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Hættuleg efni

4 kafli

Hættuleg efni

• Nauðsyn hlífðarfatnaðar
• Föst efni
• Fljótandi efni
• Lofttegundir

Menn geta orðið fyrir 
tvennskonar áhrifum

• Skammtíma
• Langvarandi
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Hættutegundir

• Ýmsar hættur eru þegar að eiturefni 
losna út í umhverfið t.d. vegna hita, 
geislunar, köfnunarvalda, efnaárifa, 
uppruna

Hættur vegna hita

• Hiti, þar kemur inn bæði hiti og kuldi.  
Þegar að brennanlegir vökvar 
brenna þá er hitahætta, og ef að 
þjappað súrefni í vökvaformi kemst í
snertingu við húð er hætta á kali eða 
köldum bruna.

Hættur vegna geisla og 
köfnunarvalda

• Geislun.  Alfa, beta og gamma 
geislar.

• Köfnunarvaldar.  Þar eru  eru efni 
eins og kolmonoxíð og koltvísýringur 
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Hættur vegna efna

• Efnaáhrif.  Þessi flokkur hefur marga 
undirflokka, eins og eitruð og ætandi.  
Eitruð efni geta svo verið talinn mjög 
eitruð.  Sum valda krömpum, valda 
ertingu, næmni (sensitizer) og 
ofnæmi.  Einkenni eru mismunandi 
milli mann eins og með ofnæmi

Efni 

• Efni sem eru krabbameinsvaldandi 
er skipt í tvo flokka, þá sem eru 
krabbameinsvaldandi og þeirra sem 
eru grunaðir um að vera það

• Um það bil 11 milljón efnasambönd 
séu til í heiminum og af þeim telur 
ACGIS að 26 séu þekkt 
krabbameinsvaldandi og 126 sem 
eru grunuð um það. 

Hættuleg efni

• Sum efni hafa aðeins áhrif á eitt eða 
fleiri líffæri en önnur kerfi eins og 
taugakerfi.  Allt eftir tegund, magni, 
hlutfalli og tímalengd
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Leiðir efna

• Þær leiðir sem efnin hafa til að 
komast inn í líkamann eru fjórar.  
Gegnum öndunarfærin, gegnum húð, 
gegnum munn og sprautast inn í
líkamann

• Leiðin sem algengust er til að valda 
skammtíma og langtíma 
heilsufarsvandamálum er upptaka í
gegnum öndunarfærin. 

Hættuleg efni

• Það sem getur haft áhrif á
öndunarfærin eru gastegundir, gufur 
og föst efni eins og ryk, sót og aðrar 
agnir.  Sum efni hafa ekki áhrif á
öndunarfærin sjálf heldur fara í
gegnum þau og hafa síðan áhrif í
einhverju líffæri eða öðrum kerfum 
líkamans.  

Hættuleg efni

• Sum eiturefni komast inn í líkamann í
gegnum öndunarfærin og skaða 
öndunarfærin ekki beinlínis en hafa 
samt skaðleg áhrif á öndun eða 
líffæri eða líffærastarfssemi

• Eitt þessara efna er kolmonoxíð( 
CO).  CO er litarlaus og lyktarlaus 
lofttegund.
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CO

• CO er mjög eitraður og stafar það af  því
að hann binst rauðu blóðkornunum u.þ.b. 
230 sinnum örar er súrefni.  Sem táknar 
að líkaminn á c.a. 300 sinnum auðveldara 
með að taka til sín CO en súrefni

• Maður sem erfiðar mikið andar að sér 
miklu lofti og því safnast CO fyrir í blóði 
hans tiltölulega fljótt

CO

• Þegar mettun nálgast 20 hundraðshluta 
fer maðurinn að finna lítilháttar 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% mettur 
missa menn meðvitund og dauðinn fylgir 
þegar mettun er orðin 50 – 80 %, , 
mismunandi eftir öðrum aðstæðum.

CO

• Þar sem CO binst rauðu 
blóðkornunum svo rækilega helst 
hann lengi í líkamanum.  Álitið er að 
það taki u.þ.b. viku að lofta út
COsem safnast hefur saman við 
einstakt tilfelli. 
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CO
• 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

CO

• Þau einkenni sem björgunarmenn 
þekkja best í starfi sínu eru stundum 
væg.  Þau eru höfuðverkur og ógleði.

• Hægt er að flýta fyrir hreinsun 
blóðsins  með því að láta manninn 
anda að sér súrefni með yfirþrýstingi.  

CO2

• Koltvísýringur myndast við fullkominn 
bruna á lífrænum efnum.  Hann 
myndast því einnig við brennsluna 
sem fer fram í líkamanum. 
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CO2

• Koltvísýringur er hættulegur vegna 
þess að hann hefur áhrif á
öndunarmiðstöðvarnar í heilanum.  
Ef magnið eykst í loftinu örvast 
öndunin til að byrja með.  Bæði 
öndunarhraðinn og magnið í hverjum 
andardrætti eykst. 

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

• 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). 

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

Leiðir efna
• 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.

Fljótandi efni sem eru 
ætandi

• Slík efni eru ýmsar sterkar sýrur eins 
og t.d. saltsýra, brennisteinssýra, 
saltpéturssýra og sterkir basar eins 
og natrónlútur

• Saltsýrugufur geta myndast við 
bruna í plastefnum.  
Brennisteinssýra, saltpéturssýra er 
notuð við sápugerð
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Hættuleg efni

• Ef ætandi vökvi kemur á húð verður 
að fjarlægja hann strax.  Efnið heldur 
áfram að verka meðan það liggur á
húðinni.  Ef vökvinn hefur komist í föt 
mannsins verður hann að fara úr 
þeim og síðan verður að skola af 
húðinni.  Augun eru sérlega 
viðkvæm fyrir ætandi efnum.  Ætandi 
vökvar hafa áhrif á eggjahvítuefni í
auganu og augasteininum. 

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

• 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. 

Önnur skaðvænleg áhrif 
kemískra efna

• Mörg kemísk efni valda viðbrögðum 
sem líkjast ofnæmi í húð og 
öndunarfærum.  Dæmi um slík efni 
er dinitrobensen og ýmis sambönd 
klórs og kolvetna (PCB). 
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Inntaka er mun algengari en 
menn halda. 

• Þá anda menn að sér ryki og eða sóti sem 
geta borið ýmis eiturefni með sér, síðan 
þegar menn snæða með sótugum 
fingrunum eða þurrka sér í framan. 

• Ýmis önnur efni eru á sótögnunum   Þessi 
efni berast með sótinu ofan í lungun og 
verða þar eftir.  Þarna er um að ræða 
meðal annars ýmis tjöruefni sem talin eru 
stuðla að myndun krabbameins. 

Efnainnspýting 

• Enn ein leiðin er efnainnspýting og 
þá með blóð-og öðrum 
líkamsvessum, og einnig þegar að 
háþrýstivökvaleiðslur rofna og spýta 
þannig inn vökva í líkamann

Hættuleg efni

• Þættir sem hafa áhrif á hvernig 
líkaminn tekur inn efni eru grunn 
þættir eins og líkamshiti, 
öndunartíðni og púls. 

• Eftir því sem þessir þættir eru hærri 
eru meiri líkur á að efnin hafi áhrif. 
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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

Ætandi lofttegundir sem 
leysast síður upp í vatni

• Ætandi loft-tegundir, 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 

Mesta leyfilega mettun

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

• Mesti leyfilega mettun efnisins í heilan 
vinnudag

• Stöðumarksgildið er mesti leyfði styrkur 
(mettun) efnisins í vinnuumhverfinu á dag 
(allt árið, ótakmarkaðan árafjölda).  Þessi 
gildi eiga einkum við um iðnverkafólk á
stöðum þar sem hættuleg efni eru í
umhverfinu.  Þetta gildi hefur ekki mikla 
þýðingu fyrir björgunarmenn .

Hæsta leyfilega 
skammtímamettun

• Mesta leyfileg mettun ákveðins efnis 
í 15 mínútur

• (eða aðra tilgreinda tímalengd)

Skynjunarmörk 

• Lágmarksmettun sem þarf til að maður 
verði var við efnið

• Ef þessi skynjunarmörk eru miklu lægri en 
hámarksgildið eða skammtímagildið verða 
menn hættunnar varir í tæka tíð og geta 
forðað sér. 

• Ef skynjunarmörkin eru hins vegar álíka 
há og mörkin fyrir hæstu leyfilega mettun 
eða jafnvel hærri er ekki hægt að treysta 
lyktnæminu til að vara sig við hættunum.



13

Hlífðarfatnaður
• Lög og reglugerðir
• Almennt
• Hættur í efnaköfun
• Efnabúningar – mismunandi flokkar og 

gerðir
• Aukabúnaður og fylgibúnaður
• Notkun og takmarkanir
• Umgengni og umhirða
• Skráningar og viðnámstími

Hlífðarfatnaður

• Lög og reglugerðir
– Ekki til
– Til leiðbeinandi hefti um val og notkun 

efnabúninga
– Kröfur til efnakafara
– Kröfur til reykkafara
– Kröfur um búnað og eftirlit

Hlífðarfatnaður

• Almennt
– Grunnbúnaður fyrir efnaköfun er 

sjálfvirkur öndunarbúnaður (SÖB)
– SÖB með yfirþrýsting veitir mikla vörn 

eða um 10.000 sinnum meiri ef SÖB er 
ekki notaður

– Slökkviliðsmenn í fullum galla með 
hjálm og vettlinga auk SÖB veita mjög 
góða vörn
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Hlífðarfatnaður

Hættur í efnaköfun:
Eitrun
Smithætta
Súrefnisskortur
Æting
Geislavirkni 

(jónandi geislun)
Hiti (hitageislun)

Hlífðarfatnaður

• Kuldi (kalhætta)
• Sundrun, flísar og 

brot (sprenging)
• Þrýstibylgjur
• (Rafmagn)

Hlífðarfatnaður

• Efnabúningar með góðum 
undirfatnaði veita góða vörn 
gagnvart:
– Eitrun
– Smithættu
– Súrefnisskorti
– Ætingu
– Hita og kulda (takmarkað)
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Hlífðarfatnaður

• Efnabúningar veita mjög 
takmarkaða vörn gagnvart
– Sundrun (flísum og brotum)
– Þrýstibylgju
– Geislun (jónandi geislun)
– Rafmagn – leiðni
– Eldur

Hlífðarfatnaður

• Mismunandi gerðir búninga og 
hvernig þeir eru flokkaðir:
– Ekki sömu viðmið í Evrópu og USA
– Í Evrópu er talað um flokka 1-4
– Í USA er tala um flokka A-C
– Ekki nákvæmlega eins skipting en gróft 

tekið þá jafngildir A 1. flokki o.s.frv.
– Hér verður miðað við skiptinguna sem 

notuð er í Evrópu

Hlífðarfatnaður

• Flokkar skjólfatnaðar:
– 1. Flokkur: Loftþéttur búningur með 

yfirþrýstingi og loftþéttur frágangur 
hettu hanska og stígvéla

– 2. Flokkur: Sama og í 1.flokki nema 
ekki með yfirþrýstingi
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Hlífðarfatnaður

– 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.

Hlífðarfatnaður

Hlífðarfatnaður
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Hlífðarfatnaður

• Enginn einn búningur veitir fullkomna 
vörn í öllum tilvikum
– Nýjustu og fullkomnustu búningarnir í 1. 

flokki fara þó nálægt þessu
– Með efnabúningum fylgja leiðbeiningar 

þar sem hægt er að fletta upp 
viðkomandi efni og athuga hvort 
búningurinn þoli efnið og hvað lengi

Hlífðarfatnaður

• Hvernig er staðan á Íslandi
– SHS á 8 búninga í 1 flokki., og 20 í 

þriðja flokki
– Brunavarnir Suðurnesja
– Slökkvilið Keflavíkurflugvallar
– Slökkvilið Akureyrar
– Önnur slökkvilið ?
– Einstaka stærri og sérhæfðari fyrirtæki

Hlífðarfatnaður
• Aukabúnaður og fylgibúnaður

– Aukabúnaður
• Frostvörn: Er í raun viðbótarbúningur sem 

farið er í yfir efnabúningana til að hlífa þeim 
við aðstæður þar sem mikill kuldi er t.d. 
þegar sumar gastegundir sem eru geymdar 
á vökvaformi undir þrýsting sleppa út.
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Hlífðarfatnaður
• Sletti vörn: Er heill hlífðarbúningur eða 

hlífðarvesti sem veitir efnabúningnum 
aukna vörn ef unnið er lengi við mjög 
ætandi og hættuleg efni.

– Fylgibúnaður
• Nokkrar gerðir af hönskum, góður 

undirfatnaður, þétti hringir til að halda 
hönskunum á sínum stað og einnig 
púður(talkum) til auðvelda notkun á 
búningunum og koma í veg fyrir óþarfa 
skemmdir. Stundum eru loftslöngur sem 
þarf að tengja við lofthylkin lausar.

Hlífðarfatnaður

Hlífðarfatnaður

– Kostnaður
– Eftirlit og viðhald
– Tímafrekt að fara í
– Hreyfigeta skert
– Viðkvæmir fyrir 

hnjaski
– Skynjun og 

snertiskyn skert

– Loftræsting 
takmörkuð

– Lítil kuldavörn
– Lítil hitavörn
– Ekki hægt að nota 

við opinn eld
– Samskipta-

vandamáli
– Vinnutími stuttur

Notkun og takmarkanir (1.flokkur)
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Hlífðarfatnaður

• Umgengni og umhirða
• Búningarnir eru viðkvæmir fyrir hnjaski
• Alltaf að yfirfara og þrífa eftir útkall
• Þrýstiprófa reglulega
• Hægt að gera við minniháttar skemmdir
• Ef sér á búningunum eftir notkun þarf 

líklega að skipta þeim út
• Geyma á þurrum og köldum stað og koma í 

veg fyrir að sólarljós skíni á þá
• Hengja þarf búningana upp eftir notkun

Hlífðarfatnaður
• Skráningar

– Misjafnt er eftir framleiðendum hvaða 
kröfur þeir gera um skráningu á notkun 
en eðlilegt er að slökkviliðin geri 
eftirfarandi lágmarkskröfur:

• Dagsetning á notkun
• Hvaða efni var um að ræða
• Hve lengi varaði notkunin
• Nafn þess sem notaði búninginn
• Hver fer yfir
• Halda bókhald um skráninguna

Viðnámstími

– Mismunandi eftir framleiðendum
– Handbók sem fylgir með
– Viðnámstími og eiturefnatafla
– Tökum sem dæmi handbókina sem 

fylgir með Trellechem Super/Super 
Extra frá Trelleborg í Svíþjóð

– Líklega algengustu búningarnir á 
Íslandi
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Eiturefnatafla

– Hægt að leita eftir UN númeri og 
efnaheiti

– Trelleborg framleiðir búninga í þremur 
flokkum A-C (1-3. flokk)

– Aftan við hvert númer eða efnaheiti 
kemur þá tafla með einum bókstaf(A-C)

– Undir hverjum bókstaf kemur síðan tala 
á bilinu 1-5, sem táknar hvað 
búningurinn þolir efnið lengi

Eiturefnatafla

– Tölustafirnir tákna eftirfarandi:
• 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., og efnið getur skemmst
• Ef táknið * er við töfluna er hætta á kali og 

búningurinn getur frostsprungið

Eiturefnatafla
• Táknið ** fyrir efnin klór (UN 1017) og flúor 

(UN 1045), þá táknar það viðnámstíma 
gagnvart þessum efnum á gas formi. Ef 
þau eru í fljótandi formi þá þarf að flytja sig 
niður um einn flokk.

• Dæmi: Ammoníak, áðurnefndir búningar 
eru í A flokki og við nafnið á efninu kemur 
tölustafurinn 3, sem þýðir skv. töflu 2. Klst., 
að lágmarki en efnið getur skemmst. En 
athugið að merkið * er einnig merkt við


