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Inngangur
Reykköfun er það kallað þegar slökkviliðsmenn fara inn í rými þar sem eldur 
er laus, klæddir sérstökum hlífðarbúningum og búnir reykköfunartækjum. 
Er það gert í því skyni að slökkva eldinn og að bjarga fólki ef um það er að 
ræða. Nútíma hlífðarbúnaður og öflug slökkvitækni gera reykköfurum kleift 
að berjast í návígi við eld inni í húsum og híbýlum. Aðferðir við reykköfun 
hafa verið þróaðar mikið á umliðnum árum og eru þær nú áberandi þáttur í 
öllu starfi slökkviliðsmanna sem lært hafa til verka. Margir kostir eru við að 
beita reykköfun í slökkvistarfi. Þessir eru helstir:

• a) Sérþjálfaðir menn bjarga nauðstöddum úr brennandi byggingum.

• b) Sömu menn annast slökkvistarf og björgun mannslífa.

• c) Hægt er að hagnýta kosti þess að eldurinn er innanhúss.

• d)  Þar sem rými eru vel þétt er hægt að slökkva eldinn með lágmarks
fyrirhöfn.

• e) Brunaskemmdir og vatnsskaðar eru í lágmarki.

Það er engin tilviljun að reykköfun skuli vera svona stór þáttur í öllu slökkvi
starfi. Gerð og hönnun nýjustu húsa, innréttinga og innbús veldur því. Í 
fjölbýlishúsum er hver íbúð sjálfstætt brunahólf. Veggir sem aðskilja íbúðir, 
sem og loft og gólf, hafa mikið brunaþol. Þess vegna er nú minni hætta en áður 
á að eldur berist milli íbúða. Af veðurfarsástæðum eru hús hér á landi mjög 
loftþétt. Þar sem innanhúsabruni er fullkomlega háður loftaðstreymi kemur 
reykköfun að mjög góðu gagni í þéttum húsum. Algengt er að innanstokksmunir 
séu úr gerviefnum. Þau brenna hratt og gefa auk þess frá sér mikið af eldfimum 
lofttegundum. Venjuleg bólsturefni í húsgögnum gefa fljótlega frá sér mikið 
af eitruðum lofttegundum. Ekki er víst að íbúarnir nái að forða sér í tæka tíð. 
Vegna gerviefnanna verður mikill eldur í tiltölulega traustu og loftþéttu rými 
með miklum hita og miklu brunagasi. Brunagasið er eldfimt og ef nógu mikið 
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safnast af því er hætta á yfirtendrun og/eða reyksprengingum sem fylgir mjög 
mikill hiti. Orkuríkar reyksprengingar eru alvanalegar svo gera verður ráð fyrir 
þeim sem áberandi áhættuþætti þegar kviknar í íbúðarhúsnæði. Við bruna 
í híbýlum verður að gera ráð fyrir að mannslíf séu í hættu, bæði í íbúðinni 
sjálfri og í aðliggjandi rými sem fyllist af reyk. Slökkviliðsmennirnir eiga ekki 
margra kosta völ. Þeir verða að ryðjast inn umsvifalaust og kanna hvort nokkur 
manneskja hafi orðið eftir inni.

Til þess að slökkva eld í húsum og bjarga íbúum þarf að jafnaði ákveðinn 
lágmarksmannafla. Nauðsynlegt er að hafa alltaf í huga að um er að ræða 
eitt hættulegasta starf sem unnið er og að örlítil mistök geta skilið á milli 
lífs og dauða, hvort sem er hjá reykkafaranum eða þeim sem hann reynir að 
bjarga. Mikill eldur getur einnig komið upp í kjöllurum og þakherbergjum 
fjölbýlishúsa, því þar eru að jafnaði geymd gömul húsgögn, hjólbarðar, viðlegu
búnaður og annað þess háttar. Þessi rými eru iðulega töluvert stærri en hver 
einstök íbúð og því langar leiðir að fara fyrir reykkafara. Slökkviliðið í Dallas 
í Bandaríkjunum tók þátt í rannsóknarverkefni þar sem reynt var að leggja 
mat á lífsmöguleika hjá rottum í brennandi híbýlum. Eldurinn var látinn ná 
hámarki. Hitastig uppi við loft, allt að 1000 gráður á Celsius og CO mettun 
allt að 20.000 ppm, kom fram á síritum sem skráðu ástand innanhúss meðan 
prófun fór fram í fjölmörgum tilraunum. Að meðaltali lifðu 46,6% dýranna 
ef þeim var bjargað út 12 til 15,5 mínútum eftir að eldurinn var kveiktur, en 
lífslíkurnar hrundu niður í 5,5% þegar töfin varð 15 til 17,5 mínútur við sömu 
aðstæður. Auðvitað gefa slíkar tilraunir með dýr einungis vísbendingar um 
afdrif manna í brennandi húsum. Lífslíkurnar eru mjög mismunandi. Þær 
ráðast af aldri, líkamlegu ástandi, eðli eldsvoðans og ýmsu öðru. Þegar eldur 
verður laus í húsi, sem menn hafast við í, hefst niðurtalning um leið. Líði 
meira en 15 mínútur frá því eldur kviknar þar til björgun á sér stað minnka 
lífslíkur mjög hratt. Þá munar um hverja sekúndu. Því er það keppikefli 
slökkviliðsmanna að komast sem allra fyrst á brunastað og ljúka leit og björgun 
á 5 til 10 mínútum. Til að ná því marki þarf vel þjálfaða reykkafara, sem geta 
gengið óhikað fram í leit að hugsanlegum fórnarlömbum í brennandi húsum 
og röggsaman stjórnanda sem stýrir samtímis reyklosun og slökkvistarfi.

Reykköfunartæki fyrr og nú
Þörfin fyrir reykköfunartæki kom fyrst fram í námurekstri og hjá slökkvi
liðum. Starfsmenn í þessum stéttum gátu oft og tíðum ekki unnið að störfum 
sínum vegna hættulegra efna og gastegunda í andrúmslofti. Þörfin fyrir 
reykköfunartæki við slökkvistörf varð sérstaklega brýn þegar slökkvilið fóru 
að nota slöngur (fyrstu slöngurnar, sem notaðar voru til slökkvistarfa, voru úr 
leðri) til þess að flytja vatn að eldinum. Áður hafði verið notast við fötur og 
dælur með áföstum stút. Þá var vatni skvett á eldinn eða sprautað úr bunustút 
á húsið. Slökkviliðsmenn fóru lítið sem ekkert inn í reykkófið. Þegar slöngurnar 
komu til sögunnar fóru menn að hætta sér lengra inn í hin brennandi hús en 
þá þurftu þeir að eiga við reykinn.

Fyrstu reykköfunartækin, sem vitað er um, voru notuð í Evrópu seint á 
átjándu öld.
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Þau voru þannig að lofti var blásið í poka eða blöðru sem reykkafarinn 
andaði síðan að sér í gegnum slöngu þegar inn var komið. Ein tegundin var 
allþéttur búningur sem huldi höfuð og herðar en lofti var dælt í hann um 
slöngu frá loftdælu sem sett var upp utan við húsið. Önnur tegund var gríma 
tengd slöngu sem náði niður að gólfi. Hægt var að anda í gegnum hana lofti 
frá gólfinu en það er venjulega ekki eins mengað og loftið fyrir ofan. Einnig 
voru til grímur með svampi í innöndunaropinu, vættum í vatni og ediki til 
þess að hreinsa óæskileg efni úr öndunarloftinu. Þá tíðkuðust grímur með 
loftslöngu, sem lá inni í brunaslöngunni, frá loftdælu úti við brunadæluna.

Um aldamótin 1900 voru menn ekki ráðnir í slökkvilið í sumum borgum í 
Bandaríkjunum nema þeir hefðu a.m.k. 15 cm sítt skegg. Skegginu áttu þeir 
að bregða fyrir sig við reykköfun. Þeir áttu að dýfa því í vatn og troða því 
síðan upp í sig og anda í gegnum það. Þessi aðferð hreinsaði stærstu sót og 
rykagnirnar en hún eyddi ekki eitruðum lofttegundum. Reykagnir bárust í 
gegnum nefið, mennirnir fóru að hósta og þar með var horfið allt gagn af 
„reykgrímunni“. Súrefnisskortur og eitraðar lofttegundir ollu því að lítið 
gagn var að þessum útbúnaði. Um 1920 kom fram fyrsta reykköfunartækið 
sem fékk viðurkenningu í Bandaríkjunum. Búnaður þessi virkaði á þann veg 
að útöndunarlofti reykkafarans var beint gegnum hreinsibúnað sem eyddi 
koltvísýringnum. Loftið var síðan leitt afttur til hans en um leið var bætt í 
það örlitlu af hreinu súrefni sem tekið var úr litlu þrýstihylki. Þessi aðferð 
er notuð enn í dag í sumum tegundum reykköfunartækja sem ætluð eru 
til langtímanotkunar, t.d. þriggja til fjögurra klst. í senn. Öndunar búnaður 
reykköfunartækja, eins og tíðkast nú á dögum, sá fyrst dagsins ljós í seinni 
heims styrjöldinni. Þá þurfti að hanna öndunargrímur fyrir flugmenn í háflugi. 
Stöðugar framfarir hafa orðið í gerð tækjanna frá þeim tíma og nú er tölvu
tæknin að ryðja sér leið hér inn sem annars staðar, t.d. með skráningu á 
hjartslætti, öndun og líkamshita reykkafarans, en þessar upplýsingar eru 
sendar út til reykköfunarstjórnandans með fjarskiptabúnaði.

Mynd 7.1 Reykköfunartæki í „gamla daga“



7  • Reykköfun  Slökkvistarf

6 • 7 Brunamálaskólinn

Helstu gerðir 
reykköfunartækja
Til Íslands hafa verið fluttar 
ýmsar gerðir af reykköfunar tækj
um og eru þar helstar eftir taldar 
tegundir:

Öll þessi tæki geta haft 
mismun andi stærðir af loft kút
um og eru hönnuð með einn 
eða tvo kúta, nema Scott sem 
einungis eru framleidd fyrir 
einn kút.

Tækin eru byggð upp á sam
eigin legum grunn einingum, þ.e. 

Mynd 7.2 Dräger. Þýsk reykköfunartæki. Ein fyrsta tegund 
reykköfunartækja á Íslandi var Drager P 52. Þau voru m.a.  
notuð af Slökkviliði Reykjavíkur og Brunavörnum Suðurnesja. 
Ein aðalástæða þess að liðin hættu notkun þeirra var hversu 
seint þau komu með yfirþrýsting. Tækið er til með einum, tveim 
og þremur litlum kútum sem raðað er í stjörnu á bakplötuna.  
Umboðsmaður: Árni Siemsen.

Mynd 7.3 Fenzy. (Hétu áður Mandet). Frönsk reykköfunar tæki. 
Hafa verið og eru til hjá flestum slökkviliðum landsins í gegnum 
tíðina og þá m.a. undir nöfnunum Mandet 6, Mandet duo 
3000, Fenzy 5000 o.f.l. Stærsti einstaki notandi er væntanlega 
Slysavarna skóli sjómanna. Umboðsmaður: Klif.

Mynd 7.4 Interspiro. (Hétu áður Aga). Sænsk 
reykköfunartæki sem eru nú einnig framleidd í USA. 
Hétu áður AGA og hafa verið í notkun hjá Slökkviliði 
höfuðborgarsvæðisins í mörg ár. Tækið er til eins kúts, 
tveggja kúta, með misstórum kútum og sem froskkafara
tæki. Umboðsmaður: Kolsýruhleðslan/Prófun.

Mynd 7.5 Scott. Amerísk reykköfunartæki. Hafa verið í 
notkun hjá Slökkviliði Keflavíkurflugvallar og Slökkviliði 
Akureyrar í mörg ár. Voru þekkt fyrir að vera langt á 
undan öðrum framleiðendum með (fiber) léttkúta en 
guldu þess allnokkuð að hafa ekki fengið viðurkenningu 
á Norðurlöndum. Umboðsmaður: Eldvarnamiðstöðin.

Mynd 7.6 Skýringarmynd af  
Universal reykköfunartæki
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burðargrind, loftkút, þrýsti minnkara, lunga, loftmæli, viðvörunar flautu og 
maska.

Þau geta verið ýmist fyrir 200 eða 300 bar þrýsting en hér á landi svo til 
algilt að þau séu fyrir 300 bar þrýsting. Reykköfunartæki skulu uppfylla ÍST 
EN 136 (Öndunarfærahlífar  Heilgrímur) og ÍST EN 137 (Öndunarfærahlífar  
Séröndunarbúnaður með samþjöppuðu lofti í opinni hringrás með heilgrímu) 
samkvæmt reglugerð um reykköfun.

.7.1  Líkamlegar og heilsufarslegar 
forsendur fyrir reykköfun

7.1.1 Orkuframleiðsla líkamans

Allt líf þarfnast orku
Allar lifandi verur verða að hafa aðgang að orku til þess að geta lifað. Ef það 
bregst deyja þær. Ef aðgangur að orku bregst í ákveðnum líkamshluta getur 
það leitt til þess að sá hluti deyi þótt aðrir hlutar lifi áfram.

Brunaefnahvörf mynda orku
Þegar timbur brennur myndast mikil orka, aðallega sem hiti. Andrúmsloftið 
er að öllu jöfnu samsett af u.þ.b. 21% súrefni, 78% köfnunarefni og 1% 
af eðallofttegundum (m.a. helíum). Í loftinu finnst einnig ofurlítill vottur af 
koltvísýringi ásamt vatnsgufu í breytilegu magni.

Samsetning andrúmsloftsins
Súrefni (ildi) 21%
Köfnunarefni (nitur) 78%
Eðallofttegundir (m.a. helíum) 1%
Vatnsgufa breytilegt

Mynd 7.7 Brennsluhraði er háður súrefnismagni. Ef lítið er af því verður 
brennslan hægari og kann að stöðvast alveg. Ef mikið er af því brennur hraðar.
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Eldsneyti + súrefni --> koltvísýringur + vatn + orka.

Þegar timburhús brennur hvarfast burðarvirkið, klæðningar, innréttingar og 
innbú í húsinu við súrefni í loftinu. Við það myndast koltvísýringur og vatn. 
Auk þess losnar mikil orka í formi hita.

Af lofttegundum þeim sem andrúmsloftið er samsett úr er það einungis 
súrefnið sem á þátt í efnahvörfum brunans. Köfnunarefnið og eðallofttegund
irnar taka ekki þátt í efnahvarfinu. Bruninn verður því ákafari og því meiri 
orka losnar úr læðingi sem meira af súrefni er til staðar. Ef lítið er af súrefni 
dregur úr brunanum eða hann hættir alveg.

Bruni er þáttur í líkamsstarfseminni
Í líkama manna verður til orka við bruna. Jafn framt mynd ast hiti. Við erum 
heit ari en umhverfi okkar við öll venjuleg skilyrði. Ekki verður öll orkan að hita í 
líkaman um. Orkuna notum við einnig til þess að hreyfa vöðva, til heilastarfsemi, 
til uppbyggingar og viðgerða, svo og til þess að byggja upp og endurnýja efni 
sem líkam inn þarf á að halda, s.s. hormóna og blóðkorn. Orkuna fáum við úr 
matn um sem er elds neyti okkar. Þrúgu sykur (glúkósi) er hagkvæmasta elds neyti 
sem völ er á. Það er það efni 
sem líkaminn á auðveldast 
með að brenna. Venju legur 
sykur og sterkja eru einnig 
afbragðs brennslu efni. Kol
vetni er sam heitið yfir sterkju 
og hinar ýmsu sykur tegundir. 
Líkam inn getur ekki geymt 
nema lítið af kolvetnum. Við 
mikið erfiði fara kol vetn in að 
ganga til þurrðar eftir u.þ.b. 
klukkustund og þau endast í 
hæsta lagi í nokkrar klukku
stundir. Ef við bætist andlegt 
álag og streita endast þau enn 
skemur.

Þegar líkaminn fær ekki 
nóg af kolvetnum fer hann 
að brenna fitu. Fituforð inn 
er oftast svo mikill að hann 
endist til brennslu í nokkra 
mánuði. Ef líkam an um berst 
mikið af eggjahvítu efn um 
(prótein um) getur hann einnig farið að brenna þeim. Eftir lang var andi svelti 
gengur líkams fitan til þurrðar. Þá fer líkam inn að brenna eggjahvítu efnunum 
í vöðvun um. Sama gerist ef við verðum fyrir miklu líkam legu álagi eins og 
í reykköfun.

Mynd 7.8 Líkamsorkan myndast einkum við 
bruna næringarefnanna.
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Brennsla líkamans

•  Kolvetni (sykur, mjölvi)

• Fita

• Eggjahvítuefni

Sömu úrgangsefni verða til við brunann í líkamanum eins og þegar timburhús 
brennur. Munurinn er bara sá að bruninn í líkamanum er flóknari, hann fer 
fram í u.þ.b. 20 mismun andi ferlum. Endanleg niður staða verður þó sú sama.

Þegar timbur brenn ur gengur súr efn ið beint í sam band við gas teg und ir 
(pyrolis) sem viður inn gefur frá sér við upp hitun. Við það losnar koltví sýr
ingur og vatn (sjá kaflann um eðli elds).

Orkuframleiðsla í tveimur stigum
Niðurbrot á sykri getur reyndar átt sér stað að nokkru marki jafnvel þótt 
súrefni skorti. Fyrstu áfangarnir eru nefnilega ekki bruni heldur klofningur 
eða niðurbrot sem verður án þess að súrefni komi við sögu. Þá er talað um 
bruna án lofts eða loftfirrðan bruna. Við slíkan bruna myndast mjólkursýra.

Ef nægt súrefni er fyrir hendi verður venjulegur bruni, þ.e efnahvörf súrefnis 
og eldsneytis, í þessu tilviki súrefnis og sykurs, eða svokallaður loftháður 
bruni. Lokaefnið verður ekki mjólkursýra, heldur halda efnahvörfin áfram og 
eftir verður koltvísýringur og vatn. Ef sykurinn brennur alveg næst öll orkan 
úr honum. Ef súrefni kemst ekki að og mjólkursýra myndast nást aðeins 5% 
orkunnar úr honum. Megnið af orkunni, þau 95% sem eftir eru, nást ekki 
nema súrefni komist að. Ef við reynum of mikið á okkur, fá vöðvarnir ekki nóg 
súrefni og mjólkursýra myndast. Hún gerir það að verkum að okkur verkjar í 
vöðvana og afköstin minnka.

Úthald og vöðvastyrkur
Að sjálfsögðu er æskilegt að líkamlegt ástand slökkviliðsmanna sé gott. Þeir 
eiga þá léttara með að vinna erfið störf. Í reglugerð um reykköfun eru kröfur 
um læknisskoðun og próf í þoli og líkamsstyrk sem reykkafari þarf að standast. 
Er það gert með tilliti til hins mikla álags og hættulega vinnuumhverfis þeirra. 
Þá gildir einu hvort um er að ræða menn í hlutastarfi eða í fullu starfi.

Úthald: Hámarksgeta líkamans til þess að taka við súrefni.

Mynd 7.9
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Reglugerð um reykköfun
Reykkafari slökkviliðs skal fara árlega í sérstaka læknisskoðun og standast 
heilbrigðiskröfur. Jafnframt skal hann árlega undirgangast og standast próf í þoli 
og líkamssstyrk.

Sá sem er vel á sig kominn líkamlega stendur vel að vígi við erfiðisvinnu. 
Ekki er samt víst að manninum takist að vinna verkið. Sá sem ekki hefur 
nægan vöðvastyrk ræður ekki við átakamikil verkefni. Vöðvastyrkur er ekki 
það sama og þrek eða úthald. Ekki er víst að sá sem hefur mikið úthald sé 
tiltakanlega sterkur. Ekki er heldur víst að sterkur maður hafi mikið úthald. 
Að sjálfsögðu er áríðandi að slökkviliðsmenn séu nægilega sterkir til þess að 
ráða við verkefni sín.

Orkan verður að myndast á staðnum
Svo að vöðvi geti unnið verður orkan að myndast í honum sjálfum. Orku er ekki 
hægt að flytja milli líkamshluta. Þetta gerir það að verkum að reykkafari sem 
hyggst rjúfa millivegg, svo að dæmi sé tekið, verður að byggja upp orkuna í 
handleggsvöðvunum. Súrefnið sem til þess þarf verður að koma úr kútnum sem 
hann ber á bakinu. Það verður með einhverjum hætti að komast inn í líkamann 
og berast til vöðvanna.

Flutningskerfi súrefnis
Til þess að súrefnið komist á leiðarenda verður ekki komist af með færri en 
fjögur kerfi. Fyrst skal nefna lungun og öndunarveginn, sem súrefnið fer í 
gegnum til þess að komast út í blóðið. Þar taka við rauð blóðkorn sem flytja 
súrefnið áfram með blóðinu. Í rauðu blóðkornunum er svokallaður blóðrauði 
(hemoglobin), sem hefur mikla hæfni til þess að bindast súrefni. Rauðu 
blóðkornin vinna þá svipað og „vörubílar“ sem eru hlaðnir súrefni í lungunum 
og flytja það áfram út um allan líkamann til þeirra staða þar sem þörf er á 
súrefni. Á leiðinni aftur til lungnanna flytja kornin með sér koltvísýring. Í 
lungunum losa þau koltvísýringinn og taka aftur við súrefni. Þannig gengur 
þetta koll af kolli. Koltvísýringurinn berst út úr lungunum við útöndun. Eins 
og venjulegir vörubílar þurfa rauðu blóðkornin vegi til þess að komast leiðar 
sinnar með varninginn. Vegirnir eru æðakerfi líkamans. Rauðu blóðkornin hafa 
ekki hæfni til þess að flytja sig sjálf á milli staða eins og vörubílarnir. Þess vegna 
dælir hjartað blóðinu, og þar með rauðu blóðkornunum, eftir æðunum út um 
líkamann. Að sjálfsögðu er það skilyrði fyrir eðlilegri súrefnisneyslu líkamans 
að öll fjögur kerfin séu í góðu lagi. Fyrir þá sem vinna að björgunarstörfum 
og ekki eru haldnir sjúkdómum af neinu tagi er afkastageta hjartans það sem 
einkum skiptir máli í sambandi við súrefnisupptökuna.

Flutningskerfi súrefnis

• Lungu

• Rauð blóðkorn

• Æðar

• Hjarta
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Afkastageta hjartans er það sem einkum skiptir máli í sambandi við 
súrefnisneyslu líkamans hjá fólki sem vinnur við björgunarstörf.

Hvernig bregst líkaminn við vinnuálagi ?
Við fullkomna hvíld þarf líkaminn ekki 
mikið súrefni. Svo virðist sem súrefnis
þörf vöðva aukist allt að hundraðfalt við 
erfiðisvinnu. Fræðilega séð ætti líkam
inn að geta séð vöðvanum fyrir öllu 
því súrefni með því að anda hundrað 
sinnum örar eða með því að láta hjartað 
slá hundrað sinnum hraðar. Það gerist 
samt ekki, eins og við vitum. Líkaminn 
sér samt um að vöðvar sem eru að erfiða 
fái það súrefni sem þeir þurfa. Að öllu 
jöfnu getum við ekki aukið hjartsláttinn 
meira en í mesta lagi þrefalt eða fjórfalt 
miðað við hjartslátt í hvíld. Ef það nægir 
ekki, örmögnumst við og hnígum niður. 
Þegar líkaminn erfiðar mikið dælir hjart
að meira blóði í hvert skipti sem það 
dregst saman en það gerir meðan líkam
inn hvílist. Önnur atriði sem stuðla að 
því að vöðvarnir fái það súrefni sem þeir 
þurfa til þess að mæta miklu erfiði án þess að ofbjóða hjartanu eru m.a. betri 
nýting á flutningsgetu rauðu blóðkornanna, aukinn blóðþrýstingur og öðruvísi 
dreifing blóðsins um líkamann. Flestir hafa kynnst því af eigin raun hvernig 
dreifing blóðsins breytist eftir því hvort við hvílumst eða störfum. Meðan við 
hvílumst fer lítið af blóði út í vöðvana en þeim mun meira til maga og þarma. 
Meltingin örvast við það. Þegar við beitum vöðvunum verður dreifing blóðsins 
önnur. Æðarnar sem veita blóðinu til vöðvanna þenjast út en æðar sem liggja 
til meltingarfæranna dragast saman. Þess vegna er óráðlegt að borða mikið 
eða drekka meðan erfiðað er. Hætta er á magakrampa, ógleði eða uppköstum. 
Hætt er við líkamlegum óþægindum og skertu vinnuþreki ef erfið störf eru 
unnin strax að aflokinni þungri máltíð. Rétt er að benda á að með því að 
drekka mikið aukum við álagið á meltingarfærin alveg jafn mikið og með því 
að borða mikið af fastri fæðu. Iðulega kemur það fyrir að maraþonhlauparar 
verða að gefast upp vegna ógleði og uppkasta. Þeir hafa ekki gætt hófs í mat 
og drykk áður en þeir lögðu af stað. Reykkafari sem hefur verið að kafa og 
ætlar sér af stað aftur má ekki drekka nema lítið eitt áður en hann gerir það. 
Gott er að venja sig á að dreypa á vatni við þrekæfingar. Það minnkar líkur á 
ógleði og uppköstum ef vatn er síðan drukkið á sama hátt við reykköfun en 
nauðsynlegt er að geta með einhverjum hætti mætt miklu vökvatapi líkamans 
við reykköfun. Til viðbótar við venjulegt vökvatap bætist vökvatap af völdum 
hitans frá eldinum.

Mynd 7.10 Hjartað er í rauninni 
tvær dælur (hægra og vinstra 

hjartahólf). Hægri hjartahelmingur 
dælir koltvísýringsríku blóði til 
lungnanna en sá vinstri dælir 

súrefnisríku blóði út um líkamann.



7  • Reykköfun  Slökkvistarf

12 • 7 Brunamálaskólinn

Aðlögun líkamans að vinnuálagi

• Hraðari hjartsláttur.

• Hjartað dælir meira blóði við hvern samdrátt.

• Dreifing blóðs til hinna ýmsu vöðva breytist.

• Betri nýting rauðu blóðkornanna.

• Hærri blóðþrýstingur.

Íþyngið ekki meltingarfærum með miklum mat eða drykk meðan þið erfiðið.

Hjartasjúkdómar
Þótt margt valdi því að hjartað þurfi ekki að erfiða eins mikið og við mætti 
búast þegar unnin er erfiðisvinna, er álagið samt sem áður 8–10 sinnum meira 
við hámarksáreynslu en í hvíld. Það gerist ekki oft í daglega lífinu að hjartað 
verði fyrir slíku álagi. Erfið reykköfun í miklum hita hefur hins vegar mikla 
áreynslu í för með sér og við slíkar aðstæður verður hjartslátturinn stundum 
eins mikill og hann getur mestur orðið. Þá varðar miklu að hjartað sé heilbrigt 
svo að það þoli áreynsluna. Við prófanir á þrekhjóli ganga menn yfirleitt ekki 
svo nærri sér og fá þar af leiðandi ekki svar við því hvert hámarksþol hjartans er. 
Kransæðakrampi og hjartadrep eru dæmi um sjúkdóma sem valda breytingum á 
hjartanu. Það er einkum roskið fólk sem verður fyrir slíku. Hjá körlum eykst 
hættan verulega eftir fertugt og er áberandi eftir fimmtugt. Algengasta ástæðan 
er sú að skánir myndast innan á veggjum æða sem veita súrefnisríku blóði til 
hjartavöðvans (æðakölkun).
Hjartavöðvabólga kemur fyrir í öllum aldursflokkum, en er algengust hjá ungu 
fólki sem hreyfir sig mikið. Álitið er að hún geti meðal annars komið upp ef 
menn, sem eru með ígerð eða bólgur einhvers staðar í líkamanum, reyna mikið 
á sig. Einkum er það talið varhugavert að reyna mikið á sig ef menn eru með 
sýkingu í öndunarvegi og með hita. Þá er líka hætta á að svo hafi dregið úr 
vinnuþreki að menn ráði ekki nógu vel við þau verkefni sem fyrir liggja. Lyf 
sem draga úr sótthita veita enga tryggingu fyrir því að ekki komi til sýkingar 
í hjartavöðva ef menn erfiða meðan þeir eru með hita eða vinna erfiðisvinnu. 
Þótt hitinn nái ekki 38°C er vissast að forðast alla áreynslu ef menn svitna eða 
kenna þreytu eða höfuðverkjar.

Ef líkamshiti er 38° C eða þar fyrir ofan er óráðlegt að vinna við björgunarstörf.

Þótt hjartavöðvabólga sé ekki algengur kvilli ber mikið á henni hjá þeim 
sem vinna við björgunarstörf. Hjartavöðvabólga lýsir sér líkt og hjartaverkur, 
verkur fyrir brjósti sem getur leitt út í vinstri handlegg, svimi, ógleði og 
jafnvel uppköst.

Skilyrði um reglulega læknisskoðun
Samkvæmt reglugerð um reykköfun er ætlast til að reykkafarar fari árlega 
í sérstaka læknisskoðun. Áður en þjálfun í reykköfun hefst verður að fara 
fram læknisskoðun. Eftir það þarf reykkafarinn að fara í læknisskoðun árlega.
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Með aldrinum eykst hættan á alvarlegum hjarta og æðasjúkdómum. Í 
reglugerðinni eru engin efri aldursmörk fyrir reykköfun. Ekkert mælir á 
móti því að roskinn maður stundi reykköfun ef líkamlegt ástand hans er 
fullnægjandi. Ef hann stenst próf í þreki og líkamsstyrk, ásamt læknisskoðunum 
með tilgreindu millibili, er álitið að hann sé fullfær um að stunda reykköfun. 
Hins vegar er í kjarasamningum kveðið á um að mönnum skuli í sjálfsvald 
sett hvort og hve mikið þeir stunda reykköfun eftir fimmtugt. Þá fer að draga 
úr líkamlegu atgervi. Hins vegar bætir reynsla manna það oft upp vegna þess 
að ýmsar hættur fylgja starfinu. Vakin er athygli á að ofangreindar tillögur 
um líkamlegt ástand og úthald gilda um þá sem stjórna reykköfuninni alveg 
á sama hátt og um reykkafarana sjálfa.

7.1.2 Hitastjórnun líkamans

Efri og neðri mörk líkamshitans
Hitinn inni í líkama okkar er u.þ.b. 37°C en hann getur hækkað vegna sjúk
dóma eða líkamlegs erfiðis. Þegar hitinn nálgast 43°C hættir ýmiss konar 
mikilvæg starfsemi líkamans. Þá er okkur hætt við óráði og ef hann hækkar 
örlítið umfram það deyjum við. Ef líkamshitinn lækkar mikið niður fyrir 
37°C missum við meðvitund. Ef hitinn fer niður fyrir 30°C má búast við að 
öndunin hætti. Hitastýring líkamans er hárnákvæm. Hún heldur hitanum innan 
hæfilegra marka. Við skulum hugsa okkur að slökkviliðsmaður standi í stiga í 
nístingskulda utan á brennandi húsi og fari síðan inn í eldhafið. Munurinn á 
hitastiginu úti og inni getur hæglega verið meiri en 200°C. Hitastig líkamans 
má hins vegar ekki raskast nema um örfáar gráður!

Hvernig bregst líkaminn við miklum hita í vinnuumhverfi? 
Reykkafarar og aðrir er vinna við björgunarstörf þurfa iðulega að vinna við 
mikinn hita. Við vitum að hægt er að venjast hitanum að vissu marki.

Nýr starfsmaður á vinnustað þar sem mikill hiti er ríkjandi, eins og til 
dæmis í málmbræðslu, er ákaflega þreyttur fyrstu dagana. En líkaminn jafnar 
sig brátt og venst hitanum. Álagið er miklu meira á líkama manns sem ekki 
hefur vanist hitanum. Tveir menn voru bornir saman, annar vanur hita en 
hinn ekki. Þeir voru látnir erfiða jafn mikið í tvo klukkutíma við 54°C. Hér 
má sjá muninn á mönnunum tveimur að þeim tíma liðnum.

   Púls Líkamshitastig °C

• Vanur hitanum 118 37,8

• Óvanur hitanum 174 39,3

Til að byrja með hækkar púlsinn hjá þeim óvana mjög fljótt og hann er ekki 
búinn að vinna lengi þegar hjartslátturinn er kominn í hámark. Líkamshitinn 
hefur líka hækkað verulega. Þegar hann er orðinn vanur (eftir u.þ.b. 10 daga) 
ræður hann hæglega við þetta verk. Einnig líður nú lengri tími en áður þar 
til púlsinn nær hámarki. Auðvitað er æskilegt að björgunarmenn þoli hitann 
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sem best. Þeir sem enn eru ungir að árum eru fljótir að venjast hitanum. Oftast 
dugir að æfa sig daglega í nokkrar vikur. Því miður tekur ekki heldur langan 
tíma að tapa þessum áunna hæfileika. Það þekkja flestir sem vinna í miklum 
hita. Þegar starfsmenn koma aftur til vinnu að loknu sumarleyfi bíður þeirra 
löng og erfið vinnuvika meðan þeir eru að venjast hitanum á ný. Því miður 
er það svo að björgunarmenn komast ekki daglega í tæri við mikinn hita í 
starfi sínu. En það skiptir miklu máli að þeir hafi nægilegt hitaþol þegar á 
hólminn er komið. Góð aðferð til þess að byggja upp mikið hitaþol er að erfiða 
u.þ.b. tvo tíma á degi hverjum í miklum hita (t.d. á þrekhjóli í hitabaðsklefa). 
En fæstum hugnast sú aðferð. Það er heldur ekki mikið um að menn stundi 
hitaæfingar neitt að marki né komist í kynni við mikinn hita í starfinu nema 
stöku sinnum. Eina raunhæfa aðferðin til þess að viðhalda viðunandi hitaþoli 
til langframa er líkast til sú að æfa reglulega og nógu mikið. Við líkamlega 
þjálfun myndast „umframhiti“ í líkamanum. Líkamshitinn eykst. Við það fer 
af stað líkamsstarfsemi sem vinnur á móti hitaaukningu. Líkamsþjálfun er því 
mikilvæg bæði til þess að ná og viðhalda líkamsþreki (hámarksgetu til þess að 
taka til sín súrefni) og til þess að þola hita. Eðlilegt er að setja fram þá kröfu 
að slökkviliðsmenn fái stöðuga og fullnægjandi líkamsþjálfun. Fyrir þá sem 
eru í fullri vinnu dugir ekki minna en einnar klukkustundar þjálfun þrisvar 
til fjórum sinnum í viku. Gera verður þá lágmarkskröfu að vinnuveitandi 
leggi til æfingahúsnæði og aðstöðu til þess að stuðla að réttri líkamsþjálfun 
þessara manna.

Líkamleg þjálfun er að öllum líkindum raunhæfasta aðferðin til þess að viðhalda 
viðunandi hitaþoli hjá björgunarmönnum.

Vinnuveitanda ber að sjá starfsfólki fyrir aðstöðu til íþróttaiðkana. Á sama 
hátt ber starfsfólki skylda til að stunda viðeigandi líkamsþjálfun. Sá sem ekki 
leggur nógu hart að sér við æfingarnar fær ekki þann þrótt sem til er ætlast og 
hann öðlast ekki heldur nauðsynlegt hitaþol. Þá getur það gerst að vinnufélagi 
hans verði að vinna fyrir hann og jafnvel bjarga honum frá slysum eða bana 
þar sem þeir eru staddir í brennandi húsi og mikið reynir á þrek og hitaþol. 
Segja má að það sé óréttlátt gagnvart vinnufélögunum og geti komið niður á 
þeim ef svikist er um að æfa eins og vera ber. Í versta tilviki kann svo að fara 
að sá sem er betur þjálfaður verði að koma félaga sínum til hjálpar. Til þess 
að byggja upp hitaþol er ráðlegt að fara í gufubað eftir hverja æfingu ef því 
verður við komið. Árangurinn verður ennþá meiri og endist þeim mun lengur 
sem hitinn er meiri (hitabaðið eitt og sér bætir ekki miklu við hitaþolið).

Hitabað strax að aflokinni líkamlegri þjálfun eykur hitaþolið.

Hitastýring
Hitastigi líkamans er stjórnað frá heilanum. Með nokkurri einföldun má segja 
að líkamshitinn ráðist af innri hitamyndun, af hita eða kulda utan frá og af 
uppgufun. Innri hitamyndun er „umframhiti“ sem verður til við brunaferli 
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þau sem eiga sér stað í líkamanum. Þegar maðurinn reynir meira á sig eykst 
bruninn í líkamanum og meiri „umframhiti“ verður til. Af þessu leiðir að 
líkamshiti hækkar við erfiði.

Varmaskipti við umhverfisloft
Líkaminn tekur til sín hita eða skilar hita til umhverfisins. Maður sem fer út 
í vetrarkulda illa búinn missir hita til umhverfisins. Reykkafari í húsi, sem 
er að brenna, fær hins vegar í sig hita frá umhverfinu. Geislunarvarmi geislar 
frá veggjum, gólfi, lofti og innanstokksmunum í brennandi húsi. Loftið er 
einnig heitt og streymir um reykkafarann. Eftir að búið er að ráða niðurlögum 
bruna í húsi (sérstaklega steinhúsi) halda veggirnir áfram að geisla frá sér hita 
klukkustundum saman. Í köldu rými (t.d. frystiklefa) er ástandið þveröfugt. 
Veggir, gólf og loft taka sinn toll af líkamshita þeirra sem þar eru inni. Þeim 
verður kalt. Leiðnivarmi er sá hiti kallaður sem fæst við beina snertingu. Sá 
sem hallar sér upp að heitum vegg tekur til sín hita úr veggnum. Maður sem 
hefur orðið fyrir slysi og liggur á frosinni jörð missir hins vegar hita með beinni 
snertingu við hana. Sá sem er að störfum í miklum hita hitnar af erfiðinu (innri 
hitamyndun). Honum hitnar af heita loftinu umhverfis hann (varmaskipti við 
umhverfisloft). Hann verður fyrir hitaáhrifum af því að koma við heita hluti 
og fleti. Hann getur ekki losnað við hitann nema með svita og öndun. Meiri 
hiti losnar vegna svita en við öndun. Maðurinn missir reyndar mjög lítinn hita 
við öndunina. Að breyta vatni í vatnsgufu er mjög orkufrekt ferli. Sú orka er 
tekin frá líkamanum, þ.e. hiti líkamans lækkar við það að hann svitnar (hið 
sama gerist þegar við slökkvum eld með því að sprauta á hann vatni). Hitinn 
sem fólginn er í eldinum fer í að láta vatnið gufa upp, þ.e. breyta því í gufu.

Ef umhverfishitinn er hærri en hiti líkamans erum við alveg háð svitamynduninni 
og því að geta losnað við svitann til að varna því að líkaminn hitni um of.

Svitamyndun er einstaklingsbundin
Forsenda þess að við þolum hita sem berst til okkar utan frá er sú að við getum 
svitnað nógu mikið. Þegar menn eru að venja sig við að þola mikinn hita eykst 
að öllu jöfnu sviti frá því sem áður var. Auk þess breytist samsetning svitans. 
Hins vegar svitna menn mismikið. Sumir svitna mikið en aðrir tiltölulega 
lítið. Segja má að hitastillir líkamans sé stilltur á mismikla svitauppgufun 
hjá mismunandi einstaklingum. Almennt gildir þó að menn svitna minna 
þegar þeir reskjast.

Heildarsvitamagnið segir ekki mikið um hitaþol einstaklinga vegna þess að 
grunnsvitaframleiðsla þeirra kann að vera mjög mismikil.

Svitauppgufun fer eftir loftraka
Svitinn er forsenda fyrir virkri hitastýringu. Að vísu hefur svitinn ekki beinlínis 
í för með sér kælingu. Kælingin verður ekki fyrr en svitinn gufar upp af 
líkamanum.
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Uppgufunin gengur ekki eins vel ef loftið er mjög rakt. Það er mjög mikill 
munur á því að sitja í hitaklefa eftir því hvort loftið er þurrt eða gufumettað. 
Gufan dregur úr uppgufun svitans og kælingin verður minni en ella. Þeir sem 
vinna við slökkvistörf þekkja dæmi um þetta. Við skulum hugsa okkur að eldur 
sé í fjarlægari enda kjallaragangs. Þegar reykkafararnir koma að eldinum er 
hann mjög magnaður og hitinn er mikill. Hins vegar er loftrakinn ekki mikill. 
Nú er vatnsbunum beint að eldinum. Vatnið gufar mjög fljótt upp og loftrakinn 
eykst fljótt. Reykköfurunum veitist erfitt að standast hitann. Þeir fá svima og 
þeim verður óglatt. Þeir mæðast ákaflega og verða að taka á öllu sem þeir eiga 
til þess að komast undan. Þeir eru ekki svo fáir reykkafararnir sem hafa kynnst 
því af eigin raun að það er ólíkt erfiðara að standast rakan hita en þurran.

Öll vinna í hita verður erfiðari eftir því sem meiri raki er í loftinu. 
Rakinn eykst þegar vatni er sprautað á eldinn.

Þéttur klæðnaður eykur loftrakann næst húðinni
Rakinn í fötunum sem eru næst líkamanum hefur mest að segja um möguleika 
svitans til þess að gufa upp frá húðinni. Þetta þýðir að hægt er að tefja fyrir 
uppgufun svitans án þess að breyta loftrakanum í rýminu sem dvalist er í.

Ef farið er í plastbuxur yfir vinnubuxurnar eykst loftrakinn fljótt innanklæða. 
Við smávægilega áreynslu fer svitinn að renna niður eftir leggjunum. Vinnu
buxurnar verða gegnvotar. Vegna þess að plastbuxurnar sleppa ekki neinum raka 
í gegnum sig, mettast loftið innan þeirra mjög fljótt af vatnsgufu og kæling in 
á þeim hluta húðarinnar sem buxurnar hylja gengur ekki eins vel og ella. Ef 
allur líkaminn er klæddur vatnsþéttum búningi (t.d. búningi til efnaköfunar) 
verða áhrifin að sjálfsögðu ennþá afdrifaríkari. Ef engin loftræsting á sér stað 
mettast loftið innanklæða svo að segja strax af vatnsgufu og mjög dregur úr 
afkastagetunni og það jafnvel þótt umhverfishitinn hækki ekki neitt. Venjuleg 

Mynd 7.11 Líkamshiti eftir 30 mínútna staðlað vinnuálag. Hitinn í 
herberginu er óbreyttur en loftrakinn breytilegur.
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loftræsting búninganna dugir 
ekki einu sinni til þess að draga 
úr loftrakanum innan klæða við 
mikið erfiði. Þess vegna verður 
ávallt að fylgjast með að efna
kafarar ofgeri sér ekki svo að 
þeir örmagn ist ekki af hitanum. 
Uppgufun við öndun vinnur á 
móti ofhitnun líkamans. Hún 
er talin vera 2–5% af heildar
kæling unni. Einnig skipta miklu 
máli hin jákvæðu, sálrænu áhrif, 
sem það hefur á reykkafarann, 
að anda að sér kældu lofti. En 
súr efni úr hylkjum (lokað kerfi 
með endurnotkun) fer fljót lega 
að hitna við notkun með tilheyr
andi óþægindum fyrir þann sem 
andar því að sér.

Vinna í loftþéttum búningum hefur alltaf í för með sér hættu á ofhitnun vegna of 
mikils loftraka.

Hlífðarföt gegn hita
Hlífðarfatnaður slökkviliðsmanna þarf að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru 
í reglugerð um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna. Þar eru taldir upp þeir ÍST EN 
staðlar sem búnaðurinn á að vera framleiddur eftir og að merkja eigi búnaðinn 
þess efnis á sýnilegan hátt. Þetta á við um allan hlífðarbúnað, galla, hjálma, 
hanska, skófatnað o.s.frv. Þeir sem vinna í miklum hita þurfa að sjálfsögðu að 
klæðast búningum sem hlífa þeim gegn honum og koma í veg fyrir brunasár 
af opnum eldi. Búningarnir mega ekki koma í veg fyrir að menn geti beitt 
sér við hinar ýmsu aðstæður er upp koma við reykköfun. Helstu kröfur til 
búninganna eru að þeir veiti vernd fyrir opnum eldi og geislavarma. Æskilegt 
er að þeir sleppi ekki heitum lofttegundum í gegnum sig og þeir mega helst 
ekki sjúga upp vökva úr umhverfinu.

Að sjálfsögðu er fræðilega mögulegt að útbúa búninga úr eldföstum efnum 
eða efnum sem ekki bráðna. Því miður vinnst ekki mikið með því vegna þess 
að sömu vandamál kæmu upp eins og í sambandi við efnaköfunarbúningana, 
þ.e. hætta væri á að alltof mikill hiti safnaðist fyrir í búningnum. Við verðum 
nefnilega að gera eina kröfu enn til búninga slökkviliðsmanna: Þeir verða að 
sleppa loftraka í gegnum sig. Þar af leiðir að búningur efnakafara hentar alls 
ekki þar sem hitinn er mjög mikill. Auk þess er efnið í þeim sjaldnast eldfast, 
það þolir ekki meira en 70–80°C. Ytri búningurinn getur verið hvort sem er 
buxur og stakkur eða samfestingur. Í báðum tilvikum fylgir búningnum laus 

Mynd 7.12 Í loftþéttum búningi eykst 
loftrakinn fljótt næst húðinni. Ef engin 

loftræsting væri í þessum búningi gæti sá sem 
í honum væri ekki unnið neitt.
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hetta (lambhúshetta). Ekki er áberandi munur á þeim viðurkenndu gerðum 
sem í boði eru. Ytri búningur inn gefur ekki fullnægjandi vörn einn sér. Undir 
honum verða menn að klæðast fötum með síðum skálmum og löngum ermum.

Efnaköfunarbúninga má ekki nota í miklum hita né þar sem hætta er á 
snöggri hitaaukningu.

Besta hitavörn veita föt í mörgum lögum. Sama gildir um klæðnað í kuldum. 
Íþróttamenn ganga í sérstök um „svitabúning um“ sem eru í mörgum lögum. 
Þeim er ætlað að halda loftrakan um við húðina í lágmarki. Þeir byggjast á því 
fyrirkomulagi að hafa næst húð inni lag sem veitir burt rakan um. Það er gljúpt 
og mikið loft í því. Næsta lag sogar í sig rakann úr innsta laginu. Með því móti 
er hægt að halda rakanum í lágmarki næst húð inni og þar af leiðandi getur 
húðin kælst með eðlilegum hætti. Fáanlegur er sérstakur fatnaður í mörgum 
lögum handa fólki sem vinnur við slökkvistörf. Hann er alldýr og honum þarf 
að halda vel við svo að hann veiti rétta vörn. Oft er látið nægja loft í staðinn 
fyrir lagið sem á að leiða burt rakann og þá er aðeins haft eitt rakadrægt lag.

Allur fatnaður sem slökkviliðsmaður klæðist undir hlífðarbúnaði skal vera 
úr efnum sem ekki bráðna við hita s.s. ull eða bómull. Þá er oft um að ræða 
venjulegan íþróttaklæðnað með löngum ermum og síðum skálmum.

Fatnaðurinn verður að vera nógu víður til þess að loft geti umlukið líkam ann 
undir honum. Enn fremur verður ytri búningurinn að vera nógu rúmur til þess 
að loft komist fyrir milli hans og nærfatanna. Í staðinn fyrir íþrótta fatnað má 
notast við vel víðar ullarbuxur og bol úr bómull. Þröngur fatnað ur (sérsaumaðir 
einkennisbúningar, hálsbindi o.þ.h.) kemur alls ekki til greina þar sem hætta 

er á miklum hita. Best er að verja and litið 
með grímu sem þolir mikinn hita. Hálsinn 
er viðkvæmur, til þess að verja hann er 
lambhús hetta úr tregbrennanlegu efni 
ákjósan leg. Algeng brunasár hjá reykköfur
um eru í vöngum, á skilum lambhús
hettu og andlitsgrímu. Einnig undir ólum 
reykköfunartækjanna. Fætur og leggi er 
best að verja með ullar sokkum og leður 
eða gúmmístígvélum. Slíkur búnaður gefur 
góða vörn enda er lítið um að menn brenni 
sig eða skaði með öðrum hætti á þessum 
stöðum. Hins vegar eru hendur og úlnliðir 
í meiri hættu. Nokkur vörn er í föstu stroffi 
fremst á ermum. Uppháir hanskar eru 
einnig ágætir. Hanskarnir eru úr leðri eða 
gervi efn um. Helsta vandamálið er að allur 
þessi útbúnaður er svo fyrirferðar mikill og 
klunnalegur að menn geta lítið gert með 
fingrunum. Það er bagalegt því reyk kafarar 
þurfa að leysa hinar ólíklegustu þrautir í 
starfi sínu.

Mynd 7.13 Helstu kröfur 
um álagsþol skjólklæða 

slökkviliðsmanna.
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Undir brunavarnarfatnaði skulu menn klæðast nærfötum með löngum ermum og 
síðum skálmum sem drekka auðveldlega í sig raka.

Slökkvigallar
Við reykköfun verða menn að vera búnir 
fullkomnum slökkvigöllum sem verja þá 
fyrir eldi, hita og hættu legum lofttegund
um. Ennfremur er mikil vægt að fötin, sem 
þeir bera undir þeim, séu úr efnum sem 
ekki fylgir nein hætta við varhuga verðar 
aðstæður. Slökkvi gallinn samanstendur 
af samfestingi, síðum jakka og mittis
buxum, stuttum jakka og smekkbuxum, 
allt eftir því hvað slökkviliðs mannin
um þykir þægi legast. Slökkvigallinn er 
yfirleitt fram leiddur úr mörgum lögum 
þar sem ysta lagið er vatnsfráhrindandi 
og tregbrennan legt en innri lögin hleypa 
raka frá innra lagi og út. Þá er eitt lagið hitavörn.

Á slökkviliðsbúninga sem uppfylla kröfur reglugerðar um hlífðarbúnað 
fyrir slökkviliðsmenn, ber að líta sem hlífðarklæði og þeir eiga að vera þannig 
gerðir að þeir auki hvorki hættu á slysum né áverkum við slökkvistarfið. 
Hægt er að velja á milli margskonar búninga, sem allir uppfylla þessar kröfur, 
þótt að öðru leyti sé á þeim mikill munur. Miklu máli skiptir að búningar 
séu þrifnir vel eftir notkun. Gildir það um allar gerðir. Oft verður að viðhafa 
bæði vatnsþvott og efnalaugarhreinsun ef vel á að takast til. Því miður er ekki 
alltaf hægt að ná burt tjörublettum og sóti. Verra er að eiga við þann fatnað 
sem menn klæðast undir ytri búningnum. Ekki eru til neinir staðlar um 
hann. Atvinnuslökkviliðsmenn klæðast að öllum jafnaði einkennisbúningi , 
samfestingi eða treyju og buxum. Þeir sem eru í hlutastarfi eru oftast í sömu 
fötunum innan undir slökkvigallanum og í almennri vinnu sinni. Undir 
slökkviliðsbúningnum verða menn að vera klæddir fötum með löngum ermum 
og síðum skálmum. Þau verða að vera nógu víð til þess að loft rúmist næst 
húðinni. Miklu skiptir hvaða efni er í fötunum svo að þau veiti tilætlað skjól. 
Klæðnaður úr gerviefnum bráðnar í stað þess að brenna. Af því hljótast afleit 
brunasár sem illa gengur að græða. Menn þurfa að gæta þess vel að hafa ekki 
næst sér fatnað úr gerviefnum sem geta bráðnað við hita. Náttúrleg efni eins 
og ull og bómull brenna að vísu en þau bráðna ekki. Þess vegna hljótast ekki 
jafn alvarleg brunasár af þeim og af gerviefnum. Vegna þessa er æskilegt að 
þeim sem vinna við slökkvistörf sé séð fyrir gerviefnasnauðum nærfatnaði og 
klæðnaði til notkunar við vinnu sína. Í vissum tilvikum kemur þó til greina 
að notast við fatnað úr efnum með lítilsháttar gerviefnum. Þegar gerviefnin 
bráðna bindast þau náttúruefnunum svo að ekki hlýst skaði af. Ef ekki er 
ljóst hvernig tiltekið efni bregst við miklum hita er hægur vandi að prófa það 
með því að bera loga að ofurlitlum bút af því. Ef efnið skreppur saman og 

Mynd 7.14 Búningur í  
mörgum lögum.
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dropar fara að myndast, er auðséð að of mikið er af gerviefni í því og að það 
er ónothæft til notkunar við björgunarstörf. Það skiptir máli fyrir þá sem eru 
í hlutastarfi við reykköfun að þeir venji sig frá upphafi á að vera rétt klæddir, 
þ.e. klæðast fötum úr náttúrlegum efnum eða gerviefnum sem ekki bráðna 
við hita. Ef þessu verður ekki við komið þarf mönnunum að gefast kostur á 
að skipta um innanundirföt áður en farið er til starfa. Gætu menn geymt slík 
klæði við slökkvigallann og skipt um áður en farið er á eldsstað. Aldrei má 
það gerast að menn klæðist t.d. samfestingi úr næloni undir ytri búningnum! Í 
íþróttafatnaði er oft mikið af gerviefnum. Iðulega er um að ræða hrein gerviefni 
sem bráðna að mestu leyti í stað þess að brenna. Hlutastarfsmenn, sem kallaðir 
eru út til slökkvistarfa, ættu að hafa þetta hugfast.

Mörgum fataefnum úr gerviþráðum fylgir sú hætta að þau bráðni við hita. Þeir 
sem vinna við slökkviliðsstörf skulu klæðast fötum úr efnum sem ekki bráðna.

Samantekt
Hitaeinangraður búningur fyrir reykkafara þarf að vera í a.m.k. tveimur 
lögum og hylja bæði búkinn og útlimina. Búningurinn þarf að vera hreinn 
og óskemmdur og svo rúmur að loft sé á milli líkamans og innsta lagsins, svo 
og á milli laga. Búningurinn verður allur að vera úr efni sem ekki bráðnar í 
hita. Allir sem taka þátt í reykköfunarstörfum verða að vera klæddir búningum 
sem þola hita.

Þannig á búningur slökkviliðsmanna að vera:

• Heill og ógallaður

• Hreinn

• Víður og rúmur

• Þéttur

• Samsettur úr meira en einu lagi

• Ekki gerður úr efni sem bráðnar

Fyrstu einkenni ofhitnunar
Þótt slökkviliðsmaður sé vel þjálfaður og klæddur eins og vera ber finnur 
hann samt fljótlega fyrir hitanum. Það hefur komið í ljós hvað eftir annað við 
athuganir að hæfileikinn til einbeitingar og nákvæmnisverka skerðist fljótt í 
miklum hita. Vegna þess hve fljótt þessi einkenni koma í ljós má í rauninni 
telja þau eðlilegt ástand þegar reykkafari hefur verið að störfum nokkra stund. 
Reykkafaranum veitist erfitt að einbeita huganum nema mjög skamma stund 
í einu. Þess vegna er afar áríðandi að öll samtöl milli reykkafara og þeirra er 
stjórna verkinu og eins milli reykkafaranna sjálfra séu eins stutt og hnitmiðuð 
og kostur er á. Hætt er við að reykkafari, sem vinnur í miklum hita, misskilji 
eða heyri ekki nógu vel fyrirmæli sem eru mjög flókin eða ítarleg.

Hæfileiki til einbeitingar og nákvæmnisverka skerðist fljótt í miklum hita.
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Reykkafarar og samstarfsmenn þeirra verða að æfa talstöðvasamskipti rækilega. 
Skerðing einbeitingar kemur einnig fram í því að menn verða klunnalegri í 
öllum hreyfingum. Þeim veitist erfitt að framkvæma markvissar og flóknar 
hreyfingar. Þetta kemur mjög berlega fram þegar gera þarf eitthvað fínlegt 
með höndunum. Vegna einbeitingarerfiðleika verður reykkafarinn stundum 
að beita afli þar sem annars væri eðlilegra að losa eða færa til hlut með lagni.

Fyrstu merki um hættu vegna ofhitnunar
Þegar reykkafarinn hefur erfiðað nokkuð lengi í miklum hita kunna hættu
merki að gera vart við sig. Mjög mis jafnt er hvenær og hvernig menn skynja 
hættuna. Sumir skynja hana sem almenna þreytu en aðrir fá höfuð verk, svima 
eða ógleði. Iðu lega koma fram fleiri en eitt einkenni, s.s. þreyta og ógleði. Að 
sjálfsögðu er æskilegt að hver og einn kanni hvernig hann bregst við miklum 
og lang varandi hita. Þá verður að skapa aðstæður sem líkjast veruleikanum en 
eru samt svo öruggar að hægt er að hafa á þeim fulla stjórn. Helst verður þetta 
að vera hluti af þjálfun og námi reyk kafara. Ef stjórnandi reykkafara þekkir 
menn sína vel getur hann ráðið í það hvort hætta er á ferðum með því að hlusta 
vel eftir því hvernig þeir tala í talstöðina. Ef reykkafarinn gerist uppstökkur og 
önugur er líklegt að álagið sé of mikið. Annað einkenni, sem er jafnvel ennþá 
hættulegra, er það að reykkafarinn fer að gerast óeðlilega glaður í bragði og 
gerir lítið úr erfið leikunum. Það 
er ekki alveg eðlilegt að menn 
séu glaðir og reifir eftir hálfrar 
stundar erfiði í miklum hita 
og haldi því fram að þeim hafi 
aldrei liðið betur! Finnist öðrum 
reykkafaran um hinn vera farinn 
að hegða sér undarlega verður 
hann að fylgjast vel með honum.

Fyrstu merki um hættu vegna 
ofhitnunar:

• Þreyta

• Svimi

• Ógleði

• Höfuðverkur

• Reykköfunarstjórnandinn verður var við önugleika hjá reykköfurunum

•  Reykafarinn verður var við óeðlilega gleðitilfinningu hjá sér eða félaganum.

Ofhitnun getur stafað af ýmsum ástæðum, t.d. umhverfishita, loftraka, hversu 
mikið menn erfiða og hvernig menn eru klæddir. Minni þjálfun eykur einnig 
hættuna. Afdrifaríkasti áhættuþátturinn er þó tíminn. Hættan eykst eftir því 
sem menn erfiða lengur í miklum hita. Hafið hugfast að hættan vex mun hraðar 
eftir því sem menn vinna lengur við þessar aðstæður. Reykkafari sem hefur 
verið lengi inni í hita og reyk á alltaf á hættu að fá alvarleg einkenni. Bæði 
hann sjálfur og reykköfunarstjórnandinn þurfa að hafa það hugfast og vera 

Mynd 7.15 Hætta er á að reykkafarinn hugsi 
ekki rökrétt vegna hitans.
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sérlega vel á verði ef aðgerð hefur staðið lengi. Reykköfunarstjórnandinn ætti 
að gera sér að reglu að hafa oftar samband við menn sína í gegnum talstöðina 
þegar þeir eru búnir að vera lengi að.

Hætta á alvarlegum einkennum eykst mjög hratt ef köfunartíminn lengist.

Reykkafarinn veit ekki sitt rjúkandi ráð
Ef reykkafarinn sinnir því ekki þótt hann finni fyrir varhugaverðum einkennum 
eða þegar stjórnandi reykkafara eða félagi hans verða varir við að hann er 
eitthvað vankaður má búast við að brátt verði hann svo illa á vegi staddur að 
hann komist ekki út af eigin rammleik. Ef reykkafarinn dvelst áfram inni í 
brennandi húsi eftir að varasöm einkenni gera vart við sig hjá honum hættir 
hann brátt að rata og getur ekki lengur hugsað rökrétt. Þótt hann geti ennþá 
staðið uppi og jafnvel talað er hann ófær um að einbeita huganum að einu 
eða neinu. Hann veit ekki lengur hvar hann er niðurkominn, né hvernig 
hann á að komast út. Þegar svo er komið fer hann að hegða sér einkennilega 
og gera hluti sem ekkert vit er í. Hann er vís til að ráfa frá félögum sínum, 
sleppa slöngunni eða aftengja öryggislínu sem hann er tengdur við. Þótt 
reykköfunarstjórnandinn gefi honum fyrirmæli og hann geti endurtekið þau 
er ekki þar með sagt að hann hafi skilið þau. Það er ekki einu sinni víst að 
hann átti sig á að hann sé að tala í talstöðina. Ef í ljós kemur að reykkafari er 
farinn að hegða sér undarlega er áríðandi að félagar hans hjálpi honum út hið 
snarasta. Ef varamenn eru til staðar er rétt að þeir búi sig undir að bregðast 
við því að ástand mannsins versni fljótt.

Reykkafarinn örmagnast af hitanum
Ef ekkert er að gert örmagnast reykkafarinn, blóðþrýstingurinn fellur ört, hann 
missir meðvitund og hættir að svitna. Auðséð er að hann er í bráðri lífshættu 
sé honum ekki komið fljótt út undir bert loft. Sviti og uppgufun svitans eru 
höfuðskilyrði fyrir því að líkaminn geti kælt sig.

Mynd 7.16 Reykkafarinn getur örmagnast og misst meðvitund af völdum hita.
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Þegar menn örmagnast af hitanum og hætta að svitna er stórhætta á 
að líkamshitinn hækki skyndilega. Þá leitast líkaminn við að laga sig eftir 
umhverfis hitanum.

Einkenni örmögnunar vegna ofhitnunar

• Blóðþrýstingurinn fellur

• Menn missa meðvitund

• Menn hætta að svitna

Hitalost
Þegar fyrrgreind einkenni haldast 
og líkamshitinn er kominn upp 
fyrir 39°C er það nefnt hita lost. 
Maður sem hefur örmagn ast af 
hitan um fær hita lost ef honum 
er ekki komið út undir bert loft 
strax. Sá sem fær hita lost er í 
bráðri lífs hættu. Hversu fljótt 
örmögn un leiðir til losts er að 
sjálfsögðu ómögu legt að spá um. 
Það fer eftir hita og rakastiginu 
og því hve lengi maðurinn hefur verið búinn að erfiða.

Maður sem misst hefur meðvitund vegna ofhitnunar verður að komast strax 
undir bert loft eða á annan stað þar sem ekki er eins heitt.

Gætið að því að ekki er síður ástæða til þess að koma meðvitundarlausum 
manni út undir bert loft þótt einungis hafi verið um æfingu að ræða, en ekki 
raunverulega aðgerð. Eftir sem áður er það hitinn sem er hættulegur manninum.

Viðbrögð við örmögnun/hitalosti
Reykkafari sem verður þess var að félagi hans hefur misst meðvitund verður að 
láta stjórnandann vita. Gera má ráð fyrir að það sé nánast alltaf ráðlegt í slíkum 
tilvikum. Ef annar hefur misst meðvitund vegna hitans er ekki ósennilegt að 
vinnugetu hins sé einnig farið að hraka. Að draga á eftir sér reykkafara í öllum 
skjólklæðum og með öndunartæki er ekki lítið erfiði. Auðsjáanlega er mikil 
hætta á að félagi hans ofreyni sig og fari sér að voða ef hann reynir það. Hvort 
hann fær fyrirmæli um að hann skuli bíða hjá meðvitundarlausum manninum 
eða reyna að halda af stað með hann fer að sjálfsögðu eftir aðstæðum á staðnum 
(vegalengd undir bert loft, hvort varamenn eru til staðar o.fl.). Byrjað er á 
því að athuga hvort hinn meðvitundarlausi eigi eftir loft, hvort hann geti 
andað og hvort öndunargríman sitji rétt. Næst er að flytja manninn og forða 
honum frá hitanum. Þeim sem kemur úr 120°C hita finnst 50°C svalt. Það 
er samt of heitt. Vegna þess að hann er hættur að svitna þolir hann engan 
utanaðkomandi hita. Hann verður að komast á stað þar sem hitinn er undir 
37°C. Samt má kuldinn ekki verða of mikill. Það er hættulegt fyrir hjartað og 

Mynd 7.17 Hitalost, bráð lífshætta.
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blóðrásina. Hann má ekki vera þar sem hitinn er undir frostmarki ef hjá því 
verður komist. Þegar búið er að koma reykkafaranum á öruggan stað verður að 
taka af honum grímuna og kanna púls og öndun. Til þess að kæla sem mest af 
líkamanum verður að hneppa frá og losa um buxur og jakka. Til þess að auka 
blóðstreymið til höfuðsins er eitthvað sett undir fæturna til þess að lyfta þeim.

Þó reykkafarinn fái strax meðvitund við að koma út í ferskt loft ætti samt 
að flytja viðkomandi á spítala. Alltaf er gott að fá álit læknis á ástandinu. Ef 
hitastig reykkafarans heldur áfram að hækka eftir að út er komið og hann helst 
áfram meðvitundarlaus, verður að flytja hann umsvifalaust á næsta sjúkrahús.

Hvernig á að hjálpa meðvitundarlausum reykkafara?

• Tilkynna reykköfunarstjórnanda

• Ganga úr skugga um að hann hafi loft

• Koma honum á svalari stað hið snarasta

• Kanna púls og öndun

• Hneppa frá og losa um klæðnað eins og hægt er

• Hafa hátt undir fótum

Vökvatap við reykköfun
Hættan á alvarlegum einkenn um eykst hröðum skrefum ef reyk kafari er 
lengi inni í brenn andi húsi. Meðan hann er þar inni leitast líkam inn við að 
halda niðri hitanum. Það gerir hann með því að svitna. Ef reykkafar inn er 
lengi að störf um getur vökvatapið orðið allveru legt. Vökvatap dregur ávallt 
úr vinnugetu. 

Á mynd 7.18 er sýnt hversu dregur úr afkasta getunni eftir því sem meiri 
vökvi tapast (vökvatapið er sýnt sem hundraðshlutar af líkamsþyngd).

Á myndinni sést hvað gerist ef maðurinn léttist um 2%. Sem dæmi má 
nefna að reykkafari sem er 70 kg léttist um 1,4 kg við erfiðið en afköstin 
minnka um u.þ.b. 25%.

Ef reykkafari erfiðar lengi í miklum hita getur vökvatapið orðið miklu meira 
en 2% af líkamsþunganum. Ef vökvatapið verður mikið fellur blóðþrýstingurinn 
og maðurinn missir skyndi lega meðvitund.

Af þessum sökum er erfitt að segja hvort maður inn örmagn ast bein línis 
vegna hitans eða vegna vökva tapsins. Senni lega er um að ræða samverk  andi 

Mynd 7.18 Líkamshitinn hækkar verulega við reykköfun. 
Vökvatapið er oft margir lítrar (aðilinn léttist).
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áhrif og erfitt að úrskurða hvor þáttur inn hefur meiri þýðingu. Íþrótta mönn
um er vel kunnugt um mikil vægi þess að vökva bú skapur líkam ans sé í jafn
vægi. Þeir leitast við að halda vökvatapinu í skefjum meðan þeir iðka íþróttir 
sínar. Það gera þeir með því að dreypa á vatni af og til. Við slökkvistörf verður 
oft miklu meira vökvatap en við íþróttaiðkanir og auk þess er ekki mögu
legt að bæta sér upp tapið í miðri reykköfun, svo dæmi sé tekið. Þess vegna 
er vökvatap mikið og alvarlegt vandamál slökkviliðsmanna og þó einkum 
reykkafara. Reykkafari sem hefur lést um eitt kíló vegna vökvataps þar sem 
hann er að störfum í miklum hita hefur miklu minni afkastagetu en maður sem 
vinnur í svalara umhverfi. Þegar vökvatapið er orðið svona mikið ætti hann 
að fá að hvílast. Við björgun úr lífsháska og við önnur sérstök tilfelli verður 
þó stundum að víkja frá þeirri reglu. Auðvitað getur það átt sér stað, t.d. við 
stórbruna, að mennirnir verði að fara inn í brennandi hús hvað eftir annað. 
Þá þarf mönnum að vera ljóst að afköstin hljóta að minnka eftir hvert skipti.

Þegar maður örmagnast vegna hitans í umhverfinu er um að ræða samverkandi 
áhrif aukins líkamshita og mikils vökvataps.

Ein óþægileg afleiðing vökvataps er að það tekur langan tíma að ná vökvajafn
vægi á ný, oft meira en 12 klukkustundir. Hægt er að bæta upp mestallan 
vökvamissinn á stuttum tíma, að því tilskildu þó að menn fái að hvílast 
á meðan. Ef reykkafari þarf að fara aftur af stað eftir stutta hvíld má hann 
alls ekki ofgera maganum með því að drekka alltof mikið. Alls ekki er sama 
hvað er drukkið. Gosdrykkir eða ávaxtasafi koma alls ekki til greina því þá 
er hætt við ógleði eða magakrampa. Sykur og saltupplausnir eru heldur ekki 
æskilegar vegna þess að ekki er þörf á salti þegar svona stendur á og sykurinn 
á það til að tefja fyrir því að vatnið komist í gegnum þarmana og út í blóðið. 
Ef reykkafarinn hefur ekki verið mjög lengi að (skemur en klukkutíma) og 
þarf að drekka áður en hann tekur til við starf sitt að nýju, er best fyrir hann 
að fá sér vatn sem hefur herbergishita. Eftir ítrekaðar reykkafanir eða eftir 
erfiði í miklum hita kemur vel til greina að drekka sykur og saltupplausnir 
(ýmsa svokallaða íþróttadrykki). Ef unnið er lengur en fjórar klukkustundir 
verða menn einnig að nærast. Ekki má gleyma því að vökvatap verður einnig 
við líkamsþjálfun. Það er skynsamlegt að hafa með sér vatn í flöskum við 
æfingarnar. Einnig er ráðlegt að hafa vatn í slökkviliðsbílunum til drykkjar 
á leiðinni í útkall.

Til þess að bæta sér upp vökvatap milli reykkafana er ráðlegt að drekka vatn við 
herbergishita. Gætið þess samt að drekka ekki of mikið.

Aðrir álagsþættir reykköfunar
Auk hækkandi líkamshita og vökvataps verða reykkafarar fyrir því að mjólkur
sýra myndast í vöðvunum og að sykur vantar til brennslu í líkamanum. Allt 
þetta dregur úr þeim mátt. Mjólkursýra verður til við það að vöðvar vinna án 
þess að nóg sé til af súrefni í vöðvunum sjálfum. Þegar mjólkursýran fer að 
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safnast fyrir í vöðva stafar það að nokkru leyti af miklum átökum sem hafa farið 
fram án þess að nægilegt súrefni hafi borist til vöðvans með blóðinu. Önnur 
ástæða mjólkursýrumyndunar í vöðvum reykkafara er sú að þeir þurfa oft að 
taka mikið á fyrirvaralaust. Þá líður nokkur stund þar til hjartað og öndunin 
hafa náð að fylgjast með. Íþróttamenn þekkja það vel að súrefnisnám líkamans 
má auka smátt og smátt með því að „hita sig upp“ sem kallað er. Því miður 
verða reykkafarar oft að rjúka úr bílunum og hefja átök og erfiði án minnsta 
fyrirvara. Segja má að mjólkursýrumyndun sé eðlilegur hluti starfsins sem ekki 
verður komist hjá vegna þess að reykkafarar verða oft að hefja erfiðisvinnu án 
þess að hafa tækifæri til „upphitunar“. Sykur er það eldsneyti sem líkaminn á 
auðveldast með að nýta sér. Hins vegar er ekki mikið af sykri í blóði, lifur og 
vöðvum. Við mikil átök í miklum hita ásamt sálrænu álagi má gera ráð fyrir að 
eftir 30–60 mínútur, eða jafnvel fyrr, verði svo lítið eftir af sykri að líkaminn 
verði að fara að brenna fitu í staðinn. Fituefnin eru mjög orkurík en hagnýting 
þeirra er ekki eins auðveld fyrir líkamann og brennsla sykursins. Því er það 
að afköstin verða ekki alveg eins mikil þegar fitu er brennt.

Mjólkursýrumyndun í vöðvum reykkafara stafar af miklum átökum og því að 
erfiðisvinna hefst án fyrirvara.

Þreytueinkenni hjá reykköfurum og orsakir þeirra
Eftir að reykkafari hefur erfiðað í miklum hita í 30–40 mínútur fer að draga úr 
afköstum hans vegna hita, vökvataps, mjólkursýrumyndunar og sykurskorts. 
Eðlilegt er að gera ráð fyrir að afkastagetan hafi dregist saman um allt að 
75%. Ef átökin eru ekki mjög mikil og hitinn ekki þrúgandi, dregur að öllum 
líkindum minna úr afköstum. Þegar reykkafari er orðinn mjög máttfarinn 
getur hann ekki knúið sig áfram með viljaþrekinu einu saman. Hætt er við að 
hann gerist kærulaus. Þar sem hann ætti að skríða á fjórum fótum til þess að 
aðgæta hvort gólfið sé öruggt má nú gera ráð fyrir að hann gangi uppréttur. 
Hann lætur sig engu varða hvað gæti gerst ef gólfið gæfi eftir. Hann skeytir 
ekki um hindranir. Þegar svona er komið er hætt við að hann fari sjálfum sér 
og öðrum að voða. Nú má búast við að hann fari að hugsa um að setjast niður 
og gefast upp. Honum finnst allt betra en að halda áfram, jafnvel þótt hann 
viti að það tákni endalokin. Þegar reykkafari er orðinn mjög þreyttur verður 
hann að hætta strax og koma sér út. Í svona miklum hita er fráleitt að hvíla sig 
inni í húsinu, t.d. á leiðinni út. Vökvatapið heldur áfram og mátturinn þverr.

Þættir sem draga úr afköstum reykkafara eftir 30 mínútna erfiði í miklum hita:

• Hækkandi líkamshiti

• Vökvatap

• Mjólkursýrumyndun

• Þverrandi sykurmagn

Reynið aldrei að hvílast í miklum hita. Þegar fer að bera á þreytumerkjum verða 
menn að hætta strax og koma sér út.
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7.1.3 Um öndunina
Allur líkaminn þarf súrefni til þess að framleiða þá orku sem hann þarf á að 
halda. Súrefnið kemst inn í líkamann í gegnum öndunarfærin. Koltvísýringur
inn fer sömu leið út. Eðlilegt magn súrefnis í andrúmsloftinu er 21%.

21% Eðlilegt
17% Samhæfing verður erfiðari, örari öndun
12% Höfuðverkur, þreytumst fljótt
9% Meðvitundarleysi
6% Dauði innan fárra mínútna

Helstu eiturefni sem myndast við eldsvoða og heilbrigðismörk þeirra eru:

Efni
Heilbrigðismörk 

ppm Hvað er að gerast

CO2 litar- og lyktarlaus 40.000 Brunar
CO litar- og lyktarlaust 12.000 Súrefni vantar vegna bruna
HCl litarlaust/gulleitt, stingandi lykt 50 Plast brennur
HCN litlaust, möndlulykt 50 Ull, pappír, gúmmí, 

polýúretan brennur
NO2 rauðbrúnt, stingandi lykt 20 Plast brennur
COCl2 litlaust, lyktar eins og blautt 
hey

2 T.d. Þegar freon brennur, 
myndar saltsýru í lungunum

Öndunarfærin
Fremstu hlutar öndunarfæranna eru nefið og munnurinn. Fyrir neðan munnhol 
og nefkok tekur hálskokið við.

Eftir að munninum sleppir fara loftið og maturinn sömu leið til að byrja 
með. Síðan skilja leiðir við barkakýlið. Barkinn er framan við vélindað. Með 
því að þreifa á hálsinum finnst barkinn vel. Í honum eru brjóskhringir til þess 
að halda honum opnum. Í brjóstholinu greinist barkinn í tvennt og tengist 
lungunum. Lungnapípurnar greinast um lungun í smærri og smærri pípur. Þær 
eru hvor um sig eins og tré með fjölda greina og fyllir hvort tréð sitt lunga. Ef 
pípan sem liggur til annars hvors lungans er rakin áfram kemur í ljós að hún 
greinist allt að tuttugu sinnum. Við enda hverrar pípu er klasi af blöðrum með 
þunnum veggjum. Það er ekki fyrr en loftið er komið niður í lungnablöðrurnar 
sem við getum farið að njóta góðs af súrefninu í því. Samband næst ekki milli 
æðakerfis og öndunarkerfis fyrr en í lungnablöðrunum.

Smágert æðanet liggur utan um hverja blöðru. Blóðið sem berst að því er 
súrefnissnautt en auðugt að koltvísýringi. Við að fara í gegnum æðarnar, sem 
umlykja blöðrurnar, losnar blóðið við koltvísýringinn en tekur í staðinn súrefni. 
Það er einungis í lungnablöðrunum og hvergi annars staðar í öndunarfærunum 
sem loft og blóð komast í snertingu á þennan hátt. Loftið sem fyllir öndunar fær
in frá nefi og niður að lungnablöðrunum er óvirkt í þessu tilliti. Á samsetningu 
þess hafa ekki orðið neinar breytingar er maðurinn andar því frá sér aftur.

Blóðið skilar frá sér koltvísýringi og tekur við súrefni í staðinn í gegnum veggi 
lungnablaðranna.
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Öndun
Við öndun fyllast öndunarfærin og þar með lungnablöðrurnar af lofti. Það 
gerist þannig að brjóstholið stækkar fyrir tilverknað sérstakra vöðva. Þegar 
brjóstholið víkkar út myndast í því undirþrýstingur og loft sogast inn í gegnum 
nef og munn. Lungnapípurnar og lungnablöðrurnar fyllast af lofti. Það er 
aðallega tvennt sem víkkar út brjóstholið. Brjóstkassavöðvar og millirifjavöðvar 
lyfta bringubeininu upp og fram svo að brjóstholið víkkar. Jafnframt færist 
þindarvöðvinn niður á við og brjóstholið stækkar við það. Innöndun fylgir 
átak en útöndun er átakalaus ef manneskjan er við eðlilega heilsu. Til þess að 
anda frá sér þarf ekki annað en að slaka á viðkomandi vöðvum. Brjóstkassinn 
gengur saman og þindarvöðvinn tekur á sig upphaflega lögun.

Við innöndun víkkar brjóstkassinn og þindin fer niður.

Hvað stýrir önduninni?
Önduninni er stýrt af boðum frá miðtaugakerfinu. Öndunarstöðvarnar eru 
á mótum heilans og mænunnar. Þegar koltvísýringsmagnið í blóðinu eykst 
flytjast boð til miðtaugakerfisins um að öndun þurfi að örvast. Það er ekki 
súrefnisþörfin sem slík sem stýrir önduninni. Þetta er ástæðan fyrir því að 
örlítil töf verður á því að öndunin örvist þegar erfiði hefst. Sálrænt álag er 
annað mikilvægt atriði sem hefur áhrif á öndunina. Aukinni streitu fylgir örari 
öndun. Andlegt álag og spenna geta leitt til þess að maður fari að anda með 
röngum hætti. Maður getur t.d. farið að ofanda en oföndun leiðir til krampa 
og að lokum til meðvitundarleysis. Innilokunarkennd getur valdið oföndun.

Koltvísýringsmagn í blóðinu og sálrænt álag stýrir önduninni.

Mynd 7.19b Bygging lungnanna og 
loftskiptin í lungnablöðrunum.

Mynd 7.19a Helstu hlutar 
öndunarfæranna.
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Öndunarrúmmál
Fylli maður lungun með eins miklu lofti og maður getur kallast loftmagnið 
sem þá er í öndunarfærunum hámarkslungnarúmmál. Andi maður síðan frá 
sér af öllum mætti finnst manni eins og ekkert loft sé eftir. Svo er samt ekki. 
Alltaf er eitthvað eftir af lofti í öndunarfærunum (u.þ.b. 1 lítri). Loftið sem 
eftir er kallast afgangsloft. Munur hámarkslungnarúmmáls og afgangslofts er 
þar af leiðandi hámarksrúmtak þess sem hægt er að anda að sér í senn.

Venjulega öndum við að okkur u.þ.b. 500 ml.

Yfirleitt tæmum við ekki lungun eins og við getum. Við fyllum þau heldur 
ekki eins mikið og við getum í hvert skipti sem við drögum að okkur andann. 
Það sem við öndum að okkur og frá okkur er ekki nema hluti þess sem við 
getum ráðið við ef við þurfum á að halda. Venjulegt rúmmál þess lofts sem 
við öndum að okkur er um 500 ml. Við og við drögum við samt djúpt að okkur 
andann til þess að hreinsa út lungun. Þegar við geispum erum við einmitt 
að fylla lungun.

Mynd 7.20  
Inn og útöndun 

INNÖNDUN
Rifbein lyftast  

Þind fellur  
Rúmmál eykst

ÚTÖNDUN
Rifbein ganga niður  

og saman  
Þind lyftist

Rúmmál minnkar

Mynd 7.21 Dæmi um öndunarrúmmál. Lungun hvorki fyllast  
né tæmast alveg við venjulega öndun.
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Óvirkt innra loftmagn
Þótt á að giska 500 ml af lofti fari í gegnum munn eða nef er ekki þar með sagt 
að við getum hagnýtt okkur súrefnið í öllu því lofti. Okkur gagnast aðeins það 
súrefni sem kemst í samband við blóðið í gegnum veggina á lungnablöðrunum. 
Loftinu, sem fyllir öndunarfærin að öðru leyti, höfum við ekkert beint gagn af 
og við öndum því frá okkur án þess að það hafi orðið fyrir neinum breytingum. 
Rúmmál þess lofts sem ekki kemst í samband við blóðið og við náum ekki 
súrefni úr er kallað óvirkt innra loftmagn.

Rúmmál óvirka innra loftmagnsins er við eðlilegar aðstæður allt að 150 
ml. Í rauninni þýðir þetta að við höfum ekki möguleika á að hagnýta nema 
tvo þriðju af því lofti sem við öndum að okkur.

Óvirkt innra loftmagn er rúmtak þess lofts sem við öndum að okkur en lungun 
ná ekki súrefninu úr. Óvirkt innra loftmagn er venjulega um 150 ml.

Samsetning öndunarlofts
Þrátt fyrir að ekki nýtist nema lítill hluti af súrefni loftsins sem við öndum 
að okkur nægir það samt til þess að uppfylla þarfir líkamans og til þess að 
losa hann við koltvísýring. Á töflunni sést hvaða breytingar verða á loftinu 
við öndunina. Loftið sem við öndum að okkur hefur að sjálfsögðu sömu 
samsetningu og loftið í umhverfinu. Í útöndunarloftinu er hins vegar miklu 
minna af súrefni en meira af koltvísýringi. Enn fremur er í því miklu meira 
af vatnsgufu. Loftið er að mestu leyti köfnunarefni sem hefur engin áhrif á 
blóðið. Þar af leiðandi er jafn mikið af því í loftinu hvort sem við öndum því 
að okkur eða frá okkur. Þetta á einnig við um nokkrar aðrar lofttegundir (t.d. 
helíum og aðrar eðallofttegundir).

Innöndunarloft Útöndunarloft

Köfnunarefni 78% 78%
Súrefni 21% 17%

Koltvísýringur 4%
Aðrar lofttegundir 1% 1%
Vatnsgufa 10gr/m3 40gr/m3

Hve mikið loft þurfum við?
Hversu mikið við þurfum af lofti fer eftir því hve mikið við reynum á vöðvana. 
Aukinni áreynslu fylgir aukin brennsla og þar með meira af koltvísýringi í 
blóðinu. Boð berast frá miðtaugakerfinu um að öndunin þurfi að vera örari.

Loftnotkun l/mín

• Algjör hvíld  5–8

• Gangur 10–25

• Hægt skokk 30–50

• Mikil áreynsla í stutta stund 70–100
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Á töflunni sést í grófum dráttum loftnotkun fullorðinnar manneskju við 
mismunandi aðstæður. Að sjálfsögðu er engin leið að ákveða „meðalgildi“ fyrir 
mann í reykköfun. Gildin sem við fáum eru allt frá u.þ.b. 20 lítrum á mínútu 
og upp fyrir 100 lítra á mínútu, allt eftir því hversu mikið menn erfiða. Algeng 
gildi eru milli 40 og 60 lítrar á mínútu. Byrjendur þola álagið ver en hinir, sem 
vanari eru, og þess vegna verður loftnotkun þeirra hlutfallslega miklu meiri.

Loftnotkun á mínútu
Öndunartíðni einstaklings, þ.e. hversu oft hann dregur að sér andann á hverri 
mínútu, og loftmagn í hverjum andardrætti segja til um loftnotkun hans. Með 
því að margfalda saman þessar tölur fæst loftnotkun á mínútu. Ef reykkafari 
er með vel þétta grímu má sjá á loftmælinum hve mikið hann notar af lofti. 
Öndunartíðnin er oftast 12 til 20 skipti á mínútu og rúmmál innöndunar á 
mínútu er þá loftnotkun á bilinu 2.4–10 lítrar.

Öndunarrúmmál x öndunartíðni = loftnotkun á mínútu.

Óvirkt ytra loftmagn
Við venjulegar aðstæður höfum við 
aðgang að fersku lofti alveg við nefið 
á okkur ef svo má að orði komast. Þá 
gerum við mjög lítið af því að anda 
að okkur sama loftinu aftur. Ef við 
hins vegar öndum í gegnum einhvern 
útbúnað horfir málið að sjálf sögðu 
öðruvísi við. Maður sem kafar í sjó eða 
vatni og andar í gegnum langan loft
barka fær loftið inn um efri endann á 
barkanum. Loftið sem hann andar frá 
sér fyllir barkann og þegar hann andar að sér aftur fær hann sama loftið aftur 
ofan í lungun. Ef maðurinn andar eins og hann á að sér fær hann alltof lítið 
af súrefni með loftinu. Loftið sem hann andar að sér verður sífellt mettaðra af 
koltvísýringi og sama er að segja um blóðið í æðum hans. Þegar koltvísýringurinn 
eykst í blóðinu verður öndunin hraðari og manninum fer að líða illa. Ef svo 
heldur áfram fer að bera á svima og vönkun. Mörg slys hafa orðið vegna 
svokallaðra snorkeltækja til öndunar undir vatnsborði, einkum þegar þeir 
sem óvanir eru hafa synt með „snorkla“ með löngum loftbörkum. Jafnvel 
hefur komið fyrir að fólk hafi drukknað af þessum sökum í mjög grunnu vatni. 
Líklega hefur það verið orðið svo vankað af of miklum koltvísýringi í blóðinu 
að það hefur ekki áttað sig á því hvað sneri upp og hvað niður og ekki fundið 
vatnsborðið. Rúmmál þess lofts sem er milli munns og nasa annars vegar og 
fersks lofts hins vegar kallast „óvirkt ytra loftmagn“.

Dæmi: Maðurinn á mynd 7.22 andar í gegnum langan loftbarka. Loftið í 
barkanum er óvirkt ytra loftmagn.

Mynd 7.22 Óvirkt ytra loftmagn er 
rúmmál þess lofts sem fyrirfinnst milli 

öndunarvega og fersks lofts.
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Óvirkt ytra loftmagn er rúmfang þess lofts sem er á milli munns/nefs og ferska 
loftsins.

Öllum öndunarbúnaði fylgir hætta á óvirku ytra lofti. Engin leið er að komast 
hjá því önnur en sú að hafa aðskilda stúta fyrir innöndun og útöndun þétt 
við munninn. Þessu er hægt að koma í kring með bitmunnstykki en þá getur 
maðurinn ekki talað í talstöðina. Í öndunargrímunum í dag er einungis loftið 
undir innri grímunni óvirkt (þegar búið er að setja öndunargrímuna upp). Ef 
ekki væri höfð innri gríma væri allt loftið undir grímunni óvirkt.

Óvirkt loft undir innri grímu öndunargrímu er oftast um 50 ml.

Samkvæmt þessu verður reykkafarinn að anda 0.05 lítrum dýpra en hann er 
vanur, þegar hann er búinn að setja upp öndunargrímuna, til þess að vinna 
upp áhrif óvirka loftsins. Heildarstærð óvirks lofts er samanlagt ytra og innra 
óvirkt loftmagn.

Meðan reykkafari er með öndunargrímu á sér verður hann að anda dýpra 
en venjulega til að fá jafnmikið loft í lungnablöðrurnar og þegar hann er án 
öndunargrímu.

Aukning koltvísýrings
Óvirka loftið undir innri grímunni er svo lítið að reykkafarinn tekur naumast 
eftir að hann þarf að anda ofurlítið dýpra en venjulega, a.m.k. meðan hann 
reynir ekki á sig. En þegar hann fer að erfiða eitthvað að ráði finnur hann 
greinilega að hann verður að anda dýpra en venjulega ef hann ætlar að 
komast hjá alvarlegum einkennum koltvísýringseitrunar. Mikið erfiði krefst 
meiri brennslu í vöðvunum. Aukin brennsla hefur í för með sér meira af 
koltvísýringi. Öndunin verður hraðari. Í byrjun nær reykkafarinn meira lofti 
í hverjum andardrætti en þegar öndunin er orðin allhröð er hætta á að hann 
dragi ekki andann eins djúpt og áður. Hann fær minna loft ofan í lungun í 
hverjum andardrætti.

• Líkamlegt erfiði

• Meiri koltvísýringur í blóðinu

• Maðurinn andar hraðar

• Minna öndunarrúmmál

• Meiri koltvísýringur í blóðinu

• Sálrænt álag

• Maðurinn fyllist skelfingu

• Koltvísýringsaukning

Í hvert skipti sem reykkafarinn dregur að sér andann fær hann minna af lofti 
í lungnablöðrurnar. Hann losnar ekki við koltvísýringinn. Koltvísýringurinn 
hleðst upp í blóðinu. Þetta verður til þess að hann fer að anda ennþá hraðar. 



Slökkvistarf  Reykköfun  • 7

Brunamálaskólinn  7  • 33

Það veldur vanlíðan og andlegri streitu sem hraðar önduninni enn frekar. 
Reykkafarinn er nú kominn í vítahring sem hann kemst ekki úr. Hann finnur 
að hann fær ekki nóg loft þótt hann andi ótt og títt. Ef hann hefur ekki fræðst 
um þessi einkenni og veit ekki hvernig á að varast þau, fer svo að lokum að 
hann fyllist skelfingu og verður að forða sér út. Í versta falli slítur hann af sér 
grímuna í ofboðinu og þá er voðinn vís. Þetta stórhættulega ástand kemur yfir 
manninn fyrst og fremst vegna þess að hann andar ekki nógu djúpt og veldur 
þannig koltvísýringsaukningu í blóðinu. Lungnablöðrurnar fá ekki nóg loft. 
Þetta er kallað oföndun (alveolar hypoventilation eða bara hypoventilation). 
Jafnvel reyndir reykkafarar eiga það á hættu að fá svona einkenni ef þeir 
erfiða of mikið. En vegna þess að þeir þekkja einkennin og kunna að bregðast 
við þeim um leið og þeirra verður vart er engin veruleg hætta á ferðum. Þeir 
sem hafa minni reynslu þurfa að hafa þetta vel hugfast og fylgjast með því 
hvernig þeir anda. Bæði líkamleg og sálræn streita getur orðið til þess að 
reykkafarinn fari að anda of hratt og slíkt leiðir til oföndunar. Áríðandi er 
að hann haldi ró sinni, hvað sem á gengur, og vinni skipulega og fumlaust. 
Reykköfunarstjórnandinn gegnir í þessu sambandi stóru hlutverki. Ef hann 
er rólegur og yfirvegaður hefur hann jákvæð áhrif á menn sína.

Einkenni koltvísýringsaukningar

• Hraður andardráttur

• Ekki nógu djúpur andardráttur

• Köfnunartilfinning

Ef reykkafarinn þekkir einkenni koltvísýringsaukningar í blóðinu þvingar hann 
sig til þess að draga andann djúpt nokkrum sinnum. Það getur verið erfitt 
meðan hann er enn að vinna. Þá er best fyrir hann að hætta alveg að vinna 
rétt sem snöggvast og einbeita sér að því að draga andann eins djúpt og hann 
getur, nokkrum sinnum. Þetta tekur nokkrar sekúndur en þær sekúndur geta 
skipt sköpum og bjargað lífi hans.

Rétt viðbrögð við koltvísýringsaukningu í blóðinu:

• Hættið að vinna um stund

• Dragið andann eins djúpt og hægt er

Auðvitað er langbest að reykkafarinn læri að anda rétt svo að engin hætta 
sé á að of mikið af koltvísýringi safnist fyrir í blóði hans. Það er góð venja 
að reykkafararnir setjist báðir á hækjur sér áður en þeir fara inn í brennandi 
hús og andi djúpt að sér nokkrum sinnum. Þannig má draga mjög mikið úr 
líkunum á koltvísýringsaukningu til að byrja með. Með þessu móti venjast 
menn einnig á að einbeita sér áður en þeir leggja í baráttuna. Sá sem er nýr 
og óreyndur ætti að leggja á minnið og rifja upp fyrir sér við og við að enginn 
þarf meira loft en öndunarbúnaður hans veitir.

Öndunartækni og loftnotkun
Auðvitað er æskilegt að reykkafarinn nýti loftið sem hann ber á sér eins vel 
og mögulegt er. Við vissar aðstæður getur það skilið milli lífs og dauða, að 
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hann viti hvernig best er að nota loftið. Þetta á við, svo að dæmi sé nefnt, 
þegar menn komast ekki út eins fljótt og fyrirhugað er og verða að grípa til 
varaloftbirgðanna (þar sem það á við).

Reykkafari, sem ætlar sér að spara loftbirgðir með því að draga ekki eins djúpt 
að sér andann og hann annars mundi gera, eyðir mjög miklu lofti.

Stuttur andardráttur hefur í för með sér að mjög lítill hluti loftsins kemst 
ofan í lungnablöðrurnar. Með því að draga djúpt að sér andann er tryggt að 
tiltölulega mikið af loftinu komist alla leið ofan í blöðrurnar.

Hér verða bornir saman tveir reykkafarar sem anda með ólíkum hætti. 
Kafari 1 reynir að spara loftið með því að hafa andardráttinn eins stuttan og 
hann getur. Kafari 2 vill komast hjá koltvísýringsaukningu í blóðinu og setur 
sér að anda djúpt. Óvirkt loftmagn er það sama hjá báðum. Dæmi:

Reykkafari 1 Reykkafari 2

Innöndun (ml) 400 1000
Óvirkt innra loftmagn (ml) 150 150
Óvirkt ytra loftmagn (ml) 50 50
Óvirkt loftmagn, samtals (ml) 200 200
Koltvísýringsaukning (ml) 200 800
% „nýtanlegt“ loft 50 80

Reykkafari 1 notar einungis helminginn af loftinu sem til ráðstöfunar er en 
reykkafari 2 hvorki meira né minna en fjóra fimmtu. Til þess að framkvæma 
sömu vinnu þurfa reykkafararnir báðir jafnmikið af súrefni og þurfa að losna 
við jafnmikið af koltvísýringi. Til þess að ráða við það þarf kafari 1 að anda 
miklu örar en kafari 2.

Þar sem heildarsúrefnisþörf mannanna tveggja er jöfn og reykkafari 1 
nýtir einungis helminginn af loftinu sem hann hefur til ráðstöfunar, verður 
loftnotkun hans áberandi meiri en hins kafarans. Auk þess er mikil hætta á 
að koltvísýringur safnist saman í blóði reykkafara 1 vegna þess að hann andar 
svo ótt og títt.

Enginn þarf á meira lofti að halda en öndunarbúnaðurinn veitir.

Reykkafari, sem leitast við að anda djúpt, notar minna loft og minni hætta er á 
að koltvísýringur safnist fyrir í blóði hans heldur en ef hann andar ótt og títt.

Lofttegundir sem hafa áhrif á dreifingu súrefnis um líkamann
Ýmis eiturefni sem komast inn í líkamann við innöndun skaða ekki beinlínis 
öndunarfærin en hafa skaðleg áhrif á önnur líffæri eða líffærastarfsemi. Sum 
þessara efna koma í veg fyrir að rauðu blóðkornin geti flutt súrefnið. Þar á 
meðal er kolsýringur (kolmónoxíð, CO). Kolsýringur er litar og lyktarlaus 
lofttegund. Hann myndast við ófullkominn bruna efna sem innihalda kolefni. 
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Við fullkominn bruna kolefnis (eða kolefnissambanda) myndast koltvísýringur 
(CO2), einnig kallaður koldíoxíð. Sameindir hans eru samsettar úr einni 
frumeind kolefnis og tveimur súrefnisfrumeindum. Sameindir kolsýrings eru 
samsettar úr einni kolefnisfrumeind og einni súrefnisfrumeind. Kolsýringurinn 
er því lofttegund sem getur brunnið, þ.e. bætt við sig einni súrefnisfrumeind 
og orðið að koltvísýringi. Líta má á kolsýring sem millistig í brunaferlinu. 
Lokastigið er koltvísýringur. Ef súrefni skortir er mikil hætta á ófullkomnum 
bruna, þ.e. að mikið myndist af kolsýringi. Þar sem glóð lifir í ösku eða rústum 
má alltaf gera ráð fyrir kolsýringi. Þar sem bruni á sér stað í lokuðu rými hefur 
súrefnið ævinlega gengið til þurrðar að meira eða minna leyti. Þar má alltaf 
gera ráð fyrir kolsýringi.

Á töflunni sést hlutfall kolsýrings í ýmsum lofttegundum.

Rúmm % CO

Brunagas við bruna undir beru lofti 0,1–0,3
Reykur úr reykháfi 0,1–3,0
Útblástursgas brunamótors 2,0–10,0
Reykur frá húsbruna 0,5–10,0
Gas af kolum 4,0–12,0

Þessar tölur eru að sjálfsögðu ekki hárnákvæmar. Við sérstök skilyrði getur 
kolsýringsmagnið orðið miklu meira eða minna en taflan sýnir. Kolsýringur er 
mjög eitraður. Ástæðan er sú að hann binst rauðu blóðkornunum auðveldlega 
og kemur þannig í veg fyrir að súrefnið geti bundist þeim. Við það dregur úr 
flutningi súrefnis með blóðinu um líkamann.

Kolsýringur binst rauðu blóðkornunum u.þ.b. 300 sinnum greiðar en súrefni.

Kolsýringurinn binst rauðu blóðkornunum u.þ.b. 300 sinnum örar en súrefnið. 
Þetta táknar að líkaminn á mun auðveldara með að taka til sín kolsýring en 
súrefni. Ekki þarf nema lítið af kolsýringi í blóðinu til þess að hætta stafi af 
því. Mettunartíminn fer að miklu leyti eftir því hve mikið manneskjan andar. 
Maður, sem erfiðar mikið, andar að sér miklu lofti og því safnast kolsýringur 
tiltölulega fljótt fyrir í blóði hans. Þegar mettunin nálgast 20 hundraðshluta 
fer hann að finna lítilsháttar til í höfðinu, við 30% ber meira á verknum og 
honum fylgir svimi og ógleði. Ef mettunin verður meiri eykst hjartsláttur og 
maðurinn fer að ruglast í ríminu. Við u.þ.b. 40% mettun missir hann meðvitund 
og deyr þegar mettunin er komin upp í 50–80%, mismunandi eftir aðstæðum. 
Við erfiðisvinnu þarf ekki eins mikla mettun til þess að hin ýmsu einkenni 
komi í ljós eins og við hvíld.

Kolsýringsmettun í blóði:

• 20%: Lítilsháttar höfuðverkur.

• 30%:  Meiri höfuðverkur. Svimi og ógleði.  
Hjartsláttur eykst. Hætta á óráði.

• 40%: Meðvitundarleysi.

• 50–80%: Dauði
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Kolefni+Súrefni -> Kolsýringur (CO) Súrefni> Koltvísýringur (CO
2
)

Við bruna í lokuðu rými skyldu menn ávallt vera á verði gagnvart kolsýringi.

Þar sem kolsýringurinn binst rauðu blóðkornunum svo rækilega helst hann 
lengi í líkamanum. Álitið er að það taki u.þ.b. viku að „lofta út“ kolsýringi 
sem safnast hefur saman við einstakt tilfelli. Andi maðurinn að sér kolsýringi 
á þeim tíma, bætist hann við það sem fyrir er. Einkenni kolsýringseitrunar 
þurfa því ekki að benda til þess að maðurinn hafi andað að sér mjög miklu 
af eitrinu í einu. Ástæðan getur eins verið sú að hann hafi andað að sér litlu 
magni af efninu í nokkur skipti á stuttu tímabili. Hann hefur þá ekki andað 
að sér svo miklu í hvert skipti að það hafi getað valdið eitrunareinkennum.

Kolsýringur getur safnast fyrir í líkamanum þótt maðurinn andi honum ekki að 
sér nema við og við um nokkurt skeið.

Þau einkenni sem slökkviliðsmenn þekkja best í starfi sínu eru væg. Þeirra 
verður vart, svo dæmi sé tekið, ef einstaklingur hættir of snemma að nota 
öndunartækin þar sem hann er að störfum í brennandi húsi. Algengt er að 
verkurinn ágerist og sé verri næstu klukkustundirnar á eftir og oft linnir honum 
ekki fyrr en næsta dag. Ef einkennin eru slæm er réttast að aðilinn leggist inn 
á sjúkrahús. Þar er hægt að flýta fyrir „útloftuninni“ með því að láta hann 
anda að sér súrefni með yfirþrýstingi, t.d. í súrefnisklefa.

Gætið þess því að anda ekki að ykkur reyk áður en farið er í reykköfun. 
Reykurinn getur innihaldið kolsýring sem hleðst upp í líkamanum.

Lofttegundir sem hafa áhrif á öndunarfærin
Bæði kolsýringur og koltvísýringur eru fyrir á brunastað. Ef mikið er af koltví
sýringi er það einnig hættulegt. Koltvísýringur myndast við fullkominn bruna 
á lífrænum efnum. Hann myndast því einnig við brennsluna sem fram fer 
í líkamanum. Fullvaxin manneskja skilar frá sér á að giska 20 lítrum af 
koltvísýringi á klukkustund við létta vinnu. Við erfiði eykst magnið verulega. 
Koltvísýringur er hættulegur vegna þess að hann virkar á öndunarmið stöðv
arnar í heilanum. Ef magnið eykst í loftinu örvast öndunin til að byrja með. 
Bæði öndunarhraðinn og magnið í hverjum andardrætti eykst. Ef koltvísýringur 
er 2% af rúmmáli loftsins sem maður andar að sér, eykst loftnotkunin á mínútu 
um 50%, á að giska. Ef magnið er 3% af rúmmálinu tvöfaldast það sem maður 
andar að sér á mínútu og við 5% er magnið orðið þrefalt. Ef magnið eykst 
verða áhrifin þau (mism. eftir tímalengd og erfiði) að maður fær andþrengsli. 
Maður svitnar og fær aukinn hjartslátt, höfuðverk og svima. Ef magnið fer yfir 
5% að rúmmáli missir maður meðvitund og deyr fljótlega ef magnið fer yfir 
8%. Mikið af koltvísýringi er til dæmis að finna þar sem kolsýruslökkvitæki 
eða kerfi hefur „slegið út“.
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7.1.4 Öndunarvernd

Öndunarfærin – Stór flötur sem lítið ber á
Menn láta það sjaldnast bregðast að verja húðina fyrir áföllum við björgunar
störf. En fæstir hugsa út í það að öndunarfærin eru miklu stærri að flatarmáli 
en húðin og þar að auki miklu berskjaldaðri fyrir ýmsum áhrifum sem ástæða 
er að varast. Flatarmál öndunarfæranna er hvorki meira né minna en 50 
sinnum stærra en húðarinnar. Öndunarfærin eru einnig í hættu af ýmsum 
öðrum ástæðum.

Líkamsyfirborð fullvaxta manns er um 2m2 en samanlagt flatarmál 
öndunarfæranna er um 100m2.

Djúpt ofan í lungunum er ekki fyrir hendi sársaukaskyn sem varar okkur við 
ef við höfum andað að okkur ertandi eða tærandi lofttegundum. Í byrjun er 
ekki víst að við finnum fyrir óþægindum eða sársauka. Þegar lungun skaðast 
af tærandi efnum koma samt fram alvarleg einkenni, t.d. öndunarerfiðleikar. 
Iðulega koma einkennin ekki í ljós fyrr en eftir margar klukkustundir. Einnig 
er sá munur á húðinni og öndunarfærunum að líkaminn hefur ekki eins mikla 
möguleika á að bæta fyrir tjón sem verður á öndunarfærunum og á húðinni. 
Ef við fáum ertandi eða tærandi efni á húð finnum við fyrir því fljótlega og 
getum skolað eða þurrkað þau af. Þetta á ekki við um öndunarfærin. Meira 
að segja á sjúkrahúsi er ekki hægt að fjarlægja það sem einu sinni er búið að 
taka sér bólfestu djúpt í lungunum. Hægt er að vinna á móti því með lyfjum 
en sjaldnast er hægt að ná því burtu. Slökkviliðsmenn verða því að nota 
öndunarverjur sem loka úti ertandi og tærandi efni.

Einkenni öndunarfæranna

• Stórt yfirborð

• Sársaukaskyn vantar djúpt í lungunum

• Ekki er hægt að bæta orðinn skaða með góðu móti

Slökkviliðsmenn verða að nota öndunarverjur sem loka úti ertandi og tærandi 
efni.

Brunagas er hættulegt heilsunni
Við slys þar sem „kemísk“ (efnafræðileg) efni koma við sögu komast björgunar
menn stundum í tæri við hættulegar lofttegundir í miklum mæli. Með hjálp 
leiðarvísis um hættuleg efni er oftast hægt að ákveða hvers konar verjur henta. 
Við bruna er hins vegar ekki alltaf eins auðvelt að átta sig á þessu. Hitinn er 
mikill og ýmis efni fara þar af leiðandi að mynda ný efnasambönd sín á milli. 
Þótt upphaflegu efnin séu alveg meinlaus kunna að myndast stórhættuleg 
efni, ertandi eða beinlínis eitruð. Nú á dögum er miklu meira um hvers konar 
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gerviefni í híbýlum manna og á vinnustöðum heldur en var á tímum forfeðra 
okkar. Þessi efni gera það að verkum að brunar eru miklu hættulegri nú en 
áður en notkun þeirra varð svo almenn.

Við húsbruna myndast mikill hiti og þá verða til mjög hættuleg efnasambönd.

Öryggishlutfall
Sá sem staddur er í óþekktu og hættulegu umhverfi verður að nota öndunar
verjur sem gefa eins mikla vörn og kostur er á. Þar sem vitað er hversu mikil 
áhættan er, er stundum hægt að komast af með verjur sem ekki eru mjög 
fullkomnar. Þetta á við ef ekki er hætta á heilsuspillandi lofttegundum.

 magn í umhverfislofti
Öryggishlutfall = ———————————
 magn í öndunargrímu

Hugtakið öryggishlutfall er notað um hlutfall ákveðins efnis í umhverfisloftinu 
annars vegar og hins vegar í loftinu inni í öndunargrímunni. Ef við gefum 
okkur að magn efnisins í loftinu umhverfis manninn sé hundraðfalt á við loftið 
í grímunni fáum við varnarhlutfallið 100. Ef magnið í loftinu umhverfis er 
þúsund sinnum meira verður stuðullinn 1000 og þannig áfram.

Innleki
Ef öryggishlutfallið er þekkt er auðvelt að reikna út hve mikið loft hefur komist 
inn í grímuna utan frá.

 1
Hlutfall innleka = 100 ————————
 öryggishlutfall

Venjulega er þessi innleki tilgreindur í hundraðshlutum. Verjur með öryggis
hlutfallinu 1000 eru þá með innleka sem er 0,1%. Iðulega nægir þessi vörn, 
t.d. við ýmsa verksmiðjuvinnu. Hins vegar þurfa björgunarmenn stundum á 
miklu betri vörn að halda.

Öndunarverjur björgunarmanna mega ekki hafa lægra öryggishlutfall en 
100.000, þ.e. innlekinn má ekki fara yfir 0,001%.

Sem dæmi má nefna að þar sem plast brennur eða þar sem viss „kemísk“ efni 
hafa sloppið út verða björgunarmenn að hafa verjur með öryggishlutfallinu 
100.000 (þ.e. hámarksinnleka 0,001%). Til þess að mæla innlekann er notað 
tæki, sem kallast gasgreinir.

Ef reykkafari sem er með öndunargrímu verður var við loftið umhverfis (reyklykt, 
erting) er víst að innlekinn er ekki undir 0,1%. Hann verður að draga sig 
samstundis í hlé ef hann getur ekki gert neitt við lekanum.
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Ef reykkafari finnur lykt sem er svo megn að hann verkjar í nefið má gera 
ráð fyrir að innlekinn sé meiri en 0,1%. Gríman er þá svo léleg að hann 
verður samstundis að draga sig í hlé. Hann ætti samt fyrst að athuga hvort 
yfirþrýstingurinn sé á.

Leki vegna mismunandi aðlögunar
Mikilvægasta hlutverk öndunargrímunnar og annars búnaðar til hlífðar 
öndunar færunum er að tryggja að mönnum berist nóg af ómenguðu lofti 
óháð ástandi loftsins í umhverfinu. Andlitsfall eða takmörkuð færni manna 
í að setja á sig grímuna má ekki verða til þess að búnaðurinn bregðist þegar 
mikið liggur við. Kerfið verður að vera fullkomlega þétt á hverju sem gengur. 
Í grímum án yfirþrýstings myndast yfirþrýstingur þegar andað er frá sér og 
undir þrýstingur þegar maður dregur að sér andann. Þrýstingsmunurinn fer 
eftir loftnotkun grímuberans, gerð búnaðarins og hönnun loftræstikerfisins. 
Undirþrýstingurinn sem verður við innöndun getur valdið því að eitraðar 
lofttegundir komist inn þar sem brún grímunnar liggur að andlitinu. Innlekinn 
verður því meiri sem undirþrýstingurinn er meiri.

Sænskar vinnueftirlitsreglur
Athuganir hafa leitt í ljós að engin leið er að ná öryggishlutfallinu 100.000 
í sambandi við venjulegar grímur. Jafnvel þótt þær liggi alveg þétt og ekkert 
sleppi í gegn til að byrja með fer samt að leka meðfram brúnunum þegar andað 
er ótt og títt eða andlitsvöðvar hreyfðir. Eina raunhæfa leiðin til að draga úr leka 
af þessu tagi er að nota reykköfunartæki ásamt öndunargrímu með dálitlum 
yfirþrýstingi gagnvart umhverfisloftinu (svokölluðum öryggisþrýstingi). Þá 
er engin hætta á að hinar eitruðu lofttegundir komist inn í grímuna þar sem 
ekki getur lekið inn í rými með hærri þrýstingi (ef gríman er mjög lek er þó 
hugsanlegt að hvirfilhreyfingar valdi ofurlitlum innleka).

Ef notaður er búnaður með öryggisþrýstingi, þarf hann alltaf að vera í sambandi 
þegar tækin eru notuð. Þetta gerist sjálfkrafa í sumum tækjum.

Öndunarmótstaða
Mikið óvirkt loftmagn veldur því að meira þarf að taka á til þess að ná fullnægj
andi loftskiptum djúpt í lungunum. Þegar unnið er með grímu verður einnig að 
yfirvinna viðnámið í grímunni og í búnaðinum. Til dæmis þarf átak til þess að 
opna inn og útöndunarventlana. Hægt er að sýna á skýringarmynd þá vinnu 
sem fólgin er í önduninni. Hún er þá sett fram sem þrýstingsrúmtaks vinna 
þar sem flatarmálið er í ákveðnu hlutfalli við öndunarvinnuna. Andardráttur 
hefst við punktinn A í mynd 7.23. Til að byrja með dregur úr þrýstingnum og 
við það stækkar rúmtakið. Við punktinn B er innönduninni lokið. Útöndunin 
hefst og þrýstingurinn færist í aukana. Síðan minnkar rúmtakið smátt og smátt 
þar til við erum aftur komin niður á punkt A.
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Leitast er við að minnka óvirka loftrýmið og draga úr viðnámi gegn önduninni 
eins og hægt er.

Afkastageta öndunarbúnaðar
Öndunarbúnaður verður að sjálfsögðu að tryggja fullnægjandi loftflæði við allar 
aðstæður. En þess er einnig krafist að notandinn fái loftið nógu fljótt. Hugtakið 
loftendurnýjun á mínútu táknar fyrst og fremst notkunartíma reykköfunar
tækisins. Hámarksloftflæðið, þ.e. svokallað andrárgildi (momentangildi), segir 
til um rýmd loftþrýstijafnarans. Loftflæðið í öndunarfærunum er mismikið, 
allt frá 0 og upp í 300 lítra á mínútu. Eftir því sem loftendurnýjun á mínútu 
er meiri eykst líka hámarkslofthraði við upphaf innöndunar.

Til þess að öndunarbúnaður virki eins og hann á að gera og til þess að 
manninum sem ber hann líði vel verður hann að geta skilað a.m.k. 250 lítrum 
af lofti á mínútu án teljandi öndunarviðnáms.

Útreikningur á loftnotkun
Áríðandi er að reykköfurum sé kennt að hafa stjórn á loftnotkuninni. Of 
mikil loftnotkun bendir til þess að kafarinn noti ekki rétta tækni við að anda. 
Loftnotkun í sambandi við reykköfunartæki er reiknuð samkvæmt jöfnu 1.1.

Jafna 1.1

 V x( M1 - M2 )
L = ————————————————————
 T

L = loftnotkun (l/mín).
V = rúmmál kúts (l).
M1 = þrýstimælir í upphafi aðgerðar (bör).
M2 = þrýstimælir við lok aðgerðar (bör).
t = aðgerðartími (mín).

Mynd 7.23 Öndunarvinna er sýnd á myndinni sem 
breytingar á hlutfalli þrýstings og rúmtaks brjóstkassans.
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Dæmi: Reykkafari sem notar Spiromatic 323 hefur tvær loftflöskur og eru 3 
lítrar lofts í hvorri. Samanlagt rúmmál flasknanna (V) er því 6 lítrar. Í upphafi 
sýnir þrýstimælirinn (M1) 280 bör og í lokin (M2) 80 bör.

Tíminn (t) er 20 mín. Með því að setja þessi gildi inn í jöfnuna má finna 
loftnotkunina (L).

 6 x ( 280 - 80 )
L = ——————————
 20

L = 60

Reykkafarinn notar 60 lítra lofts á mínútu.

Ýmsar tegundir öndunarverja
Þótt flest af því sem hér hefur verið greint frá gildi almennt um mismunandi 
tegundir öndunarbúnaðar hefur þó verið lögð mest áhersla á reykköfunartæki 
með yfirþrýstingi. Ástæðan er sú að þetta er eini búnaðurinn sem veitir nógu 
góða vörn (öryggishlutfall 100.000) á stöðum þar sem eldur geisar eða þar 
sem vænta má eitraðra lofttegunda. Enda viðurkennir Mannvirkjastofnun ekki 
aðrar tegundir reykköfunartækja. Slík tæki má ekki flytja inn til landsins án 
viðurkenningar Mannvirkjastofnunar samkvæmt Reglugerð um reykköfun og 
reykköfunarbúnað.

Við sumar aðstæður kann þó að vera raunhæft að nota aðrar tegundir 
öndunarbúnaðar.

Mynd 7.24 Andrárgildi loftflæðis getur verið allmikið við 
kröftuga öndun. Á myndinni er borið saman streymið við 

loftnotkun 40 l/mín og við 120 l/mín. Þrýstingurinn er mældur í 
grímunni að loftþrýstijafnara með yfirþrýstingi.
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Við reyk- og efnaköfun er skylt að nota viðurkenndan öndunarbúnað, þ.e. 
reykköfunartæki með yfirþrýstingi.

Síugrímur af ýmsum gerðum tíðkast einkum í iðnaði til þess að verja starfsmenn 
fyrir ryki og uppleystum efnum í andrúmsloftinu. Í sumum tilvikum duga 
grím ur með sérstökum síum sem vörn gegn lofttegundum í litlu magni 
(minna en 1% rúmmáls). Þar sem menn þekkja ekki aðstæður er þó alls ekki 
ráð legt að nota síugrímur þar eð ýmsar lofttegundir sleppa í gegnum þær. 
Þar sem eldar brenna er oft skortur á súrefni og við slíkar aðstæður henta 
síugrímur alls ekki. Samt sem áður eru síugrímur ekki með öllu óbrúklegar 
við einstaka björgunaraðgerðir, þá helst til að verjast sóti og öðrum ögnum 
meðan verið er að slökkva í glóðum. Síugrímur geta þó aldrei komið í staðinn 
fyrir reykköfunartæki. Þær á að nota sem viðbótaröryggisráðstöfun þegar búið 
er að ganga úr skugga um að reykköfunartæki séu ekki lengur nauðsynleg. 
Sótagnir í loftinu eru varhugaverðar heilsu manna. Langur tími getur liðið 
þar til áhrifin koma fram. Þess vegna er æskilegt að nota síugrímu þar sem 
það á við.
Ferskloftstæki eru ekki notuð við björgunarstörf. Þau eru þannig að ferskt 
loft berst eftir slöngu sem liggur út fyrir svæðið. Reyndar er svona búnaður 
notaður við ákveðnar staðbundnar aðstæður, t.d. í iðnaði. Í fullkomnum 
ferskloftstækjum kemur loftið úr þrýstiloftskerfi. Öndunarviðnámið í þeim 
er miklu minna en í áður nefndum gerðum.

Mynd 7.25 Einföld skýringarmynd 
af loftstreymi í reykköfunargrímu. 

Öndunartæki með yfirþrýstingi 
(grunnmynd af Interspiro).

Mynd 7.26 Þéttur klæðnaður og 
öndunar búnaður er góð vörn gegn 
miklum hita. Slökkviliðs maðurinn 

á myndinni hefur orðið fyrir 
geislunarvarma sem var a.m.k. 500°C. 

Andlitið og hálsinn hafa sloppið 
án áverka en hins vegar brenndist 

maðurinn lítilháttar undir axlarólum 
reykköfunartækisins því þær hafa þrýst 

burt loftinu sem var undir þeim.
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Súrefnistæki eru með svokölluðu „lokuðu kerfi“. Loftið er notað aftur og aftur. 
Það fer í gegnum hreinsi hylki þar sem eftir verður koltvísýr ingur og vatnsgufa. 
Sérstakur búnaður skammtar súrefn ið. Súrefnis tækin voru algengasti öndunar
búnaðurinn þar til þrýstilofts tækin komu til sögunnar á miðjum fimmta áratugn
um. Þau hafa verið allsráðandi síðan. Helsti ókostur súrefnis tækjanna er sá að 
þau eru allflókin. Notkun þeirra krefst mikillar kunnáttu og mikill tími fer í 
þrif og viðhald. Loftið í súrefnistækjum verður allheitt vegna þess að súrefnið 
er endur unnið úr útöndunar lofti. Ennfremur hitnar loftið við endur vinnsluna. 
Innöndunar loftið verður u.þ.b. 45–50°C og það hefur í för með sér verulegt álag 
á notandann. Annar ókostur tækj anna er sá að þau hreinsa koltvísýr inginn 
ekki alveg úr útöndunar loftinu. Þótt magnið í innöndunar loftinu aukist ekki 
nema lítið fylgja því óþægindi og aukin hætta á rangri öndun. Helsti kostur 
súrefnis tækjanna er sá að þau virka lengi miðað við þyngd. Eldri gerðir voru 
flestar gerðar fyrir klukkutíma notkun. Nýrri gerðir duga marga klukkutíma í 
senn. Það takmarkar notkunartíma 
þrýstiloftstækjanna að notandinn 
verður að bera þau. Venjulega eru 
tækin útbúin fyrir 30–45 mínútna 
vinnu. Ef reyk kafari tæki með sér 
birgðir til lengri tíma mundi hann 
lítið geta unnið vegna þyngslanna. 
Við allar venjulegar aðstæður eru 
þreyta og hiti það ráðandi eftir 
hálf tíma reykköfun að reykkafar
inn verður að fá hvíld. Stundum 
kemur þó fyrir að reykkaf ari þurfi 
að halda áfram lengur. Ef hann þarf 
að fara eftir löngum göngum til 
þess að komast að eldinum verður 
hann ef til vill að hverfa fljót lega frá 
hálfunnu verki. Þegar svona stendur 
á koma engin önnur tæki til greina 
en súrefnistæki eða reyk köfunar
grímur, sem tengjast loft birgð um 
utan húss um hæfilega langa slöngu. 
Í raun þýðir þetta að hver reykkafari 
verður að eiga sína eigin grímu. Til 
þess að ná öryggis hlutfallinu 10.000 
verður hann að vera vel rakaður.

Við öll venjuleg skilyrði á að 
nota reykköfunar tæki með yfirþrýstingi við reyk og efna köfun. Öndunar ventill 
reykköfunar grímu er með auka búnaði fyrir yfirþrýst ing. Hluti af þessum búnaði 
er gorm lestað öryggis þenslu spjald (membran) sem ásamt stillispjaldinu myndar 
yfirborðs þrýstihólf. Þetta hólf viðheldur öryggisþrýstingi í öndunarventli og 
grímu. Öryggisspjaldið virkar einnig sem þétting ef lofttegundir eða vökvar 

Mynd 7.27 Dæmigerð stýrieining 
reykköfunartækja með yfirþrýstingi
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sprautast af miklum krafti á öndunarventilinn. Öryggisloftið er þurrt og 
svalandi (vegna útþenslu). Loftið er leitt yfir sjónglerið og kemur í veg fyrir 
að raki þéttist á því.

Ef leiðin er lengri en svo að loftbirgðir þrýstiloftstækis endist verður í stað þess 
að nota súrefnistæki án öryggisþrýstings. Súrefnistækið má ekki hafa lægra 
öryggishlutfall en 10.000. Þegar kennt er á tækin verður ávallt að mæla leka inn í 
grímu hjá hverjum og einum.

Varaloft
Hvort sem um er að ræða reykköfunartæki eða súrefnistæki skiptir miklu máli 
að reykkafarinn fylgist með því þegar loftið eða súrefnið fer að minnka. Að 
sjálfsögðu verður reykkafarinn að fylgjast reglulega með þrýstimælinum svo 
að hann geti dregið sig í hlé í tæka tíð. Við erfiðar aðstæður má búast við að 
loftnotkunin verði jafnvel ennþá meiri en menn gera ráð fyrir.

Á öllum viðurkenndum tækjum í dag fer viðvörunarflauta eða bjalla í 
gang þegar loftmagnið, sem eftir er í kútnum, er komið niður í 20–25%, u.þ.b. 
50 bör, og gefur þannig til kynna að loftið sé á þrotum. Bjallan/flautan gerir 
viðvart á meðan eitthvað er eftir af lofti í kútnum. Ekki þarf lengur að opna 
sérstakan loftventil til þess að nýta varabirgðirnar eins og á eldri tækjum. 
Viðvörunarbjallan/flautan er síðasta viðvörun, í reynd ættu reykkafararnir að 
vera farnir út þegar hún byrjar. Þá fara reykkafararnir alltaf út saman.

7.2  Verkleg 
Reykköfun

7.2.1  Hverju á að klæðast 
innan undir slökkvigalla?

Áður en farið er í reykköfun þarf að huga að 
hverju eigi að klæðast. Þarna er um tvennt að 
ræða, annars vegar slökkvigallann sjálfan, en 
um gerð hans gildir reglugerð um hlífðarbúnað 
slökkviliðsmanna. Hins vegar er um að ræða 
þann fatnað sem reykkafari á að vera í undir 
slökkvigallanum. Hann skal vera úr efnum 
sem bráðna ekki við hita s.s. ull eða bómull og 
helst í marglaga fatnaði. Ullarföt eru einhverjar 
bestu kuldaflíkur sem til eru. Ástæðan fyrir 
því eru hárin í ullinni sem skapa loftrúm á 

Mynd 7.28 Verið alltaf  
í þeim fatnaði sem  

ykkur er úthlutaður
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milli flíkur og þess sem í flíkinni er, sem og þeirrar flíkur sem næst liggur. 
Loft er einhver besta einangrun sem til er og þarna hafa því skapast tvö lög 
af einangrun. Það er mjög nauðsynlegt að klæða af sér hitann með mörgum 
lögum af fatnaði sem t.d. gæti verið bolur, skyrta, peysa og síðast marglaga 
slökkvigalli. Þetta tryggir að loftlag sé á milli hvers lags og það virkar sem 
einangrun. Gætið þó að því að klæðast ekki of miklu þannig að hiti og sviti 
lokist inni, slíkt gæti orsakað hitalost.

Menn skyldu ætíð nota allan þann hlífðarfatnað sem þeim er úthlutaður, 
nota hann rétt og gæta þess að viðhalda honum og þrífa hann reglulega.

Hlífðarfatnaðinn á að bera eins og til er ætlast, ekkert má verða útundan. 
Það er hluti af vinnusiðferði stéttarinnar og samstöðu vinnufélaga að hver og 
einn leggi sig allan fram og þurfi aldrei að draga sig í hlé vegna slæms frágangs 
á fatnaði eða öðrum búnaði.

7.2.2 Að setja á sig tækin
Reykköfunartæki eiga alltaf að snúa þannig að kranarnir vísi niður þegar þau 
eru komin á bak reykkafarans. Þetta er m.a. gert til þess að minnka líkurnar á 
að menn festi tækin, en einnig til að auðveldara sé að ná til krananna. Alltaf 
ætti að yfirfara tækin fyrir notkun, þ.e. athuga hvort kútar séu fullir, að innsigli 
sé á þeim (þar sem það á við), allar ólar og læsingar í lagi o.s.frv. Í mörgum 

Mynd 7.29 Tæki  
sett yfir höfuð

Mynd 7.30 Reykköfunartækinu sveiflað á bakið 
líkt og bakpoka, passið alltaf vel upp á maskann
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slökkvibílum eru tækin í sérstökum festingum í sætum bílanna og auðvelt að 
„setjast í þau“ og spenna á bakið. Að öðru leyti eru a.m.k. tvær aðferðir til þess 
að setja tækin á sig; annars vegar að steypa tækinu yfir höfuðið og láta ólarnar 
setjast á axlirnar eða nota bakpokaaðferðina þar sem tækinu er sveiflað upp 
á bakið líkt og bakpoka. Þá er mittisólin hert þægilega og maskinn svo settur 
upp (sjá nánar í kaflanum um ásetningu maskans).

Þegar steypitæknin er notuð eru burðarólarnar fyrst fullopnaðar, krönum 
tækisins snúið upp, haldið um miðju kútanna sem og um loftslönguna við 
maskann, tækinu steypt yfir höfuðið og það látið setjast á axlirnar og hálsól 
maskans sett um höfuðið til þess að maskinn rekist ekki í og skemmist. Næst 
er strekkt á burðarólunum þannig að tækið sitji vel á bakinu og þá er mittisólin 
fest og hert að.

Þegar notuð er bakpokaaðferðin er tekið um burðarólarnar þeim megin sem 
loftmælirinn er og með hinni hendinni er haldið um slönguna við maskann, 
kraninn snýr niður. Tækjunum er síðan sveiflað upp á bakið. Næst er strekkt 
á burðarólunum þannig að tækið sitji vel á bakinu og þá er mittisólin fest og 
hert að.

Í mörgum tilfellum er gott að slaka aðeins á burðarólunum og láta tækin 
sitja meira á mittinu til þess að loftlag til einangrunar geti myndast undir 
ólunum og við brennumst síður.

7.2.3 Að setja á sig grímuna
Gríman er sett á höfuðið og löguð þannig að 
auðvelt sé að herða hana. Gott er að lúta höfði 
og láta grímuna þannig sitja rétt miðað við 
höfuðið. Þá er hert samtímis á ólun um; þeim 
neðri fyrst, síðan þeim efri. Haldið niðri í ykkur 
andanum á meðan þetta er gert. Gætið ykkar að 
herða maskann ekki of fast, það gerir köfunina 
óþægilega og eykur hættu á höfuðverk sem 
getur valdið því að menn fara út löngu áður 
en loftbirgðir gefa tilefni til. Herðið ólarnar 
þéttingsfast og prófið þéttleikann með því að 
reyna að anda að ykkur. Séu þær nógu þéttar 
á maskinn að dragast að andlitinu og ekkert 
loft að komast inn. Skrúfið því næst frá tækinu 
og fylgist með loftmælinum stíga upp í það 
loft magn sem gefið er upp fyrir tækið. Til að 
athuga hvort heyrist í viðvörunarflautunni er 
skrúfað fyrir tækið aftur og fylgst með loftmæl
in um falla niður við rólega öndun og á þá viðvörunarflautan að byrja að láta 
heyra í sér við 30–50 bör. Þá er tækið opnað aftur. Munið að opna alveg fyrir 
kútana og skrúfa síðan hálfhring til baka. Sé ekki fyllilega opið fyrir tækin geta 
menn lent í erfiðleikum þegar loftið minnkar því þá haga tækin sér eins og um 
loftleysi sé að ræða.

Mynd 7.31 Reykkafari lútir 
fram, strekkir neðri böndin 

fyrst, síðan efri böndin
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Í hvert sinn sem viðvörunarflautan byrjar að flauta óvænt (þ.e. þegar ekki er 
ástæða til að ætla að loft sé búið af eðlilegri loftnotkun) skal grípa til kranans 
og athuga hvort hann sé fullopinn. Það getur verið misjafnt milli tækja hvort 
lungað sé fast við grímuna eða því smellt upp í hana við notkun. Schott og 
Fenzy reykköfunartækin eru bæði með lungað laust þannig að því er smellt 
á grímuna en Interspiro er með lungað fastskrúfað, svo dæmi séu tekin. 
Setji maður maskann á sig án lungans má þéttiprófa með því að herða ólar, 
leggja lófann yfir opið og draga að sér andann. Flautuprófið ætti þó alltaf að 
framkvæma þegar allt er tengt. Þar sem menn hafa mismunandi andlitsfall 
er ekki víst að sú gríma sem fylgir tækinu passi fullkomlega á andlit allra. 
Hægt er að fá mismunandi stærðir af grímum og ættu menn að íhuga það ef 
þeir eru ekki fullsáttir.

7.2.4 Lokayfirferð
Áður en reykkafararnir fara inn í brennandi byggingu ættu þeir alltaf að 
yfirfara fatnað hvors annars.

Athuga ætti hvort:

• Slökkvigallinn sé vel lokaður, alveg upp í háls.

• Stroff vettlinganna sé innan undir slökkvigallanum.

• Reykköfunartæki og allar ólar þess sitji rétt.

• Gríman/maskinn liggi með ólar rétt og þétt að andlitinu.

• Loftkúturinn sé fullopinn, ath! Hálfhring til baka.

• Eldhetta og hjálmur sitji rétt.

• Flassljós (strope) logi.

• Talstöðvarsamband virki rétt.

• Fyllt hafi verið út á reykköfunarstjórnborð.

• Stúturinn sé rétt stilltur.

7.2.5 Reykkafararnir hefja aðgerðir
Þegar komið er á eldstað ættu reykkafararnir að vera tilbúnir til aðgerða. Þeir 
hafa klæðst öllum hlífðarfatnaði, sett upp öndunarbúnað, prófað talstöðvar
samband. Rétt er að prófa stillingu stútsins áður en farið er inn og tryggja að 
nægur slaki sé á slöngunni fyrir áætlaða vegalengd. Reykköfunarstjórnandinn 
ákveður hvar hann hefur bækistöð meðan menn hans eru inni og lætur þá 
strax vita hvar hún er. Stjórnandinn setur upp bækistöð þar sem engin hætta 
er á ferðum. Ef kafararnir verða að hörfa eiga þeir að leita til bækistöðvarinnar. 
Bækistöðin á að vera eins nærri inngöngustaðnum og kostur er en þó í öruggri 
fjarlægð. Reykköfunarstjórnandinn getur þá jafnvel séð til mannanna og stutt 
er fyrir hann að fara ef hann þarf að koma þeim til hjálpar.

Reykköfunarstjórnandinn verður að vera meðvitaður um ábyrgð sína. Hann 
velur heppilegan stað fyrir bækistöð. Hann stýrir aðgerðum, hann hefur rétt 
til þess að skipa hinum fyrir og taka ákvarðanir. Hann ber þar af leiðandi 
töluverða ábyrgð á lífi og limum reykkafaranna.
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Aðstæður við reykköfun geta breyst á svipstundu.  
Yfirmaður aðgerðanna ákveður til hvaða öryggisráðstafana skuli gripið ef ráðist 
er í reykköfun við mjög varhugaverðar aðstæður.  
Slangan vísar leiðina út – slepptu henni aldrei!  
Stúturinn er besta vörn þín – hafðu hann ávallt til reiðu!

Sá reykkafari sem framar er, stjórnar stillingu stútsins og er hann jafnframt 
stjórnandi reykkafarateymisins. Hann brýtur sér leið að eldinum. Félagi hans 
fylgir á hæla honum. Það er grundvallarregla að þeir haldi stöðugt nánu 
sambandi og þeir verða báðir að halda í slönguna eða leiðast.

Grundvallarregla reykköfunar nr. 1:
Allt sem þú gerir, gerir þú með félaga þínum.  
Við reykköfun gerir þú ekkert einn þíns liðs!

Eftir því sem aðstæðurnar eru erfiðari er mikilvægara að þeir fylgi þessari 
reglu. Þeir verða að styðja hvor annan með ráðum og dáð og verja gegn áföllum.

Bækistöð stjórnandans:
Frá henni leggja kafararnir upp í ferð sína að eldinum.  
Meðan þeir eru inni á stjórnandinn að vera í bækistöðinni.

Reykköfunin/grundvallarreglur
Áður en farið er inn verða reykkafararnir og reykköfunarstjórnandinn að ákveða 
hvort fara skuli hægri eða vinstri leit. Þetta er gert til þess að stjórnandinn geti 
sent aðra reykkafara inn í rýmið og þá í gagnstæða átt. Einnig er mikilvægt að 
vitað sé á hvaða leið reykkafararnir hafi verið ef eitthvað kemur fyrir.

Mynd 7.32 Reykkafararnir skipta með sér verkum  
í samræmi við venjur í starfinu. Skiptingin verður  

að vera ljós áður en reykköfun hefst.
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Þegar farið er inn í reykinn haldast reykkafararnir í hendur. Reykkafari I 
setur handarbakið í vegg, lætur reykkafara II koma beint út frá sér og mynda 
90° horn á vegginn. Saman þreifa þeir sig áfram og reyna að ná yfir eins stórt 
svæði og hægt er. Reykkafari I verður alltaf að stjórna og láta reykkafara II 
vera á réttum stað, þ.e. hann hefur ekkert annað en hönd félaga síns til þess 
að ákvarða stöðu sína. Ástæða þess að handarbakið er notað við leitina er sú 
að lendi menn í óvarinni rafmagnsleiðslu veldur ósjálfráða taugakerfið því 
að menn kippa hendinni að sér en kreppa ekki eins og gæti gerst væri lófinn 
notaður. Til öryggis strjúka þeir einnig ávallt öðrum fæti yfir gólfið fyrir framan 
sig áður en þeir stíga í hann til að tryggja að detta ekki niður um gat í gólfi, 
um tröppur, mishæð eða annað þ.h. Þegar farið er inn til vinstri á að fylgja 
vinstri leit inn í hvert herbergið á fætur öðru og hvergi hlaupa yfir t.d. hurð 
eða stigagat.

Reykkafararnir skoða vel 
rýmið undir 0línunni í hverju 
herbergi sem þeir koma að þar 
sem reykurinn leggst oft ekki 
alveg niður á gólfið. Gott er að 
hafa ljós við höndina þótt oft 
geri það bara ógagn og virki 
líkt og notuð væru háu ljósin 
á bíl í þoku. Einnig væri gott 
að nota staf (blindrastaf) eða 
kúbein við þessa leit.

Reynið að átta ykkur á hvað 
fólk í þessari byggingu gæti 
hafa gert í þessum elds voða. 
Hvar er líklegast að mann
eskja hafi leitað skjóls eða 
gefist upp? Við glugga eða Mynd 7.34 Leitarmynstur. Fylgið alltaf vegg.

Mynd 7.33 Staðsetning reykköfunarstjórnanda
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hurðir? Hafa börn falið sig í 
fataskápnum eða undir sófan
um? Skipuleggið strax leitina 
í herberginu. Leggið á minnið 
einstaka hluti í herberg inu sem 
þið sjáið eða þreifið á ef þið 
skylduð sjá þá aftur. Ef óljóst 
er hvort búið sé að leita í hluta 
herbergis ins verður að fara til 
baka að síðasta kennileitinu 
og leita aftur. Finnist mann
eskja eða ákveði reykkafararn ir 
að snúa við, snúa þeir 180°. 
Reyk kafararn ir setja þá hægri 
hönd í sama vegg og áður (miðað við vinstri leit) og þeir feta sig sömu leið til 
baka út. Áríðandi er að reykkafararnir leiti af sér allan grun í hverju herbergi 
fyrir sig. Þeir halda þannig áfram þar til þeir koma út um sömu dyr og þeir 
fóru inn um, nema núna ættu þeir að koma út á mótstæðum vegg miðað við 
inngönguna. Hafi allt verið gert rétt er húsið nú full leitað. Alltaf er þó rétt 
að leita aftur eins fljótt og hægt er eða þegar slökkvistarfið er vel á veg komið 
og betra skyggni myndast.

Reykkafarar vinna þrír saman, þ.e. tveir kafarar og reykköfunarstjórnandi. 
Öryggið eykst ekki ef kafararnir eru fleiri en tveir saman við leitina því þá 
eykst hætta á mistökum. Betra væri að hafa annað reykkafarateymi undir 
stjórn sama reykköfunarstjórnanda. Hlutverkaskiptingin er eins og hér segir:

Reykkafari I er ábyrgur fyrir að rétt slanga og réttur stútur séu tekin með. 
Hann stýrir slöngunni, stillir stútinn og ákveður vatnsmagnið.

Reykkafari II er ábyrgur fyrir að ljós, kúbein, brotverkæri og önnur sérhæfð 
verkfæri eins og hitamyndavél séu tekin með. Meðan þeir félagarnir eru að 
störfum fylgist hann með því að undankomuleiðir séu greiðar og sér um 
að ávallt sé slaki á slöngunni. Reykkafari I, sem stýrir slöngunni, á ekki að 
þurfa að draga hana á eftir sér því hinn á að sjá um að hafa ávallt á henni 
nægan slaka svo að hægt sé að beita stútnum þvingunarlaust. Reykkafari I er 
stjórnandi teymisins og er tengiliður þeirra beggja við reykköfunarstjórnandann 
í gegnum talstöðina. Reykkafari II getur þó tekið það hlutverk að sér, sérstaklega 
ef reykkafari I er upptekinn með brunastútinn. Reykkafari II heldur sig til 
hliðar eða bak við félaga sinn þeim megin sem útgönguleiðin er, sé bara um 
slökkvistarf að ræða, en leitar við hlið félaga síns ef um leit að fólki er að ræða.

Reykköfunarstjórnandinn er ábyrgur fyrir að tekinn sé með öryggisbúnaður 
(vinnuslanga og líflína). Hann sér um að gefa skýrslu um störf þeirra og um 
samstarf við þann sem stýrir heildaraðgerðum. Reykköfunarstjórnandinn á 
að fylgjast með störfum hinna tveggja, eins og áður sagði, og enn fremur að 
fylgjast með tímanum og loftnotkuninni. Hann tekur ákvarðanir í samráði við 
reykkafarana og heildarstjórnandann um hvernig staðið skuli að reykköfuninni 
og hvenær þeir eigi að draga sig í hlé vegna erfiðra aðstæðna, eða vegna þess að 

Mynd 7.35 leita þarf af sér allan grun
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tíminn sé að renna út. Hann lætur yfirmanninn strax vita um það (sjá nánar 
í kafla 7.28 um stjórnun reykköfunar).

Fylgið veggnum í hvert herbergið á fætur öðru þar til komið er út aftur 
um sömu dyr og farið var inn um. Reykkafari I horfir fram á við, leitast við 
að horfa undir núlllínuna ef það er hægt og ræðst að eldinum þegar þar að 
kemur. Félagi hans fylgist með öllu fyrir aftan og ofan þá og sér um að hafa 
slaka á slöngunni. Hann hlustar eftir því sem sagt er í talstöðina og svarar ef 
reykafari I er upptekinn.

Ef útsýni er nóg og lítill vandi að átta sig á herbergjaskipan freistast 
reykkafararn ir oft til þess að skiljast að og fara jafnvel hvor í sitt herbergið.

Þetta er gert til þess að spara tíma en samt verður að ráða mönnum sterklega 
frá því að gera það nema þegar herbergið er mjög lítið (káeta í skipi) og bíður 
þá hinn reykkafarinn í dyragættinni og heldur í slönguna eða líflínuna. 
Aðstæður geta breyst á svipstundu, t.d. ef kviknar í brunagasinu eða ef loft 
eða veggir hrynja. Að sleppa slöngunni eða líflínunni til þess að leita er að 
sjálfsögðu brot á frumreglunum. Félagarnir þurfa að átta sig á og þekkja þær 
grundvallarreglur sem gilda um reykköfun án undantekninga. Því fylgir mikið 
öryggi hvort sem um er að ræða reynda menn eða ekki.

Afkastageta reykkafaranna er að sjálfsögðu takmörkum háð. Jafnvel þótt 
allar aðstæður séu mjög góðar er ekki víst að þeir komist yfir allt svæðið. Í stað 
þess að félagarnir skiljist að er aðeins um tvennt að ræða: Að þeir gefi sér þann 
tíma sem þarf til þess að ljúka verkinu eða að fá fleiri reykkafara á staðinn.

Gott er að fylgja þeirri reglu að fara aldrei neðar en á hnén vegna hita. Ef 
hitinn er orðinn svo mikill inni í rýminu að ekki er vært í þeirri hæð fyrir 
reykkafara í hlífðarfatnaði með reykköfunartæki eru litlar líkur á því að nokkur 
lifandi vera geti átt þar lífsmöguleika. Þar að auki er gott að eiga það inni að 

Mynd 7.36 Leita verður sem fyrst hæðina sem brennur,  
síðan stigaganginn upp, efstu íbúðina og síðan  

hæðirnar niður að eldinum.
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geta lagst flatur og minnkað örlítið hitann á sér ef skyndilega er þörf á því að 
hörfa vegna mikillar hitaaukningar. Ef reykkafararnir skiljast að er það brot 
á reglum um reykköfun.

Það hefur komið fyrir að reykkafarar láti lífið við störf sín. Ástæðurnar 
eru oftast þær sömu, íkveikja eða sprenging hefur orðið í gasmekki eða 
reykkafararnir hafa ekki fylgst að við slökkvistarf. Menn hafa ekki fylgt þeim 
einföldu og afdráttarlausu grundvallarreglum sem hafa sannað gildi sitt á 
mörgum áratugum.

Leitið skipulega. Miklu máli skiptir að leitin valdi engum ruglingi. Lokið 
alltaf hurðum að herbergjum eftir að leitað hefur verið í þeim til þess að hindra 
útbreiðslu eldsins. Merkið þau herbergi sem búið er að leita í. Notið það sem 
ykkur dettur í hug og þið hafið hendi næst, t.d. má hengja dulu á hurðarhúninn 
eða leggja húsgögn í gættina eins og sýnt er á mynd 7.42.

Verið bara viss um að reykköfunarstjórnandinn þekki merkingar ykkar og 
geti miðlað þeirri vitneskju til annarra reykkafara. Reynið að komast hjá að velta 
um húsgögnum, það veldur aðeins meiri erfiðleikum við leitina. Reykkafari sem 
brýtur allt og bramlar er að öllum líkindum ekki laus við hræðslu. Hræðslan 
leitar oft útrásar með þessum hætti. Í fyrstu leit getur verið að útsýnið sé mjög 
lítið eða ekki neitt. Þreifa verður fyrir sér með höndum og fótum til þess að 
átta sig á í hvers konar herbergi reykkafarinn er staddur. Rétt er að tilkynna 
reglulega um aðstæður og staðsetningu til þess að vettvangsstjórnandinn geti 
gert viðeigandi ráðstafanir, t.d. létt af þrýstingi á svæðinu með reyklosun 
o.s.frv. Með slíkum tilkynningum getur reykköfunarstjórnandinn líka betur 
staðsett reykkafarana ef þörf er á því að koma þeim til aðstoðar.

Reykköfun í brennandi byggingu er aldrei eins. Um ólíkar byggingar gæti 
verið að ræða, parhús, einbýlishús, fjölbýlishús, timburhús, steinhús, skóla, 
hótel, verksmiðju, eldurinn á mismunandi stigum o.s.frv.

Reykkafarinn verður að ákveða, ef hann kemur að stiga í fjölhæða húsi, 
hvort hann ætli að ljúka við að leita á hæðinni eða fara upp stigann og ljúka 
við hana seinna. Hann verður samt sem áður að halda sig við upphaflegt 
leitarmynstur (hægri/vinstri leit) hvort sem hann fer upp eða ekki.

Sé um fjölbýlishús að ræða verður að leita á þeirri hæð sem brennur og efstu 
hæðinni eins fljótt og hægt er og síðan á hæðunum niður að brunahæðinni.

Athugið stigaganginn eins fljótt og hægt er því fólk gæti hafa reynt að 
komast niður í gegnum reykinn en örmagnast. Stjórnun reykkafaranna fer 
yfirleitt fram á hæðinni fyrir neðan eldsvoðann.

7.2.6 Fórnarlömbum bjargað út
Alltaf er gert ráð fyrir að maður sem finnst inni í brennandi húsi sé lifandi og þurfi 
sem fyrst að komast til meðhöndlunar á spítala. Þó verður að sjálf sögðu að beita 
almennri skynsemi í þessu eins og öðru. Hvar sem er getur slökkviliðsmaður 
fundið fórnarlamb eldsins. Það getur verið erfitt að átta sig á því hvort 
viðkomandi sé ekkert, lítið eða mikið brunninn, sem og hvort það sem fundið 
er sé maður eða ekki. Fórnarlömb eru oft á ólíklegum stöðum þar sem þau 
hafa reynt að flýja eldinn og reykinn en gefist upp.



Slökkvistarf  Reykköfun  • 7

Brunamálaskólinn  7  • 53

Hreyfið sem allra minnst á svæðinu, hvort sem er við björgunarstörfin 
eða slökkvistörf, og leggið á minnið allar staðsetningar, hvar hlutir voru, 
hvernig viðkomandi lá og hvað hreyft var úr stað, þar sem lýsingar ykkar á 
aðstæðum mun síðar verða óskað við lögreglurannsókn (sjá kafla 13.2 um 
brunarannsóknir).

Athugið að reykkafarar og stjórnendur slökkvistarfsins geta verið kallaðir 
fyrir til þess að lýsa aðstæðum við réttarrannsókn og jafnvel við æðra dómstig 
löngu seinna. Það er því nauðsynlegt að gera greinagóðar skýrslur um málið 
þegar komið er aftur á slökkvistöð.

Ef fólk finnst inni er nauðsyn legt að 
koma því eins fljótt út í ferskt loft og 
hægt er. Sum reykköfunar tæki bjóða 
upp á þann möguleika að setja á fórnar
lambið björgunarmaska áður en það er 
flutt út. Ekki má tefja of lengi við slíka 
aðgerð né bíða eftir að björgunarmaski 
sé sóttur út.

Ef reykkafararnir finna barn eða mjög 
léttan einstakling ætti reykkaf ari II að 
geta tekið viðkomandi í fangið eða lyft 
undir hendur fórnarlambsins og reyk
kaf ari I leitt reykkafara II út með því að 
halda í reykköfunartæki hans og stýra 
honum.

Sé um fullorðinn, þungan einstakling 
að ræða eða um torfært svæði að fara 
verða reykkafararnir að vinna saman að 
því að halda á honum út. Krjúpa þeir þá 

Mynd 7.37 Komið fórnarlömbum  
eldsins út eins fljótt og hægt er.

Mynd 7.38 Erfitt getur verið að átta 
sig á hvað það er sem maður finnur.
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niður við fórnarlambið. Reykkafari II krýpur við höfuð og lyftir fórnarlambinu 
upp í sitjandi stöðu en reykkafari I við fætur og tekur í hendur fórnarlambsins 
og hjálpar félaga sínum við þá aðgerð. Reykkafari II situr þá á hækjum sér og 
tekur utan um búk fórnarlambsins og um hendur þess þannig að með hægri 
hendi tekur hann um vinstri hönd fórnarlambsins og með vinstri hendi um 
hægri hönd fórnarlambsins. Einnig er hægt að taka með báðum höndum 
um aðra hönd fórnarlambsins. Þannig tryggjum við læsingu á höndunum. 
Reykkafari I snýr sér í þá stefnu sem hann ætlar til baka (180° snúningur), 
tekur undir hnésbætur fórnarlambsins og saman lyfta þeir því upp og fikra 
sig áleiðis út. Reykkafari II lyftir þó aðeins á undan hinum þar sem hann 
hefur þyngri byrði. Reykkafari I verður allan tíman að gæta þess að tapa ekki 

Mynd 7.41 Reykkafari II heldur undir 
hendur mannsins eða dregur hann á 

hálsmálinu. Reykkafari I vísar leiðina út.

Mynd 7.40 Hefðbundna 
björgunaraðferðin.

Mynd 7.39 Sé um barn eða mjög léttan  
einstakling að ræða má taka hann í fangið og  

bera þannig út. Reykkafari I vísar leiðina.
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veggnum og þreifa sig eftir honum. Ef 
fórnarlambið liggur úti á miðju gólfi væri 
betra að draga það nær veggnum áður en 
lyftan er framkvæmd.

Oft getur verið betra að reykkafari II 
taki í hálsmál eða hendur fórnar lambsins 
og dragi út ef um slétt gólf er að ræða eða 
leggi manninn t.d. í teppi og dragi hann 
út á því. Um leið og maður finnst inni 
er reykköfunar stjórnandinn látinn vita 
svo hann geti sent inn til þeirra aðstoð, 
kallað til sjúkrabíl og gert aðrar viðeigandi 
ráðstafanir.

Hafi reykkafararnir fundið mann og loftið 
er við það að klárast þegar byrjað er að 
bera hann út eða fljótlega þar á eftir er 
rétt að:

•  Binda líflínuna við hann og forða sér 
út.

• Festa slönguendann í manninn og forða sér út.

Þetta auðveldar næsta teymi að finna viðkomandi og styttir tímann þar til 
hann kemst út í ferskt loft.

Hafi reykkafararnir klárað loftið en ekki leitarsvæðið er rétt að:

• Binda líflínuna við endastaðinn og forða sér út.

• Festa slönguendann og forða sér út.

Þá er auðveldara fyrir næsta teymi að finna staðinn og byrja leit út frá honum.
 

7.2.7 Leitað í erfiðum rýmum
Innan rýmis sem erfitt er að leita í verður að koma upp sérstöku skipulagi 
og samhæfingu. Til þess getur þurft margar sveitir reykkafara. Reykkafarar 
sem taka við af öðrum verða að fá upplýsingar um hvar hinir enduðu svo 
að þeir viti hvar þeir eiga sjálfir að byrja. Þá verða menn að geta lýst því 
hvar þeir hafa verið og hvað þeir eru búnir að skoða. Best væri þó að senda 
afleysingareykkafarana inn eftir slöngunni/líflínunni til þeirra sem inni eru 
svo skiptin fari fram þar. Dæmi um staði þar sem erfitt er að leita eru m.a. 
skip, verksmiðjur, sjúkrahús, hótel og skólar.

Gera má ráð fyrir mörgum rýmum meðfram gangi, þröngum rýmum, stórum 
rýmum o.þ.h. Reykkafarar fá, svo að dæmi sé nefnt, það verkefni að leita í 
öllum rýmum vinstra megin eða í öllum herbergjum með stökum númerum. 
Stjórnandinn ber ábyrgð á að farið sé eftir þeim fyrirskipunum sem gefnar 
hafa verið. Hann verður að geta gert grein fyrir hvar búið er að leita og hvar 
verið sé að leita á hverri stundu. Merkja þarf rýmin jafnóðum og búið er að 
leita í þeim.

Mynd 7.42 Merki um að búið  
sé að leita í herberginu.
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7.2.8 Stjórnun reykköfunar

Stjórnandi reykkafara
Nokkrar útfærslur eru á því hvernig slökkvilið 
skipu leggja starf stjórnenda reykkafara. 
Staða hans er þó jafnan mikil ábyrgðar staða. 
Stjórnandi reykkafara sér um að gefa skýrslu 
um störf þeirra og um samstarf við þann sem 
stýrir heildaraðgerðum. Reykköfunar stjórn
andinn á að fylgjast með störfum reyk kafar
anna, og enn fremur að fylgjast með tímanum 
og loftnotkun inni. Hann tekur ákvarðanir 
um hvernig staðið skuli að reykköfun inni og 
hvenær reyk kafararn ir eigi að draga sig í hlé 
vegna erfiðra aðstæðna, eða vegna þess að 
tíminn sé að renna út. Hann lætur yfirmann
inn strax vita um það.

Stjórnandi reykkafara hefur umsjón með 
þeim reykköfurum sem tilheyra hans teymi 
við tiltekna reykköfun og leiðir framkvæmd reykköfunarinnar undir yfirum sjón 
stjórnanda á vettvangi. Hann skal sjá til þess að unnið sé eftir reykköfunar áætlun 
og að öryggisreglur séu haldnar. Hann á að yfir fara búnað reykkafara áður en 
þeir reykkafa. Stjórnanda reykkafara er óheimilt að reykkafa sjálfur eða sinna 
öðrum störfum á vettvangi sem trufla hlutverk hans sem stjórnanda reykkafara. 
Reykköfunarstjórnandinn er alltaf staðsettur við reykköfunarstjórnborð sem er 
á öruggu svæði nálægt inngöngu leið reykkafaranna. Reykköfunarstjórnandinn 
er stanslaust í sambandi við reykkafarana og skráir ferðir þeirra nákvæmlega 
á töfluna. Alltaf er hægt að ganga að honum vísum á sínum stað.

Kostir
Reykköfunarstjórnandi:
• skráir tíma mjög vel, bæði inn tíma, 

tíma flautu og hvenær afleysing á að 
eiga sér stað.

• skráir staðsetningu teyma og fylgist 
með hreyfingum þeirra.

• á alltaf að vita nokkuð nákvæmlega 
hvar reykkafararnir eru.

• er alltaf á sínum stað þegar 
reykkafararnir koma út eða eitthvað 
óvænt gerist og hefur góða yfirsýn 
yfir vettvang.

Gallar
Reykköfunarstjórnandi:
• getur ekki hjálpað til við að lempa 

slöngur nema utandyra.
• getur ekki hjálpað til við að bera 

mann út.
• getur orðið fyrir utanaðkomandi 

truflun.

Stjórnandi reykkafara skal sjá til þess að við reykköfun séu ávallt tveir reyk
kafar ar sem vinna saman og eiga þeir ætíð að vera í fjarskiptasambandi við 
stjórnanda reykkafara og sömuleiðis sín á milli. Stjórnandi á vettvangi skal 
tilnefna varateymi reykkafara á vettvangi sé þess þörf. Stjórnandi reykkafara 

Mynd 7.43 
Reykköfunarstjórnborð fyllt út
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á að yfirfara allar skráningar þeirra reykkafara sem hann hefur umsjón með 
og staðfesta þær. Þarf hann einnig, eftir atvikum, að færa inn athugasemdir 
sem skipt geta máli varðandi reykköfunina.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins hefur tekið upp vinnuferla sem byggja 
á notkun reykköfunarstjórnborðs þar sem skráðar eru inn loftbirgðir, tími 
og staðsetning reykkafara ásamt fleiri upplýsingum ef menn vilja. Á hvert 
reykköfunartæki er hengt reykköfunarspjald sem á er skráð nafn, loftmagn og 
klukkan hvað reykkafarinn opnar fyrir tækið sitt. Út frá þessu er síðan reiknaður 
sá tími sem ætla má að reykkafarinn geti verið inni og afleysingareykkafarar 
sendir inn til afleysinga eftir því sem við á.

Notið slökkvigalla og öryggisbúnað eins og til er ætlast – forðist slys og 
heilsutjón.

Öryggis- og afleysingareykkafarar
Reykkafarar eru alltaf undir beinni stjórn reykköfunarstjórnandans. Um einn 
eða fleiri reykköfunarstjórnendur getur verið að ræða, allt eftir umfangi, 
miðað við stærð og fjölda innganga í bygginguna. Við venjulega reykköfun 
um einn inngang, þar sem ætla má að eitt reykköfunarpar nái að ráða niður
lögum eldsins, er æskilegt að annað reykköfunarpar sé tilbúið að fara inn til 
afleysingar eða til björgunar ef á þarf að halda. Fari það reykköfunarpar inn 
þarf reykköfunarstjórnandi að fá enn eitt par reykkafara til afleysingar og/eða 
björgunarstarfa. Þetta á einnig við í stærri verkum hjá hverjum reykköfunar
stjórnanda fyrir sig. Sé farið langt inn eða á ótryggt svæði er það í valdi 
reykköfunarstjórnandans í samráði við stjórnanda á vettvangi hvort reykkafarar 
séu settir inn á miðjusvæði til öryggis og/eða til þess að lempa slöngur.

Samræmingarstjórnandi hefur yfirsýn yfir öll svæði sem verið er að reykkafa og 
hefur yfirumsjón með að deila út óþreyttum reykköfurum.

Mynd 7.44 Reykköfunarspjald
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Samræmingarstjórnandi
Sé um stórt verkefni að ræða með tveim eða fleiri reykköfunarstjórnendum 
er rétt að setja upp samræmingarreykköfunarstjórnanda. Hann hefur umsjón 
með því að alltaf sé til nóg af reykköfunartækjum, aðstaða til hvíldar fyrir 
reykkafarana og nóg fyrir þá að borða og drekka. Verkefni hans er að sjá til 
þess að reykköfunarstjórnendur hafi alltaf nóg af óþreyttum reykköfurum 
til staðar til þess að tryggja öryggi og/eða til afleysinga. Hann skráir niður 
notkun á mannskap, tækjum og annað er hann telur að komi til góða við gerð 
vettvangsskýrslu að verkefni loknu.

Hann tekur við reykköfurum er þeir koma út, skapar þeim aðstöðu til 
hvíldar og til þess að drekka og borða. Við mjög viðamikil verkefni ætti hann 
að hafa hjá sér reykkafara sem sérstaklega eru ætlaðir til björgunar eigin félaga. 
Þessir reykkafarar ættu að vera búnir björgunarmaska og félagaslöngu ef til 
er og vera tilbúnir til þess að koma til aðstoðar hvar sem er á vettvangnum.

Samræmingarstjórnandi getur einnig séð um að miðla öðrum stjórnendum af 
mannskap (stjórnandi söfnunarsvæðis) ef þannig háttar til.

Mynd 7.45 Staðsetning samræmingarstjórnanda

Mynd 7.46 Tillaga að eyðublaði samræmingarstjórnanda
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Sérhæfðar aðgerðir
Engar íslenskar reglur eru til um það hversu löng leiðin að brunarýminu 
má vera. Stór erlend slökkvilið hafa hins vegar komið sér upp reglum um 
þessa hluti. Þegar talað er um langa leið að brunanum er venjulegast átt við 
að vegalengdin sé meiri en 25 metrar og að leiðin sé hættuleg. Þetta þýðir 
samt alls ekki að ávallt þurfi að grípa til sérstakra öryggisaðgerða ef leiðin 
er lengri en 25 metrar. Gert er ráð fyrir að leiðin sé öll í reyk og að erfitt sé 
að rata hana. Ennfremur að bækistöðin sé ekki í meira en 25 metra fjarlægð. 
Yfirmaður aðgerðanna tekur ákvörðun um hvort gripið skuli til sérstakra 
öryggisráðstafana. Áður en til þess kemur er oft búið að reyna aðgerðir sem 
hafa leitt í ljós að aðstæður séu erfiðar. Sérstakra öryggisráðstafana er þörf við 
bruna í jarðgöngum, iðnaðarhúsnæði, skipum og víðar þar sem gera má ráð 
fyrir miklum reyk og þar sem ekki er hægt að koma við öðrum slökkviaðferðum 
(t.d. froðu eða kolsýru). Ástæður reykköfunar við slíkar aðstæður eru fyrst 
og fremst þær að bjarga þarf mannslífum eða að aðrar slökkviaðferðir duga 
ekki eins og skyldi.

7.2.9 Félagabjörgun
Á hættustundu er mjög varhugavert að reykkafararnir séu ekki saman. Ef 
eitthvað kemur upp á hjá reykkafara gæti hann þurft aðstoð félaga síns til að 
fá loft eða til þess að komast út. Athugið að reykkafari á aldrei að taka af 
sér maskann til þess að gefa öðrum af loftbirgðum sínum vegna hættu á að 
báðir örmagnist í eiturloftinu inni. Líði reykkafaranum illa, örmagnist hann 
eða gefist upp af öðrum orsökum skal það vera fyrsta verk félaga hans að láta 
reykköfunar stjórnandann vita um ástandið í gegnum fjarskiptatækin. Reyk
kafar ar skulu snúa strax út ef þeim líður illa og styðja þá félagarnir hvor annan. 
Til þess að koma meðvitundarlausum eða örmagna félaga sínum út er best að 
velta honum á bakið, á kúta settið, 
taka í axlarólarnar eða háls málið 
og draga hann þannig áleiðis út. 
Ef reykkafararnir þurfa á utanað
komandi hjálp að halda er hún 
fólgin í því að stjórnandinn lætur 
björgunarkafara fara inn til leitar. 
Björgunar mennirnir, sem eiga 
bæði að vera með björgunar maska 
og félaga slöngu klára, rekja sig 
eftir slöngunni eða líflínunni og 
byrja fyrstu leit að köfurunum 
þannig. Þess vegna er mjög mikil
vægt að stjórnandi reykkafara hafi 
góða yfirsýn yfir staðsetningu 
reykkafara teymanna.

Mynd 7.47 Ein leið til þess að  
bjarga félaganum út
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Fastir eða villtir slökkviliðsmenn
Þrátt fyrir gott skipulag og vinnureglur geta skapast aðstæður þar sem slökkvi
liðs maður eða menn geta fest eða villst í brennandi byggingum. Aðstæður sem 
geta komið upp eru m.a. ófyrirséð hrun í byggingu, hurðir sem lokast aftan 
við menn eða að menn villist frá slöngu eða línu. Slökkviliðsmenn sem villast 
verða að reyna að halda ró sinni. Ef menn missa stjórn á sér minnka líkurnar 
á að þeir taki rétta ákvörðun og bregðist skjótt við. Æsingur og ráðaleysi eykur 
loftnotkun slökkvliliðmannsins. Best er að fara sömu leið til baka að þeim stað 
sem þeir kannast við sig. Ef menn geta ekki fetað sig til baka þá verða þeir 
að finna vegg og fylgja honum þar til þeir finna einhvern útgang og/eða eru 
komnir frá eldinum. Rétt er að kalla á hjálp eða vekja á sér athygli á annan 
máta. Ef menn finna ekki leiðina út verða þeir að finna öruggan stað, setja 
neyðarflautuna í gang og spara loftið.

Ef menn finna slöngu er hægt að fara eftir henni og leiðir hún þá annað 
hvort að stútnum eða út. Af þessum ástæðum er best að ekki sé settur of mikill 
slaki á slöngu inni í bygginguna þar sem erfitt getur verið að þreifa sig eftir 
eða gegnum hönk af slöngu, sérstaklega ef mikið liggur á.

Ef slökkviliðsmennirnir finna glugga geta þeir opnað eða brotið hann, sest 
klofvega í hann og kveikt á neyðarflautunni eða blikkað vasaljósi, kallað, 
veifað eða kastað einhverju út. Slökkviliðsmaður má ekki undir neinum 
kringumstæðum kasta út hjálminum sínum.

Ef slökkviliðsmenn festast vegna hruns í byggingunni eða slasast svo þeir 
eiga erfitt með að hreyfa sig er rétt að kveikja strax á neyðarflautunni og 
minnka alla hreyfingu til þess að spara loftið eftir megni.

Villtir eða fastir slökkviliðsmenn hafa talstöðvar og geta því kallað strax 
til reykköfunarstjórnandans og gefið sem gleggstar upplýsingar um hvar þeir 
vissu síðast af sér til þess að minnka leitarsvæðið.

Villtur slökkliðsmaður ætti að reyna að halda sig við vegginn. Það er leiðin 
sem hinir reykkafararnir koma til með að leita eftir áður en þeir fara að leita 
á stærri svæði. Ef slökkviliðsmaður er útkeyrður eða er að missa meðvitund á 
hann að leggjast niður, helst við útvegg, stigagang eða tröppur þar sem heyrist 
vel í neyðarflautunni. Það flýtir fyrir því að hann finnist. Einnig getur hann 
sett vasaljósið sitt á gólfið og látið það lýsa upp.

Við leit að týndum eða örmagna slökkviliðsmanni verða leitarmenn fyrst 
að reyna að gera sér grein fyrir því hvar vitað var um hann síðast. Við leitina 
þarf að stoppa reglulega og leggja við hlustir til þess að heyra kall á hjálp eða 
í neyðarflautunni.

Ef það reynist nauðsynlegt að hreyfa meðvitundarlausan slökkviliðsmann 
gerum við það eins varlega og hægt er þó oftast sé meiri þörf á að komast í 
öruggara umhverfi en að hafa áhyggjur af áverkum. Ef slökkviliðsmaðurinn 
er með virkt reykköfunartæki er hann færður varlega svo gríman fari ekki 
af. Ef hann er loftlaus eða reykköfunartækið bilað er hægt að tengja með 
félagaslöngunni á milli eða setja á hann björgunarmaskann áður en honum 
er komið á öruggari stað.
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7.2.10  Öryggisatriði, öryggisbúnaður  
Aukabúnaður reykkafara

Neyðarflauta
Mælt er með því að sjálfvirk/handvirk neyðarflauta sé á hverju reykköfunartæki. 
Hún lætur sjálfkrafa vita um hættuástand, t.d. ef reykkafarinn hreyfir sig ekki 
og reykkafarinn getur með henni látið aðra vita lendi hann í hættu eða þurfi 
nauðsynlega aðstoð.

Flassljós
Mælt er með að flassljós (strobe) sé aftan á reykköfunartækjum og þá aðallega 
til þess að finna reykkafara ef þeir týnast eða brak fellur yfir þá.

Reykköfunarstjórnborð
Reykköfunarstjórnborðið er hvítt spjald með 
glærri plasthúð að framan og upplýsingum 
skráðum með rauðum og svörtum stöfum.

Festingar fyrir þrífót eru á bakhlið spjalds
ins til þess að hægt sé að láta spjaldið standa 
jafnvel á ójöfnu undirlagi.

Á hlið spjaldsins á að vera búnaður til að 
geyma Chinagraph blýantinn. 

Framhlið spjaldsins er skipt upp í tvo 
hluta. Á vinstri hluta spjaldsins eru rekkar 
fyrir tólf merki spjöld reykköfunar tækja. 
Hægra megin við rekkana er reitur til þess 
að skrifa inn tíma viðvörunar flautu reyk
köfunar tækjanna, næst reitur til þess að 

Mynd 7.48 Neyðarflauta Mynd 7.49 Flassljós (strobe)

Mynd 7.50 
Reykköfunarstjórnborð
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skrá inn staðsetningu reykkafarateymis og síðan reitur til þess að skrá inn 
tíma afleysingarteymis. Efst á spjaldinu er reitur til þess að skrá atburðinn, 
staðsetningu inngangs og skífa til þess að reikna út hve langan tíma reyk
kafararnir hafa til þess að dvelja á hættusvæðinu. Útreikningurinn fer þannig 
fram að notuð er klukka sem hefur 12 tíma kvarða og reykköfunarkvarða (sjá 
mynd 7.50). Einnig er til smáforrit fyrir android snjalltæki sem hægt er að 
nota sem reykköfunarstjórnborð. Hægt er að nálgast forritið á www.mvs.is

Talstöð
Samkvæmt reglugerð eiga reykkafarar að vera í fjarskipta
sambandi við stjórn anda reykkafara og sín á milli. Það eykur 
öryggi við reykköfun. Góð regla er að vera stuttorður og 
gagnorður í öllum samtölum. Einnig er góð regla að halda 
niðri í sér andanum þegar talað er í hljóðnema sem staðsettur 
er inni í maskanum, þar sem allur andardráttur kemur fram 
sem truflun hjá reykköfunarstjórnanda og gerir honum erfitt 
að skilja hvað sagt er.

Það er mjög mikilvægt að reykköfunarstjórnandi sé 
alltaf við talstöðina þar sem við slys á reykköfurunum gæti 
aðeins komið eitt hjálparkall.

Hitamyndavél
Eitt af hjálpartækjum fyrir reykkafara er hitamyndavél sem sýnir hita frá 
eldi eða líkama mjög vel. Ef slíkur búnaður er til er mikilvægt að nota hann 
við öll hugsanleg tækifæri til þess að læra vel á hann. Reykkafari II hefur 
myndavélina meðferðis inn og notar hana til þess að kanna umhverfið. Ekki 
er nauðsynlegt að vera stöðugt að horfa í vélina heldur er gott að stoppa með 
reglulegu millibili og kanna umhverfið. Eftir því sem aukabúnaði reykkafara 
fjölgar er nauðsynlegt að endurskoða hlutverkaskipti og hugsanlegan fjölda 
reykkafara í teymi.

Björgunargríma
Björgunargríman samanstendur af andlitsgrímu eða „plastpoka“ og slöngu 
sem tengja má við úttak fyrir aukabúnað á sumum reykköfunartækjunum. 

Mynd 7.53 Björgunargríma frá InterspiroMynd 7.52 Hitamyndavél

Mynd 7.51 
Reykköfunar
talstöð, 4 rása
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Til eru ýmsar tegundir og er slíkur búnaður vandmeðfarinn. Slökkviliðsmenn 
þurfa að kynna sér vel hvernig björgunargríman sem til er í þeirra liði virkar.

Björgunargríma er notuð til að bjarga fólki út úr reykfylltu rými. Ef gríman 
er notuð á meðvitundarlausa manneskju getur verið gott að gefa nokkur „púst“ 
á græna þrýstihnappinn til þess að hreinsa út reyk og jafnvel koma af stað 
öndun hjá viðkomandi (á við um Interspiro björgunargrímu). Það getur verið 
erfitt fyrir reykkafara að meta hvort sjúklingur 
andar sjálfur með björgunargrímu eða ekki. 
Hann er þó betur settur með hreint loft en 
án þess.

Félagaslanga
Félagaslanga er slanga sem hægt er að tengja 
á milli tveggja reykköfunartækja ef eitthvað 
óhapp kemur upp sem veldur því að annar 
kafarinn þarf á aukabyrðum af lofti að halda. 
Er þá nýtt kútasett sett við hlið þess loflausa 
og tengt við tækið hans. Þannig er nægu lofti 
haldið hjá honum þar til hann losnar.

Líflínur
Ýmsar gerðir líflína hafa verið notaðar hér á landi. Algengust er sennilega 8–10 
mm lína með stálþræði. Fjöldi annarra tegunda er til og verða hér nefndar 
þrjár tegundir.

Líflínur og persónulínur
•  Líflínur eru 8 mm í þvermál, 60 metra langar úr viðurkenndu efni. Annar 

endinn er festur í geymslupokann með 150 mm lykkju. Á hinum enda 
línunnar er „karabínukrókur“ (beislislás).

•  Til eru margar útfærslur á líflínum, m.a. til að gefa til kynna hvaða leið 
liggi út.

•  Líflínan er geymd í ílöngum poka. Fasti endinn er tengdur með lykkju við 
„karabínu“ innan í pokanum og gengur lykkjan á líflínunni út í gegnum 
botn pokans.

• Einn líflínupoki ætti að fylgja hverju reykköfunarstjórnborði.

Persónulínur
• Persónulínur eru 4 mm í þvermál, 6 metra langar úr viðurkenndu efni.

•  Lausi endinn er með „karabínu“, nægilega stórri til þess að hægt sé að festa 
hana við bæði tengilínuna og líflínuna.

•  1,25 m frá enda er „D“ hringur þannig að hægt er að tengja reykkafarana 
saman.

•  Persónulínan ætti að vera geymd í poka sem festur er við belti reykköfunar
tækisins.

Mynd 7.54 Félagaslanga  
frá Interspiro
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7.2.11 Umhirða og frágangur tækjanna
Athugið að reykköfunartæki eru viðkvæm fyrir ákveðnu hnjaski, þó þau séu 
sterkbyggð. Menn verða alltaf að hafa í huga að ef tækin bila getur líf þeirra 
verið í verulegri hættu. Tækin skulu því alltaf geymd við bestu hugsanlegu 
aðstæður og aldrei við mismunandi hitaaðstæður þar sem þau geta t.d. saggað. 

Þar sem tækin eru geymd í bílum ætti að setja maskann í plastpoka til þess 
að hindra að ryk setjist inn í grímuna.

Reykkafarar ættu alltaf að gæta þess að munnvatn og sviti sem safnast hefur 
í maskann getur frosið ef þeir taka maskann af sér utandyra í frosti. Þegar 
slökkvistarfi er lokið og farið er um brunasvæðið geta smáhlutir fallið úr lofti 
og veggjum og sest í öndunarventla tækisins og gert það ónothæft ef grípa þarf 
snögglega til þess. Eftir notkun ætti að setja tækin inn í slökkvibílinn og taka 
þau í sundur, þ.e. aðskilja kút, maska og burðargrind. Frágangur á tækjum 
getur skipt sköpum varðandi líf og dauða.

Þegar komið er heim á stöð þarf að byrja sem fyrst á að þrífa reykköfunar
tækin, annars getur sótið og önnur óhreinindi fest á tækjunum. Þvoið tækin 
með mildu sápuvatni eða hreinsiefnum sem ekki skemma tækin. Þurrkið 
tækin og gætið að því að ekki liggi raki í öndunarventlum. Prófið tækið eftir 
reglum framleiðenda við samsetningu þess.

Athugið einnig kröfu í Reglugerð um reykköfun sem segir að reykköfunar
tæki skuli fara í skoðun hjá viðurkenndum þjónustuaðila a.m.k. á tveggja ára 
fresti.

Hleðsla reykköfunarkúta
Hægt er að reikna út rúmmál reykköfunarkúta með lögmáli Boyles, þ.e. gert 
er ráð fyrir að margfalda megi saman lítrafjölda og vinnuþrýsting (bör).
Dæmi: 9 lítra rúmmál, 200 bar vinnuþrýstingur = 9 x 200 = 1800 lítrar.

Vinnuþrýstingur á reykköfunartækjum hefur stöðugt verið að aukast að þeim 
300 börum sem við þekkjum nú. Ávinningurinn við meiri þrýsting er lengri 

Mynd 7.55 Taka verður  
tækin í sundur og þrífa  

alla hluta rækilega

Mynd 7.56 Suma maska þarf að  
taka í sundur til að þrífa
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vinnutími og minni kútar. Ekki má gleyma því að um fræðilega útreikninga er 
að ræða. Raunverulegt loftmagn á kútunum er talsvert minna. Ef teknir eru t.d. 
þeir Interspiro loftkútar sem notaðir eru í dag þá eru þeir 3,4 lítrar og tveir í 
setti sem gerir samtals 6,8 lítra. Reikniformúlan er þá 6,8 x 300 = 2040 lítrar. 
Reyndin er aftur á móti sú að um 10% rýrnun verður þannig að raunverulegt 
loftmagn verður u.þ.b. 6,8 x 300 x 0,9 =1836 lítrar. Mismunur er 204 lítrar.

Til þess að nýta kútana sem best er hægt að:
1.  Fylla á hylkin eftir að þau hafa náð eðlilegum umhverfishita aftur eftir 

hleðsluna, t.d. daginn eftir.
2. Hlaða hylkin í vatnsbaði til þess að minnka hitaáhrifin.
3.  Minnka hleðsluhraðann til þess að draga úr óhjákvæmilegum hitaáhrifum.
4.  Yfirhlaða hylkið til þess að tryggja að þegar það kólnar aftur sé það fullhlaðið, 

þ.e. 1836 lítrar.

Endingartími lofts á reykköfunartækjunum fylgir þ.a.l. sama lögmálinu nema 
nú bætist við loftnotkun reykkafarans sem almennt er skilgreind sem 40 lítrar 
á mínútu miðað við venjulega reykköfun án þess að um sérstaklega mikinn 
hita sé að ræða eða annað erfiði.

Dæmið lítur því þannig út: 6,8 x 300 deilt með 40 = 51 mínúta. Sé aftur á 
móti notuð þrýstitapsreglan (0,9) lítur dæmið út þannig: 6,8 x 300 x 0,9 deilt 
með 40 = 45 mínútur. Mismunur er 6 mínútur á notkunartíma.

Hleðsla á reykköfunarkútum ætti alltaf að fara fram í vatnsbaði til þess að 
minnka þrýstingsfall í kútnum og eins rakamyndun sem verður þegar lofti er 
þrýst inn í kútinn frá loftpressunni. Þrýstihylki á að þrýstiprófa í samræmi 
við leiðbeiningar framleiðanda hylkisins.

Í reglugerð um reykköfun eru settar fram kröfur um loftgæði þess lofts 
sem fyllt er á kúta.
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