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Gæt ið að

Þótt trér enn ism íð in sé ein att hin mesta skemmt un má ekki gleyma því að
henni fylgja nokkr ar hætt ur, sem sum ar hverj ar geta ver ið stór vara sam ar ef
við eig andi að gát er ekki höfð í heiðri. Hér á eft ir verð ur impr að á nokkr um
hætt um sem allt af verð ur að huga að.

Högg skað ar
Það sem hér eru kall að ir högg skað ar eru all ar þær hætt ur sem stafa af  því ef
‘f ljúg andi furðu hlut ur’ lend ir á renni smiðn um við vinnu sína. Þar er fyrst og
fremst um það að ræða ef hlut ir losna úr fest ing um meða n á rennsli stend ur
eða ef hlut ur inn sem ver ið er að renna brotn ar og hluti hans flýg ur út í loft ið.
Þá verð ur einn ig að taka með spæn ina sjálfa sem þyrl ast út í loft ið við rennsli
og geta skað að augu. Þá er til í dæm inu að renni járn in séu nán ast hrif suð úr
hönd um smiðs ins og ef óheppn in er með geta þau lam ið harka lega.

Það sem er til ráða gagn vart of an töldu er ým is legt, og reynd ar  svo áhrifa -
ríkt að slys eru af ar fá tíð ef rétt er að far ið. Í fyrsta lagi þarf að standa rétt við
renni bekk inn, hafa lík am ann ut an hættu svæð is eins og kost ur er þann ig að ef
eitt hvað flýg ur af stað lendi það ann ars stað ar en á smiðn um.
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Í öðru lagi þarf að huga vel að því hvern ig stykk ið sem ver ið er að renna er
fest í bekk inn. Ekki má vera of mik ið kast á hlutn um og er það hættu legra eft ir 
því sem renni bekk ur inn snýst hrað ar. Pa trón ur þarf að herða vel, en þó ekki
svo að þær merji og brjóti við fangs efn ið. Stubb ar sem spennt er á verða að
vera með hæfi legu þver máli fyr ir pa trón una og skrúfpa trón ur ætti ekki að
nota í enda tré nema með sér stakri að gát.

Hlífð ar gler augu eða hjálm ar eru sjálf sagð ir við alla vinnu við renni bekk inn 
ef standa þarf í kast geira hlut ar ins sem ver ið er að renna. Und ir rit að ur hef ur
lent í því að stór skál úr beyki brotn aði í rennsli, með há um hvelli og gerð ist
það þeg ar eng in átök áttu sér stað með renni járn inu. Greini legt var við skoð -
un eft irá að sprunga var í efn inu og þeg ar nægi lega mik ið hafði ver ið rennt af
því dugði ör lít il snert ing til að hjálpa mið flótta afl inu að kljúfa bit ann af. Bút -
ur inn lennti á milli augna minna af þó nokkru afli og  þetta var svo óvænt að
ég missti jafn væg ið og vissi næst af mér sitj andi á spóna hrúg unni á gólf inu.
Hins veg ar varð ekk ert slys við þetta, góð hlífð ar gler augu tóku allt hög ið á
sig.

Sjálf sagt er að venja sig frá upp hafi á notk un við eig andi varna og verð ur
það þá ósjálf ráð ur vani, en til þess þurfa ör ygg is gler augu að vera þægi leg og
sitja vel. Slík ir grip ir kosta ekki mik ið meira en þús und krón ur og eru þá úr
sér stöku harð plasti sem er gert til að
taka við höggi. 

Þeir sem nota gler augu verða að nota
ann ars kon ar hlíf ar, þá gagn ast stór
hlífð ar gler augu sem minna á kaf ara -
gler augu. Sum um finn ast þau ekki
þægi leg og þá er hægt að nota skerm -
hlíf ar sem eru fyr ir öllu and lit inu og
sitja á enn is gjörð. Þann ig hlíf ættu all ir
trér enn is mið ir hvort eð er að eiga til
þess að nota við smerge lið.

Ein er sú hætta að pa trón an eða við -
fangs efn ið slái í renni smið inn eða það
sem er enn hættu legra, grípi í fatn að -
inn og þá get ur far ið illa. All ur fatn að -
ur þarf að vera við hæfi, erm ar ekki of
síð ar og víð ar; fatn að ur má ekki vera
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flaks andi eða óbund ið belti laf andi fram an á vinnu slopp. Sum ir nota sér stak ar 
flík ur við renns lið, sem eru hneppt ar að aft an og með háu hnepptu háls máli til 
að spæn irn ir fari ekki nið ur með því. Aðr ir nota ódýra þunna mál ara sam fest -
inga úr sterk um papp írs trefj um, þeir fást í bygg inga vöru versl un um, og duga
nokk uð en eru ekki gerð ir fyr ir þvott, held ur er hent þeg ar þeir eru orðn ir of
skít ug ir. Slík ar flík ur eru góð ar, en ekki nauð syn leg ar ef gætt er að erm um.

Úr, skart gripi og hringa ættu renni smið ir ekki að hafa við iðju sína af ör -
ygg is ástæð um. 

Lungna skað ar og of næmi
Það eru fleiri hætt ur við renni bekk inn en högg skað vald ar og geta þær ver ið
vara sam ari vegna þess að þær eru ekki eins sýni leg ar. Þar er fyrst til að taka
ryk sem mynd ast við púss un. Ryk margra við ar teg unda er  þess eðl is að það
get ur vald ið lungna sköð um, þembu, asma og of næmi. Al geng ar ert andi við -
ar teg und ir eru t.d. Or eg onp ine og sedr us við ur. Einn ig get ur ým is legt leynst í
við in um sem leys ist úr læð ingi við renns lið og eru svepp ir og mygla dæmi um 
slík ar hætt ur. Þótt svepp lit að ur við ur sé fal leg ur get ur hann ver ið vara sam ur,
jafn vel lífs hættu leg ur sum um.

Þá verð ur að nefna yf ir borðs efn in, í sum um þeirra eru hættu leg rok gjörn
efni, sem geta ver ið vara söm og er rétt að huga vel að um hverf is áhrif um allra

efna sem not uð eru.
Það er nokk uð ein stak lings bund ið

hve næm ir menn eru fyr ir svona ert -
ingu sem að fram an grein ir, og ekki er
að marka þótt menn verði ekki strax
var ir við ein kenn in, þol ið get ur
minnk að og of næmi byggst upp með
end ur teknu áreiti. Það er rétt að menn
var ist þær við ar teg und ir sem erta,
fyrstu ein kenni eru oft ast í aug um, þau 
þrútna og verða rauð, en síð an seg ir
nef ið til sín, fyrst hnerri og síð an nef -
rennsli. Verði slíks vart ættu menn að
leggja kapp á að finna út hvað veld ur
ert ing unni og setja það efni svo taf ar -
laust á bann lista á sínu vinnu svæði.

Filt gríma með plast neti, loft ven tli og
tvöfaldri teygju.



Góð loft ræst ing er nauð syn leg til að 
minnka ryk og kusk, hreins ið verk -
stæð ið reglu lega og þvo ið gólf ið af og 
til ef hægt er. Ryk sug ur eru oft til
mik illa bóta, einn ig spón sug ur, en
þær verð ur að um gang ast með að gát
því þær eru flest ar þess eðl is að blása
fín asta ryk inu aft ur út í loft ið út um
tau pok ann sem er á þeim.

Not ið ryk grím ur fyr ir vit in við alla
vinnu sem ryk ar. Papp írs grím ur með
vír sem er beygl að ur yf ir nef ið eru
ekki góð ar nema í neyð. Þær falla of
illa til að gera gagn. Vand aðri filt -
grím ur eru pen ing anna virði, einna ota 
gríma kost ar um 50 kr. en filt gríma
með plast neti, tvö faldri teygju og loft -
ventli  kost ar þó ekki nema 3-500 kr. og end ast marg falt á við hin ar. Loft -
ventill inn er mik il væg ur því það er ekki bara að grím an raka mett ast ekki  sem
veld ur því að hún stíf last held ur einn ig það að sé mað ur með gler augu hindr ar
hann að hvim leið móða setj ist á þau eins og æv in lega ger ist með papp írs grím -
un um.

Séu menn við kvæm ir fyr ir ryki er vand að ur hjálm ur með síu og loft blæstri
fylli lega pen ing anna virði þótt dýr ir séu. Þeir kosta 10-30.000 og eru ým ist til 
með inn byggðri raf hlöðu knú inni loft dælu eða með þrýsti minnk ara til að
tengja við loft slöngu. Hægum loft blæstri er stöð ugt dælt inn í grím una og
and ar hún því út um þar til gerð göt. Þess ar grím ur eru með þétt ingu að andliti
og hálsi og verður þetta til þess að inni í henni myndast ör lít ill yf ir þrýst ing ur
sem hindr ar allt ryk í að leita inn í hana um gluf ur. Þá hindr ar loft streym ið
einn ig alla móðu, sem menn kann ast við af hjálm grím un um. Þess ir hjálm ar
eru svo rúm ir að gler augu eru ekki til tra fala í þeim.

Það er mik il ánægja fólg in í því að skapa fal lega hluti í renni bekk. Menn ættu
því að gæta að því að með hæfi legri að gát get ur sú ánægja enst mönn um í
ára tugi.

Van daður hjál mur með loft slöngu.
Aðrar teg undir hafa innbyggða loft dælu 


