunar utandyra.

Flokkur III: Stærri flugeldar, stærri skotkökur, gos ofl. Skoteldar sem henta til 
notkunar á stórum opnum svæðum.

Flokkur IV: Skotblys og skotkökur með stærri hólk vídd en 2", tívolíbombur sem 
eru stærri en 3", minni tívolíbombur er bannað að nota. Skot eldar sem ekki 
eru fullgerðir og/eða ekki til sölu almennings.

Ofangreindir skoteldar skulu allir merktir á viðeig andi máta, þ.e.a.s. með 
hættu merkingum og leiðbein ingum um notkun.

Geymslu og sölustaðir
Geymslu og sölustaðir eru háðir úttektum, m.a. slökkviliðsstjóra, lögreglu
stjóra og vinnueftirlits og skulu þannig gerðir og staðsettir að ekki skapist 
sérstök hætta á bruna eða sprengingu. Óheimilt er að umpakka skoteldum 
á geymslustað eða stunda þar aðra starfsemi. Bannað er að geyma skotelda í 
flokki 4 (sýningarvara) með öðrum skoteldum.

Eins og að ofan er getið eru sölu og geymslustaðir háðir úttektum slökkvi 
liðsstjóra á hverjum stað. Í reglugerð um skotelda kemur fram hvernig húsnæði/
bygging sem hýsir skotelda skal úr garði gerð, þ.e.a.s. með tilliti til eldhólfana 
og hvaða starfsemi önnur er í byggingunni. Fjarlægðarmörk að næstu byggingu 
þarf að meta miðað við hvaða vöruflokkur sé geymdur á staðnum, magn o.s.frv. 
Á sölu og geymslustöðum skulu vera vaktkerfi (bruna/innbrota) tengd vaktstöð.

Fjarlægðamörk
Hér eru nokkur dæmi um fjarlægðarmörk miðað við magn og flokk (erlend 
fyrirmynd): 10 tonn af vöruflokki 1–2, þá skal fjarlægð að næstu byggingu vera 
a.m.k. 50 metrar, en ef varan er í flokki 3–4, hækka fjarlægðarmörkin í 475 
metra. Hér á landi má ekki geyma flokk 4 með öðrum vöruflokki. Við aukið 
magn geta fjarlægðarmörk orðið allt að 1.000 metrar. Þessi mörk geta aukist 
ef um er að ræða spítala, skóla o.s.frv. Sem dæmi má nefna að í tívolíbombu 
sem er 6" að stærð er 0.75 af sprengiefni (púðri o.fl.).
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Slys, óhöpp og tilraunir
England: Árið 1998 varð sprenging í flugeldageymslu í Uffculme í Devon, 
Englandi. Geymsla þessi var 400 fm stálgrindarbygging og í henni voru geymdir 
átta 20 feta stálgámar með skoteldum af öllum flokkum. Eldur varð laus í 
einum þeirra, síðan varð sprenging sem orsakaði það að þrír nærliggjandi 
gámar sprungu einnig. Byggingin hvarf með öllu og hinir fjórir gámarnir 
gjöreyðilögðust. Við fyrstu sprenginguna kom 11 sm djúpt gat í steinsteypt gólf 
byggingarinnar og gatið var fjórir metrar í þvermál, auk annarra gata við hinar 
sprengingarnar. Sprengibrotin ollu skemmdum í allt að 200 metra fjarlægð. 
Eitt sprengibrotið (horn af gámi), 10 kg að þyngd, féll niður 140 metrum frá 
sprengistað. Alls skemmdust fjórtán byggingar þó að heildarmagn sprengiefna 
væri ekki nema u.þ.b. 730 kg nettó og stærsta varan væri 6" tívolíbombur.

Holland (myndband): Árið 2000 varð sprenging í flugeldageymslu í Enschede, 
Hollandi. Á þessum stað voru geymd 177 tonn af skoteldum (leyfi fyrir 136 
t) í öllum flokkum. Stór hluti þessara skotelda voru geymdir í stálgámum en 
einnig í vöruskemmum. Ekki er vitað um eldsupptök, en giskað er á íkveikju, 
eða rafmagnsskammhlaup, en milli gáma hafði hlaðist upp nokkuð magn af 
papparusli og öðru. Ofangreindan dag var gott veður, 30°C, og því margir 
íbúar bæjarins útivið enda kl. þrjú að degi til. Við fyrstu sprenginguna fóru 
fleiri út til að athuga hvað væri að gerast. Á næstu fjórum mínútum urðu 
margar misstórar sprengingar. Við þær fórust 22, þar af fjórir slökkviliðsmenn, 
950 slösuðust meira eða minna, 200 byggingar gjöreyðilögðust, 300 aðrar 
skemmdust mikið og 1500 byggingar skemmdust eitthvað. Að manntjón 
yrði ekki meira má rekja til þess að veður var mjög gott og margir útivið, því 
margar byggingar hrundu gjörsamlega saman. Mikið má læra af þessu óhappi 
þar sem svo margt fór úrskeiðis, t.d. var slökkvilið bæjarins ekki haft með í 
ráðum um magn og staðsetningar, geymslusvæði var orðið allt of stórt og ekkert 
eftirlit haft með því hvaða vöruflokkar voru geymdir saman eða hvernig. Þær 
slökkvibifreiðar og mannskapur sem fór í útkallið höfðu engar upplýsingar 
um hvað væri í raun geymt á svæðinu (flokkar), magn o.s.frv. Eins höfðu þeir 
slökkviliðsmenn sem sinntu útkallinu nær engan þjálfun í því hvernig ætti 
að bregðast við eldi í skoteldageymslum.

Ísland: Árið 1977 varð sprenging í flugeldaverksmiðju á Akranesi þar sem 
feðgar fórust.

USA (tilraun): Árið 1980 gerði slökkvilið Seattleborgar tilraun með því að kveikja 
eld við hlið 20 feta stálgáms sem innihélt um það bil 2.500 kg af skoteldum og 
þá aðeins í flokki 1–3. Eftir aðeins tvær mínútur sprakk gámurinn í loft upp og 
þeyttist hann og hluti af innihaldi hans um það bil 60 m í loft upp og 215 m 
lárétt. Þessu til áherslu skal minnt á flutning skotelda í gámum með bifreiðum.
Ísland (tilraun, myndband): Hér á landi hafa verið gerðar a.m.k. þrjár tilraunir með 
mismiklu magni af skoteldum. Sú stærsta var framkvæmd þannig að notuð 
var bygging (steinsteypt) á tveimur hæðum sem rífa átti og voru skoteldar í 
flokki 1–3 (hálfur 20 feta gámur) settir inn á efri hæð og ein 12" tívolíbomba án 
svokallaðs „drivers“ og kveikt í. Aðeins liðu örfáar sekúndur frá því kveikt var 
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í og þangað til allt var komið af stað, en hæðin var hólfuð niður með hlöðnum 
og steyptum veggjum og skoteldar í öllum herbergjum. Fljótlega sprungu allar 
rúður út og við skoðun kom í ljós að ofangreind tívolíbomba hafði sprengt 
90 sm gat (þvermál) í steinsteypta loftplötu. Viðstaddir slökkviliðsmenn, 
eldvarnaeftirlitsmenn o.fl. urðu að forða sér hver sem betur gat því enginn 
hafði búist við jafnöflugum sprengingum miðað við fyrri tilraun nokkrum 
árum áður.

Aðkoma slökkviliða, þjálfun og viðbrögð
Slökkviliðsmenn hér á landi hafa yfirleitt ekki hlotið neina sérstaka þjálfun 
í viðbrögðum við eldi í byggingum og/eða gámum sem geyma skotelda. Það 
sama á við víða erlendis eins og dæmin sýna. Þar sem þessi þekking er til 
staðar erlendis eru áherslurnar þær sömu, þ.e.a.s. að ef eldur hefur ekki 
náð birgðum þá má reyna að slökkva, en ef eldur hefur náð birgðum þá skal 
ekki reyna að slökkva, aðeins reyna að loka svæðum og rýma nærliggjandi 
byggingar. Hafa verður fjarlægðarmörk í huga miðað við hvaða vöruflokkar eru 
geymdir á staðnum og í hvaða magni. Alltaf skal nota viðeigandi hlífðarbúnað 
slökkviliðsmanns og reykköfunarbúnað, þar sem skoteldar innihalda hin 
ýmsu eiturefni.

Merkingar
Hættumerkingar skotelda eru t.d.:

• Stórar rakettur 1.3G, UN nr. 0335.

• Litlar rakettur og blys 1.4G, UN nr. 0336.

•  Mjög litlar rakettur og blys 1.4S, UN nr. 0337.

•  Sýningarvara, t.d. tívolíbombur, getur verið 
merkt 1.1G, UN nr. 0333, fer eftir því hvar 
varan er framleidd eða hvaðan hún er flutt, 
einnig 1.2G, UN nr. 0334.

•  Neyðarblys 1.3G, UN nr. 0093 og 1.4G, UN 
nr. 0191.

• Línurakettur 1.4G, UN nr. 0453.
Mynd 10.43 
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