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4.1 Vatn og önnur slökkviefni

4.1.1 Vatn
Vatn hefur þann eiginleika að geta slökkt eld á mismunandi vegu. Annars 
vegar gerist það með kælingu, það dregur til sín mikið magn af varma og 
vinnur þannig á hitanum sem eldurinn myndar. Hins vegar með kæfingu, í 
gufuformi rekur það súrefnið frá eldinum. Síðast en ekki síst má geta þess að 
vatn er eitt besta slökkviefnið á elda í föstum efnum þar sem það smýgur inn í 
efnin og slekkur glóðina. Þegar vatn er hitað upp að suðumarki dregur það til 
sín hita við fasabreytinguna, þ.e. breytist úr vökva í eim eða gufu, sem ýmist 
er sýnileg eða ósýnileg. Þegar eimurinn kólnar verður hann að sýnilegri gufu.

Vatnið binst varma eldsins á tvennan hátt, fyrst þegar eldurinn hitar það 
upp að suðumarki og síðan er hann breytir sjóðandi vatninu í gufu.

Fullkomin eiming á sér ekki stað um leið og hiti vatnsins nær suðumarki, 
aukið hitamagn þarf að koma til. Þegar einn lítri af vatni er hitaður frá 10°C 
upp í 100°C er notaður til þess varmi sem nemur 90 kcal (kcal er mælieining 
á það varmamagn sem þarf til að hita einn lítra af vatni um 1°C). Til þess að 
hita síðan þennan sama lítra áfram og breyta honum í gufu þarf 540 kcal. 
Samanlagt gerir þetta 630 kcal, sem er þá varminn sem einn lítri af vatni getur 
bundið af varma eldsins, sjá mynd 4.2.
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Það er einnig mjög mikilvægt að gera sér 
ljóst að 6/7 hlutar af kæliáhrifum vatnsins fara 
í að breyta sjóðandi vatni í gufu, en aðeins 
1/7 hluti fer í að hita vatnið að suðumarki. 
Af þessu er því ljóst hve nauðsynlegt það er 
að við slökkvistarfið sé vatni ekki sprautað 
ótæpilega þannig að það fljóti burtu, heldur 
þess gætt að vinna þannig að hver dropi nái 
að breytast í gufu. 

Þegar vatni er sprautað úr stút í úðaformi 
er vatnið brotið niður í smáar agnir þannig að 
vatnið tekur hraðar í sig hita og breytist hraðar 
í gufu en það myndi gera í þéttara formi, t.d. 
í beinni bunu, vegna þess að yfirborðsflötur 
vatnsdropanna hefur verið aukinn.

Til þess að útskýra þetta ferli nánar má 
taka dæmi af ísmola, einn sentímetra á kant 
sem dýft er ofan í vatnsglas. Það tekur hann 
talsverðan tíma að bráðna og kæla vatnið í 
glasinu. Þetta kemur til vegna þess að aðeins 
sex fersentimetrar eru í snertingu við vatnið. 
Ef við skiptum hins vegar teningnum í átta 
hluta, þannig að hver um sig er 0,5 sm á 
kant, þá fáum við yfirborð sem er 8 x 2,5 
eða 20 fersentímetrar sem eru í snertingu við 
vatnið og draga til sín hitann úr vatninu mun 
hraðar. Þetta sama lögmál gildir þó vatn sé í 
vökvaformi, t.d. munurinn á beinni vatns

bunu og úðabunu, þar sem vatnið er brotið niður í dropa. Eftir því sem vatnið 
er brotið niður í fínni úðabunu, eykst yfirborð vatnsins, sem kemst í snertingu 
við hitann og varmabinding verður hraðari.

Annar eiginleiki vatns, sem oft er til gagns við slökkvistörf, er þenslu eigin
leiki þess við fasaskiptin frá vökva yfir í eim eða gufu. Þessi eiginleiki hjálpar 
til við að kæla brunaumhverfið og hrekja út hita og reyk úr brunarýminu. Þessi 
gufa getur að vísu reynst óþægur ljár í þúfu því hún getur valdið gufubruna á 
slökkviliðsmönnum eða fórnarlömbum sé ekki farið varlega. Hún getur orðið 
gífurlega heit á örskammri stund. Þenslumagnið er mismunandi eftir því hve 
hátt hitastig er í brunarýminu, þar sem það eykst við hærri hita. Þegar vatn 

Mynd 4.1 Vatn getur verið í 
föstu, vökva eða eimformi. 
0°C = fast form (ís), 0°C til 

100°C = vökvi, 100°C = eimur 
eða gufa (aukinn hiti).

Mynd 4.2 Rúmtak vatns 1700 
faldast við fasaskiptin úr 

vökva í gufu við 100°C og síðan 
hlutfallslega eftir hitastigi.
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breytist í gufu við 100°C hita eykst rúmtak þess u.þ.b. 1700falt, en við 600°C 
eykst rúmtak þess 4000falt.

Sem dæmi um þensluna skulum við hugsa okkur úðastút sem sendir um 
570 l/mín. inn í brunarými þar sem fyrir er um 260°C hiti. Á einni mínútu 
hafa um 0.57m3 af vatni breyst í gufu sem fyllir um 1360m3. Hér er nægjanlegt 
magn af gufu til að fylla rými sem er um 3 x 15 x 29 metrar.

Gufumyndun er gjarnan mjög hröð. Ef rými er þegar fullt af reyk og eimyrju, 
hrekur gufan sem myndast þessar afurðir brunans út úr rýminu ef nægjanleg 
reyklosun er fyrir hendi. Þegar kólnar í rýminu, þéttist gufan og rúmtakið 
minnkar og þá dregst inn kaldara loft.

Helstu eiginleikar vatns sem gera það að óvenju áhrifaríkum slökkvimiðli eru:

• Almennt aðgengilegt og kostar lítið.

• Auðvelt í flutningi.

•  Hefur ríkari hitaupptökueiginleika en önnur venjuleg slökkviefni.

•  Við bruna í föstum efnum er vatnið eina slökkviefnið sem slekkur glæður 
örugglega.

4.1.2 Þurrduft
Duft hefur mikinn slökkvimátt miðað við þyngd efnisins og til eru margar 
ólíkar gerðir. Algengust eru einhvers konar sölt. ABCduft er ætlað fyrir A, B 
og C elda og hefur hátt slökkvigildi í A og B flokkum. BCduft er ætlað fyrir B 
og C elda og hefur hátt slökkvigildi í B flokki sem er hægt að nota á feitiselda. 
Algengasta duftgerðin inniheldur Ammóníum fosfat (NH4 H2 PO4) og er ABC 
duft. Á flugvöllum er gjarnan notað BCduft t.d. natríum bikarbónat.

Slökkviduftið er af misjafnri kornastærð, venjuleg stærð er frá 0,01–0,02 
mm. Nokkrar gerðir eru til hér á landi af slökkvidufti en það er að mestu duft 

Mynd 4.3 Hinn mikli 
útþenslueiginleiki 

vatns við fasaskiptin 
gerir það mjög 

áhrifaríkan 
slökkvimiðil.

Mynd 4.4 Gufan hrekur 
afurðir brunans út úr 
rýminu ef nægjanleg 

reyklosun er fyrir 
hendi.
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sem ætlað er á alla elda eða svokallað ABC duft og jafnvel Dduft en það er 
sérstakt duft ætlað fyrir elda í málmum (sjá hér að neðan í kafla um þurrduft 
fyrir elda í málmum).

Þurrduft er hættulaust fyrir fólk. Duftský getur þó valdið skertu skyggni og 
öndunarerfiðleikum eins og hvert annað ryk eða duft í andrúmslofti. Sumar 
dufttegundir eru nothæfar með slökkvifroðu en aðrar ekki því þær brjóta niður 
froðuna og eyða kæfingarmætti hennar.

Sum þurrduftsefni hafa tærandi áhrif á ýmsar tegundir málma, því er rétt 
að hreinsa duftið burt sem fyrst eftir að búið er að slökkva eldinn til að forða 
annars heilum verðmætum frá slíkri óþarfa skemmd. Ef aðstæður leyfa er þó 
betra að nota slökkvimiðil sem ekki tærir viðkvæma málma, t.d. koltvísýring.

Duftslökkviefnið var upphaflega BC duft og ætlað til þess að slökkva olíu 
og rafmagnselda en nú er ABC duft algengast og ætlað á alla elda.

Kostir:

•  Hefur mikinn slökkvimátt á alla elda og er einfalt í notkun.
Ókostir:

•  Duftið er mjög létt og dreyfist því mikið. Erfitt er að þrífa þar sem duft 
hefur verið notað.

Þurrduft fyrir elda í málmum  
– D-duft
Slökkviefni sem rætt hefur verið um 
hingað til henta ekki á elda í málm um og 
geta jafnvel verið stórhættu leg á málm
elda. Þetta á t.d. við um vatn en það 
veldur gufusprengingu sé því beint að 
brennandi málmi sem brennur gjarnan 
við mjög hátt hitastig.

Sérstök slökkviefni (oftast í duft formi) 
og tæki hafa verið hönnuð fyrir hinar 
ýmsu málm tegundir sem geta brunn ið. 
Ekkert eitt slökkviefni hentar á alla málm
elda og í flestum tilfell um er sérefni fyrir 
hverja málm tegund. Sum málmslökkvi
efni fást í sérstök um slökkvi tækjum 
en önnur er ekki hægt að setja á tæki, 
ýmist vegna þess að efnið er svo þungt 
í sér eða að ekki er hægt að sprauta því 
vegna þess að bera verður slökkvi efnið 
svo varlega að eldin um. Í slíkum tilfellum 
er efninu mokað yfir brennandi málminn 
og reynt að leggja það yfir í þykku lagi, 
4–5 sentímetra.

Nauðsynlegt er að lesa vel leiðbein
ingar framleiðanda áður en þessi efni 

Mynd 4.5 Slökkviefnið verður að ná 
að leggjast yfir allt yfirborð 
hins brennandi málms til að 
það nái að mynda skel, sem 

lokast síðan utan um málminn.

Mynd 4.6 Sum slökkviefni í Dflokki 
verður að leggja svo varlega yfir 
brennandi hlutinn að best er að 
leggja þau yfir með skóflu eða 

hella þeim varlega.
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eru notuð. Mismunandi aðferðum er beitt háð því um hvaða málm er að ræða 
og hvers konar efni er verið að nota. Sé málmurinn á brennanlegu yfirborði er 
rétt að byrja á því að leggja slökkviefnið yfir hann, síðan nærri fimm sentímetra 
þykkt lag á gólfið, flytja hlutinn yfir á þetta nýja lag og leggja meira efni yfir. 
Oftast er seinvirkt að slökkva í brennandi málmi. Slökkviaðferðin byggist á 
því að slökkviefnið gengur í efnasamband við málminn og myndar skel utan 
um hann. Þessi skel er viðkvæm. Því þarf að leggja efnið varlega yfir eldinn 
og ekki má hreyfa við henni fyrr en hún er orðin alveg köld. Ef skelin rofnar 
er hætta á enduríkviknun.

4.1.3 Koltvísýringur CO
2

Koltvísýringur er geymdur í slökkvi
tækjum við háan þrýsting, 55 kg/sm2. 
Við þennan þrýsting og stofuhita er 
kolsýran vökvi en ef hitasig fer upp 
fyrir 31°C breytist hún í gas. Ef hita
stig lækkar fellur þrýstingurinn hratt. 
Í venjulegu tæki er þrýstingurinn 
kominn niður í 30 kg/sm2 við 7C°. 
Tæming slökkvitækisins er drifin af 
þrýstingn um, þess vegna er erfiðara 
að ná efninu úr tækinu eftir því 
sem þrýstingurinn er lægri. Því er 
köfnunar efni bætt í koltvísýringstæki 
ef nota á þau í miklum frostum, til þess að viðhalda þrýstingnum, en köfnunar
efni er ekki nærri eins viðkvæmt fyrir hitastigsbreytingum. Þetta er t.d. oft 
gert í flugvélum sem fljúga hátt.

Koltvísýringur er litar og lyktarlaus lofttegund og er notaður á handslökkvi
tæki, handvagna og í slökkvikerfi. Efnið leggst niður að gólfi þar sem það er 
1,5 sinnum þyngra en andrúmsloftið. Koltvísýringur kæfir eldinn með því að 
ryðja burt súrefni. Það gerist vegna þess að efnið margfaldar rúmmál sitt 450 
falt þegar því er hleypt úr slökkvitækinu.

Þegar kolsýra er sett á slökkvitæki er hún geymd sem vökvi undir þrýstingi 
en þegar þrýstingnum er létt af henni breytist efnið í koltvísýringssnjó sem er 
u.þ.b. 78°C. Kolsýran gufar strax upp og skilur ekkert eftir sig.

Kostir:

• Leiðir ekki rafmagn.

• Skilur ekkert eftir sig.
Ókostir:

• Er hættulegt þegar efnið fer yfir 5% í andrúmslofti.

• Kastlengd er mjög lítil.

• Getur myndað stöðurafmagn.

Mynd 4.7 Koltvísýringskerfi.
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4.1.4 Önnur efni
Þegar skaðsemi halons kom í ljós fóru efnaframleiðendur að þróa efni sem gæti 
komið í stað þess. Ekkert efni hefur þó enn fundist sem hefur sama slökkvimátt 
og halonið en einungis þarf 3–6% mettun af því til þess að slökkva allan eld.

Hér á eftir verður fjallað um tvö þessara efna; Imergen og Argonite.

Imergen inniheldur lofttegundir sem fyrir eru í andrúmsloftinu en hlutföllin 
eru 52% köfnunarefni, 40% argon og 8% kolsýra. Ef eldur verður laus er 
Imergenefninu blásið inn í rýmið í 50% styrk og lækkar það þá súrefnismagnið 
úr 21% niður í u.þ.b. 12,5%, en við það kafnar allur eldur.

Argonite inniheldur lofttegundir sem fyrir eru í andrúmsloftinu og er blanda af 
argoni og köfnunarefni í jöfnum hlutföllum. Við rétta blöndu lækkar súrefnis
magnið í rýminu niður fyrir 15% sem nægir til að slökkva allan eld.

Mögulegt er að nota lagnir og fleira úr gömlu halonkerfunum fyrir Argonite 
og Immergenefnin.

Kostir:

•  Efnin hafa mikla slökkvigetu, eru úr efnum sem finnast í sjálfri náttúrunni 
og skaða hana þar af leiðandi ekki. Efnin skilja ekkert eftir sig og skaða 
ekkert við slökkvistarfið. Fólki, sem er í rýminu þegar efnunum er hleypt 
á, er ekki talin vera hætta búin ef það forðar sér út.

Ókostir:

•  Engir sjáanlegir ókostir eru við efnin, nema ef telja skyldi minni slökkvimátt 
en halonið og að meira magn þurfi af því.

4.2 Froða
Hvað er froða?
Vatn hefur verið notað við slökkvistarf frá því í fornöld. Blöndun efna í vatn til 
að auka áhrif þess við mismunandi aðstæður hefur líka tíðkast frá því í fornöld. 
Veikleiki vatns sem slökkvimiðils liggur í því hversu hratt það rennur burt.

Efnum er blandað í vatn til að auka hæfni þess í slökkvistarfi. Þetta eru t.d. 
efni sem þykkja, íbleytiefni, froðumyndandi efni, filmumyndandi efni og sum 
eiga jafnvel að draga úr skaðsemi reyksins sem myndast. Sum íblöndunarefnin 
eiga að sameina fleiri en einn af þessum þáttum en ekkert eitt efni er til sem 
hentar við allar aðstæður. Þensla froðunnar er hlutfallið milli magns froðu, 
eftir að búið er að þenja hana út með lofti og þess magns af froðuvökva sem 
þarf til að búa hana til. Í staðlinum ÍST EN 1568 (Fire extinguishing media  
Foam concentrates) eru skilgreindar þrjár gerðir af froðu: Lítið þanin, meðal 
þanin og mikið þanin froða. Lítið þanin froða hefur minna þensluhlutfall 
en 20 og er hönnuð fyrir eldfima vökva. Hún virkar vel til að ná stjórn á, 
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slökkva og hindra enduríkviknun í 
flestum Beldum. Þessi froða hefur 
líka verið notuð á Aelda þar sem 
hæfni hennar til að kæla og smjúga 
nýtist vel.

Meðal þanin froða hefur þenslu
hlut fall 20 eða stærra en jafnframt 
minna þensluhlutfall en 200. Hún 
hentar t.d. til að hindra uppgufun 
af hættulegum efnum. Froða með 

þenslu 30 til 55 er sérstaklega heppileg til að mynda teppi til að hindra 
uppgufun frá efnum sem hvarfast við vatn og lífrænum efnum með lágt 
suðumark.

Mikið þanin froða hefur þensluhlutfall 200 eða stærra. Mikið þandar 
froður eru sérstaklega gerðar til að fást við elda í lokuðum rýmum (e. confined 
space). Þær eru úr gerviefnum sem eru sápukennd og fyrst og fremst ætlaðar 
til notkunar í kjöllurum, námum og um borð í skipum.

Froða er, í stuttu máli, vatn, froðuvökvi og loft blandað saman. Til að fá 
loftból urnar til þess að halda sér í froðunni og brotna ekki allt of fljótt niður 
notar maður ólíkar gerðir af froðuvökva. Froðuvökvinn minnkar yfirborðs
spennu vatnsins og gerir loftbólurnar stöðugar. Það er til fjöldinn allur af 
froðuvökvum á markaðnum, en þeir eru gæddir mismunandi eiginleikum. 
Mismunandi froðuvökvum má ekki blanda saman við notkun.

Í fyrstu var froðan notuð til þess að slökkva eld í vökvum sem eru léttari en 
vatn. Sem dæmi er hægt að nefna bensín, dísil og olíur ýmiss konar. Síðar hafa 
komið á markaðinn froður sem geta slökkt í eldfimum, vatnsblandanlegum 
vökvum; alkóhólþolinn froðuvökvi. Froðu er einnig hægt að nota í byggingum 
og skipum þar sem erfitt er að komast inn í rýmið sem brennur. Hafið þó 
hugfast að svo froðan nái að eldinum þarf heita loftið sem fyrir er í rýminu að 
komast út. Við efnaslys er hægt að nota froðu til að hefta útbreiðslu skaðlegra 
efna, og er þá notuð froða sem stífnar og verður að eins konar plastkenndri 
froðu. Nánar verður fjallað um þessar froðutegundir síðar.

Hvers vegna slekkur froða eld?

• Kemur í veg fyrir uppgufun (kæfing).

• Með aðskilnaði.

• Með kælingu.

Vatn er besta efnið til að slökkva eld. Það er ódýrt og auðvelt að vinna með 
það og yfirleytt er nóg til af því. Vatn hefur mikla varmaupptöku og eftir því 
sem vatnsdroparnir eru fíngerðari verður kælingin meiri.

Einn af ókostum vatns sem slökkviefnis er að það hentar illa til að slökkva 
eld í vökvum, vatn er þyngra en olía og sekkur því til botns og getur líka dreift 
olíunni um stærra svæði. Með mjög fínni vatnsþoku er hægt að slökkva olíueld. 
Þetta er að vísu mjög erfitt en með því að bæta froðuvökva í vatnið breytast 
eiginleikar þess þannig að auðveldara verður að slökkva í brennandi vökvum.

Froða er viðkvæmt efni sem brotnar niður m.a. af völdum hita, reyks og 

Mynd 4.8 Kæling, kæfing, aðskilnaður.
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vatns. Þegar byrjað er að leggja froðu yfir brennandi vökva brotnar hún hratt 
niður vegna hitans og reyksins frá eldinum en um leið nær hún að kæla 
vökvann og minnka niðurbrotið á froðunni þannig að smám saman nær hún 
að byggja upp samfellt froðuteppi yfir vökvanum og kæla eldinn.

Hafa verður í huga að þó að búið sé að slökkva eldinn er alltaf hætta á að 
hann kvikni aftur, sérstaklega ef málmur eða gúmmí eru til staðar. Málmur 
og gúmmí hafa meiri varmarýmd en vökvinn og þurfa því lengri kælingu.

Í stuttu máli má segja að þegar froðuvökva og lofti er blandað í vatn hafi það 
eftirfarandi áhrif:

•  Minnka þunga vatnsins þannig að það fljóti ofan á vökvanum sem brennur 
(froðuvökvar).

•  Minnka yfirborðsspennu vatnsins svo það myndi þunna filmu á yfirborði 
brennanlega vökvans án þess að sökkva (filmumyndandi froðuvökvar, 
t.d. AFFF).

Eldur í vökvum
Þegar talað er um eld í vökvum er verið að tala um að gasið (lofttegundirnar) 
sem gufar upp frá honum brennur við yfirborð vökvans. Það er því mikilvægt 
að þekkja hegðun lofttegundanna, til þess að skilja hvað það er sem gerist þegar 
kviknar í þeim og slökkt er í þeim. Við yfirborð vökvans eru stöðug skipti á 
sameindum þar sem skapast ákveðið jafnvægi, hluti af sameindunum sleppur 
út í andrúmsloftið en aðrar sameinast vökvanum aftur. Hlutfall sameinda sem 
sleppa er háð gufuþrýstingi efnisins. Hitastigið, og það hversu rokgjarnt efnið 
er, skiptir líka máli. Því hærra sem hitastigið er því hærri er gufuþrýstingurinn 
og jafnvægið færist þannig að fleiri sameindir yfirgefa vökvann. Við suðumark 
yfirgefa sameindirnar og engar sameinast honum aftur. Gufuþrýstingurinn 
er þá orðinn hinn sami og þrýstingur andrúmsloftsins og vökvinn sýður. 
Jafnvel þó gufuþrýstingurinn sé lægri en þrýstingur andrúmsloftsins yfirgefa 
sameindirnar yfirborð vökvans. Ástæðan er sú að ekki er um einsleitt (hreint) 
efni að ræða. Gufuþrýstingur er mældur í kPa.

Með því að mynda froðufilmu sem aðskilur vökvann frá loftinu komum 
við í veg fyrir uppgufun frá vökvanum. Meðan vökvinn er við suðumark er 
gufuþrýstingurinn svo mikill að hann getur lyft froðufilmunni. Þegar froðan 
kælir vökvann minnkar gufuþrýstingurinn og þar með uppgufunin.

Eldur í föstum efnum
Froðu er einnig hægt að nota við bruna í föstum efnum og getur það oft reynst 
vel, t.d. í heybrunum og víðar. Í mörgum tilfellum getur verið áhrifaríkt 
að blanda froðuefnum í vatn við slökkvistarf þar sem fengist er við elda í 
venjulegum föstum efnum. Mörg froðuefni gera slökkvivatn „blautara“, þ.e. 
vatnið smýgur betur inn í föst efni og flýtir þannig fyrir kælingu efnisins. Flest 
filmumyndandi froðuefni, s.s. „léttvatn“, virka vel á þennan hátt, jafnvel þó 
blandan sé mjög veik, t.d. 1%. Sérstök froðuefni eru einnig notuð til að fást 
við elda í ýmsum spilliefnum, til að mynda vissum sýrum, skordýra eða 
illgresiseyði, elda í lokuðum rýmum og djúpstæða elda í föstum efnum. Auk 
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venjulegra slökkvifroðuefna eru önnur froðuefni hönnuð sérstaklega til þess 
að draga úr hættu frá spilliefnum sem hafa losnað úr læðingi eða hellst niður 
og geta valdið tjóni við uppgufun eða mengað umhverfið að öðru leyti.

Áður en haldið er lengra í umræðunni um froðuefni er áríðandi að eftir
farandi hugtök séu skýr:

Froðuvökvi: Óblandað efni sem notað er til froðumyndunar eins og það kemur frá 
framleiðanda í geymsluílátum sínum og hefur hvorki blandast vatni né lofti.

Froðublandari: Tæki sem notað er til að blanda saman vatni og froðuvökva í 
ákveðnum hlutföllum og myndar þannig froðublöndu.

Froðublanda: Blanda froðuvökva og vatns í völdum hlutföllum, áður en það 
blandast lofti.

Froða: Fullunnin afurð eftir að lofti hefur verið blandað saman við froðu
blönduna.

Froðutala, kastlengd og froðuhæð
Froðutala er mælieining fyrir það hve mikið loft hefur verið notað til að auka 
rúmmál froðuvökvans. Froðutala fyrir þungfroðu er 1–20, fyrir millifroðu á milli 
20 og 200 og fyrir léttfroðu meira en 200. Viðmiðunartölur fyrir þungfroðu, 
millifroðu og léttfroðu eru 7, 70 og 700. Ef millifroðu með froðutöluna 70 er 
dælt á eldinn með stút sem gefur 400 l/mín. verður rúmmálið 70*400 l/mín. 
eða 28 m3/mín.

Kastlengd og froðutala haldast í hendur. Froðan þenst meira út eftir því sem 
meiri froðuvökvi er notaður og við það dregur úr kastlengdinni. Þungfroða 
hefur mestu kastlengdina en léttfroða þá minnstu.

Froðutala helst einnig í hendur við hve mikla hæð er hægt að byggja upp 
með froðu. Þumalputtaregla: Froðutala = Hæð sem hægt er að byggja froðu upp 
í sm. Þungfroða getur byggst upp í 7 sm hæð, millifroða í 70 sm og léttfroða í 
7 metra. Það skal tekið fram að þetta á einungis við þegar engir veggir styðja 
við froðuna. Sé svæðið hinsvegar afmarkað á einhvern hátt af „veggjum“ er 
hægt að byggja hærra upp.

Vatns- og froðuöflun
Þegar froða er notuð til að slökkva eld þarf alltaf að hafa yfirstyrk, bæði hvað 
varðar vatn, froðuvökva, slöngur, rétta stúta, mannskap og önnur tæki. Hafa 
verður í huga að slökkvistarf með froðu þolir ekki að hlé verði á starfinu og 
því verður að tryggja nægar birgðir áður en starfið hefst. Almenn regla er 
að vera með að minnsta kosti tvö til fjórfalt það magn sem reiknað er með, 
eftir því hvort notaðir eru staðlar NFPA eða evrópskir staðlar. Það er til lítils 
að hefja slökkvistarf með froðu ef birgðir eru ekki nægar í upphafi þar sem í 
framhaldi yrði notast við vatn eingöngu, sem flýtir fyrir niðurbroti froðunnar 
og þá væri dýrum froðuvökva eitt til einskis. Sem dæmi má nefna að ef kviknað 
hefur í einum tanki í olíustöð þá hefur slökkviliðið u.þ.b. 30 mínútur til að 
viða að sér froðu og vatni til slökkvistarfsins áður en geislun frá brunanum 
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er farin að hafa veruleg geislunaráhrif á nærliggjandi tanka (sjá kafla um eld í 
olíutönkum). Mælt er með því að víxldæla, þannig að þeir bílar sem eru að fá 
vatn frá brunahana eða eftir öðrum leiðum fái vatn frá tveimur ólíkum stöðum. 
Þetta er gert til að koma í veg fyrir að stöðva þurfi dælingu frá dælubílnum ef 
eitthvað óhapp verður með slöngur, tengi eða annað það sem stöðvað getur 
rennsli vatnsins til dælubílsins. Við smærri elda þar sem nota þarf froðu er 
hægt að notast við þau ílát sem eru algengust hjá slökkviliðum í dag, þ.e. 25 
l brúsa og að sjálfsögðu froðutankana á þeim bílum sem þá hafa. Í eldum af 
stærri gerðinni þar sem froða er notuð er aftur á móti nauðsynlegt að hafa stærri 
forðabúr af einhverju tagi. Þar sem það er mjög mikilvægt að slökkvistarf sé 
ekki rofið þegar froða er notuð er þetta stórt atriði hvernig sem það er leyst. 
Eins er mikilvægt að þess sé gætt að blanda ekki saman ólíkum gerðum af 
froðuvökvum því þeir passa yfirleitt illa saman. Þá er átt við að þeir blandist 
saman áður en vatn og loft blandast froðuvökvanum.

Venjulegur rennslishraði sem miðað er við að þurfi við slökkvistörf með 
froðu er á bilinu 3–6 l/m2 mín. af froðuþykkni (sjá um rennslishraða í olíustöðv
um í kafla um olíuelda). Þetta á við um eld/lekasvæði sem nær yfir allt að 
1000 m2. Fyrir elda með stærra ummál eru ekki til nægilegar upplýsingar og/
eða útreikningar. Til eru þumalputtareglur sem segja að við bruna í eldfimum 
vökvum þurfi rennslishraðinn að vera 4 l/m2 mín. og 6 l/m2 mín. í vökvum 
sem eru vatnsuppleysanlegir. Tökum tvö dæmi um útreikning á því hve mikið 
magn af þungfroðu við þurfum með annars vegar 4 l/m2 mín. og hins vegar 
með 6 l/m2 mín.

Olía hefur lekið yfir svæði sem er 3*80 m. Miðað er við að leggja út froðu 
í 15 mínútur, að notað sé 3% froðuþykkni og að rennslishraðinn þurfi að 
vera 4 l/m2 mín.

 3*80 = 240 m2

 240*4 = 960 l/mín.
 960*0,03 = 28,8 l froðuþykkni/mín.
 28,8*15 = 432 l froðu
 H2O	 =	 960*15	=	14400	−	432	=	13968	l

Í þessu tilfelli þyrfti því að nota t.d. 2×400 l/mín. stút og einn 200 l/mín. stút.

Metanól hefur lekið yfir svæði sem er 250m2. Miðað er við að leggja út froðu 
í 15 mínútur, að notað sé 6% froðuþykkni og að rennslishraðinn þurfi að 
vera 6 l/m2 mín.

 250*6 = 1500 l/mín.
 1500*0,06 = 90 l froðuþykkni/mín.
 90*15 = 1350 l froðu
 H2O	 =	 1500*15	=	22500	−	1350	=	21150	l

Í þessu tilfelli þyrfti að nota t.d. einn froðumónitor sem gefur 1000 l/mín., 
einn 400 l/mín. stút og einn 200 l/mín. stút.
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Áhöld
• Froðustútar

• Blandarar (jektor)

• Dælur

• Slöngur

4.2.1 Froðustútar

Almennt
Lögun froðustútanna ræður endanlegu rúmmáli froðunnar. Fremst er það 
stærð loftinntaksins sem ræður því hvað mikið loft hann getur sogað inn. 
Froðustútur sogar loft með „jektor“ virkni. Blöndunin fer þannig fram að 
munnstykkið sprautar froðublöndunni á net sem myndar loftbólurnar. Bunan 
myndar keilu þannig að loftið sogast inn og þrýstist í gegnum netið ásamt 
froðublöndunni og úr verður froða.

Loftinntaksþvermálið er misstórt, til þess að fá út rétta, fyrirfram ákveðna 
blöndu af froðuvökva og lofti sem gefur okkur rétta froðutölu miðað við 5 bör 
við stút. Ef við aukum þrýstinginn við stút aukum við rúmmálsstreymið og 
jafnvel loftþörfina. Hraðann á gegnumstreyminu í trektinni er þó ekki hægt að 
auka að sama magni. Froðutrektin getur einfaldlega ekki þrýst froðublöndunni 
í gegn með réttu loftmagni, að því gefnu að það sé ekki breytanlegt. Við það 
lækkar froðutalan og froðan verður að „hlandi“. Þetta sést (finnst) best í 
millifroðutrekt sem hefur háa froðutölu. Til eru aðferðir til að minnka hættuna 
á að þetta gerist. Það eru til stútar með munnstykki sem hleypa ekki í gegnum 
sig meira magni en ætlast er til, jafnvel þó þrýstingur sé hækkaður.

Millifroðutrektir eru varasamar þar sem loftinntakið er mjög stórt og það 
gerist oft að sá sem heldur á því hylur það að stórum hluta með fæti eða 
klæðnaði, sem gerir það að verkum að rétt loftmagn kemst ekki í blönduna 
og froðan verður þyngri.

Algengustu vandamál við elda í brennanlegum vökvum er geislunin sem 
gerir það að verkum að nota þarf stúta með mikilli kastlengd í upphafi sem 
síðan, á seinni stigum slökkvistarfsins, verða óþjálir og breyta þarf yfir í stúta 
með minni kastlengd. Sem dæmi má nefna að í upphafi er notast við fasta 
mónitora sem gefa mikla kastlengd og mikið magn froðublöndu, síðan er skipt 
yfir í þungfroðustút og þaðan yfir í millifroðustút.

Mynd 4.9b Venjulegur stútur með 
sérstakri framlengingu fyrir froðunotkun.

Mynd 4.9a Froðumónitor.
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Venjulegir stútar
Venjulega stúta, sem slökkvilið eru með á bílunum hjá sér, er hægt að nota 
við að leggja út froðu. Þá blandast loftið saman við froðublönduna þegar hún 
kemur út úr stútnum. Einnig er hægt að kaupa sérstaka framlengingu á þessa 
stúta sem er sérstaklega til þess að blanda lofti við froðublönduna.

Þungfroðustútur
Vandamálið sem hitageislun skapar við eld í brennanlegum vökvum hindrar 
slökkviliðsmenn í að sækja fram. Þess vegna má segja að þungfroðustúturinn 
sé sá stútur sem alltaf þarf að byrja með, vegna þess að hann gefur mesta 
kastlengd. Þungfroðustútar eru gerðir fyrir 200, 400 og allt upp í 800 l/mín. 
Einnig eru til froðubyssur og mónitorar sem gefa allt upp í 20.000 l/mín. og 
eru þá fastar á bílum eða á frístandandi grindum.

Millifroðutrekt
Millifroðutrekt er byggð upp líkt og þungfroðustútur. Munurinn er sá að 
þvermálið er miklu meira og loftinntakið stærra, þar sem trektinni er ætlað 
að mynda froðu með hærri froðutölu. Froðuvökvablandan dreifist yfir stórt 
net í trektinni. Munnstykkið myndar stóra keilu svo að vatnið nái að þekja 
allt netið og myndar sogkraft um leið sem sogar loftið í blönduna. Sá sem 
heldur á trektinni finnur vel fyrir því hvað krafturinn á flæðinu minnkar og 
kastlengdin verður lítil. Krafturinn úr 400 l/mín. millifroðutrekt er ekki nema 
u.þ.b. 1/4 af 400 l/mín. þungfroðustút.

Það skýrist á stærð keilunnar sem munnstykkið myndar. Krafturinn fer aðallega 
í að soga inn loft, sem minnkar kraftinn og þar með kastlengd. Þá er einnig til 
millifroðutrekt fyrir lágþrýsting sem er hægt að nota jafnvel beint af brunahana, 
trektin getur gefið ásættanlega froðu, jafnvel við 2.5 bör.

Á markaðnum í dag eru til trektir fyrir 200, 400 og 800 l/mín. Eins og fyrir 
aðra stúta þá eru framleiddir blöndungar sem passa fyrir þetta flæði.

Sambyggðir þungfroðu- og 
millifroðustútar
Algengustu froðustútar í dag eru sam
byggð ir þungfroðu og millifroðu stútar. 
Með einu handtaki er hægt að breyta 
stútnum úr þungfroðu í milli froðu stút 
(og öfugt).

Mynd 4.9c Þungfroðustútur. Mynd 4.9d Millifroðustútur.

Mynd 4.9e Sambyggður 
milli og þungfroðustútur.
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Þrýstingsfroðurör
Í olíustöðvum eru svokölluð þrýstingsfroðurör oft tengd beint inn á tanka og 
er hægt að dæla tilbúnum froðuvökva þar inn. Froðuvökvinn stígur síðan upp 
í gegnum vökvann sem er í tanknum og leggst að endingu yfir brennanlega 
vökvann þegar froðan kemur upp á yfirborðið.

4.2.2 Froðublöndun
Hugtakið froðublöndun á við 
um ferlið þar sem vatni og 
froðu þykkni er blandað saman 
til þess að mynda froðuupp
lausn. Flest froðu þykkni eru 
ætluð til blöndun ar, ýmist í 
ferskt vatn eða salt vatn (sjó). 
Til að hámarka afkasta getu og 
eigin leika þykknisins verður 
það að blandast í þeim ákveðnu 
hlut föll um sem framleiðandi segir til um. Þessi hlutföll eru oftast greini lega 
skráð á umbúðir þykknisins. Ef þessa er ekki gætt, t.d. reynt að nota 6% 
þykkni í 3% hlutföllum, er líklegt að árangurinn af slökkvistarfinu verði rýr. 
Flest slökkvifroðuþykkni eru ætluð til blöndunar við 94 til 99,9% vatn. Sem 
dæmi; þegar notað er 3% þykkni eru 97 hlutar vatn á móti 3 hlutum þykknis. 
En fyrir 6% þykkni eru hlutföllin 94 hlutar vatns á móti 6 hlutum þykknis, 
sem myndar þannig 100% þykknislausn.

Fjórar meginaðferðir eru notaðar til blöndunar á froðuefnum:

• Innsog

• Þrýstingur

• Magnblöndun

• Forblöndun

Skömmtunarbúnaður (innsogsblandari)
Mesta hættan á að eitthvað fari úrskeiðis þegar notuð er froða felst í skömmtunar
búnað inum. Það er yfirleitt ekki hægt að kenna froðuvökvanum um, hann 
er jafnvel það góður að hann bætir upp önnur mistök sem verða. Það sama 
má segja um froðustútana. Í níu af hverjum tíu tilvikum sem eitthvað fer 
úrskeiðis er orsökina að finna í blandaranum. Skömmtunarbúnaðurinn er 
þannig byggður upp að tvö V laga rör snúa hvort á móti öðru.

Þegar vatnið kemur í miðju blandarans þar sem þrengingin er mest er 
enginn þrýstingur eftir. Hann hefur breyst í hraða. Þegar skömmtunarrörið 
stækkar aftur þenst vatnið út. Það myndast visst tómarúm milli vatnsdropanna 
í bununni. Tómarúmið milli vatnsdropanna myndar undirþrýsting sem veldur 
því að hægt er að soga froðuvökvann upp. Skömmtunarbúnaðurinn getur verið 
bæði innbyggður í slökkvibíl og sjálfstæður færanlegur búnaður. Það er áríðandi 
að blandarinn sé alltaf skolaður mjög vel út eftir notkun þar sem hreyfanlegir 
hlutir í blandaranum geta setið fastir í froðuklístri ef það er ekki gert.

Mynd 4.10 Blöndun froðu.
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Millifroðublandari
Millifroðublandari er algengasti 
blandar inn sem notaður er í hinum 
almennu slökkviliðum, þrátt fyrir sína 
ann marka. Blandarinn kúplast inn á 
slöngukerfið og getur sogað upp nær 
allar gerðir af froðuvökvum. Soginu 
er hægt að stýra með litlum takka 
þar sem mismunandi prósentu tala 
er gefin upp. Eldri millifroðutrektir 
voru einungis framleiddar fyrir 0–5% blöndu í það mesta og blönduðu því of 
þunna blöndu ef 6% froðuvökvi var notaður, líkt og alkóhólþolinn froðuvökvi. 
Allir froðublandarar eru merktir þannig að auðvelt er að sjá hvaða blandara 
maður er að nota. Enskir og amerískir blandarar eru yfirleitt fyrir 0–6% en til 
eru blandarar fyrir allt að 10% blöndu.

Hafa skal í huga að hlutfallsstillingin er ekki alltaf nákvæm. Hvert slökkvilið 
verður því að prófa sig áfram og finna út við hvaða stillingu þeirra blandari 
gefur rétta blöndu. Flestir ef ekki allir blandarar eru gerðir fyrir ákveðna stærð 
af stútum. Því þarf að gæta þess að nota réttan stút með réttum blandara. 
Upplýsingar ættu að fylgja frá framleiðanda.

Takið eftir að blandari C gefur ekki rétta blöndu ef notaður er 6% froðu vökvi. 
Mesta mögulega blanda er 5% sem er allt of þunn blanda til að slökkvieigin
leikarnir haldi sér. Blandari E blandar alveg rétta blöndu við 6% en allt of 
þunna við 3%. Þetta er hægt að leiðrétta með því að stilla á 4% á stillikrananum. 
Vissir froðuvökvar sem notaðir eru til að slökkva í vatnsuppleysanlegum, 
brennanlegum vökvum eru tregfljótandi, sem veldur því að erfiðara er að soga 
þá og blandan getur orðið mögur miðað við venjulega froðuvökva. Einnig þarf 
að hafa í huga að mótþrýstingur verði ekki of mikill eftir að vatnið er komið í 
gegnum blandarann. Það getur leitt af sér að í staðinn fyrir sog er blandarinn 
farinn að blása.

Mótþrýstingurinn getur orsakast af þremur ólíkum ástæðum:

• Vegna þrenginga (tregðu) í munnstykkinu á froðustútnum.

• Vegna þrenginga (tregðu) í slöngum.

• Vegna mótþrýstings sem myndast við hæðarmun.

Mynd 4.11 Blandari af algengri gerð.

Millifroðublandari Innstillt% Raunveruleg%

A 6 6.2
A 3 3.0
C 6 5.0
D 6 6.7
D 3 3.9
E 6 6.0
E 3 2.1
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Fyrir utan það að nota saman réttan blandara með réttum stút er mikilvægt að 
halda mótþrýstingi í skefjum eins og hægt er. Það er mjög mikilvægt að hreinsa 
allan búnað mjög vel eftir notkun og yfirfara hann með reglulegu millibili. 
Einn lítill steinn getur tafið eða jafnvel eyðilagt starfið. Ekki er hægt að hafa 
ótakmarkað magn af slöngum frá blandaranum, mótþrýstingur verður þá of 
mikill og blandarinn gefur allt of þunna blöndu. Hversu margar slöngur við 
getum haft fer eftir þvermáli þeirra og þrýstistapi, ásamt hæðarmismun. Prófan
ir hafa sýnt að erfiðleikar við blöndun byrja ef stúturinn er 5–10 metrum ofar 
en	blandar	inn.	Slöngurnar	mega	heldur	ekki	vera	fleiri	en	tvær	25	m,	2	½˝	eða	
C slöngur. Með nýjustu gerð af blandara, svokölluðum Gautaborgarblandara, 
er	þó	hægt	að	leggja	þrjár	2	½˝	eða	C	slöngur	frá	blandara	þar	sem	þrýstitap	
í honum er minna en gengur og gerist. Þrýstitap í venjulegum blandara getur 
verið allt að 30%. Flestir froðustútar eru framleiddir án þess að hægt sé að 
loka fyrir þá vegna þess að ef hægt er að loka fyrir stútinn þá myndast of mikill 
mótþrýstingur. Þrýstingurinn yrði þá svo mikill í blandaranum að vatnið 
kæmist í froðuvökvann því að kúlan í blandaranum nær ekki að þétta nógu 
vel. Framhjáhlaupsventillinn gæti brotnað og því yrði blandarinn ónothæfur. 
Af þessum ástæðum ætti ekki að vera hægt að loka fyrir froðustút.

Þrýstingsblöndun
Þegar þrýstingsblöndun er beitt er froðuþykkni dælt, með sérstakri dælu, inn 
í vatnsstrauminn í réttum hlutföllum miðað við rennslishraða vatnsins. Slík 
blöndunaraðferð er oft notuð í flugvallaslökkvibílum og föstum froðuslökkvi
kerfum í stórum húsum (t.d. flugskýlum).

Magnblöndun
Magnblöndun er það kallað þegar froðuþykkni er blandað beint í vatnsgeyma 
slökkviliðsbíla eða sérstaka froðuefnisgeyma, t.d. tankbíl. Með þessari aðferð 
er auðvelt að blanda þykknið í réttum hlutföllum. Þessi blöndunaraðferð 
er varla hentug í stórum eldsvoðum, því þegar geymirinn tæmist verður að 
stöðva aðgerðir til að fylla á hann aftur. Ekki er hægt að fylla á jafnóðum og 
eyðist úr geyminum vegna vanda við rétt blöndunarhlutföll. Annar vandi 
við þessa blöndunaraðferð er að eftir að geymirinn hefur verið fylltur vatni 
og froðuþykkni þarf að hræra þeim vel saman til að öll blandan sé örugglega 
eins. Slík blöndun getur verið misjafnlega auðveld, eftir því hvaða þykkni er 
notað. Af þessum orsökum er yfirleitt ekki notast við þessa aðferð en gott að 
allir viti að hún sé til.

Forblöndun
Forblöndun er það kallað þegar búið er að blanda vatni og froðuþykkni í réttum 
hlutföllum og setja á handslökkvitæki, stærri kúta eða tanka á hjólum með 
dælu og eins á slökkvikerfi í verksmiðjum þar sem annað hvort dælur eða 
þrýstiloft er notað til að koma efninu út á viðeigandi stút.
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4.2.3 Froðuvökvar
Mjög margar tegundir af froðuvökvum eru til á markaði í dag. Hér verður 
fjallað um þrjá flokka. Í fyrsta lagi það sem stundum er kallað „gervifroða“ 
(detergent), í öðru lagi „próteinfroða“ og í þriðja lagi „rehealing“ froða.

Gervifroðuvökvar
Til eru fjórar tegundir:

• Sápufroðuvökvar (D) (Detergent)

• Filmumyndandi froðuvökvi (AFFF)

• Alkóhólþolin filmu og gelmyndandi froðuvökvi (AFFFAR)

• Jafnvægisfroða

Gervifroða er búin til úr kemískum efnum að mestu leyti. Í þessum flokki 
eru meðal annars flestar þær froðutegundir sem slökkvilið eru að nota í dag, 
þ.á.m. ódýrir froðuvökvar sem hægt er að nota fyrir allar tegundir froðu, þung, 
milli og léttfroðu og gengur undir nafninu sápufroða (Detergent).

Þessi tegund freyðir mjög vel, lyktar betur en próteinfroðan og geymist 
lengi. Vegna þess hversu vel hún freyðir getur verið erfitt að sjá hvort rétt 
sé blandað. Við æfingar virðist allt vera í lagi með froðuna, hún byggist vel 
upp og loðir vel en þegar í alvöruna er komið reynist hún vera allt of þunn.

Einnig er í þessum flokki AFFF, sem er filmumyndandi froðuvökvi, stundum 
nefnt léttvatn, og AFFFAR, sem er filmu og gelmyndandi froðuvökvi sem er 
sérstaklega gerður fyrir vatnsuppleysanlega vökva, svo sem alkóhól.

Próteinfroðuvökvar
Til eru fjórar gerðir:

• Próteinfroða

• Flúorpróteinfroða (FP)

•  Filmumyndandi flúorpróteinfroða 
(FFFP)

• Alkahólþolin próteinfroða (FFFPAR)

Helsti eiginleiki próteinfroðu umfram kemíska froðu er sá að hún þolir betur 
áhrif vinds og hita. Ókostirnir eru geymsla, verð og lykt. Próteinfroða er aðallega 
notuð í olíustöðvum, olíuhöfnum og iðnaði ýmiss konar. Próteinfroða er búin til 
úr próteinum úr dýrum (blóði) eða grænmeti með blöndu af kemískum efnum.

Re-healing froða
Rehealing froða hefur lágt þensluhlutfall (3–10) en mjög langan drentíma 
(20–90 mín). Rehealing froða lokar því vel á uppgufunúr efninu sem hún er 
sett yfir. Rehealing froðu er hægt að nota hvort sem um er að ræða efni sem 
verið er að hindra enduríkviknun í eða eða önnur hættuleg efni sem verið er 
að hindra uppgufun frá. Hún safnast ekki upp í umhverfinu heldur brotnar 
niður á u.þ.b. 40 dögum. Ekki þarf neinn sérstakan búnað til að mynda froðuna 
(hvorki blandara né stúta) sem er notuð í 1%, 3% og 6% blöndunarhlutfalli 
eftir því hvað er verið að fást við.
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Mynd 4.12 Mismunandi froðutegundir 
með mismunandi eiginleikum.
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Filmumyndandi froðuvökvar
Með því að nota fluortensid og silikon 
sem grunnefni í froðuvökva hefur orðið 
til froða sem er mjög góð til að nota á 
vökva sem ekki blandast vatni, svo sem 
ýmiss konar olíur. Froðuvökvar eins og 
AFFF (léttvatn) og FFFP sem eru í hópi 
filmumyndandi froðuvökva eru merki
legir froðuvökvar, þar sem yfirborðsspenna vatnsins er minnkuð það mikið 
að vatnið sem sígur úr froðunni flýtur auðveldlega yfir brennanlega vökvann 
og myndar þunna filmu, u.þ.b. 0,001 mm á yfirborði hans. Af þessum sökum 
er oft talað um léttvatn sem er þó rangnefni því eðlisþyngd vatnsins hefur 
ekkert breyst.

Yfirborðsspenna vatns er 70 dyn/sm og er hægt að lækka niður í 15–20 
dyn/sm með þessum froðuvökva. Til samanburðar er yfirborðsspenna bensíns 
20–23 dyn/sm.

Þannig er möguleiki fyrir hluta af vatninu að fljóta ofan á bensíni. AFFF 
(léttvatnið) hefur sterka tilheigingu til að breiða aftur yfir eyður sem myndast 
á yfirborði vökvans og er oft sagt að hann sé sjálflekandi. FFFP hefur sömu 
eiginleika. Filmumyndandi froðuvökvar, svo sem AFFF og FFFP, henta mjög 
vel á elda í vökvum sem blandast vatni ekki auðveldlega, s.s. dísilolíu.

Filmu- og gelmyndandi froðuvökvar
Vandamál í eldum í vatnsuppleysanlegum vökvum er að ef notaður er filmu
mynd andi froðuvökvi blandast hann vökvanum, sem gerir það að verkum að 
froðan brotnar niður jafn hratt og hún er lögð yfir. Hægt er að fá alkóhól þolna 
froðuvökva sem kallaðir eru AFFFAR og FFFPAR. Þessir vökvar mynda 
gelkennda filmu sem leggst yfir brennanlega vökvann. Gelið er næst vökvanum, 
vatnsfilma þar fyrir ofan og að lokum froða. Gelmyndandi froðan hefur ekki 
eins góða eiginleika og filmumyndandi froðan svo yfirleitt þarf meira af henni. 
Gelið myndast aðeins ef brennanlegi vökvinn er vatnsuppleysanlegur. Hægt 
er að nota alkóhólþolna froðu á aðra brennanlega vökva en þá myndast bara 
vatnsfilman eins og um AFFF væri að ræða. Hægt er að nota þessa gerð í 
þung og millifroðu en ekki sem léttfroðu þar sem vatnið sígur of hratt niður. 
Þess má einnig geta að froða af þessari gerð er mjög dýr.

Brennanlegir vökvar
Brennanlegir vökvar skiptast í vökva sem eru vatnsleysanlegir og vökva 
sem ekki blandast vatni. Venjulegt bensín samanstendur af mörgum ólíkum 
efnum sem hafa ólíka eiginleika. Stöðugt er verið að bæta það og blanda 
í það ólíklegustu efnum, t.d. er metanóli bætt í það á vetrum, og er það 
vatnsblandanlegt og flýtir því fyrir niðurbroti froðu. Jafnvel önnur efni í 
venjulegu bensíni hafa sömu áhrif. Það er hægt að finna fjöldann allan af 
brennanlegum vökvum sem eru meira eða minna vatnsuppleysanlegir.

Í alkóhólhópnum er mikið af ólíkum efnum sem finnast í miklu mæli í 
iðnaði og vöruskemmum.

Mynd 4.13 Filmumyndandi froða.
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Vatnsuppleysanlegir, brennanlegir vökvar hafa meiri eða minni eiginleika 
til að brjóta niður froðu sem slökkviefni. Hægt er að nota filmumyndandi 
froðuvökva til slökkvistarfa þegar þessi efni brenna, en þó er árangurinn 
enn betri ef notaður er gelmyndandi froðuvökvi (AFFFAR eða FFFPAR) eða 
rehealing froða.

Dæmi um vatnsuppleysanlega, brennanlega vökva:

• Metanól

• Etanól

• Própanól

• Ísóprópanól

• Bútanól

• Metylglykól

• Etylenglykól

• Glycerin

Á elda í vökvum sem ekki blandast vatni er hægt að nota alla almenna 
froðuvökva, s.s. gervifroðu og flúorpróteinfroðu. Filmumyndandi froðuvökvar 
eða rehealing froða myndi þó gefa besta árangurinn.

Dæmi um vökva sem ekki blandast vatni:

• Dísil

• Mótorolía

• Steinolía

Þrýstiloftskerfi fyrir froðu
Til eru þrýstiloftskerfi sem byggjast á því að lofti undir þrýstingi er bætt við 
froðublöndu (CAFS eða Compressed Air Foam System). Sérstaka froðu þarf 
til að blanda út í vatnið þegar kerfið er notað. Við það að nota loft undir 
þrýstingi til að blanda froðublönduna margfaldar hún sig mun meira og 
froðuvökvanotkun verður mun minni.

Tækni við að leggja froðu út
Nokkrar grunnreglur sem hafa skal í huga þegar froða er notuð:

•  Ekki byrja að nota 
froðu fyrr en þú ert 
viss um að nóg sé 
af henni til að klára 
verkið (yfirstyrk).

•  Hafðu vindinn í 
bakið ef einhver er.

•  Allir stútar byrji 
samtímis.

•  Hafðu ávallt í huga 
að froðulagið getur 
rofnað og kviknað 
aftur í.

Mynd 4.14 Mjúk yfirlagning.



Slökkvistarf  Slökkviefni  • 4

Brunamálaskólinn  4  • 21

•  Leggðu froðuna út eins mjúklega og mögulegt er.

•  Munið að málmar og ýmis önnur efni þurfa lengri kælingu þótt búið sé 
aðslökkva eldinn.

Til eru mismunandi aðferðir við að leggja út froðu:

• Bein yfirlagning.

• Mjúk yfirlagning.

• Frákast af vegg eða öðrum hlutum.

• Endurkast af jörð.

• Handflaps.

Þegar froða er notuð er nauðsynlegt að leggja hana út eins mjúklega og hægt 
er. Hætta getur skapast þegar stút er beitt þannig að froðan lendi með krafti 
á brennanlega efninu því þá dreifist brennanlega efnið meira en góðu hófi 
gegnir. Þegar notaður er þungfroðustútur er gott að beina honum upp í loftið 
og láta froðuna rigna yfir brennanlega efnið, þannig næst bestur árangur. Eins 
er mikilvægt að reyna ekki að koma froðu yfir allan flötinn á sem skemmstum 
tíma heldur láta froðuna hægt og bítandi breiðast út yfir flötinn frá sama stað. 
Við slökkvistörf með froðu er gott að byrja með sem flesta stúta í einu og beina 
þeim öllum að sama stað. Sem dæmi má nefna að ef tankbíll lendir á hliðinni 
og u.þ.b. 500 m2 brenna þá er hægt að kasta með þungfroðustútum þannig 
að froðunni rigni yfir (bein yfirlagning), láta froðuna lenda á jarðveginum 
fyrir utan svæðið og leggjast yfir eða hreinlega nota tankbílinn sjálfan sem 
lendingarsvæði fyrir froðuna þannig að hún leggist þaðan yfir brennanlega 
efnið (frákast af vegg eða öðrum hlut). Eins og áður er getið eru það rólegar 
hreyfingar með stút og yfirvegun slökkviliðsmanna sem þarf öðru fremur að 
vera til staðar við slökkvistörf með froðu.

Léttfroða
Léttfroðu er oft gott að nota við eftirtaldar aðstæður:

• Við elda sem ómögulegt eða erfitt er að komast að.

• Þegar takmarkað vatn er fyrir hendi.

•  Þegar reykur, hiti eða aðrar hættur gera ómögulegt að sækja beint að eldinum.

• Þar sem miklar hættur eða skemmdir skapast af vatni.

• Til að fylla húsnæði sem er fullt af brennanlegum lofttegundum.

Mynd 4.15 Léttfroðublásari með röri.
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Léttfroðan er sú froða sem eykst hvað mest að rúmmáli. Það þarf tiltölulega 
lítið vatn og froðuþykkni til að framleiða mikið rúmmál af léttfroðu. Þegar 
reiknað er út hver rennslishraði þarf að vera þegar notuð er léttfroða er notast 
við formúluna:

 V
R = — *CN*CL
 T

þar sem R (m3/mín.) stendur fyrir rennslishraða, V (m3) fyrir rúmmál rýmisins, T 
(mín.) fyrir tímann sem tekur að fylla (venjulega 5 mínútur), CN fyrir gildi fyrir 
niðurbrot froðu og CL fyrir gildi fyrir óþéttleika rýmisins. Sem dæmi má taka 
verksmiðjuhúsnæði sem er 20*20 m2 og er með 5 metra lofthæð. Rúmmálið er 
þá 2000 m3. Ef rýmið er fullt af reyk verður nauðsynlegur rennslishraði froðu:

 2000m3

R = ——— *1,2*1,0 = 480m3/mín.
 5 mín

til þess að fylla það á innan við 5 mínútum. Það er uppgefið í töflum frá NFPA 
11A, 1994 að gildið fyrir niðurbrot á froðu í reykfylltu rými sé 1,2 og að gildið 1,0 
sé fyrir rými sem er þétt. Ef notaður yrði búnaður sem gefur 160 m3/mín. verður 
að notast við þrjá slíka. Með froðutölu 800 verður nauðsynlegur rennslishraði 
af froðu 600 l/mín. Froðuþykknisflæðið verður 18 l/mín. við 3% blöndun. Til 
að fylla rýmið í heild notast því 2.900 l af vatni og 90 l af froðuþykkni. Þegar 
léttfroða er notuð við slökkvistörf er alltaf reiknað með yfirstyrk eins og venja 
er almennt um froðu. Reglan er að vera með fjórfalt það magn sem nota þarf 
af léttfroðu, sem ætti því í þessu dæmi að vera 11.600 l af vatni og 360 l af 
froðuþykkni. Þegar léttfroða er notuð, t.d. við húsbruna, og froðan er sett inn 
um aðaldyrnar á tveggja hæða húsi verður að tryggja útloftun eins hátt og 
mögulegt er og helst beint yfir eldinum. Það auðveldar froðunni leið um húsið 
að enginn mótþrýstingur sé til staðar. Útloftunaropið ætti að vera jafnstórt eða 
stærra en opið þar sem froðan er sett inn til að minnka mótþrýsting frá eldinum.

Léttfroðukerfum er oft komið fyrir í stórum byggingum eins og flugskýlum 
og öðrum slíkum byggingum þar sem ekki má verða mikið um vatn vegna 
hættu á skemmdum á viðkvæmum búnaði sem þar er að finna. Þær byggingar 
sem hafa slík kerfi hafa líka sjálfvirkan opnunarbúnað á þökum sem fer í 
gang um leið og kerfið. Það er til þess að yfirþrýstingur komi ekki í veg fyrir 
að froðan dreyfi sér um rýmið. Í kaflanum um olíuelda er fjallað nánar um 
froðunotkun í olíubirgðastöðvum.

Umhverfisáhrif froðu
Jafnvel þó hlutfallið á notkun froða sé lágt, eða um 3%, hefur það áhrif á 
umhverfið. Þegar froðuvökvi er keyptur þarf að hafa í huga hvaða áhrif hann 
hefur á umhverfið. Flestir froðuvökvar eru PBT (persistent, bioaccumulative 
og toxic). PFC efnin (yfirborðsvirku flúor efnin) í froðunni brotna hægt eða 
jafnvel ekki niður í náttúrunni (P  Persisten), þau safnast upp í lífkeðjunni 
(B  Bioaccumulative) t.d. mælist nú mjög há gildi PFC efna í hvítabjörnum 
og einnig eru þau eitruð (T  toxic) í mjög litlu magni. Af PFC efnunum hafa 
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PFOS efni verið bönnuð í froðuvökvum og árið 2016 er umræða um hvort 
banna eigi líka notkun PFOA efna. Á æfingasvæðum slökkviliða og í mörgum 
tilfellum þar sem froða blandast efninu sem verið er að hefta uppgufun frá 
ætti að safna froðunni upp eftir notkun og eyða henni á forsvaranlegan hátt. 
Sérstaklega þarf að hafa slíkt í huga þar sem eru olíuskiljur en froðan getur haft 
veruleg áhrif á og dregið úr virkni þeirra. Dæmi eru til um það að froðumenguð 
vatnsból hafi eyðilagst sem neysluvatnsuppspretta í Svíþjóð eftir notkun froðu 
við húsaslökkvistarf. Því þarf að huga vel að því hvort þörf sé á efnanotkun við 
slökkvistarf og ekki nota froðu eða önnur efni nema aðrar og umhverfisvænni 
aðferðir dugi ekki til. Froða hefur líka áhrif á heilsu manna. Hún hefur áhrif á 
fitulag húðarinnar og getur valdið sýkingum og ofnæmisviðbrögðum. Aldrei 
ætti að leyfa börnum að leika sér með eða í slökkvifroðu. PFC efnin í froðunni 
eru einnig skaðleg og talið er að þau geti jafnvel verið krabbameinsvaldandi.

4.3 Handslökkvitæki
Hér í kaflanum verður fjallað um allar helstu gerðir handslökkvitækja. Hand
slökkvi tæki eru þannig úr garði gerð að allir eiga auðvelt með að læra á þau 
og nota. Enginn ætti þó að treysta á það í blindni að kunnáttan sé til staðar. 
Tegundirnar eru fjölmargar og mismunandi milli tækja hvernig þau eru notuð. 
Taflan hér að neðan sýnir helstu gerðir handslökkvitækja, fyrir hvaða brunaflokk 
skal nota þau o.fl. Langflestir eldar eru slökktir með handslökkvitækjum, enda 
eru þau almennt hendi næst í flestum húsum og yfirleitt á öllum slökkviliðs
bílum.

Gerð Virkni Brunaflokkun Athugasemdir

Vatnstæki Kæling A Notist á elda í föstu efni, timbur, vefnað, pappír o.þ.h. 
Slekkur bæði loga og glóð.  
Notist hvorki á elda í olíu, feiti né elda í virkum 
rafmagnstækjum, sé aðvörun þar að lútandi á tækinu.

Froðutæki Kæling og 
kæfing

A+B Notist á elda í föstu efni, timbur, vefnað, pappír. Notist 
einnig á elda í olíu og feiti. Notist ekki á elda í virkum 
rafmagnstækjum sé aðvörun þar að lútandi á tækinu.

Koltvísýringstæki 
CO2

Kæfing B+C Notist á elda í virkum rafmagnstækjum, olíuelda og 
gas. Má nota á A-elda en slekkur illa glóð, slökkvið 
hana með vatni. Notist ekki í litlum, lokuðum rýmum 
þar sem CO2 ryður burtu súr efn inu. Notist ekki á fólk, 
það gæti kalið.

Dufttæki Kæfing og 
efnaverkun

ABC:

BC:
D:

Má nota á alla ABC elda., 
Notið á rafmagnstæki. 
Má nota á BC elda. 
Sérstök tæki með sérhæfðum efnum fyrir D-elda.
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Handslökkvitæki eru mjög hentug til þess að slökkva litla elda. Í mörgum 
tilfellum er miklu fljót legra fyrir slökkviliðs menn að grípa slökkvi tækið af 
bílnum og slökkva eldinn, heldur en að leggja út slöngu og fá á hana vatn.

Það er því áríðandi að slökkvi liðs menn kunni góð skil á hinum mismunandi 
tegund um slökkvitækja, hvernig eigi að nota þau og hvar. Þessi kafli fjallar 
um flestar þær tegundir hand slökkvi tækja sem lík legt er að slökkviliðsmenn 
gætu þurft að nota. Tíminn til að læra þegar kviknað hefur í er stuttur og of 
dýrmætur til að fórna honum í að lesa leiðbeiningarnar á tækinu.

Endingartími handslökkvitækjanna er mjög stuttur eða á bilinu frá u.þ.b. 
10 sekúndum upp í eina mínútu. Það er því nauðsynlegt að vinna skipulega 
að slökkvistarfinu.

Til eru reglur um eftirlit og viðhald handslökkvitækja. Í reglum þessum 
er kveðið á um skyldur eiganda og/eða umráðamanns handslökkvitækja til 
þess að láta skoða slökkvitækin á viðurkenndri prófunarstöð. Þar eru einnig 
ítarlegar reglur um prófunarstöðvar og skoðun á slökkvitækjum.

Í reglugerð um handslökkvitæki segir að slökkvitæki skulu vera af viðunandi 
gæðum og þeim skal viðhaldið með þeim hætti að þau séu að fullu virk á 
hverjum tíma. Handslökkvitæki og hreyfanleg slökkvitæki skulu uppfylla 
ákvæði reglna um þrýstibúnað, þau skulu að lágmarki uppfylla ákvæði ÍST 
EN 3 (Handslökkvitæki) og vera CEmerkt.

4.3.1 Brunaflokkar
Á sama máta og við setjum upp þrjá flokka til slökkvistarfans, þ.e. kæfingu, 
fjarlægingu og kælingu, þá setjum við upp brunaflokka eftir því hvað er að 
brenna. Er þar um að ræða þrjá aðalflokka sem við köllum A, B, og C og taka 
þeir yfir flest það sem brennur en að auki höfum við D fyrir elda í málmum.

Slökkviaðferðin fer síðan eftir tegund og umfangi brunans. Engir tveir eldar 
eru eins, en þó eiga þeir margt sameiginlegt.

Mynd 4.16 Handslökkvitæki inni í slökkvibíl.
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Brunaflokkarnir eru eftirfarandi samkvæmt IST EN 2:

Bruni í föstum efnum, svo sem í timbri, pappír, fatnaði og fleiri efnum 
sem geta myndað glóð. A-eldar brenna bæði við yfirborð efnisins og 
inni í því. Besta slökkviefnið við slíka elda er kælandi efni sem með 
áhrifum sínum nær inn í innstu lög efnisins og slekkur þar með glóðina, 
t.d. vatn.

Bruni í eldfimum vökvum, s.s. alls konar olíum, málningu, feiti sem og 
í föstum efnum sem bráðna. Slíkir eldar brenna frá yfirborði efnisins. 
Besta slökkviaðferðin við B-elda er kæfing. Ekki má nota vatn á B-elda.

Bruni í gasi. Allt gas er flokkað undir þessa skilgreiningu, t.d. própan.

Flokkur D
Bruni í málmum. T.d. natríum og magnesíum.

Bruni í steikingarfeiti.

Með tilkomu EN staðla var hætt að hafa virk rafmagnstæki í sérflokki en í stað 
þess á að merkja vatns og froðuslökkvitæki greinilega með aðvörun ef ekki 
má nota þau á virk rafmagnstæki.

Slökkvigeta tækisins er merkt á tækið af framleiðanda í samræmi við ÍST 
EN 3 og þær prófanir sem tækið stenst. Tæki sem merkt eru með slökkvigetu 
fyrir Aelda er prófað á viðarstafla af ákveðinni gerð og stærð sem látinn er loga 
í ákveðinn tíma áður en tækið er notað til að slökkva eldinn og á sama hátt er 
tæki sem merkt er með slökkvigetu fyrir Belda prófað á eldfimum vökva í íláti 
af ákveðnu flatarmáli og dýpt. Þannig getur, sem dæmi, tæki sem merkt er 27A 
slökkt í prófunarstafla sem er 2,7 m að lengd en tæki sem merkt er 13A hefur 
getu til að slökkva í prófunarstafla sem er mun minni um sig og ekki nema 1,3 
m að lengd. Á sama hátt getur tæki sem merkt er 183B slökkt eldfiman vökva 
í prófunaríláti sem er 5,75 m2 að flatarmáli en tæki sem merkt er 34B getur 
einungis slökkt í mun minna magni af eldsneyti í prófunaríláti sem bæði er 
grynnra og ekki nema 1,07 m2 að flatarmáli. Þannig gefa upplýsingarnar um 
slökkvigetu til kynna hversu umfangsríkan eld slökkvitækið á að geta slökkt 
þegar það er notað af kunnáttu og við góðar aðstæður.

Merkingar á slökkvitækjum
Öll handslökkvitæki ber að merkja samkvæmt ofanskráðu eftir því á hvers 
konar elda innihald tækisins hentar og hvert slökkvigildið er samkvæmt 
ÍST EN 3 stöðlum. Slökkvitæki eru merkt með tölu fyrir slökkvieiningar og 
bókstaf fyrir brunaflokk, sem gefa til kynna flokk brunans og stærsta bruna 
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sem vanur maður getur slökkt með tækinu. Slökkvitæki sem er merkt 8A getur 
þannig slökkt bruna í flokki A að stærð 8A. Á sama hátt getur tæki merkt 55B 
slökkt bruna í flokki B að stærð 55B. Tvíflokkatæki (þ.e. tæki fyrir fleiri en 
einn brunaflokk) eru merkt á sama hátt, t.d. 13A 55B. Þessar merkingar eru 
bæði í formi bókstafanna og myndar sem gefur til kynna á einfaldan hátt á 
hvers konar eld innihald tækisins hentar. Ennfremur skulu öll slökkvitæki 
sem seld eru hér á landi hafa leiðbeiningar á íslensku. Þá skal tekið fram á 
merkingarmiða fyrir vatns og froðuslökkvitæki hvort tækið hentar á virk 
rafmagnstæki eða ekki.

Staðallinn ÍST EN 3 inniheldur fyrirmæli um hvernig merkja skuli hand
slökkvi tæki. Helstu atriði þeirra eru þessi:

Slökkvitæki skulu vera rauð á lit.
Upplýsingar eru settar fram í fimm hlutum. Hlutar nr. 1, 2, 3 og 5 skulu 

vera saman á miða en 4. hluti má vera annars staðar á tækinu. Miðann skal 
vera hægt að lesa auðveldlega þegar tækið er í festingu sinni.

Hluti 1 inniheldur

• orðið „slökkvitæki“,

• gerð tækis og magn slökkviefnis (t.d. ABC duft 6 kg.),

• slökkvigildi (t.d. 13A 89B).

Hluti 2 inniheldur

•  leiðbeiningar um notkun, þ.á.m. eina eða fleiri skýringarmyndir,

• tákn fyrir brunaflokk sem tækið má nota á.

Hluti 3 inniheldur

•  viðvörun um hættu eða takmarkanir á notkun tækisins varðandi eituráhrif 
eða rafmagn.

Hluti 4 inniheldur

• fyrirmæli um að endurfylla tækið eftir hverja notkun,

•  fyrirmæli um að skoða tækið reglulega og nota eingöngu viðurkennda 
íhluti og efni,

•  lýsingu á slökkviefni, þ.á.m. magni íblöndunarefna í vatnstæki,

• lýsingu á þrýstigasi ef við á,

• númer og tilvísun á viðurkenningu tækis,

• tegundarauðkenni frá framleiðanda,

• hitastigsmörk,

• viðvörun um frosthættu, ef við á.

Hluti 5 inniheldur

•  nafn og heimilisfang ábyrgðaraðila (framleiðanda/seljanda).

4.3.2 Vatnsslökkvitæki
Nokkrar gerðir vatnsslökkvitækja eru á markaðnum. Er bæði um að ræða 
tæki með hylki úr ryðfríu stáli og hins vegar úr stáli með plasthúð að innan 
til að koma í veg fyrir tæringu. Þessi tæki eru síðan ýmist loftþrýst eða með 
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þrýstigasi sem knýr vatnið út úr tækinu. Þau eru hentug fyrir litla Aelda og 
gjarnan notuð af slökkviliðsmönnum þegar verið er eltast við smáa glóðarelda 
eftir að búið er að slökkva í húsi. Algengar stærðir tækjanna eru 6 o g 9 lítrar. 
Hér verður tveimur algengustu gerðunum lýst.

Einungis viðurkenndum þjónustustöðvum er heimilt að hlaða vatnsslökkvi
tæki með þrýstipatrónum.

Loftþrýst vatnsslökkvitæki
Frá handfangi í gegnum loka gengur rör niður í botn hilkisins sem vatnið 
fer um á leið úr slökkvitækinu. Við handfangið er loftmælir sem segir til um 
þrýstinginn sem er á tækinu. Einnig er á handfanginu ventill til að þrýsta lofti 
í tækið. Handfang tækisins er tvískipt og er neðri hluti þess burðarhandfang en 
með því að þrýsta efri hlutanum að þeim neðri opnast fyrir tækið. Öryggispinni 
er í gegnum neðri hluta handfangsins til þess að ekki verði hleypt af því í ógáti.

Notkunartími: 50 sek. Kastlengd: 9 metrar.

4.3.3  Froðuslökkvitæki 
(Léttvatnsslökkvitæki)

Froðutæki duga vel til þess að slökkva bæði A og Belda. 
Eins eru þau hentug til þess að breiða froðufilmu yfir 
eldneytisflekki, t.d. í bílslysum eða annars konar slysum 
og hindra uppgufun eldfimra gastegunda sem leitt gætu 
til íkveikju.

Þessi tæki eru fljótt á litið alveg eins og vatnstæki 
og helstu stærðir eru 6–9 lítrar.

Helsti munurinn á froðutæki og vatnstæki er 
í fyrsta lagi innihaldið, þ.e. 3% eða 6% blanda 
af froðuefni, og í öðru lagi stúturinn, en hann 
er þannig úr garði gerður að hann blandar lofti 
í vökvann um leið og vökvinn fer út um hann 
og myndar þannig betri froðu en ella.

Blöndunni er þrýst út úr tækinu ýmist með 
loft eða köfnunarefnisþrýstingi. Til þess að 
mynda góða froðufilmu er rétt að beina ekki 
bununni beint í vökvann og hræra þannig 
saman eldfima vökvanum og froðunni, heldur 
fer best á því að beina bununni þannig að 
froðan falli yfir eldsneytið líkt og rigning eða 
beina bununni að vegg eða lóðréttri fyrirstöðu 
þannig að hún brotni þar og renni síðan yfir 
eldsneytið.

Þegar froðan hefur verið lögð yfir eldsneyt ið flýtur hún á því. Hún hjaðnar 
tiltölulega fljótt en vökvinn sem úr henni rennur flýtur einnig á eldsneytinu 

Mynd 4.17 Froðutæki

Mynd 4.18 Tvær mismun andi 
leiðir til að mynda froðufilmu.
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og myndar þannig þunna léttvatns filmu á yfirborði vökvans og fyrir byggir 
upp gufun eldsneytisins.

Sé um eldfima vökva sem blandast vatni að ræða, s.s. alkóhól, þá duga 
hvorki léttvatn né aðrar venjulegar froðutegundir, því þessi froðuefni blandast 
alkóhólinu auðveldlega og sökkva til botns. Í slíkum tilfellum verður að nota 
sérstakar froðutegundir sem eru kallaðar „Polar Solvent Foams“ eða „Alcohol 
froðuefni“.

Froðutæki henta ekki á C eða Delda og ekki heldur á svokallaða þrívíddar
elda, þar sem eldfimur vökvi rennur niður úr einhverri hæð eða sprautast 
út í loftið undir þrýstingi og bunan logar öll. Slíkir eldar eru mjög erfiðir 
viðureignar.

Ýmis froðuefni eru til á slökkvitækjum, t.d. FFFP (Film Forming Fluoro 
Protein) froðuefni sem virkar á svipaðan hátt og AFFF (léttvatn) og er jafnvel 
talið hafa ýmsa kosti fram yfir það. Það er talið hafa betra þol gagnvart hita, 
meiri viðloðunareiginleika á lóðréttum flötum og vera fljótvirkara slökkviefni.

Notkunartími: 9 l. u.þ.b. 40 sek. Kastlengd: 4–7 metrar.

Notkun og annað varðandi froðutæki:
•  Við olíuelda er best að reyna að sprauta á einhvern kant eða vegg og flæðir 

þá froðan betur yfir hinn brennandi flöt.

•  Froða er tærandi efni og þarf því að 
þrífa járnhluti með hreinu vatni á eftir. 
Froðulögurinn eintómur virkar svipað 
og málningaruppleysir.

• Sérstakur stútur er á froðutækjum.

4.3.4 Duftslökkvitæki
Fjölmargar gerðir duftslökkvitækja eru hér á markaði. Í gegnum tíðina hafa 
sennilega verið fluttar inn á bilinu 50–60 gerðir sem flestar eru frábrugðnar 
að stærð og gerð að einhverju eða öllu leyti.

Engin leið er að gera öllum þessum tegundum skil hér en leitast er við að 
útskýra þær tegundir af duftslökkvitækjum sem algengar eru á markaðinum 
og duftkúlu á vagni.

Taka verður fram að þetta er engan veginn tæmandi listi þar sem margar 
tegundir hafa verið fluttar inn til landsins. Það verður að taka það til athugunar 
að notkunartími 6 kg. duftslökkvitækis er einungis 10–15 sek., þ.e.a.s. sá tími 
sem tekur að tæma tækið með stanslausri notkun. Minnstu löglegu tækin eru 
1 kg og hafa mjög stuttan endingartíma.

Nokkrar gerðir eru til hér á landi af slökkvidufti en langalgengast er að notað 
sé duft sem ætlað er á alla elda, eða svokallað ABC duft. Fyrir Delda, elda 
í málmum, eru til sérstök tæki sem líta yfirleitt eins út og venjuleg dufttæki 
en innihalda sérhæft duft, annað hvort fyrir ákveðna gerð málms eða fyrir 
nokkrar gerðir málma.

Einungis viðurkenndum þjónustustöðvum er heimilt að hlaða slökkvitæki.

Mynd 4.19 Mismunandi stútar á
vatnstæki og léttvatnsstæki.
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Duftslökkvitæki með utanáliggjandi þrýstihylki
Hylkið er úr járni og tekur ýmist sex eða tólf kíló. Efst á tækinu er burðarhand
fang og lok sem opnað er við áfyllingu. Utan á tækinu er lítið kolsýruhylki 
með loka sem skrúfað er frá til að opna fyrir tækið. Loki þessi skal vera með 
innsiglisvír svo hægt sé að sjá hvort hreyft hafi verið við tækinu eða jafnvel 
hleypt af því. Frá kolsýruhylkinu liggur rör inn í og niður að botni tækisins 
þannig að þegar skrúfað er frá fer kolsýran inn í slökkvitækið, eykur þar 
rúmmál sitt 450 falt, rótar upp duftinu og þrýstir því út í slönguna sem beint 
er að eldinum. Á enda slöngunnar er griploki sem hægt er að stjórna með flæði 
duftsins með því að kreista hann eða slaka á honum að vild.

Notkunartími:
6 kg 10–15 sek.
12 kg 16–30 sek.
Kastlengd: 5–8 metrar.

Duftslökkvitæki með innbyggðu þrýstihylki
Hylkið er úr járni og algengustu stærðir eru 6 eða 12 kg en einnig eru til 
bæði stærri og minni tæki. Þau minni eru einkum notuð í bílum. Efst á 
tækinu er burðarhandfang og lok sem opnað er við áfyllingu. Handfang 
tækisins er tvískipt. Neðri hlutinn er burðarhandfang en með því að þrýsta 
efra handfanginu að því neðra er tækið gert virkt. Öryggispinni er í gegnum 
neðri hluta handfangsins til að ekki verði hleypt af því í ógáti. Köfnunarefni 
er notað til að mynda þrýsting í hylkinu og knúa slökkviefnið út úr tækinu 
þegar opnað er fyrir það.

Notkunartími:
6 kg 10–15  sek.
12 kg 16–30  sek.
Kastlengd: 5–8  metrar.

Mynd 4.20 6 kg 
duftslökkvitæki með 
utanáliggjandi hylki.

Mynd 4.21 6 kg 
duftslökkvitæki með 

innbyggðu þrýstihylki.

Mynd 4.22 
Duftslökkvitæki með 
innbyggðan þrýsting.
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Duftslökkvitæki með innbyggðan þrýsting
Hylkið er úr járni og er til í ýmist 6 eða 12 kg kútum. Köfnunarefni eða kolsýra 
er á tækinu með nægan þrýsting til þess að knýja allt duftið úr tækinu. Niður í 
gegnum tækið, frá handfangi í gegnum lokann, gengur rör niður að botninum 
sem duftið fer um á leið út úr tækinu. Við handfangið er mælir sem segir til 
um þrýstinginn hverju sinni. Handfang tækisins er tvískipt og er neðri hluti 
þess burðarhandfang en með því að þrýsta efri hlutanum að þeim neðri er 
opnað fyrir tækið. Ýmist er öryggispinni með innsiglisvír í gegnum neðri 
hluta handfangsins eða öryggisplata á milli handfanganna til þess að ekki 
verði hleypt af því í ógáti.

Notkunartími:
6 kg. 10–15 sek.
12 kg. 16–30 sek.
Kastlengd: 5–7 metrar.

Duftvagninn
Duftvagninn er til í mörgum stærðum og gerðum. Í grundvallaratriðum er 
hann eins og venjulegt handslökkvitæki nema mun stærri. Þessi sem hér er 
sýndur (mynd 4.24) er á hjólum og með utanáliggjandi þrýstiflösku. Einnig er 
hægt að hafa vagninn fastan á vegg með slöngur sem ná um allt svæðið sem á 
að verja. Duftvagninn getur hvort sem er verið með stöðugan þrýsting inni í 
tækinu eða með utanáliggjandi þrýstiflösku líkt og venjulegt duftslökkvitæki.

Notkunartími:
Eftir stærð.
Kastlengd: 5–7 metrar.

Dufttæki 1 kg
Um er að ræða loftþrýst tæki með innbyggðum þrýstingi. Til þess að gera tækið 
virkt er handfanginu lyft upp og kemur þá afhleypigikkurinn í ljós. Ekki er 
hægt að sjá hvort þrýstingur sé á tækinu, þar sem enginn loftmælir er á því.

Notkunartími:
U.þ.b. 9 sek.
Kastlengd: 2–3 metrar.

Þegar rætt er um slökkvitæki í bíla er yfirleitt átt við 1 eða 2 kg duftslökkvitæki. 
1 kg duftslökkvitæki er alger lámarksstærð fyrir venjulega bifreið.

Dufttæki 2 kg
Loftþrýst tæki með innbyggðum þrýstingi. Til þess að gera tækið virkt er 
innsiglinu kippt úr tækinu og hnappnum fyrir ofan það þrýst niður. Hægt er 
að sjá hvort þrýstingur sé á tækinu, þar sem loftmælir er á botni þess.

Hleðsla: Einungis hjá viðurkenndum þjónustustöðvum.
Notkunartími:

U.þ.b. 11 sek.
Kastlengd: 3–4 metrar.
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Notkun og annað varðandi duftslökkvitæki:
•  Mikill kraftur er í tækinu í upphafi, sprautið því aldrei beint ofan í olíupoll 

né t.d. á pott á eldavél.

•  Athugið að þið eruð að ryðja súrefninu frá eldinum þannig að ekkert má 
skilja eftir.

•  Þar sem stúturinn á duftkúlunni er stór, þá þurfa slökkviliðsmenn að vera 
viðbúnir bakslagi frá stútnum þegar opnað er fyrir hann.

4.3.5 Kolsýruslökkvitæki CO
2

Kolsýrutækin er hægt að fá sem handslökkvitæki í mörgum stærðum, enn 
fremur á handvagni og sem kerfi (kerfi er ýmist eitt hylki eða fleiri tengd 
saman). Koltvísýringstækin eru flokkuð fyrir olíuelda (B) en þau má einnig 
nota á raftæki. Þau hafa þann stóra kost fram yfir flest önnur tæki að þau 
valda engum skaða á verðmætum við notkun. Þó skal vakin sérstök athygli 
á því að kolsýran, CO2, sem er innihald tækisins, er hættuleg lofttegund að 
því leyti að hún ryður öllu súrefni frá og hætta er því á köfnun. Tækin má 
geyma við allar venjulegar aðstæður, hita og kulda, án þess að innihald þess 
breytist. Koltvísýringurinn er mjög þurr gastegund og 1,5 sinnum þyngri en 
andrúmsloft. Hann er geymdur í stálflösku undir þrýstingi í fljótandi formi. Við 
það að sprautast úr tækinu breytist ástand vökvans. Hann verður loftkenndur, 
rúmmál hans eykst 450 falt og hitastigið fer niður í 79°C. Koltvísýringssnjór 
myndast.

Hin mikla kæling veldur því að stúturinn hrímar eftir stutta stund. Í slíku 
ástandi getur stúturinn, sem annars leiðir ekki rafmagn, orðið leiðari og skapað 
hættu fyrir notandann ef hann kemst í snertingu við rafmagn. En til þess að 
sjá við þessu er handfangið vel einangrað frá stútnum, því er áríðandi að þessi 
einangrun handfangsins sé í góðu lagi. Ef handfangið er ekki nægilega vel 
einangrað getur notandinn kalið vegna hinnar kröftugu kælingu.

Hin mikla þensla veldur því að stöðurafmagn myndast og þurrísinn hleðst 
upp af því, svo og stúturinn, sem getur gefið notandanum harkalegt rafstuð ef 

Mynd 4.23 Duftvagn Mynd 4.24 2 kg dufttæki.
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handfangið er ekki einangrað eins og vera ber. Þetta stöðurafmagn og neistar 
sem því fylgja geta valdið íkveikju sé stútnum beint inn í sprengifimt umhverfi. 
Slys hafa átt sér stað við slíkar aðstæður. Í einu tilfelli ætluðu menn sér að 
fylla geymi af kolsýru fyrir suðuvinnu og gera hann þannig hættulausan 
gagnvart suðuvinnunni, en ekki vildi betur til en svo að geymirinn sprakk 
þegar kolsýrunni var sprautað inn í hann. Stöðurafmagnsneistarnir inni í 
stútnum voru taldir íkveikjuvaldarnir.

Til að draga úr myndun stöðurafmagns er vírofin slangan notuð sem leiðari 
er tengir saman tækið og stútinn. Þegar þessi tæki eru prófuð ber að mæla 
hvort leiðni vafninganna sé eðlileg, en vírvafningarnir vilja stundum losna úr 
sambandi við skrúfufestingarnar sem eru hvor á sínum enda hennar.

Kolsýra er umfram allt kæfandi á flesta elda en getur líka virkað kælandi.

Kolsýruslökkvitæki, 4–7 kg
Hylkin eru úr þykku stáli og því nokkuð þung miðað við stærð. Tækin eru 
til í ýmist 4, 6 eða 7 kg stærðum. Handfang tækisins er tvískipt, hið neðra er 
burðarhandfang, en með því að þrýsta hinu efra að því neðra er tækið gert virkt. 
Öryggispinni er í gegnum neðri hluta handfangsins til þess að ekki verði hleypt 
af því í ógáti. Athugið að innsiglisvírinn rofnar þegar pinninn er tekinn úr.

Tækin eru auðþekkt vegna hinnar stóru trektar. Haldið aðeins um handföng 
tækisins vegna hins mikla kulda sem koltvísýringurinn veldur, ykkur gæti 
annars kalið.

Notkunartími:
20–24 sek.
Kastlengd: 1–2 metrar.

Kolsýruslökkvitæki, 2 kg
Hylkið er úr þykku stáli og er tækið því nokkuð þungt miðað við stærð. 
Handfang tækisins er tvískipt, hið neðra er burðarhandfang, en með því að 

Mynd 4.25 6 kg 
koltvísýringsslökkvitæki.

Mynd 4.26 2 kg 
koltvísýringsslökkvitæki.

Mynd 4.27 
Koltvísýringsvagn.
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þrýsta hinu efra að því neðra er tækið gert virkt. Öryggispinni er í gegnum 
neðri hluta handfangsins til þess að ekki verði hleypt af því í ógáti. Athugið 
að innsiglisvírinn rofnar við það að pinninn er tekinn úr.

Trektin er áföst tækinu og er á sumum gerðum hægt að beina henni upp 
og niður eftir þörfum.

Tækin eru auðþekkt vegna hinnar stóru trektar. Haldið aðeins um handfangið 
vegna hins mikla kulda sem koltvísýringurinn veldur, ykkur gæti annars kalið.

Hleðsla: Einungis hjá viðurkenndum þjónustustöðvum.
Notkunartími:

8 sek.
Kastlengd: 1–2 metrar.

Kolsýruvagninn
Hylkið eða hylkin eru úr stáli. Hægt er að fá allar mögulegar stærðir af tækinu 
og er einungis spurning um hversu stórt rými skal verja.

Tækin eru auðþekkt vegna hinnar stóru trektar. Haldið aðeins um handfangið 
vegna hins mikla kulda sem koltvísýringurinn veldur, ykkur gæti annars kalið.

Hleðsla: Einungis hjá viðurkenndum þjónustustöðvum.
Notkunartími:

Eftir stærð.
Kastlengd: 1–2 metrar.

Notkun og annað varðandi kolsýruslökkvitæki
•  Kolsýruvagninn: Skrúfið frá loka á toppi tækisins, athugið innsiglisvír. 

Haldið um handfang trektarinnar og beinið henni að rótum eldsins.

•  Handslökkvitæki: Fjarlægið öryggispinnann, haldið einungis um handföng 
tækisins, beinið trektinni að rótum eldsins og kreistið saman handfangið.

•  Beinið bununni að rótum eldsins og hrekið eldinn rólega til hliðar þar til 
örugglega allur eldur hefur verið slökktur.

•  Þegar slökkt er með kolsýru minnkar súrefnismagnið í rýminu, þar sem 
kolsýran ryður því í burtu. Fyrstu einkenni þess að um minnkað súrefni 
sé að ræða er hraðari öndun.

•  Athugið að þið eruð að ryðja súrefninu frá eldinum þannig að ekkert má 
skilja eftir.

•  Beinið aldrei kolsýru að fólki, né reynið að slökkva eld í fólki með því, 
það gæti kalið.

•  Við það að sprauta slökkviefni á eld fellur reykurinn niður, skyggni verður 
lítið og hiti eykst.

• Munið að vera alltaf lágt, þ.e. eins vel undir reyknum og hægt er.

• Kolsýruslökkvitæki slökkva glóðarelda illa, slökkvið glóð með vatni.

•  Ef opnað hefur verið fyrir slökkvitækið, verður það að fara í hleðslu, hvort 
sem það hefur verið notað eða ekki.
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4.3.6 Eldvarnarteppi
Eldvarnarteppi skulu uppfylla ÍST EN 1869 og eru einnota. Nokkrar stærðir 
af eldvarnarteppum eru á markaði hérlendis, þær eru hugsaðar til að geta 
þjónað sem flestum heimilum, veitingastöðum og verkstæðum. Algengustu 
stærðirnar fyrir heimili eru 90 x 90 cm.

Lýsing: Eldvarnarteppum er venjulega pakkað í rauða poka, hvítar plastpakkn
ingar eða rauða járnhólka. Neðan úr þessum pakkningum eru ávallt tveir spottar 
sem gera það auðvelt að ná teppinu úr pakkningunum. Teppin sjálf eru gerð úr 
trefjaefni sem brennur mjög treglega. Eldvarnarteppin má nota aftur og aftur 
og ef svo fer að þau verði mjög sótug er hægt að skola úr þeim í þvottabala. 
Ekki má setja þau í þvottavél. Að þurrkun lokinni eru þau einfaldlega brotin 
saman og sett í pakkninguna aftur. Athugið að láta spottana tvo standa út úr 
pakkningunni.

Hvernig skal nota eldvarnarteppið:

•  Dragið teppið úr pakkningunni með því að toga í spottana. Haldið síðan 
um þá og snúið hálfhring upp á teppið til að skýla höndunum. Haldið 
teppinu í framréttum höndum og leggið frá ykkur yfir hinn brennandi hlut.

•  Ef teppið nær að fara ofan í logandi olíu, t.d. í potti á eldavél, mun loga 
upp í gegnum teppið. Takið það þá af, leggið á gólfið og slökkvið í því með 
fótunum og byrjið upp á nýtt.

•  Geymið teppið ekki of nálægt viftunni, þar sem fita getur þá sest á það og 
gert ónothæft til slökkvistarfa. Setja skal teppið á áberandi stað svo það 
gleymist ekki.

• Ef kviknar í fatnaði fólks, kæfið þá eldinn með eldvarnarteppinu.

4.3.7 Umgengni og umhirða
Slökkvitæki verður að skoða reglulega, sérstaklega þau sem eru á slökkviliðs
bílum. Er tækið á sínum stað? Er innsigli órofið? Hefur verið fiktað við tækið 
eða hefur það verið notað? Er einhver augljós skemmd á tækinu eða annað sem 
hugsanlega gæti gert það ónothæft? Á slökkvistöðinni og slökkviliðsbílunum 
ættu slökkviliðsmennirnir að kappkosta að þeirra tæki séu í lagi, en annars 
staðar eru það húseigendur eða leigjendur sem bera ábyrgðina. Þó að ábyrgðin 
liggi hjá húseigendum þá ber eldvarnaeftirlitsmönnum og slökkviliðsmönnum 
í skoðunarferðum að líta eftir þessum brunavörnum sem öðrum og fella þau 
inn í slökkviliðs eða brunaáætlun.

Við skoðun á þessum tækjum ber fyrst og fremst að hafa þrennt í huga, 
þ.e. ástand tækjanna, aðgengi og síðast en ekki síst hvort starfsfólk kann að 
nota þau. Reglur um eftirlit og viðhald handslökkvitækja, sem gefnar voru 
út af Mannvirkjastofnun segja til um hinar ýmsu prófanir sem gera þarf á 
slökkvitækjum. Þrýstiprófanir eiga að vera skráðar óafmáanlega á viðkomandi 
slökkvitæki, svo ekki fari á milli mála hvenær það var prófað síðast. Tæki sem 
ekki hefur fengið þrýstiprófun innan tilskilins tíma verður að teljast ónothæft.
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Skemmd handslökkvitæki
Slökkvitæki sem eru lek, ryðguð eða skemmd á umsvifalaust að taka úr 
umferð. Skemmd tæki geta brugðist hvenær sem er og jafnvel sprungið undan 
innbyggðum þrýstingi. Aldrei skyldu menn reyna að nota eða gera við skemmt 
slökkvihylki. Ef einhver vafi leikur á hvort hylki slökkvitækis sé í lagi eða ekki, 
ætti að taka það úr umferð, setja annað í staðinn og koma tækinu í prófun hjá 
viðurkenndri prófunarstöð.

4.3.8 Notkun handslökkvitækja
Handslökkvitæki finnast í mörgum stærðum og gerðum. Þó að í flestum 
tilfellum séu þau notuð á sama hátt eru til frávik sem menn þurfa að kunna 
góð skil á, annars er hætt við að notkun þeirra verði ómarkviss eða jafnvel 
til ógagns.

•  Beinið slöngunni að rótum eldsins og beinið duftinu hratt yfir allt hið 
brennandi svæði. Haldið áfram þar til engan eld er að sjá. Slakið þá á 
handfanginu og bíðið átekta. Endurtakið aðferðina ef eldur blossar upp á ný.

•  Við það að sprauta slökkviefni á eld fellur reykurinn niður, skyggni verður 
lítið og hiti eykst.

•  Munið að vera alltaf lágt, þ.e. eins vel undir reyknum og hægt er.

•  Ef opnað hefur verið fyrir slökkvitækið, verður það að fara í hleðslu, hvort 
sem það hefur verið notað eða ekki.

Slökkviliðsmaður ætti skilyrðislaust að kunna á öll slökkvitæki sem kunna að 
finnast á slökkviliðsbifreiðum. Ennfremur horfir almenningur til slökkviliðs
manna sem sérfræðinga í meðferð slíkra tækja og því er áríðandi að þeir kunni 
góð skil á meðferð og notkun allra þeirra slökkvitækja sem hugsanlega verða 
á vegi þeirra til þess að geta uppfrætt almenning um rétta notkun þeirra. 
Notkunarleiðbeiningar eiga að vera á öllum handslökkvitækjum. Ef svo er 
ekki ætti tækið ekki að vera í notkun og annað að fást í staðinn sem uppfyllir 
þetta skilyrði.

Flýtiskoðun slökkvitækis fyrir notkun(sjá mynd 
4.28) ætti að felast í eftirfarandi:

• Er innsiglið órofið?

• Er tækið óskemmt að sjá?

• Slanga/stútur í lagi?

• Gefur þyngd til kynna að tækið sé fullt?

• Er þrýstingur (á mæli) eðlilegur?

Ef eitthvað af þessum atriðum er ekki í lagi 
er hætta á að tækið sé ónothæft og því þarf að 
skipta því út.

Þegar slökkviliðsmaður ber sig að við að 
slökkva eld með handslökkvitæki ber honum í 
fyrsta lagi að velja rétta tegund tækis og nálgast 

Mynd 4.28 Framkvæmið
flýtiskoðun áður en farið er
með slökkvitæki að eldstað.
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eldinn undan vindi, ef hægt er. Hann þarf að þekkja kastlengd tækisins til 
að byrja ekki of snemma að sprauta úr því og eyða þar með slökkviefni til 
einskis (sjá mynd 4.30).

Minni slökkvitæki krefjast yfirleitt meiri nálægðar við eldinn en stærri 
tækin. Þannig getur geislunarhiti valdið því að notandinn kemst ekki nógu 
nærri eldinum til þess að koma slökkviefninu á hann. Þá getur vindur haft 
áhrif á slökkvimátt slökkvitækja. Góð hliðarhreyfing, sérstaklega með duftefni, 
er mikilvæg (sjá mynd 4.31).

Ákveðin hætta getur einnig skapast ef bununni úr slökkvitæki er beint of nærri 
eldinum, t.d. ef sprautað er úr dufttæki of nálægt yfirborði feiti. Í brennandi 
potti er mikil hætta á að feitin skvettist um umhverfið og á notandann, sama 
hætta er gagnvart öðrum eldfimum vökvum. Vandinn er að þekkja getu hverrar 
tegundar slökkvitækja til að geta beitt þeim á réttan hátt (sjá mynd 4.32).

Eftir að megineldurinn er slökktur er rétt að færa sig nær til þess að ná 
glóðum betur og ljúka verkinu.

Ef eldurinn er í eldfimum vökva þarf að varast sérstaklega hættuna á 
enduríkviknun. Full ástæða getur verið til þess að sækja slökkvifroðu til að 
leggja yfir hættusvæðið.

Ef tvö tæki eða jafnvel fleiri eru notuð í einu er nauðsynlegt að menn vinni 
náið saman, samhæfi aðförina og sprauti á eldinn saman.

Mynd 4.29 Heppilegt er að 
nota CO2 slökkviefni nálægt 

viðkvæmum tölvubúnaði.

Mynd 4.30 Þekkið kastlengd
hvers tækis til þess að eyða 
ekki slökkviefni til einskis.

Mynd 4.31 Hreyfið stútinn með 
hliðarhreyfingum fram og til baka.

Mynd 4.32 Beinið slökkviefninu að 
rótum eldsins ekki upp í eldtungurnar.
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