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Ráðstefna 
Slökkvistjóra og 

Mannvirkjstofnunar

15. Mars 2013

Hótel Höfn

2

Reykköfun
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Tæknideild Vinnueftirlitsins

Ágúst Ágústsson

Búnað undir þrýstingi.

Þrýstihylki, katla, kælikerfi, 

lagnir, hylki og farmgeyma, auk þess að 
vinna með vélatilskipun og CE merkingar.
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Slys í reykköfun – hvað er rannsakað ? 

Vinnueftirlit

Reglur /staðlar og CE merkið

Slys og annað

Vinnueftirlitið
Og vinnuverndarstarf

Landssvæðaskipting Vinnueftirlitsins

Akureyri
Sauðárkrókur

Akranes

Húsavík

Egilsstaðir

Ísafjörður

Hveragerði

Reykjanesbær

Reykjavík

Starfsmenn: 
Reykjavík 45 
Landsbyggðin 20
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Starf Vinnueftirlitsins

Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs 
og byggir starfsemi sína á samþættingu 
eftirlits, fræðslu og rannsókna.

Eftirlit: Vinnustaðaeftirlit beinist í 
meginatriðum að því að sannreyna að 
fyrirtækin viðhafi forvarnastarf og að 
aðstæður á vinnustöðum séu í samræmi 
við lög og reglur. Einnig veitir 
Vinnuvéladeild sérhæfða eftirlitsþjónustu 
með vélum og tækjum.

Vinnuverndarlögin

Lög nr. 46/1980

um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggi á vinnustöðum

Hægt er að fá lögin og reglugerðir á 
heimasíðu Vinnueftirlitsins:

www.vinnueftirlit.is

Úr lögunum

• 1. gr: Tryggja öruggt og heilsusamlegt 
starfsumhverfi,   sem jafnan sé í 
samræmi við félagslega og tæknilega 
þróun í þjóðfélaginu

• 2. gr: Lög þessi gilda um alla starfsemi, 
þar sem einn eða fleiri menn vinna, 
hvort sem um er að ræða eigendur 
fyrirtækja eða starfsmenn

Lögin gilda ekki um:

Siglingamál og önnur verkefni, sem 
sérstaklega eru falin Siglingastofnun 
Íslands

Loftferðir. Einnig alþjóðasamþykktir, sem 
Ísland er og verður aðili að og falla undir 
verksvið flugmálastjórnar.

Gesti, nemendur, sjúklinga…

Ábyrgð á vinnustað

• Allir bera ábyrgð, 
hvort sem það er 
starfsmaðurinn 
sjálfur, verkstjóri eða 
atvinnu-rekandi

• Hver og einn ber 
ábyrgð á sjálfum sér 
og sínu umhverfi

Áhættumat
• Reglugerð nr. 920/2006 er um skipulag og 

framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum

1. Skriflegri áætlun um öryggi og heilbrigði á
vinnustað 

2. Áhættumat 
3. Áætlun um heilsuvernd og framkvæmd hennar

• Þetta heildarferli 1-3 er alltaf kallað áhættumat 
(starfa)
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• Áhættumat er: Kerfisbundin athugun á
vinnuaðstæðum til þess að finna hvort 
eitthvað í vinnuumhverfinu eða 
framkvæmd vinnunnar geti valdið 
heilsutjóni. Ásamt skipulagðri áætlun um 
úrbætur.

• Stöðugar umbætur á vinnuaðstæðum
• Skrifleg skráning sem á að vera öllum 

starfsmönnum aðgengileg

Hvað er áhættumat

• Vinnutengdum vandamálum fækkaði ekki og 
það þurfti að leita nýrra leiða

• Hugmyndin að fá starfsmenn sjálfa til hugsa 
um þessi mál

• Gert til að fyrirbyggja og draga úr slysum, 
óhöppum, álagi, vanlíðan og heilsutjóni

Saga áhættumatins

Vinnuumhverfisvísar starfsgreina

• Bifreiðaverkstæði
• Byggingariðnaður
• Efna- og lyfjaiðnaður
• Frystihús, rækjuvinnslur og 

saltfiskverkun
• Fiskmjölsverksmiðjur
• Hárgreiðslu- og snyrtistofur
• Landbúnaður
• Leikskólar 

• Lögregla, slökkvilið og 
sjúkraflutningar

• Matvöruverslanir 
• Málmsmíði
• Málmbræðsla 
• Orkuver og dreifikerfi

• Prentiðnaður
• Skrifstofur 
• Sláturhús
• Skólar  
• Trésmiðjur
• Umönnunarstörf
• Veitingahús og mötuneyti
• Vöruflutningar, vörudreifing og 

vörugeymslur
• Ýmis matvælaiðnaður
• Þvottahús og fatahreinsanir
• Jarðgangagerð
• Vega- og brúargerð
• Ræstingar
• Dráttarbrautir, skipalyftur og 

flotkvíar

Áhættuflokkun í lit

Meðal

Meðal

Lágt

Hátt

Meðal

Meðal

Hátt

Hátt

Meðal

Afleiðingar
1 minni-
háttar

2 nokkuð 
alvarlegar

3 mjög 
alvarlegar

1 litlar

2 meðal

3 miklar

Líkur

18

2. Reglur /staðlar
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Reglur 
• 571/2000 Reglur um þrýstibúnað
• 1005/2009 Reglur um vélar og tæknilegan búnað
• Byggingareglugerð ( í reglugerðardrögum eru ítarlegri ákvæði 

um ketilrými og sprengiheld rými)
• 581/1995 - Reglur um húsnæði vinnustaða 
• Í drögum hjá VER ítarleg reglugerð um notkun þrýstibúnaðar 

þar sem skýr ákvæði eru um stærðarmörk og skoðanatíðni.

Allar reglur Vinnueftirlitsins er hægt að nálgast á 

vefnum. http://www.vinnueftirlit.is

20

Meira af reglum um þrýstibúnað

• 762/2001 Reglur um færanlegan þrýstibúnað
• 382/1996 Reglur um samsoðin gashylki úr hreinu stáli
• 380/1996 Reglur um saumlaus gashylki úr stáli
• 383/1996 Reglur um saumlaus gashylki úr hreinu áli og álblöndu
• 377/1996 Reglur um þrýstihylki (sameiginleg ákvæði)

• 140/1998 Reglur um áfyllingarstöðvar fyrir gashylki
• 108/1996 Reglur um tæki sem brenna gasi
• 099/1996 Reglur um einföld þrýstihylki
• 260/2012 Reglugerð um úðabrúsa (98/1996 Reglur um úðabrúsa)
• 984/2000 Reglugerð um flutning á hættulegum farmi
• 302/1978 Reglugerð um vatnshitunarkerfi, önnur en jarðvarmaveitur
• 012/1965 Reglugerð um öryggisráðstafanir við frystikerfi og búnað í 

frystihúsum

23

Staðlar 

• Samspil reglna dagsins í dag við staðla

– Reglur eru almennar 

– Vísa í að nota viðauka reglnanna til að tryggja 
öryggi eða viðeigandi evrópustaðla

– Allir EN staðlar verða ÍST staðlar 

• Staðla er hægt að finna á 

http://www.stadlar.is

– Sló inn öndunarfærahlífar og fékk 68 staðla upp
24
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CE merki  hvað er það

28

- Frjálst flæði vöru innan 

- Byggir á nýaðferða tilskipun ( New approch)

- Vegabréf fyrir vöruna

Ekki eru allar vörur CE merktar.
Færanlegur þrýstibúnaður er td með PI merki

29

• Þrýstibúnaður yfir 0.5 bar yfirþrýsting falla 
undir reglurnar

• Það sem lagt er til grundvallar við mat er 

– Efni sem í þeim er 

– Þrýstingur sem kerfin vinna á 

– Rýmd hylkja

– Dn mál lagna.  (Diameter nominal)

30

Samræmismat
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• Undanþágur ( 1 gr 3málsgr í 571 )

– Td netkerfi fyrir öflun dreifingu og losun vatns

– Tækjabúnaður sem fellur undir aðrar reglur 

• Hergögn

• Skip loftför ofl

• Hjólbarðar flöskur og dósir fyrir kolsýrða drykki

• Ofnar og lagnir  fyrir ofnakerfi

• Ofl

35

Samband þrýstings og 
rúmmáls gas

(lögmál Boyles)

p1v1=p2v2 

p1 er þrýstingur í byrjun
v1 er rúmmál í byrjun
p2 er þrýstingur í lokin
v2 er rúmmál í lokin

Hvað er þrýstingur.

36

Þrýstiprófun í mínus
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1 bar er 100000 pascal

1bar er 100 kílópascal

1 bar er 1,02 kg/cm2 

1 bar er 14,5 psi 

1 bar er 0,987 atm

38

Yfirþrýstingur

Andrúms 
loftþrýstingur

39

Hættan af miklum þrýstingi

40

1. bar

10 cm

10 cm
10x10 = 100 cm2 1bar =1kg/ cm2    Aflið sem ýtir á er því =100 kg.

1. bar

50 cm

50 cm 50x50 = 2500 cm2 1bar =1kg/ cm2 Aflið sem ýtir á er því =2500 kg.

1. bar

250. bar

Þvermál 50 cm

Radíus2 x Pí = Flatarmál hrings 25x25x3.14= 1962 cm2 1bar =1kg/ cm2    

Aflið sem ýtir á er því =1962 kg.

Þvermál 15 cm

Radíus2 x Pí = Flatarmál hrings 7,5x7,5x3.14= 177 cm2  250bar =250kg/ cm2    

Aflið sem ýtir á er því =44156 kg.       Rúm 44 tonn

Slys og annað

Á tíu árum tilkynnt slys til VER 

• Um 250

– 2012 um helmingur í vinnu hitt við æfingar.

– Reykköfun 

• 2004 á æfingasvæði tilkynnt til VER ( myndir glæru 2)

• 2012 á æfingasvæði ekki tilkynnnt

• Leiðbeingar frá framleiðanda um viðhald og 
eftirlit.

• Reyköfunartækið sjálft     
– Reglur um persónuhlífar 501/1994

• http://www.vinnueftirlit.is/vinnueftirlit/is/gagnabrunnur/personuhlifar
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• Þrýstihylkin. 

– Reglur um þrýstibúnað  571/2000

Punktar

• Súrefni í kútum

Tankar uppsetning

• DS/INF 111

– Súrefnis tankar

– Kryo tankar, argon, köfnunarefni ofl

– Aðrar ammoníak ofl

Gaslagnir.

• Skulu vera skv Reglum um þrýstibúnað ef 
þær eru með þrýsting sem er yfir 0,5 bar.

• Krafa er um CE merkingu þegar sverleikin 
er komin yfir 25 mm óháð þrýstingi. 

• Ef efnið er annað og ekki eldfimt eða 
eldnærandi er útreikniformúla þrýstingur x 
sverleiki lagnar =1000 sem þýðir að 
loftlögn sem er með 10 bar má vera 100mm 
áður en hún á að vera CE merkt

Áfram lagnir

• Ef þrýstingur er yfir 0,5 bar á lögn en nær ekki 
sverleikagildi skal hanna og framleiða hana eftir 
góðum verkfræðilegum venjum og gera þær prófanir 
sem þarf til að tryggja öryggið og leiðbeiningar um 
notkum skulu fylgja. Gr 3.3 í reglum nr 571/2000.

• Lagnir undir 0,5 bar falla ekki undir reglur 
Vinnueftirlitsins.

• Til að tryggja öryggi starfsmanna þar sem 
ófullnægjandi lagnabúnaður hefur fundist höfum við 
gert kröfur eftir reglum um húsnæði vinnustaða nr 
581/1995 


