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3.1 Almennt
Mikilvægt er að slökkviliðsmenn búi yfir þekkingu á fullþróuðum bruna, 
backdraft og reyksprengingum við innanhússbruna þar sem þetta getur valdið 
bráðri hættu fyrir slökkviliðsmenn á vettvangi. Þrátt fyrir það að fullþróaður 
bruni, backdraft og reyksprenging geti gerst á margvíslegan hátt er umfjöllunin 
hér byggð á meginatriðum í eðlis og efnafræðilegri hegðun þeirra.

Á mynd 3.1 er sýnt hvernig innanhússbruni getur þróast, ýmist yfir í 
yfirtendrun eða fjarað út af súrefnisskorti. Þrátt fyrir súrefnisskortinn getur sú 
þróun einnig endað í backdraft eða yfirtendrun og þar með fullþróuðum bruna ef 
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Mynd 3.1 Sýnir hvernig innanhúsbruni getur þróast.
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loftskipti aukast skyndilega. Við ákveðin rýmisskilyrði geta reyksprengingar 
einnig átt sér stað. Erfitt getur verið að greina nákvæmlega á milli þessara 
fyrirbæra og því er oft talað um „gráa svæðið“ sem sýnt er á myndinni.

Hvergi nærri allir brunar þróast þannig að yfirtendrun, backdraft eða 
reyksprenging eigi sér stað.

Samkvæmt tölfræði frá Räddningsverket í Svíþjóð er eldurinn í 75% til
fella takmarkaður við þann hlut sem tendraðist fyrst, þegar slökkviliðið 
kemur á eldstað. Slíkir eldar geta þó leitt til banaslysa þar sem flestir deyja 
vegna innöndunar reyks. Samkvæmt sömu tölfræði enda færri en 10% elds
voða í yfirtendrun. Í einungis örfáum tilfellum er skýrt frá backdraft eða 
reyksprengingu, en vegna þess hve fyrirbærin eru hættuleg er full ástæða til 
að lýsa þeim ýtarlega.

3.1.1 Hitauppstreymi/yfirþrýstingur
Í rými sem brennur verður umtalsverður þrýstingsmunur vegna upphitunar 
á lofti (brunagastegundum). Þessar heitu gastegundir hafa lægri eðlisþyngd 
en þær loftegundir sem ekki hafa orðið fyrir áhrifum frá eldinum og stíga 
þess vegna upp á við í brunarýminu. Í þessu samhengi notum við orðið 
hitauppstreymi, sjá mynd 3.2.

Í efri hluta brunarýmisins fáum við því heitt lag brunagastegunda og í neðri 
hlutanum er svo kaldara lag sem að mestu er andrúmsloft. Ferð brunagas
tegundanna upp á við stöðvast við það að lenda á innanverðu þaki rýmis
ins, en uppstreymiskrafturinn helst áfram í gaslaginu, sem skýrir svo aftur 
þrýstingsmuninn í rýminu og þann þrýstingsmun sem við finnum fyrir er við 
opnum hurðir eða glugga sem að rýminu liggja.

Svo lengi sem brunagas tegund irn
ar sem myndast í rýminu hafa hærra 
hitastig en það loft sem umhverf is 
rýmið er, og þar með lægri eðlisþyngd, 
mun það stíga upp á við. Uppstigs
kraftur inn ásamt hitaút þenslu loft
tegund anna veldur því að bruna gas
tegund irn ar þrengja sér út um öll 
göt og glufur sem kunna að leynast 
efst í bruna rým inu. Þetta ferli er oft 
sýnilegt þar sem opnanir eru ofan og 
neðan til á bruna rýmum. Þar sést hvar 
ferskt loft streymir inn að neðanverðu 
og heitar brunagastegundir streyma 
út að ofanverðu.

Brunagastegundirnar verða fyrir 
kælingu er þær stíga upp á við. Þessi 
kæling verður við það að kaldara loft 
dregst inn í hitasúluna. Þetta veldur 

Mynd 3.2 Heitt loft, í þessu tilfelli 
brunagastegundir, er léttara en 

kalt loft og stígur þar af leiðandi 
upp á við, við venjulegar aðstæður.
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því að brunagastegundirnar (reykurinn), ná oft og tíðum ekki alla leið að þaki 
byggingarinnar. Á sama hátt geta brunagastegundirnar skyndilega lagst niður 
að gólfi langra ganga þar sem það verður fyrir kælingu frá veggjum og þaki er 
það streymir eftir göngunum.

Flæði brunagassins verður alltaf frá hærri þrýstingi til lægri þrýstings. 
Munurinn á þrýstingi í efri hluta brunarýmisins og þrýstingnum fyrir utan 
bygginguna veldur því að brunagastegundirnar leita sér leiðar út um opnanir 
þar. Þetta veldur því að brunagastegundirnar streyma út úr byggingunni að 
ofanverðu. Í neðri hluta rýmisins er undirþrýstingur miðað við þrýstinginn 
fyrir utan bygginguna og veldur þetta því að kalt loft dregst inn í gegnum 
opnanir á neðri hluta rýmisins.

Einhvers staðar á milli yfir og undirþrýstingsins í rýminu er þrýstings
munurinn enginn. Sú lína sem þarna myndast er kölluð núlllína, sjá mynd 
3.3. Undir henni er yfirleitt ágætis skyggni, því þar er undirþrýstingur og 
ferskara loft. Fyrir ofan núlllínuna er hins vegar ekkert skyggni, mikill hiti 
og loftið mettað svörtum, heitum brunagastegundum.

3.2 Rými með góðum loftskiptum
Eldur getur brotist út hvenær sem er að degi eða nóttu ef réttar aðstæður eru 
fyrir hendi. Ef hann verður laus meðan fólk er í húsinu eru líkur á að það 
bregðist við og ráði niðurlögum hans strax í byrjun. Ef enginn er í húsinu eða 

Mynd 3.3 Hér sést greinilega hvernig 0línan myndast í brunarýminu. 
Neðri hluti rýmisins er undirþrýstur þar sem ferskt loft streymir inn 

og skyggnið er gott. Efri hluti rýmisins er aftur á móti yfirþrýstur,
fylltur af svörtum reyk og þar streyma brunagastegundirnar út.



3  • Þróun innanhússelds  Slökkvistarf

6 • 3 Brunamálaskólinn

íbúar þess verða eldsins ekki varir á upphafsstigi hans, er hætt við að hann 
geti verið orðinn illviðráðanlegur þegar hans verður vart.

Mikilvægt er fyrir slökkviliðsmenn að þekkja þróun innanhússbruna vegna 
öryggis þeirra og annarra. Þekking á einkennum fullþróaðs bruna og hvernig 
bregðast skuli við, ef það ástand skapast, getur hreinlega skilið milli lífs og 
dauða.

Þegar allir fjórir hlutar brunapýramídans koma saman verður íkviknun. 
Til þess að eldur nái að breiðast út frá því efni sem upphaflega kviknaði í, 
verður hiti að berast frá því í önnur brennanleg efni. Á upphafsstigi eldsins 
teygir eldurinn sig upp og myndar svokallaða hitasúlu. Það sem myndar efsta 
hlutann af hitasúlunni eru heitar gastegundir sem stigið hafa upp frá efnunum 
sem eru að brenna, sjá mynd 3.4.

Sé eldur laus á opnu svæði eða í byggingu með mjög hátt og stórt brunahólf, 
rís hitasúlan óhindrað og það loftmagn sem dregst að honum eykst eftir 
því sem hitasúlan rís. Þar sem loftið sem dregst inn í hitasúluna er kaldara 
en þær gastegundir sem stíga upp af brunanum, hefur það kælingaráhrif á 
brunagastegundirnar efst í hitasúlunni (sjá nánar í kafla hitauppstreymi/ 
yfirþrýstingur).

Útbreiðsla elds á opnum svæðum er aðallega vegna þeirrar hitaorku sem 
flyst frá hitasúlunni yfir í nærliggjandi brennanleg efni. Hraði útbreiðslu elds á 
opnum svæðum getur aukist verulega með vindi eða vegna hæðótts landslags 
þar sem eldsneytið getur forhitnað áður en kviknar í því, sjá mynd 3.5.

Þróun bruna í lokuðum rýmum (húsum) er mun flóknara ferli en þróun 
bruna á opnum svæðum. Vöxtur og þróun húsbruna stjórnast yfirleitt af 
magni þess brennan lega efnis sem í rýminu er og aðgengi súrefnis. Þegar 
eldsneytismagn í innanhússbruna er takmarkað er eldurinn kallaður eldsneytis
stýrður eldur. Þegar svo aðgangur súrefnis að eldinum er takmarkaður, kallast 
hann súrefnisstýrður eldur.

Mynd 3.4 Hitasúlan. 
Hitasúlunni er skipt niður í þrjá 

hluta. A hlutinn, sem er efsti 
hlutinn af hitasúlunni, er 

gasstraumurinn (reykurinn), 
fyrir ofan logana. Hann 

einkennist af lækkuðum hraða 
brunagastegundanna (miðað 

við B og C svæðið) og lækkandi 
hitastigi þeirra. B hlutinn, sem 

er miðhlutinn, einkennist af 
ójöfnum, sundurslitnum logum. 
C hlutinn, sem er neðsti hluti 
logans, einkennist af óslitnum 

kröftugum loga.
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Með rannsóknum síðustu ára á þróun innanhússbruna hafa menn flokkað 
hann í eftirfarandi stig, sjá einnig mynd 3.6:

• Upphafsstig elds (íkviknun).

• Útbreiðsla elds (vaxtarstig elds).

• Yfirtendrun.

• Fullþróaður bruni.

• Hnignunar og glóðarstig.

Þessi stig tengjast efstu línunni í mynd 3.6. Þar er bruninn fyrst eldsneytis
stýrður en verður svo súrefnisstýrður um það bil sem yfirtendrunin hefst. Ef 
súrefnisskortur er mikill verður ekki yfirtendrun heldur dregur úr brunanum 
eins og neðri línan í mynd 3.6 sýnir, en ef gluggi brotnar eða hurð opnast gæti 
bruninn þróast út í yfirtendrun eða jafnvel backdraft og síðan yfirtendrun.

3.2.1 Upphafsstig elds
Upphaf elds (íkvikun) verður þegar allir fjórir hlutar brunapýramídans koma 
saman og eldur kviknar. Til þess að eldur geti kviknað verða öll skilyrði til 
íkveikju að vera ákjósanleg (súrefni, eldsneyti og hiti).

Mynd 3.5 Áhrif vinds og 
landslags hefur mikið 
að segja um útbreiðslu 
elds á opnum svæðum.

Mynd 3.6 sýnir hin ýmsu 
stig þróunar dæmigerðs 

innanhússbruna. Þó 
kúrfan sé slétt og felld 
er ekki þar með sagt að 
allir innanhússbrunar 
hagi sér nákvæmlega 
svona. Það fer eftir 

ytri og innri aðstæðum 
við hvern einstakan 

bruna hvernig 
eldurinn hagar sér.
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Upphafsstigi eldsins má skipta í tvennt eftir orsökum:

•  Vegna neista, loga eða utanaðkomandi hita. Þarna gæti verið um að ræða 
orsakir eins og kertaljós, rafmagnstæki, eldavél sem gleymst hefur að slökkva 
á, straujárn og margt fleira.

•  Vegna sjálfsíkviknunar þar sem efnið hitnar sjálft upp með efnafræðilegu 
ferli, þar til íkveikjumarki efnanna er náð sökum hitasundrunar. Þetta getur 
t.d. gerst þegar verið er að olíubera parketgólf og tuskunum er síðan hent 
skítugum í hrúgu út í horn þar sem ekki loftar nægilega um þær. Hitinn í 
olíunni magnast þá í tuskunum þar til eldur kviknar í þeim.

Á þessu stigi (upphafstigi), er eldurinn lítill og venjulega einangraður við það 
efni sem hann kviknaði í.

Til þess að eldur myndist þarf íkveikigjafinn að búa yfir nægjanlegri orku 
til að valda hitasundrun. Með því að hita upp yfirborðsfleti í rýminu þannig 
að eldfimt gas myndist og brenni viðheldur eldurinn þeirri orku sem þarf til 
að bruninn eigi sér stað.

3.2.2 Útbreiðsla elds
Fljótlega eftir að upphaflegi eldurinn hefur kviknað myndast hitasúla yfir 
efninu sem er að brenna. Vegna hitaaukningarinnar eykst hitasundrunin í 
efninu og þar með verður veruleg aukning á brennanlegum gastegundum frá 
efninu í rýminu. Þessar gastegundir safnast svo saman yfir hitasúlunni og 
dreifast um loft byggingarinnar. Þær óbrunnu brunagastegundir sem safnast 
saman efst í hitasúlunni (fyrir ofan) tilheyra hitasúlunni. Eftir því sem súlan 
þróast og vex, dregur hún að sér meira og meira loft frá umhverfinu. Í upphafi 
er útbreiðsla innanhússelds ekki ósvipuð eldi sem brennur utandyra en ólíkt 
eldi utanhúss fara veggir og loft mjög fljótt að hafa áhrif á þróun brunans. Það 
skiptir sköpum í útbreiðslu elds hversu mikið loft hitasúlan dregur að sér. 
Þar sem hitastig loftsins er umtalsvert lægra en hitastigið í hitasúlunni hefur 
það kælandi áhrif á hana. Fjarlægð logans frá veggjum rýmisins ræður miklu 
um það hversu mikið loft sogast inn í hitasúluna og þar af leiðandi hversu 
mikil kæling á sér stað í henni. Þeir eldar sem loga nærri veggjum draga að 
sér minna loftmagn og eru jafnframt heitari en þeir sem fjær eru. Logi eldur 
í horni herbergis dregst enn minna loft að hitasúlunni og eru það heitustu 

Mynd 3.7 Í upphafi lækkar hitastig brunagastegundanna 
er þær flytjast fjær miðju hitasúlunnar.
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hitasúlurnar. Staðsetning þess efnis sem upphaflega brennur ræður mestu um 
hitastigið á bruna gaslagsins sem yfir eldinum er (efsta hluta hitasúlunnar). 
Þegar heitar gastegundirnar stíga upp frá efninu sem brennur skella þær á 
loftinu og dreifast þar. Brunagastegundirnar dreifast síðan eftir loftinu þar 
til þær lenda á veggjunum. Þá byrjar reykurinn að þykkna og sökkva neðar 
í rýmið, skilin milli brunagaslagsins og ferska loftsins í herberginu kallast 
núlllína og voru útskýrð í kaflanum um hitauppstreymi.

Hitastig rýmisins ákvarðast á þessu stigi af því hversu mikinn hita veggir og 
loft taka í sig frá þeim reyk sem berst um rýmið, staðsetningu upphafseldsins 
og hversu mikið loftflæði er að hitasúlunni. Rannsóknir sýna að hitastig 
brunagassins lækkar eftir því sem fjær dregur miðju hitasúlunnar. Mynd 3.7 
sýnir hitasúluna í venjulegum íbúðarbruna og þá þætti sem hafa áhrif á þróun 
hitastigsins í brunagastegundunum.

Það stig eldsins sem við köllum útbreiðslu elds heldur áfram svo lengi 
sem nægilegt súrefni og eldsneyti eru til staðar. Eldar í híbýlum manna á 
útbreiðslustigi stjórnast yfirleitt af eldsneyti. Eftir því sem eldurinn í rýminu 
eykst, hækkar hitastigið í öllu rýminu líka sjá mynd 3.9. Mynd 3.8 sýnir 
hvernig hitastigið eykst í efstu brunagösunum og hefur þar með áhrif á 
hitastigið í rýminu.

Mynd 3.8 Eftir því sem eldurinn vex, hækkar hitastigið í öllu rýminu sem
og í brunagaslaginu efst við loftið (A hluta hitasúlunnar). Þaðan geislar 

svo varma niður í herbergið sem hitar það enn frekar.

Mynd 3.9 Hita geislar niður frá heitu brunagaslaginu efst í rýminu 
og veldur það hitasundrun í hlutum langt frá upphafseldinum.
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3.2.3 Yfirtendrun
Yfirtendrun er stigið á milli útbreiðslustigs og fullþróaðs bruna. Athugið þó 
að þetta er ekki sérstakur, afmarkaður atburður eins og upphafsstig bruna. Á 
meðan á yfirtendrun stendur breytast aðstæður í rýminu mjög hratt. Yfirtendr
un er tímabilið á milli þess þegar eldur er að mestu einskorðaður við efnið 
sem kviknaði í upphaflega, og þess þegar hann hefur breiðst út í allar þær 
brennanlegu gastegundir sem losnað hafa úr veggjum, lofti, gólfi og húsbúnaði 
í rýminu. Brunagas heitir allt það sem safnast hefur saman uppi við loftið á 
meðan á útbreiðslustiginu stendur og geislar frá sér hita á brennanlega hluti 
í rýminu. Þessir hlutir geta verið staðsettir langt frá upphafseldinum, sjá 
mynd 3.9.

Þessi geislunarhiti veldur hitasundrun í öllum brennanlegum hlutum í 
rýminu, þ.e. veggjum, lofti, gólfi og húsbúnaði. Venjulega er orkan sem mæld 
er í geislahitanum u.þ.b. 20 kW/m2 niðri við gólf þegar yfirtendrun verður. 
Brunagösin sem losna við hitasundrunina á þessu stigi hitna síðan upp að 
íkveikjumarki sínu vegna geislunarvarmans frá gastegundunum sem liggja 
efst í rýminu, sjá mynd 3.10.

Það er erfitt að segja til um eitthvert eitt ákveðið hitastig þar sem yfirtendrun 
verður. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að hún verði við hitann á bilinu 
450–770°C, þó er algengast að miðað sé við hitann á bilinu 600–700°C. Þetta 
hitastig er tengt íkveikjumarki kolmónoxíðs (CO), sem er um 609°C, en það er 
ein algengasta brennanlega gastegundin sem verður til vegna hitasundrunar 
í brunum.

Tilraunir sem gerðar hafa verið í herbergjum með þakhæð u.þ.b. 2,5–3,0 
metra, sýna að varmageislunin við gólfið verði að ná 20 kW/m2 og hitastigið 
uppi við loft u.þ.b. 600°C til þess að yfirtendrun geti orðið. Á þessu stigi eykst 
geislunarvarminn í herberginu kröftuglega sem leiðir til þess að hitasundrunin 
í þeim brennanlegu efnum sem í herberginu eru eykst til muna og þar með 
eldsneytið. Tilraunirnar hafa verið gerðar í herbergjum með mismunandi 
stærðum af opnunum (gluggar og dyr).

Hitaorkan sem losnar við yfirtendrun í herbergi af venjulegri stærð í íbúðar
bruna er venjulega á bilinu 2.000–10.000 kW. Það gefur því auga leið að þeir 

Mynd 3.10 Yfirtendrun, allir brennanlegir hlutir í rýminu, sem og veggir 
og gólf, gefa nú frá sér brennanlegar gastegundir vegna hitasundrunar. 
Á þessu stigi brunans ætti varmageislunin við gólfið að vera um það bil 

20 kW/m2 og hitastig uppi við loft ætti að vera um 600°C.
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íbúar hússins sem ekki hafa komist undan áður en þetta gerist eiga sér ekki 
miklar lífslíkur. Þeir slökkviliðsmenn sem staddir eru inni í rýmum þar sem 
yfirtendrun verður eru í stórkostlegri hættu, jafnvel þó þeir séu í fullum 
hlífðarbúnaði (í eldgalla með reykköfunartæki).

3.2.4 Fullþróaður bruni
Skilgreining á fullþróuðum bruna er sú að þá verða öll brennanleg efni í 
rýminu alelda, þ.e. þá kviknar í öllum brunagastegundum í rýminu. Á þessum 
tímapunkti í brunaferlinu eru þær brennanlegu gastegundir sem eru í rýminu 
að gefa frá sér það hámarkshitastig sem mögulegt er miðað við magn þeirra. 
Þetta háa hitastig losar svo aftur mikið magn af brennanlegum gastegundum 
með hitasundrun í húsbúnaði og byggingarhlutum herbergisins, sjá mynd 3.11.

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið er algengast að hitastigið við 
fullþróaðan bruna sé á bilinu 800–900°C. Svo lengi sem eldsneyti og súrefni 
eru til staðar, helst hitinn við þetta hitastig.

Fullþróaður bruni getur staðið yfir í langan tíma, jafnvel einhverja klukku
tíma. Tíminn sem þetta ferli í brunanum (fullþróaður bruni) stendur yfir 
ræðst þó af því hve mikið súrefni kemst inn í rýmið, þar sem yfirdrifið magn 
af brennanlegum gastegundum er í því. Það má segja að eldurinn stjórnist nú 
af loftflæði inn í rýmið, þ.e. súrefnisstýrður eldur. Það sem ræður loftflæðinu 
er fjöldi opnana á rýminu og stærð þeirra.

Á þessu stigi í brunanum verður til gríðarmikið magn af brennanlegum 
gastegundum sem ekki ná að brenna inni í rýminu vegna súrefnisskorts. 
Þessar óbrunnu gastegundir geta svo streymt frá því rými sem brennur yfir 
í önnur rými, sem og út úr byggingunni, en þar getur svo kviknað í þeim er 
þær blandast nægilegu súrefni, sjá mynd 3.11.

Mynd 3.11 Fullþróaður bruni. Allar brennanlegar gastegundir í rýminu 
verða nú alelda. Þær brenna nú við það hámarkshitastig sem mögulegt er 

miðað við magn þeirra, yfirleitt á bilinu 800–900°C. Þetta háa hitastg losar 
svo aftur gríðarmikið magn af brennanlegum gastegundum með hitasundrun 

úr þeim brennanlegu efnum sem í rýminu eru. Mikið magn óbrunninna 
gastegunda streymir yfir í aðra byggingarhluta, sé opið á milli, og brenna 

þær þegar þær hafa blandast súrefni í réttum hlutföllum.
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3.2.5 Hnignunar- og glóðarstig bruna
Hnignunar og glóðarstig bruna getur staðið yfir í langan tíma. Á þessu stigi 
brunans hættir eldurinn að stjórnast af loftflæði og fer aftur að stjórnast af því 
eldsneyti sem er til staðar. Eldurinn rýrnar og hitastigið í rýminu fer að lækka. 
Sá brennanlegi efnismassi sem eftir er í rýminu er nú mikið til á glóðarstigi 
og heldur áfram að gefa frá sér brennanlegar gastegundir og hita. Þetta stig í 
brunaferlinu getur staðið yfir í langan tíma. Þessar gastegundir eru eitraðar og 
stórhættulegar mönnum. Menn ættu því alltaf að nota reykköfunartæki þegar 
þeir vinna við slökkvistörf, jafnvel þó sjálfur eldurinn hafi verið slökktur.

3.2.6 Hættumerki yfirtendrunar
Það er mikilvægt fyrir slökkviliðsmenn að kunna skil á þeim hættumerkjum 
sem eru gjarnan undanfari yfirtendrunar og þar með fullþróaðs bruna.

Eftirfarandi atriði gefa sterklega til kynna að fullþróaður bruni sé í aðsigi:

•  Snögg hitaaukning í umhverfinu, svo mikil að viðkomandi er knúinn til að 
beygja sig eða jafnvel leggjast í gólfið eða hrekjast út úr rýminu.

•  Langar eldtungur liðast um reykjarmökkinn eins og snákur, undir og í 
reykskýinu.

•  Reykurinn dettur snögglega niður að u.þ.b. 1 m frá gólfi og eldurinn hleypur 
undir og í reykskýinu (núlllínan lækkar skyndilega).

Þegar slökkviliðsmenn verða varir við eitt eða fleiri af ofangreindum atriðum er 
ástæða til að hraða sér út eða, ef þeir hafa slöngu við hendina, að sprauta með 
fínum úða, í stuttum gusum upp í reykskýið, ekki of mikið því þá er hætta á 
að hitajafnvægið inni í rýminu raskist verulega og brennheitt gufuský ryðjist 
niður á við þannig að óbærilegt verður að hafast við í rýminu þrátt fyrir besta 
hlífðarfatnað sem völ er á.

Brunaálag í byggingum er almennt mun meira nú en það var fyrir árið 1960. 
Innanstokksmunir voru almennt úr náttúrulegum efnum en í dag er útbreidd 
notkun gerviefna bæði í byggingarefnum og innanstokksmunum (s.s. plast og 
svampar) sem oft brenna með meiri ákafa en gömlu náttúrulegu efnin. Enn 
fremur veldur nútímabyggingarmáti, þar sem lögð er áhersla á góða einangrun 
og þéttleika húsa, því að hiti frá bruna helst betur inni í húsunum. Þessar 
staðreyndir, ásamt því að hlífðarbúnaður slökkviliðsmanna er betri í dag en 
áður og gerir þeim þar með kleift að fara lengra inn í brennandi hús í leit að 
eldi eða fórnarlömbum, auka hættuna á því að þeir lendi í þeim hitabylgjum 
sem geta fylgt fullþróuðum bruna. Slökkviliðsmaður, hversu vel sem hann 
er varinn, getur ekki hafst lengi við í 800 til 900°C heitu umhverfi, varla 
meira en nokkrar sekúndur. Mikilvægt er að þekkja og virða takmarkanir 
hlífðarbúnaðarins og hörfa til að tryggja eigið öryggi þegar það á við. Í staðlinum 
ÍST EN 136 (Öndunarfærahlífar  Heilgrímur  Kröfur, prófun, merking) er 
krafa um það að maskar reykköfunartækja brenni ekki og að þeir eigi að halda 
þéttleika sínum í a.m.k. 20 mínútur við 8.0 kw/m2 hitageyslun þó þeir hafi 
aflagast við áraunina. Það sama á við um hlífðargallana en þeir eiga samkvæmt 
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staðlinum ÍST EN 469 (Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn) að þola 180°C 
hita í 5 mínútur án þess að það kvikni í þeim og halda eiginleikum sínum 
við 10 kw/m2 hitageyslun.

Á þessu stigi brunans er reyklosun mikilvæg og æskilegt að hún sé fram
kvæmd sem allra fyrst á réttan máta.

3.3  Rými með takmörkuðum 
loftskiptum

3.3.1 Almennt
Þegar bruni verður í rými með mjög takmörkuðum loftskiptum verður til mjög 
mikið magn af brennanlegum gastegundum sem ekki ná að brenna inni í rým
inu vegna súrefnisskorts. Slíkar aðstæður skapast einnig þar sem glóðarbruni 
hefur átt sér stað í langan tíma. Þessar óbrunnu gastegundir geta myndast, 
streymt víða, blandast með súrefni og brunnið langt frá eldsupptökum.

Eftirfarandi fyrirbrigði geta komið fyrir sem hluti af brunaferli við slíkar 
aðstæður:

• Sjálfsíkviknun brunagassins.

• Yfirtendrun.

• Backdraft.

• Eldurinn deyr út af sjálfu sér.

Einnig getur óbrunnið gas safnast saman í nálægum rýmum fyrir utan sjálft 
brunarýmið, en þar er til staðar nægt súrefni sem brunagasið getur blandast 
og afleiðingin orðið reyksprenging. Um það mun verða fjallað í kafla um 
reyksprengingar.

Sjálfsíkviknun brunagassins
Forsenda þess að sjálfsíkviknun geti orðið í reyknum þegar hurð eða gluggi 
er opnaður er að hitastigið í reyknum sé mjög hátt, dæmigert um eða yfir 
500–600°C. Hitastigið er m.ö.o. það hátt að ekki þarf neista til þess að kveikja 
í gasinu.

Slíkar aðstæður myndast helst þegar innstreymi er af súrefni neðarlega í 
rýminu án þess að á móti komi reyklosun ofar í rýminu. Þetta leiðir til þess 
að óbrennt gas safnast fyrir ofarlega í rýmið. Þegar rýmið er rofið ofarlega eða 
hurð opnuð streymir heitt gasið út, blandast súrefninu og tendrast um leið. 
Loftið sem flæðir inn í rýmið og blandast brunagasinu gerir því aftur kleift 
að bruninn vaxi smátt og smátt og dreifast um rýmið. Á þessu stigi heldur 
þróun brunans áfram eins og frá var horfið þegar súrefnisskorturinn stöðvaði 
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brunaþróunina og getur bruninn orðið að fullþróuðum bruna svo lengi sem 
opið inn í rýminu er nægilega stórt).

Þessum aðstæðum er stundum blandað saman við backdraft en hér er 
ekki um backdraft að ræða, þar sem bruninn hefst í reyknum utan við rýmið.

Mikilvægt er að hafa þessar aðstæður í huga þegar rofið er gat ofarlega í 
brunarými þar sem menn telja að bruninn hafi verið súrefnisstýrður lengi.

Yfirtendrun
Fyrirbærinu yfirtendrun var lýst í kaflanum hér að framan. Eins getur yfirtendr
un orðið þegar bruni hefur verið súrefnisstýrður um nokkurt skeið en breyting 
hefur orðið á, t.d. þannig að gluggi hafi verið brotinn þannig að súrefni 
hafi komist inn. Við þessar aðstæður getur eldurinn vaxið á ný og leitt til 
yfirtendrunar á sama hátt og rætt var um í kaflanum hér að framan.

Mynd 3.12 Backdraft. Eldurinn er á hnignunar og glóðarstigi er 
slökkviliðsmaður inn kemur á vettvang. Hitastigið í rýminu er komið niður 

fyrir tendrunar mörk brunagastegundanna. Við það að brjóta rúðuna sogast 
loft inn vegna undirþrýstings neðst í rýminu og hitauppstreymis. Súrefni 
blandast síðan mekkinum. Þegar blöndunarhlutfallið er rétt miðað við 

sprengisvið brunagastegund anna og þegar rétt blandaðar brunagstegundirnar 
hafa náð inn að glóð í rýminu þannig að í þeim kviknar, verður gríðarhraður 

bruni (sprenging) inni í rýminu. Þó svo að ferlið geti virst langt í textanum 
hér að ofan þarf það ekki að vera svo í raunveruleikanum, þetta getur allt 

gerst í einni svipan. Í dæmigerðu tilfellli gætu liðið 10–20 sekúndur eftir að op 
myndast í rýminu þar til innstreymandi loft hefur blandast vel við brunagasið. 

Eftir það getur neisti eða glóð sett sprenginguna af stað.
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Backdraft
Takmörkuð loftskipti við bruna geta leitt til þess að mikið magn af óbrenndu 
gasi myndast og safnast saman í brunarýminu. Þegar rýmið opnast streymir 
súrefnisríkt loft inn og blandast við gasið. Þegar gasið brennur getur bruninn 
orðið mjög hraður. Þetta kallast backdraft.

Backdraft er talsvert alvarlegra tilfelli en þau brunaferli sem hefur verið 
lýst hér að framan. Backdraft lýsir sér þannig að loft sogast inn þar sem eldur 
hefur logað lengi í súrefnissnauðu rými. Þannig hefur myndast mjög orkuríkt 
umhverfi og þegar rýmið er rofið flæðir kalt, súrefnisríkt loft inn um neðri hluta 
opsins og blandast þannig mjög vel brennanlega gasinu sem er inni í rýminu. 
Staðsetning neistagjafans eða glóðarinnar spilar mikilvægt hlutverk í ferlinu 
því hún segir til um magnið af brunagasinu sem forblandast fyrir íkviknunina, 
sjá mynd 3.12. Þeim mun lengra inn í rýminu sem neistagjafinn er þeim 
mun meira magn af reyk hefur náð að blandast lofti áður en kviknar í en það 
hefur áhrif á hversu ofsafenginn bruninn verður. Í hluta rýmisins verður því 
blöndun súrefnisins við brunagasið nánast fullkomin, eins og um forblandaðar 
aðstæður væri að ræða. Þegar kviknar í þessari blöndu verður sprenging sem 
lýsir sér meira sem mjög hraður bruni, þannig að mikill yfirþrýstingur byggist 
upp á svipstundu. Eldtungurnar ná þá hraða sem skiptir nokkrum metrum á 
sekúndu allt upp í 15–20 m/sek. Hraði brunans veldur því að hitastigið hækkar 
mjög hratt og þensla reyksins í rýminu verður mjög mikil. Þetta leiðir til þess 
að reykur sem er óbrunninn þrýstist út og brennur utan við rýmið. Þannig 
myndast eldhnötturinn utan við rýmið sem er dæmigerður fyrir backdraft.

Til þess að backdraft eigi sér stað þurfa eftirfarandi þættir að vera til staðar:

• Óbrennt gas safnast saman.

• Súrefnisríkt loft streymir inn.

•  Svæði myndast þar sem mikil blöndun súrefnis og óbrenndra gastegunda 
hefur átt sér stað.

•  Neisti eða hitagjafi kveikir í gasinu á fyrrnefndu svæði með vel blönduðu 
súrefni og brunagasi.

• Mjög hraður bruni, sem jaðrar við sprengingu, á sér stað í rýminu.

•  Yfirþrýstingurinn frá brunanum þrýstir logandi gasinu út úr rýminu þannig 
að eldhnöttur myndast fyrir utan það.

Eldurinn deyr út af sjálfu sér
Mjög algengt er, þegar slökkvilið kemur á brunastað, að eldurinn hafi slökknað 
af sjálfum sér en að byggingin sé full af reyk. Þrátt fyrir að líkur á því að það 
kvikni í brunagasinu séu mjög litlar getur reykurinn verið mikil ógn fyrir 
fólk sem hefst við inni í byggingunni. Þetta eru aðstæður sem vel þjálfaðir 
slökkviliðsmenn ráða vel við ef persónuhlífar eru rétt notaðar og fyllsta 
öryggis gætt.
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3.3.2 Hættumerki backdraft
Þar sem backdraft skapar ákaflega mikla hættu er mikilvægt að slökkviliðsmenn 
séu vel upplýstir um hættumerki þessa fyrirbæris.

Til þess að backdraft eigi sér stað er nauðsynlegt að til staðar sé mikið af 
óbrenndu eldsneyti í reyknum. Yfirleitt þarf hitastig í brunarýminu að vera 
hátt þannig að hitasundrunin eigi sér stað við hátt hitastig en þetta getur 
einnig gerst þar sem eldsneyti með lágt uppgufunarhitastig er til staðar, eða 
þar sem glóðarbruni hefur verið í töluverðan tíma.

Aðstæður sem líklegt er að geti leitt til backdraft eru:

•  Þegar herbergi eru vel einangruð, þannig að hiti sleppur illa út (t.d. sauna
klefi).

•  Þegar mikið eldsneyti er í efri hluta rýmisins (t.d. dekk geymd á opnu lofti 
yfir verkstæði eða viðarklætt loft).

• Þegar glóðarbruni hefur brunnið í talsverðan tíma.

Það er mikilvægt fyrir slökkviliðsmenn að kunna skil á þeim hættumerkjum 
sem gjarnan eru undanfari backdraft. Eftirfarandi atriði gefa sterklega til kynna 
að backdraft sé í aðsigi:

•  Ef eldurinn hefur brunnið í langan tíma í súrefnissnauðu rými er hætta á 
að mikið magn óbrenndra gastegunda hafi myndast.

• Auðheyrt er við dyr og glugga að loft sogast inn í rýmið.

•  Reykur pumpast út og loft sogast inn um rifur á víxl, sjá má reykjarhnoðra.

•  Heitir gluggar og dyr gefa til kynna að hitastigið sé enn hátt í rýminu sem 
þýðir að hitasundrunin á sér enn stað.

•  Ef engir logar eru sýnilegir í brunarýminu aukast líkur á að backdraft eigi 
sér stað.

Litur reyksins getur líka gefið til kynna að backdraft sé í aðsigi. Þó er þetta ekki 
einhlítt þar sem litur reyksins er mjög háður því efni sem brennur. Svartur 
reykur hefur gjarnan verið talinn fylgifiskur ófullkomins bruna en þegar ný 
plastefni eða vefnaðarvörur brenna getur ófullkominn bruni haft gráan reyk í 
för með sér. Því er litur reyksins ekki óyggjandi hættumerki þess að backdraft 
sé yfirvofandi.

Eftirfarandi atriði gefa einnig til kynna að backdraft sé í aðsigi:

•  Þykkur, svartur reykur ryðst stundum snögglega út úr rýminu rétt áður en 
backdraft á sér stað.

• Brúnsvartur reykur verður gulur eða gulgrár.

•  Reykur eða logatungur skjótast með stuttu millibili út með lokuðum glugg
um, hurðum eða þakskeggi.

• Kolsvartir gluggar gætu verið nötrandi og mjög heitir.

• Reykur berst frá húsinu í stökum hnoðrum eða með hléum.

• Sjáist bláir logar í reykjarkófinu er slíkt gjarnan undanfari backdraft.

• Hljóð bælast og heyrast verr en ella.

• Snöggur súgur flæðir inn ef rýmið er opnað.
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3.3.3 Að fyrirbyggja backdraft
Bruni er oxun. Með oxun er átt við efnahvörf sem fólgin eru í því að súrefni 
sameinast öðrum efnum eins og getið er hér að framan. Gnægð kolefnis er 
víða fyrir hendi, m.a. í viði og flestum öðrum brennanlegum efnum. Þegar 
viður brennur verða efnahvörf þannig að súrefni og kolefni renna saman og 
úr því verður koltvísýringur (CO2) ef nóg er af súrefni, en kolmónoxíð (CO) 
ef súrefnismagnið er rýrt. Þegar lítið sem ekkert súrefni er eftir til að næra 
eldinn fer hreint kolefni að berast út með reyknum. Vísbending um að þetta 
sé að gerast er að þykkur, brúnsvartur (kolefnisríkur) reykur þrýstist út um 
allar gáttir og rifur á húsinu. Slökkviliðsmenn þurfa sérstaklega að hafa varann 
á ef reykurinn virðist púlsa út en það er stórt merki um hættu. Þetta bendir 
til þess að ástæða sé til að óttast backdraft, ef hitastigið í reykjarmekkinum 
inni fyrir er undir íkveikjumarki. Ef það opnast fyrir loftflæðið fer súrefnið 
umsvifalaust að sameinast kolefninu og reykurinn lýsist. Hann verður gulur 
eða gulgrár. Þá er enn mikil hætta á ferðum. Búast má við ofsabruna sem 
líkist sprengingu. Til þess að koma í veg fyrir þetta verður fyrst að sleppa út 
reyknum og hitanum, óbrunnu kolefnisögnunum og brunagasinu, með því 
að opna sem efst í rýminu eða húsinu og létta þannig á mesta þrýstingnum. 
Árangursríkast er að opna rýmið á hæsta mögulega stað hlémegin á húsinu. 
Þegar tekist hefur að létta verulega á þrýstingi hinna yfirhituðu lofttegunda 
innan rýmisins er fyrst hægt að snúa sér að því að slökkva eldinn. Í mörgum 
tilfellum getur verið árangursríkt að sprauta fínum vatnsúða upp í yfirheitan 
gasmökkinn um leið og tappað er af með reyklosuninni, en aðstæður eru ekki 
alltaf fyrir hendi til slíks án þess að hleypa inn of miklu súrefni. Þarna er 
það helst reynsla og æfingar sem kenna mönnum hvað hentar hverju sinni.

Ekki er hægt að stöðva backdraft eftir að ferlið er hafið. Til þess að koma 
í veg fyrir backdraft þarf að koma fínum vatnsúða í yfirhitað umhverfið sem 
getur verið um allt húsið. Þetta er hægt að gera undir vissum kringumstæðum, 
til dæmis með því að opna dyrnar að rýminu eldsnöggt af og til og sprauta með 
fínum úða upp í brunagaslagið og kæla það þannig, eða með því að reka niður 
rekstúta í þak byggingarinnar og sprauta þannig fínum vatnsúða niður í rýmið.

Hægt er að draga úr hættu af ofangreindum atriðum með skynsamlegri 
reyklosun. Ef bygging er opnuð eða op gert á hana efst ryðst heitt brunagasið 
út og líkurnar á ofsabruna eða backdraft minnka mikið eða hverfa. Umrædd 
opnun þarf að vera eins ofarlega í rýminu sem er að brenna og hægt er; 
„lóðrétt reyklosun“. Ef um margra hæða hús er að ræða, brunaálagið aðeins 
á einni hæðinni og hólfun á milli hæða heldur, er ekki víst að rétt sé að rjúfa 
þakið. Þakið getur líka verið byggt þannig að ekki sé hægt að rjúfa það með 
hefðbundnum verkfærum slökkviliða. Í slíkum tilvikum er lárétt reyklosun 
notuð (sjá kafla um reyklosun).

Mikilvægt er að hafa í huga, þegar þak byggingar er rofið til þess að hleypa 
út hita, að menn setji ekki „tappa“ strax í gatið aftur, það er að segja að menn 
stökkvi ekki strax til við það að sjá eldsúluna rísa upp úr þakinu og sprauti vatni 
beint ofan í opið. Við það að sprauta ofan í opið lokast fyrir hitauppstreymið 
upp úr gatinu og hitinn helst áfram inni í byggingunni.
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3.3.4 Dæmisagan um kolaofninn
Grundvallarlögmál reyklosunar er hægt að sýna mjög vel með því að taka dæmi 
af kolaofni. Við skulum hugsa okkur að eldur sé í ofninum og að kolum sé bætt 
á. Við lokum bæði fyrir efra trekkspjaldið og það neðra á lokinu á öskuhólfinu. 
Við það lokast óbrunnið brunagas inni í ofninum. Með því að opna með 
trekkspjaldinu er hægt að hleypa gasi og reyk út. En ef við hugsum okkur að 
brunahólfið sé opnað áður en opnað er með trekkspjaldinu sleppur súrefni 
inn í brunahólfið og brunagasið fer að brenna mjög ört, þenst skyndilega út. 
Logarnir kunna þá að standa út úr ofninum og jafnvel getur orðið backdraft. 
Best væri að opna bæði út í skorsteininn (með efra trekkspjaldinu) og inn í 
öskuhólfið með neðra spjaldinu. Hins vegar eykst bruninn við þessa aðgerð, 
vegna þess að þá skapast meiri súgur og aukið súrefni berst að brunanum. 
Til þess að koma í veg fyrir backdraft þegar eldhólfið er opnað verður efra 
trekkspjaldið að vera opið, þ.e. lóðrétt reyklosun. Á sama hátt komum við í 
veg fyrir backdraft í brennandi húsi með því að opna rýmið á efsta stað og 
hleypa mesta brunagasinu út og lækka þýstinginn sem fyrir er inni áður en 
við ráðumst til inngöngu.

3.4 Reyksprenging
Hér að framan höfum við rætt um eld í opnum og lokuðum rýmum og fyrirbærin 
yfirtendrun og backdraft sem geta átt sér stað í brunarýminu. Ástæða er til þess 
að nefna enn eitt slíkt fyrirbæri, þ.e.a.s. reyksprengingu. Reyksprenging á sér 
þó ekki stað í sjálfu brunarýminu. Til þess að reyksprenging geti orðið, verður 
súrefnisfirrtur bruni að hafa átt sér stað í nálægu brunarými þannig að mikið af 
óbrenndu gasi hafi myndast. Reyksprenging gæti þá átt sér stað í nærliggjandi 
rými, þó svo að reyksprenging sé mjög sjaldgæf. Slíkar aðstæður skapast þegar 
hið upphitaða gas/reykur kemst frá brunarýminu yfir í önnur nærliggjandi 
rými en hefur kólnað niður fyrir íkveikjumark. Þessi reykjarmökkur getur 
hæglega safnast saman í nægjanlega miklu magni í þessum rýmum þannig 
að hann verður í sprengihæfu ástandi, þ.e. blöndunin er innan sprengisviðs 
en neistann vantar til þess að kveikja í honum og þá sitjum við uppi með 
hættuna á reyksprengingu.

Slík tilvik hafa gjarnan orðið þar sem bruninn hefur verið í lokuðu rými en 
gasið hefur lekið út í hliðarrými, t.d. í rými ofan við niðurtekið loft. Þar hefur 
gasið safnast saman og blandast vel með súrefni en neistar hafa ekki komist 
að til þess að kveikja í því. Þegar loftið rofnar svo og neistar eiga aðgang að 
gasblöndunni getur orðið mjög kraftmikil sprenging. Yfirþrýstingurinn og 
þrýstibylgjan sem honum fylgir getur orðið til þess að rúður í nærliggjandi 
byggingum brotna.
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3.4.1 Hættumerki reyksprengingar
Erfitt er að vita hvenær búast má við reyksprengingu. Þær eru gjarnan fylgifiskar 
rýma sem slökkviliðsmenn vita ekki af. Hættumerki eru fá.

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir eftirfarandi á vettvangi:

• Er byggingin mjög þétt (óvenjulega þétt)?

• Eru leynd rými í byggingunni, t.d. niðurtekin loft?

• Eru byggingarefni brennanleg, timburklæðningar í þaki?

• Liggja loftræstistokkar frá brunarýminu?

3.5 Margvísleg þróun aðstæðna
Engin hrein skil eru milli allra þeirra ferla sem eiga sér stað þegar um er að ræða 
yfirtendrun, backdraft og reyksprengingu. Það eru eðlis og efnafræðilegir ferlar 
sem geta leitt til þess að yfirtendrun, backdraft og reyksprenging gerast á mjög 
mismunandi hátt. Þar að auki eru þau sjálf nátengd og það getur verið mjög 
erfitt að skilja þau að: Backdraft getur leitt til yfirtendrunar, súrefnissnauður 
bruni getur leitt til backdrafts sem undir vissum kringumstæðum mætti kalla 
reyksprengingu, sjálfsíkviknun í gasi sem ryðst út úr rými gæti verið talið milt 
backdraft. Þetta er sýnt á mynd 3.1. Oft er talað um grátt svæði þar sem erfitt 
er að skilja á milli yfirtendrunar, backdraft og reyksprengingu.
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