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Inngangur
Reyklosun köllum við þá aðgerð þegar heitt loft, reykur og afgas eru fjarlægð 
á skipulagðan hátt og í stað þeirra flutt að hreint kalt loft. Með aðflutningi 
kalds lofts er reykköfurunum gert kleift að fara inn í rýmið og öryggi þeirra 
við björgunarstörf aukið, hvort sem um er að ræða leit og björgun eða annað 
slökkvistarf. Hún minnkar einnig hættuna fyrir föst fórnarlömb með því að 
leiða burtu heitar, eitraðar lofttegundir.

Mikilvægt er að þáttur reyklosunar í slökkvistarfi sé ekki vanmetinn. Hún 
bætir skyggni þannig að auðveldara verður að staðsetja upptök eldsins, auk 
þess sem líkurnar á yfirtendrun og reyksprengingu minnka við reyklosun.

Aukin notkun plasts og annarra gerviefna eykur einnig þörf fyrir reyklosun. 
Útbreiðsla þessara efna í ýmsum heimillistækjum og rekstrarvörum hefur 
aukið brunaálag í íbúðar og iðnaðarhúsnæði verulega. Myndefni brunans eru 
því bæði hættuleg og magnið talsvert. Gildi reyklosunar til þess að bjarga lífi, 
eignum og umhverfi eykst því í hlutfalli við auknar eignir heimila og fyrirtækja.

Aukin einangrun, orkusparandi gler, einangraðar stálhurðir og rakasperrur 
í byggingum valda því að hiti á ekki greiða leið út úr byggingum. Af því leiðir 
að yfirtendrun getur átt sér stað fyrr, þar sem hitanum frá brunanum er haldið 
í meiri „einangrun“ en í verr einangruðum húsum.

Þakstál er ytra byrði þaksins, hlutverk þess er að veita skjól gegn veðri og 
vindum. Þetta ytra byrði getur verið úr ýmsum efnum, s.s. tjörupappa, möl, 
torfi og bárujárni. Gerð þaksins skiptir miklu máli frá sjónarhorni brunavarna 
þar sem það gæti þurft að verja bygginguna fyrir neistum eða brennandi efni. 
Ef einangrun er sett utan frá ofan á húsþak sem á að þola ákveðið brunaálag 
getur það breytt þoli þaksins verulega og valdið ótímabæru hruni þaksins, 
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vegna þess að hún heldur hitanum inni á sama hátt og önnur einangrun og 
breytir þar með þeim forsendum sem brunaþol þaksins var upphaflega miðað 
við. Einnig má nefna yfirbyggingu svala í þessu samhengi en þar er einnig 
verið að breyta þeim forsendum sem byggingin hefur verið hönnuð út frá í 
upphafi. Yfirtendrun getur orðið mun hraðar við slíkar aðstæður en í minna 
einangruðum byggingum. Allar slíkar breytingar á húsum kalla á aukna 
reyklosun og að hún hefjist eins fljótt og kostur er.

Það er því miklivægt að slökkviliðsmenn kynni sér vel hvernig þök eru á 
starfssvæði þeirra. Slökkviliðsmenn verða að vera klárir á hvernig þakgerð 
er þar sem útkall þeirra er. Skoðunarferðir og slökkviáætlanir þurfa að skilja 
eftir upplýsingar um gerð þaksins og hvar og hvernig einangrun er á þaki og 
háaloftum. Slökkviáætlanir þurfa að taka á þessum þætti og einnig þarf að 
gera í þeim grein fyrir viðbótareinangrun þar sem úrbætur hafa verið gerðar. 
Menn þurfa einnig að vera vakandi gagnvart því hvaða áhrif kröfur um lágan 
byggingarkostnað hafa á gæði og val á byggingarefnum. Ódýrar lausnir geta 
valdið hrunhættu þegar byggingin lendir í elsvoða. Einnig eru nútímaaðferðir, 
til að lækka byggingarkostnað, á þá leið að notað er ódýrara efni. Ein þessara 
aðferða er að nota léttari efni. Létt þök innihalda viðarbita og einn stálbita 
sem auka hættu á hruni við eldsvoða. Allar þær upplýsingar sem safnast í 
skoðunarferðum hjálpa slökkviliðsmönnum að ráða við þau vandamál sem 
geta komið upp á brunastað.

Upplýsingar í slökkviáætlunum eiga að vara slökkviliðsmenn við þeim 
hættum sem geta leynst í byggingum.

Þegar stjórnandi slökkvistarfs metur þörfina fyrir reyklosun verður hann að 
taka með í reikninginn þær aðgerðir sem á að framkvæma í slökkvistarfinu og 
tryggja öryggi slökkviliðsmannanna sem sjá um reykköfun. Þeir verða að vera 
fullbúnir, í hlífðarfatnaði og með reykköfunartæki. Brunaslöngur með vatni á 
stút þurfa að vera tilbúnar áður en, á meðan og eftir að reyklosun á sér stað. Það 
þarf að huga að hættu á að eldurinn breiðist um bygginguna og ekki síður að 

Mynd 8.1 Slökkviliðsmenn í fullum klæðum að rjúfa þak.
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því hvort slökkviliðsmönnum sé 
stofnað í aukna hættu af eldin
um með þeim aðgerðum sem 
felast í reyklosuninni.

Í þessum kafla verður fjallað 
um grundvallaratriði reyk los un
ar, um kosti hennar og settar fram 
hugleiðingar um hvort og hvar á 
að reyklosa. Einnig verður fjallað 
um lóðrétta (um þak), lárétta (um 
glugga eða dyr) og þvingaða (með 
viftum eða vatni) reyk losun. Auk 
þessa verður farið yfir það hvaða 
áhrif loftræsti kerfi í byggingum 
geta haft á aðstæður á brunastað.

8.1 Kostir reyklosunar

8.1.1 Björgunaraðgerðir
Reyklosun meðan á slökkvistarfi stendur er liður í því að ná tilætluðum árangri 
með slökkvistarfinu. Reyklosun auðveldar og eykur yfirferð leitarmanna 
með því að fjarlægja reyk og gas sem fórnarlömbum stafar hætta af. Ferskara 
og kaldara loft auðveldar þeim að anda auk þess sem leitarmennirnir eru í 
öruggara umhverfi, þeir sjá betur og eiga því t.d. auðveldara með að finna 
meðvitundarlaus fórnarlömb.

Mynd 8.2 Lóðrétt og lárétt reyklosun.

Mynd 8.3 Reyklosun eykur skyggnið.
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8.1.2 Slökkvistarf og barátta við eld
Reyklosun verður að vinna í samhengi við slökkvistarf. Þegar opnað er til að 
reyklosa ofarlega í byggingu myndast svokölluð skorsteinsvirkni í byggingunni, 
þ.e. loft er dregið úr öðrum hlutum byggingarinnar í áttina að opnuninni. Sé 
opnunin beint yfir eldinum hjálpar hún 
til við að draga úr útbreiðslu eldsins. Sé 
opnunin gerð annars staðar getur hún 
valdið því að eldurinn breiði úr sér. 
Áhrifin frá rétt staðsettri opnun hjálpa 
því til við að fjarlægja reyk, gas og hita 
úr byggingunni, sem aftur auðveldar 
slökkvi liðs mönnum að staðsetja eldinn 
og halda áfram slökkvistarfi. Á sama 
hátt er dregið úr líkum á að slökkviliðs
menn brenni sig á gufu sem myndast við 
slökkvi starf. Reyklosun dregur úr ýmsum 
hindrunum, svo sem takmarkaðri sýn 
og miklum hita sem hindra slökkviliðs
menn við slökkvistörf, leit og björgun og 
verðmæta vernd.

8.1.3 Eignavernd
Gangi hratt að slökkva eld er dregið úr 
skemmdum af völdum hita og reyks. Reyk
losun á þátt í að gera mögu legt að draga 
úr skemmdum. Ein þeirra reyklosunar
aðferða sem henta vel í slíku samhengi er 
að nota vatn til að mynda þoku eða fínan 
úða í heitu rými. Þegar vatnið breytist í 
gufu þrýstist gas og reykur út, blandast 
eða samlagast vatns guf unni sem þannig 
hraðar því að loftið hreinsist. Auk þess 
sem vatnsgufan fjarlægir gas, reyk og hita 
er með þessu móti (notkun vatnsúða eða 
þoku) dregið verulega úr því vatnsmagni 
sem þarf til að slökkva eldinn.

Reyk má fjarlægja úr byggingum með 
því að hafa stjórn á varma streymi, með 
því að notfæra sér þenslu vatns við upp
gufun eða með notkun vélbúnaðar, t.d. 
viftu. Óháð því hvaða aðferð verður fyrir 
valinu dregur reyklosun úr skemmdum 
af völdum reyks.

Mynd 8.6 Hér sést hvernig 
reykurinn safnast upp

Mynd 8.5 Rétt opnun

Mynd 8.4 Röng opnun.
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8.1.4 Útbreiðsla elds heft
Varmastreymi veldur því að hiti, reykur og brunagas flyst upp á við þar til það 
kemst ekki hærra vegna þess að loftaplötur eða þak er fyrirstaða. Þegar hiti, 
reykur og gas lokast þannig inni safnast það upp en í stað þess að byggjast 
upp hærra í rýminu þrýstist það neðar og neðar og dreifist um bygginguna

Reyklosun dregur úr þessum áhrifum og hefur einnig áhrif á hættuna á 
að eldurinn breiðist út með því að tryggja undankomuleið fyrir heitt gas sem 
gýs upp, a.m.k. um stundarsakir. Ef eldurinn er á hinn bóginn ekki slökktur 
fljótlega eftir að reyklosun hefur verið framkvæmd mun aukið súrefni í loftinu 
næra eldinn og veita honum nýjan þrótt til að breiða úr sér. Þess vegna verða 
reykkafarar með vatn á stút að vera tilbúnir að ráðast til atlögu við eldinn 
þegar reyklosun hefst.

8.1.5 Dregið úr hættu á yfirtendrun
Yfirtendrun er stigið milli vaxandi og fullþróaðs bruna. Eftir því sem bruninn 
þróast hitnar allt brennanlegt efni í rýminu að íkveikjumörkum. Þegar íkveikju
marki er náð logar allt rýmið með skelfilegum afleiðingum fyrir þá sem eru 
inni. Reyklosun dregur úr hættu á yfirtendrun með því að fjarlægja hita áður 
en hann nær að verða svo mikill að hann kveiki í öllu sem í rýminu er.

8.1.6 Dregið úr hættu á reyksprengingu
Þegar nægjanlegur hiti er í lokuðu rými, nær hitastig íkveikjumörkum alls 
brennanlegs efnis. Það kviknar hins vegar ekki í nema súrefni sé til staðar. 
Við slíkar aðstæður getur það að hleypa inn súrefni verið nóg til að breyta 
ofhitnuðu rýminu í logandi eldhaf á örskotsstundu. Þá verður reyksprenging. 
Til þess að koma í veg fyrir slíkt er mikilvægt að reyklosa, lóðrétt, eins hátt 
uppi og hægt er til þess að losa út brunagas og reyk.

Mynd 8.7 Reykkafarar tilbúnir með stút.
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Slökkviliðsmenn verða að átta sig á sprengihættunni sem fylgir slíkum 
aðstæðum og standa þannig að aðgerðum að ítrustu varkárni sé gætt. Eins og 
lýst er í kafla 2, Eðli elds, verða slökkviliðsmenn að vera á varðbergi gagnvart 
einkennum yfirvofandi reyksprengingar. Séu þessi einkenni til staðar er 
mikilvægt að vera ekki við dyr og glugga fyrr en búið er að rjúfa leið fyrir 
lóðrétta reyklosun og ná þannig tökum á aðstæðum.

Einkennin eru:

• Gluggar svartir af reyk.

• Reykur púlsar út (byggingin virðist anda).

• Reykur þrýstist út um rifur.

• Brúnsvartur reykur verður gulur eða gulgrár.

• Litlir sem engir logar eru sjáanlegir.

• Mikill staðbundinn hiti.

8.2 Ákvörðunarþættir við reyklosun
Áður en stjórnandi á vettvangi fyrirskipar að hefja reyklosun þarf að liggja fyrir 
áætlun um slökkvistarfið. Áður en ákvarðanir um reyklosun eru teknar þarf 
að svara fjölda spurninga. Þessar spurningar snúa að aðstæðum á brunastað 
og eru í meginatriðum eftirfarandi:

•  Er þörf á reyklosun núna?
Svarið við þessari spurningu fer eftir því hvort menn eru í hættu, hve mikill 
eldurinn er og hve mikill hiti, reykur og brunagas er í húsinu.

•  Hvar er þörf á reyklosun?
Hér þarf að skoða þætti eins og hversu mikil hætta sé á ferðum, hversu mikill 
eldurinn sé og hvar hann sé, hvaða vindátt og hvar op fyrir lóðrétta eða 
lárétta reyklosun séu, hvaða byggingarefni og byggingarlag sé um að ræða.

•  Hvers konar reyklosun kemur til greina?
Lóðrétt eða lárétt, náttúruleg eða vélræn reyklosun.

•  Leyfa aðstæður, þegar tekið er tillit bæði til brunans og byggingarinnar, að 
þak sé rofið á öruggan hátt?

Til þess að geta svarað öllum þessum spurningum þarf að meta talsverðan fjölda 
upplýsinga og taka tillit til fjölmargra atriða sem hafa áhrif á atburðarásina.

8.2.1 Björgun mannslífa
Björgun og öryggi fólks er mikilvægasti þáttur slökkvistarfs. Þegar teknar eru 
ákvarðanir á brunastað er fyrst hugað að öryggi íbúa og slökkviliðsmanna. 
Minni hætta steðjar að íbúum sem eru vakandi þegar kviknar í heldur en ef 
eldur þróast í byggingu þar sem íbúar eru sofandi. Líkurnar á því að íbúarnir 
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séu enn inni í brennandi byggingunni eru þá mun meiri.
Annað af tvennu er þá líklegast; íbúarnir eru örmagna af hita og reyk eða 

þeir hafa villst í byggingunni og þá er líklegt að þá hafi gripið ofsahræðsla 
þar sem þeir rata ekki út. Hvort heldur sem er mun reyklosun hjálpa til við 
björgunaraðgerðir. Háð aðstæðum getur þurft að reyklosa áður en björgunar
aðgerðir hefjast eða eftir að útbreiðsla eldsins hefur verið heft eða jafnvel þarf 
hvort tveggja að eiga sér stað samtímis.

Auk þeirrar hættu sem íbúum stafar af brunanum er slökkviliðs mönnum 
einnig hætta búin.

Byggingarlag, stærð opa 
og þörfin fyrir að rjúfa þak 
eða gera göt í veggi eða gólf 
(ásamt öðrum aðgerðum) 
auka á vanda þess sem 
ákveður aðgerðir. Hætta 
sem stafar af upp söfnun 
á gasi og reyk í brennandi 
bygg ingu er m.a.:

•  Myrkur vegna þykks 
reykjar mökks.

• Eitraðar lofttegundir.

• Skortur á súrefni.

• Eldfimar lofttegundir.

• Yfirtendrun.

• Reyksprenging.

8.2.2 Rýming húsa
Rannsóknir á því hvers vegna manneskja snýr við og reynir að finna aðra 
flóttaleið við bruna sýna að í 60% tilvika hefur reykurinn afgerandi áhrif, í 30% 
tilvika hindrar samverkun reyks og hita en einungis 10% hindrar eingöngu 
hiti. Þetta undirstrikar hversu mikilvægt er að hindra útbreiðslu reyks til að 
auka öryggi manneskjunnar. Við rýmingu húsa er því rétt að ganga út frá því 
að undankoma gegnum reyk sé ekki möguleg. Fjöldi og líkamlegt atgervi þeirra 
er dveljast í byggingunni hefur einnig mikið að segja. Reykfrí hæð frá gólfi, 
er því grundvallarforsenda við hönnun á reyklosun. Sérhannaðar reyklúgur 
verða stöðugt algengari til þess að ná reykfrírri hæð og draga úr útbreiðslu. 
Ýmist eru reyklúgurnar sjálfvirkar eða þær þarf að opna. Það er mikilvægt að 
slökkviliðsmenn athugi vel hvort slíkar lúgur séu fyrir hendi og hvort þær 
hafi opnast.

Við hönnun reyklúga og ákvörðun á þeirri reykfríu hæð sem er nauðsynleg 
fyrir hvert einstakt tifelli þarf að taka tillit til fjölda atriða. Ekki verður farið 
nánar út í það hér.

Mynd 8.8 Tveir menn með  
vatn á stút uppi á þaki.



8  • Reyklosun  Slökkvistarf

10 • 8 Brunamálaskólinn

8.2.3 Ýmislegt má lesa úr reyknum
Þegar slökkviliðsmenn koma á vettvang geta þeir byggt ákvarðanir um reyk
losun og einnig aðrar ákvarðanir um viðbrögð á þeim reyk sem sést. Öllum 
venjulegum bruna fylgir reykur. Hann er mismunandi eftir því hvað það er sem 
brennur og hve mikið súrefni er tiltækt. Við brunagasið bætist ýmislegt annað 
sem þyrlast upp með hitamekkinum frá eldinum, t.d. tjara, óbrunnið kolefni og 
aska. Þykkt og litur reyksins er í réttu hlutfalli við magn efnisagna í eimyrjunni. 
Nýlegur eldur sem nærist á viði, fatnaði og venjulegum innanstokksmunum 
gefur venjulega frá sér ljósgráan eða ljósbláan reyk sem ekki er mjög mikill að 
fyrirferð, sjá mynd 8.9. Eftir því sem bruninn eykst má búast við að reykurinn 
verði þykkari og dekkri vegna þess að þá er líklegt að í honum sé meira af 
kolefnisögnum. Þegar reykurinn kólnar vegna slökkvistarfs lýsist hann. Það 
gefur þá vísbendingu að slökkvistarfið beri árangur. Heitur reykur stígur 
hraðar en kaldur. Slíkt er einnig vísbending um hversu eldurinn er mikill 
inni í húsinu.

8.2.4 Byggingin sjálf
Aðferðir við reyklosun eru mismunandi eftir byggingarlagi, byggingarefnum, 
notkun húsnæðisins o.þ.h. Til þess að geta tekið skynsamlegar ákvarðanir í 
sambandi við reyklosun, hvenær hún á við og hvernig henni verður best við 
komið þurfa slökkviliðsmenn að hafa skilning á byggingartæknilegum atriðum. 
Aukin þekking á byggingarháttum og því hvernig hægt sé að rjúfa hina ýmsu 
hluta húsa til þess að reyklosa, hefur bein áhrif á hæfni slökkviliðsmanna til 

Mynd 8.9 Hús sem rýkur úr.
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þess að framkvæma reyklosun á sem áhrifaríkastan hátt. Byggingartæknileg 
atriði hafa t.d. áhrif á ákvörðun um það hvort beitt verði láréttri eða lóðréttri 
losun. Aðrir þættir sem einnig hafa áhrif á ákvarðanir eru:

• Fjöldi og stærð opnana.

•  Fjöldi hæða, stigagangar, rennur (t.d. fyrir rusl), lyftugöng, lagnastokkar 
og þakopnanir.

•  Gæta þarf að því að reyklosunin hindri ekki rýmingu hússins, þ.e. að ekki 
sé reyklosað um opnanir sem á að nota vegna rýmingar.

8.3 Háhýsi
Eitt helsta áhyggjuefnið í sambandi 
við bruna háhýsa er sú hætta sem 
íbúun um stafar af hita og reyk. 
Flest háhýsi eru sjúkrahús, hótel, 
skrifstofur eða íbúðarhús. Í þeim 
vistast oft mikill fjöldi fólks og ef 
eldur verður laus getur það lent í 
alvarlegri hættu sé ekki rétt staðið 
að hönnun, forvörnum, eldvarna
eftirliti, upplýsingum og stjórnun 
slökkvistarfs.

Reykur og hiti getur dreifst mjög 
hratt eftir rörastokkum, stigagöngum, lyftustokkum, loftræstistokkum og 
öðrum lóðréttum samgönguleiðum og þar komið til hitasúlumyndunar, þ.e. þar 
myndast súgur upp sem hindrar og tefur reyklosun og björgun fólks úr húsinu.

Reykur og brunagas geta safnast fyrir á hæðunum fyrir neðan efstu hæðir í 
mjög háum húsum (8–10 hæða). Þegar heitur reykurinn og brunagasið stígur 
upp eftir stigaganginum kólnar hann smátt og smátt. Þegar hann hefur kólnað 
svo mikið að hann er jafnheitur og umhverfið hættir hann að stíga, safnast 
fyrir á þeirri hæð þar sem þetta jafnvægi næst og myndar reyklag á hæðinni. 
Þetta fyrirbrigði getur virkað eins og tappi sem hleypir ekki reyk í gegnum 
sig. Reykurinn og brunagasið safnast upp þar fyrir neðan þar til reyklosun fer 
fram. Í eldvarna og slökkviáætlunum er rétt að gera ráð fyrir búnaði sem við 
á í svona tilvikum, þ.e. vél rænni reyklosun eða yfirþrýstingi.

Aldrei má gleyma mikilvægi þess að reyklosa í háum húsum. Venjulega 
verður reyklosunin að fara fram lárétt á þeirri hæð þar sem eldurinn er eða 
hæðinni fyrir ofan. Allir slökkviliðsmennirnir á hæðunum fyrir ofan eldinn 
verða að hafa fullkomin reykköfunartæki því þeir verða ávallt að vera viðbúnir 
því að eldurinn hlaupi á milli hæða. Þessi þörf á reykköfunartækjum kallar 
aftur á aðrar ráðstafanir, t.d. öndunarloft, flutning á loftkútum á milli hæða, 
loftbanka o.s.frv. Þegar slökkviliðsmennirnir eru margir er mjög mikilvægt 

Mynd 8.10 Reykur stígur upp  
og kólnar og myndar tappa.
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að öll samskipti og samhæfing séu í góðu lagi en einmitt vegna fjöldans eru 
þau mál erfiðari viðureignar.

Ef slökkviáætlun er unnin fyrir háhýsi er rétt að taka reyklosun með í 
reikninginn. Í mörgum háhýsum gengur aðeins einn stigagangur upp úr 
þakinu. Í mörgum tilfellum er hægt að koma við láréttri reyklosun út um 
hurðir eða glugga á hæðinni þar sem eldurinn er. Þegar þannig háttar til er 
vandinn tiltölulega léttvægur. En þegar reykur, hiti og brunagas frá mörgum 
hæðum verður ekki losað á þann máta, verður að losa í gegnum stigaganginn. 
Áður en dyrnar eru opnaðar á hæðunum sem eldur er á og reyklosun hefst, 
verður að opna efst uppi í stigaganginum og ganga frá því tryggilega að opið 
geti ekki lokast. Margir lyftustokkar ná upp fyrir þak og því er hægt að nota þá 
við reyklosun. Ef gatið lokast aftur, fyllist stigagangurinn af ofurheitu brunagasi 
eftir að reyklosunin hefst. Þá hafa slökkviliðsmenn enga möguleika á að opna 
opið aftur nema með því að fara upp á þakið utan frá. Meðan verið er að losa 
reykinn með þessum hætti mega íbúarnir alls ekki fara út á stigaganginn vegna 
banvænna lofttegunda, hita og reyks í stigaganginum fyrir ofan hæðina sem 
eldurinn er á. Það er því alltaf spurning hvort ekki eigi að rýma hæðirnar ofan 
við eldinn sé þess nokkur kostur.

8.4 Kjallarar og gluggalaus rými
Þótt útgangar séu úr flestum kjöllurum um útitröppur, lyftur, rennur eða 
glugga er þeim iðulega lokað með járngrindum, rammgerðum hurðum eða 
öðrum útbúnaði. Þessir útgangar eru oft lokaðir og þéttir gegn veðrum, vindi 
og innbrotsþjófum. Allt eru þetta atriði sem hindra eða tefja eðlilega reyklosun.

Mynd 8.11 Reykur úr kjallara.
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Algengt er að byggingar á iðnaðar og verslunarsvæðum séu gluggalausar. 
Þó ekki sé æskilegt að rýma hús um glugga, verður því ekki neitað að þeir 
geta skipt miklu máli í sambandi við reyklosun og björgun ef í nauðir rekur. 
Gluggaleysið getur tafið eða hindrað slökkvistarf og reyklosun. Gluggalaus 
hús eru viðsjárverð því það getur tekið langan tíma að koma af stað reyklosun 
og á meðan getur eldurinn breitt mikið úr sér og skilyrði til reyksprengingar 
skapast. Ekki er síður erfitt að búa til op fyrir innloft í kjöllurum heldur en að 
finna op til að reykræsta um. Síðan þarf oft að sækja eldinn um þessi sömu op.

Vandamálin sem fylgja því að losa reyk úr húsum af þessu tagi eru margvís
leg. Þau byggjast á stærð húsanna, hvers konar notkun á sér stað í þeim, tegund 
byggingarefna, innviðum, innanstokksmunum o.fl. Venjulega verður að viðhafa 
vélvirka reyklosun úr gluggalausum byggingum. Loftræstikerfi hússins geta 
stundum verið nýtanleg til reyklosunar, hitt er hins vegar algengt vandamál 
að þau dreifi reyk og hita um allt húsið og auki þannig áhættu og skemmdir.

8.5 Staðsetning og stærð elds
Eldurinn kann að hafa dreifst nokkuð um húsið áður en slökkviliðið kemur 
á staðinn. Þá verður að huga að stærð eldsins og staðsetningu. Yfirleitt ætti 
ekki að reyklosa fyrr en ljóst er hvar eldurinn er. Þótt reykurinn komi frá 
efstu hæðinni er ekki þar með sagt að eldurinn sé þar. Hann getur alveg eins 
verið á neðri hæðum eða jafnvel í kjallaranum. Ef reyklosun hefst áður en 
fyrir liggur hvar eldurinn er, er hætta á að hann dreifist um svæði sem annars 
hefðu ekki orðið fyrir skemmdum. Eldsneytið og tími frá íkviknun ráða oft 
mestu um útbreiðslu og afleiðingar, enn fremur búnaður til eldvarna og það 
hve vel rýmið er aðskilið frá öðrum hlutum hússins. Áður en ákveðið er 
hvernig og hvenær reyklosun skuli fara fram skiptir mestu máli að ljóst sé á 
hvaða stigi eldurinn er.

Útbreiðsla reyksins eftir lóðréttum leiðum gerist meðal annars eins og hér 
verður greint frá:

•  Gegnum stigahús, lyftustokka og aðra stokka með beinni snertingu við loga 
eða með heitum loftstraumum.

•  Gegnum skilrúm og veggi og upp á milli veggja með beinni snertingu við 
loga og með heitum loftstraumum.

•  Út um glugga eða önnur op og síðan inn um aðra glugga eða önnur op og 
inn á næstu hæð, þegar logar hlaupa upp á milli hæða að utanverðu, sjá 
mynd 2.9 (kafla 2).

•  Gegnum loft, veggi og gólf með varmaleiðni frá bitum, rörum eða öðrum 
varmaleiðurum sem liggja á milli hæða eða herbergja.

• Gegnum loft og gólf með beinu logasambandi.

• Gegnum gólf og loftop, t.d. þegar neistar og glóð falla niður.

• Við það að þak eða gólf hrynur.
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8.6 Val reyklosunarstaðar
Þegar taka á ákvörðun um hvar og hvernig eigi að reyklosa er æskilegast að 
slökkviliðsmenn þekki til í bygging unni og viti hvaða starf semi er stunduð þar.

Engin einföld þumalputtaregla er til um rof á þaki, reynið þó alltaf að rjúfa 
eins beint yfir eldinum og hægt er. Marga þætti verður að taka með í reikninginn 
áður en línurnar eru lagðar og aðgerðir hefjast, þar á meðal:

•  Hvort tiltækar eru opnanir eins og 
þakgluggar, lyftustokkar, lúgur o.þ.h.

•  Staðsetning eldsins og ákvörðun 
stjórnanda um hvert skuli reyk
losað. Oft má átta sig á staðsetningu 
eldsins með því að þreifa á þaki 
berum höndum til að finna hvar 
það er heitast.

• Byggingarlag.

•  Veður og þá sérstaklega vindátt. 
Mjög mikilvægt er að opna ekki 
upp í vindinn.

•  Hvert og hvernig er líklegast að 
eldur inn dreifist um húsið.

•  Sýnilegur veikleiki í þaki eða burðar
grind þess.

• Áhrif reyklosunar á eldinn.

•  Hvenig er líklegt að reykur og bruna
gas dreifist um húsið?

• Mannafli og búnaður.

•  Er hætta á að eldur breiðist frekar 
út, t.d. í nærliggjandi hús.

Áður en reyklosun hefst verður að 
tryggja nægan mannafla og búnað fyrir 
sjálft slökkvistarfið. Eldurinn getur 
aukist mikið um leið og húsið er opnað. 
Einnig verður að gera ráðstafanir til að 
verja nálæg mannvirki. Til að eimyrjan 
sleppi út verður að finna eldinn og 
reyna að slökkva hann um leið og 
búið er að opna húsið. Þá er farið inn 
í húsið í gegnum dyr, glugga eða aðrar 
inngöngu leiðir, eins nærri eldinum og hægt er eftir því sem vindáttin leyfir. 
Þá þurfa slöngur með vatni á stút að vera til reiðu áður en opnað er því alltaf 
má búast við sprengingu. Enn fremur þarf vatn að vera við höndina til að 
verja nálæg hús þar sem op eru fyrir eða eru gerð á bygginguna á meðan á 
slökkvistarfi stendur.

Mynd 8.13 Ýmsar þakgerðir.

Mynd 8.12 Ýmsar opnanir, t.d. 
þakgluggar, lúgur o.fl.
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8.7 Lóðrétt reyklosun
Lóðrétt reyklosun þýðir að þakið er opnað til þess að hleypa burtu reyk og heitu 
gasi, ýmist með því að rjúfa þakið eða með því að opna þar til gerðar þaklúgur. 
Svo að slökkviliðsmenn geti opnað þak á öruggan hátt er nauðsynlegt að hafa 
þekkingu og skilning á hinum ýmsu þakgerðum og hönnun þeirra. Til eru 
margar gerðir af þökum og eru þær misalgengar sem byggingarlag á mismunandi 
svæðum. Þrjár megintegundir þaka eru risþök, flöt þök og bogaþök.

Hægt er að hefjast handa við lóðrétta reyklosun þegar stjórnandi hefur 
kannað og/eða leyst úr eftirfarandi atriðum:

• Byggingarlag.

•  Staðsetningu eldsins, hversu lengi hann hefur brunnið og útbreiðslu hans.

• Öryggismál.

• Fundið flóttaleiðir.

• Valið reyklosunarstað.

• Komið mannskap og tækjum upp á þakið.

Hópurinn á þakinu verður að vera í stöðugu sambandi við stjórnanda vettvangs
ins. Til þess eru talstöðvar besti kosturinn. Ábyrgð stjórnanda þakhópsins 
tekur meðal annars til eftirfarandi atriða:

• Tryggja að aðeins þær opnanir séu gerðar sem þörf er á.

• Sjá til þess að slökkvistarfið valdi ekki óþarfa tjóni.

•  Samræma aðgerðir hópsins við þá slökkviliðsmenn sem eru inni að slökkva.

•  Tryggja öryggi allra sem á þakinu eru m.a með tilliti til hruns þaksins af 
völdum eldsins sem undir geisar.

Mynd 8.14 Stjórnandi hópsins með talstöð.



8  • Reyklosun  Slökkvistarf

16 • 8 Brunamálaskólinn

8.7.1 Öryggisráðstafanir
Nokkrar af þeim öryggisráðstöfunum sem skyldi viðhafa við þakvinnu eru:

•  Samhæfing reyklosunar og slökkvi starfs.

•  Vindátt og íkveikjuhætta sem tengist henni.

•  Eru einhverjar hindranir fyrir hendi, t.d. rafmagns eða síma línur eða 
sérstök þyngsli sem hvíla á þakinu?

•  Tryggja þarf fleiri en eina undan komu leið af þakinu.

•  Gæta þess að rjúfa ekki styrktarbita þegar þakið er rofið.

•  Rýma þakið þegar vinnu er lokið.

•  Notið líflínur, þakstiga, eða annað til að tryggja að enginn renni eða detti 
fram af þakinu.

•  Tryggið, ef þakstigi er notaður, að hann sé rétt settur yfir mæninn, áður en 
farið er að nota hann.

•  Gætið þess að allir sem vinna við reyklosun uppi á þaki séu klæddir 
hlífðarfatnaði og noti reykköfunartæki, verði því við komið.

•  Gætið þess að þegar axir eða vélsagir eru notaðar séu aðrir slökkviliðsmenn 
í öruggri fjarlægð.

•  Vara þarf þá sem beita öxum við hindrunum fyrir ofan þá ef einhverjar eru.

•  Kveikið ávallt á vélunum áður en farið er með þær upp á þak til að tryggja 
að þær séu í lagi, en gætið þess að slökkt sé á þeim við burð eða hífingu.

•  Brýna þarf fyrir þeim sem beita vélsögum að skurðarstefnunni sé ekki beint 
að fæti þeirra eða öðrum líkamshlutum.

•  Stigi er settur upp þannig að a.m.k. fimm rimar nái upp fyrir þakbrún. 
Hann þarf svo að tryggja með aðstoðarmönnum. Við notkun á lyftubúnaði 
er karfan höfð við þakbrúnina eða rétt ofan við hana.

•  Athugið burðarþol þaksins áður en stigið er inn á það, aldrei má stökkva 
inn á þak án þess að athuga hvort það beri þann þunga sem setja skal á það.

•  Notið skoðunarferðir og slökkvi áætlanir til að þekkja bygging ar þar sem 
veikar burðar stoðir eru í byggingum. Þessi þök veikjast snemma í bruna 
og því er sérstaklega hættu legt að vera ofan á þeim eða undir. Eins þarf að 
vara sig á strengjasteypuþökum.

Mynd 8.16 Vinna á þaki.Mynd 8.15 Fleiri en ein 
undankomuleið.
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•  Gott er að vera vakandi fyrir eftirfarandi atriðum, sem gefa til kynna hvernig 
ástand þaksins er:

Bráðið þakefni.
Óvenju mjúkt þak sem á að vera hart viðkomu. 
Reykur undan þaki.
Eldur í þaki.
Umformun þaksins, t.d. að burðarvirki er byrjað að bogna niður.

•  Slökkviliðsmaður á aldrei að vera einn við vinnu uppi á þaki. Þar skulu 
ætíð vera a.m.k. tveir aðillar, en þó ekki fleiri en þarf.

8.7.2 Ýmsar þakopnanir
Í stað þess að rjúfa þakið er að sjálfsögðu æskilegt að nýta þakglugga eða önnur 
op til að reyklosa ef þess er nokkur kostur. Um margt getur verið að ræða, 
t.d. þakglugga, lúgur, loftop og stokka, loftræstilúgur, þakhurðir og síðast en 
ekki síst reyklúgur.

Alltaf verður að gera ráð fyrir að átök þurfi til að komast í gegn eða opna 
leiðir nema þar sem reyklúgur eru. Þær eru venjulega opnaðar með sérstökum 
búnaði sem á þeim er og jafnvel fjarstýrðum búnaði sem er staðsettur þar sem 
slökkviliðsmenn komast auðveldlega að honum á jarðhæð.

Þaklúgur eru venjulega ferhyrndar og fremur litlar. Þær eru yfirleitt úr viði 
eða málmi og eru ekki vænlegur kostur til að reyklosa um. Auðvelt er að opna 
þakglugga úr venjulegu gleri, en sé í þeim öryggisgler er erfitt að brjóta þá og 
er þá auðveldara að flytja þá úr stað.

Í loftristum eru oft lúgur eða gluggar sem auðvelt er að losa eða rimlar 
úr málmi eða viði. Ef ekki er hægt að ná toppnum af verður að opna a.m.k. 
tvær hliðar til að fá nógan súg. 
Dyr á stigagöngum er einnig 
hægt að nota til reyklosunar, 
sjá umfjöllun um hvernig dyr 
eru opnaðar í kafla 6.1.4 um 
innbrot.

Opnanir á þakinu skyldi 
alltaf reyna að nota við lóð rétta 
reyklosun. Oftast er miklu 
fljót legra að notast við þær en 
að rjúfa gat á þakið. Slökkvi
liðs menn verða að hafa í huga 
að þessar opnan ir eru yfir leitt 
hvorki á hentugasta staðnum 
né nægjan lega stórar til að 
reyk losa. Oftast eru þær því 
notaðar sem viðbót við þau 
göt sem eru gerð.

Mynd 8.17 Opnanir á þökum og fjöldi gata.
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8.7.3 Þök
Mikilvægt er að slökkviliðsmenn skoði þök og þakgerðir í skoðunarferðum og 
við gerð slökkviáætlana. Þegar rjúfa þarf þak er reynt að hafa opið eins ferkantað 
og hægt er til að auðvelda viðgerðir eftirá. Eitt stórt op, minnst 1,2 m x 1,2 m, er 
betra en margar litlar opnanir. Notkun á vélknúnum verkfærum við reyklosun er 
mjög heppileg og flýtir verulega gangi verksins. Tveggja blaða sagir og keðjusagir 
eru yfirleitt hentug verkfæri í þakrof. Gæta verður að því að sá sem vinnur með 
vélsög hafi trygga fótfestu og geti athafnað sig örugglega. Þegar vélar eru fluttar 
til er alltaf slökkt á þeim. Aðrar opnanir er t.d. hægt að nýta sér til að fylgjast 
með útbreiðslu eldsins.

Flöt þök
Flöt þök eru algeng á verslunar og iðnaðarhúsnæði og á fjölbýlishúsum. Þau 
eru ýmist alveg flöt eða með ofurlitlum 
halla (oftast hærri á framhliðinni) og upp 
úr þeim standa reykháfar, loftpípur og 
stokkar, þakgluggar, sjónvarpsloftnet o.fl. 
sem hugsanlega kann að vera til trafala 
eða gæti komið að gagni við reyklosun.

Flöt þök eru eins og gólf. Þau geta verið 
ýmist úr tré, steinsteypu eða járnbitum 
með plötum yfir. Plöturnar er svo þaktar 
með vatnsklæðningu og fyrir neðan þær 
er einangrun. Efni þaksins ræður mestu 
um hvaða verkfæri þarf að nota við rof 
á því.

Risþök
Burðarvirkið í risþaki er ýmist úr tré eða 
járni. Þegar um tiltölulega lágt ris er að 
ræða eru gjarnan notaðar kraftsperrur 
sem eru efnislitlar og hafa litla mótstöðu 
gegn eldi. Í brattari risþökum eru notaðar 
efnismeiri sperrur, oft límtré sem mynda 
sjálfstætt burðarvirki og hafa mun meira 
brunaþol en kraftsperrurnar eða óvarin 
stálgrind. Oft er klætt neðan á kraftsperrurnar og þannig myndað loft á húsinu. 
Rýmið sem myndast þar fyrir ofan er þá gjarnan ónothæft vegna þrengsla 
sem myndast af kraftsperrunum. Í háa risinu er ýmist opið upp í þakið eða 
þar mynduð sérstök þakhæð. Því þarf að hafa það í huga að þegar búið er að 
rjúfa þakið sjálft getur þurft að nota krókstjaka eða eitthvert áþekkt verkfæri 
til að rjúfa neðra loftið.

Lágreistu þökin geta verið mun varasamari fyrir slökkviliðsmenn sem vinna 
að reyklosun vegna þess að þau missa styrk sinn fyrr. Rétt er að nota þakstiga á 
slíkum þökum bæði til að dreifa þyngd manna og vegna öryggis til að fóta sig.

Mynd 8.18 Þverskurður á þaki
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Algengt er að þök séu með pappa sem síðan er tjargaður. Einnig geta þök 
verið með gifsplötum á milli stálbita. Einungis er hægt að gera sér grein fyrir 
gerðum þaka með því að fara í skoðunarferðir og vinna slökkviáætlanir hjá 
slökkviliðum.

Aðferðir við að opna risþök eru keimlíkar þeim sem notaðar eru við að 
opna flöt þök nema að sérstaklega þarf að gæta að öryggi vegna halla þaksins.

Engin ein aðferð er til við að opna risþök og verður aðferðin að taka mið af 
efni þaksins. Til eru þök með flísum sem ekki þarf að saga, heldur er hægt að 
brjóta flísarnar með sleggju. Þök sem klædd eru flötu járni er hægt að skera 
upp með sérstöku „kúbeini“ sem svipar til dósaopnara. Hér á landi er mjög 
algengt að nota bárujárn á þak. Þá getur verið að best sé að taka plötur af í 
heilu lagi með því að losa naglana sem halda þeim. Það á þó eingöngu við 
ef plöturnar eru ekki mjög langar. Best er að losa naglana með því að beita 
tveimur hömrum og síðan kúbeini.

Bogaþök
Bogaþök hafa kosti til að bera sem 
koma að gagni við sumar tegundir 
bygginga. Stundum er boginn alveg 
þiljaður af, svipað og í húsum með 
kraftsperrur, þannig að lokað rými 
myndast fyrir ofan loftið. Þá getur 
reynst erfitt að losa reyk í gegnum 
þakið því ekki er víst að nein op séu 
milli afþiljaða hlutans og rýmisins 
fyrir neðan.

Aðvörun
Erlendis hafa margir slökkvliðsmenn látist þegar bogaþök hafa hrunið. Góð 
regla er, að ef þó nokkur eldur er við bitasvæðið skyldu engir slökkvliðsmenn 
vera undir eða ofan á þakinu.

Sum bogaþök eru ekki beinlínis með burðargrind. Bogasperrurnar sem oft 
eru efnismiklar, t.d. límtré, hafa þá nógan styrk til þess að halda uppi þakinu. 
Oft er hægt að gera allstórt op á slíkt þak (einnig getur brunnið á það op) án 
þess að styrkur burðarvirkisins minnki að ráði.

Aðferðir við að opna bogaþök eru keimlíkar þeim sem notaðar eru við að 
opna flöt þök og risþök nema að hæpið er að stigar komi að nokkru gagni á 
bogaþaki. Óháð því hvaða aðferð er valin til að tryggja öryggi þeirra sem vinna 
á þakinu veldur lögun þaksins alltaf hættu. Vegna hættunnar á skyndilegu 
hruni á bogaþaki þar sem eldur er laus ættu slökkviliðsmenn aðeins að vinna 
við slík þök úr körfu eða stigabílum.

Steypt þök 
Steinsteypt þök eru mjög vinsæl á ákveðnum gerðum bygginga. Þau geta verið 
af nánast hvaða lögun sem er, auk þess sem stærð þeirra og hönnun er misjöfn. 

Mynd 8.19 Braggi.
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Bæði eru til forsteyptar einingar og þök steypt á byggingarstaðnum. Járnbenta 
steinsteypu eða strengjasteypu er sjaldnast hægt að rjúfa. Reykinn verður 
þá að losa í gegnum lúgur á þakinu eða op í tengslum við lyftur, stigahús, 
loftræstibúnað o.þ.h. Stundum er lárétt reyklosun eina úrræðið.

Forskalað timbur er oft notað í stað steypu. Það var vinsælt áður fyrr og er 
því algengt í eldri byggingum. Það er sérstaklega notað sem milliloft, þ.e. loft á 
neðri hæð og gólf á efri hæð. Timbrið er þá klætt vírneti sem steypulagið festist 
í. Sé forskalað timbur í þaki er það yfirleitt tjargað til að fá vatnsklæðningu. 
Slík þök er auðvelt að rjúfa.

Málmþök
Málmþök hafa ávallt verið mjög vinsæl á Íslandi. Þak járn er búið til úr ýmsum 
málm um og er hægt að móta að vild. Til eru plötur sem gerðar eru úr áli, 
galvaniseruðu járni og kaldvöls uðu stáli. Yfirleitt er hægt að rífa plöturnar 
lausar frá þaksperr unum. Þetta verður þó sífellt erfiðara þar sem stálplöt urn
ar eru orðnar svo langar að 
það er margra manna tak að 
losa þær.

Járnklippur og sagir með 
járn blöð um eru notaðar til 
að opna járnþök. Á iðnaðar
hús næði eru járnþök oft með 
opnun um sem nýta má til 
reyk los unar, þannig að ekki 
þurfi að rjúfa þakið.

Þök úr samlokueiningum
Mikið af þökum í byggingum í dag eru úr svokölluðum samlokueiningum. 
Þessar einingar eru byggðar upp úr 0.4–0.6 mm þykkum stálplötum að innan 
og að utan og á milli þeirra er einangrunin. Algengast er að einangrunin sé úr 
polyurethan ýmist PUR eða PIR sem er nokkuð eldþolnari og einnig eru til 
einingar með steinullareinangrun. Algeng þykkt á þessum einingum er 60–100 
mm en breidd þeirra er nær alltaf 1.0 m Þessar einingar hvíla á langböndum úr 
límtré eða Z eða C laga stálböndum. Staðsetningu þeirra má sjá á skrúfunum 
sem einingarnar eru festar með og er algengt bil á milli þeirra 1.5–2.0 m. Til 
samanburðar er bil á milli neglinga í hefðbundnum þökum 0.4–0.6 m og 
getur slökkviliðsmaðurinn greint þessi þök í sundur ofanfrá einfaldlega á 
bilinu milli neglingaraðanna. Þegar þessi þök eru söguð í sundur er best að 
gera það ca 10 sm frá neglingaröðunum til að saga ekki í langböndin og eru 
einingarnar þá lausar (hver 1.0 m )og auðvelt að fjarlægja þær. Reykur frá 
polyurethaneiningum getur verið mikill en er enginn frá steinullareiningunum. 
Þessi gerð eininga er að finna í þökum og veggjum í allflestum einnar hæðar 
skemmubyggingum, útihúsum í sveitum o.þ.h. byggingum.

Mynd 8.20 Bárujárnsþak.
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8.7.4 Þverrof
Þverrof er það kallað þegar þak er rofið frá annarri hlið hússins og þvert yfir 
til hinnar eins og sést á mynd inni hér til hliðar. Ef þver rof er gert á réttan 
hátt og tíman lega er oft hægt að koma í veg fyrir lárétta útbreiðslu elds, hita 
og reyks í stórum bygging um. Þver rof hefur gefist mjög vel í ýmsum skólum, 
stórum fjölbýlishúsum, dvalar heimil um og öðrum bygging um þar sem eru 
löng, óskipt þakrými.

Þverrof er framkvæmt með því 
að gera stórt gat eða skurð, a.m.k. 
1.2 m á breidd, veggja á milli. 
Þessi skurður er settur vel fyrir 
framan eldinn til þess að setja 
upp varnarlínu þar sem útbreiðsla 
eldsins er stöðvuð.

 

8.7.5 Kjallaraeldar
Ekki má vanmeta nauðsyn þess að 
loftræsta þegar ráðist er gegn eldi 
í kjallara. Þegar engar viftur eru til 
staðar mun hiti og reykur fljótlega 
dreifast upp í bygginguna. Þetta á 
sérstaklega við í byggingum sem 
eru hannaðar þannig að burðar
bitarn ir ná frá kjallara og alveg 
upp í þak. Í slíkum byggingum 
vantar jafnvel allar eldhindranir 
(tré eða önnur föst efni á milli í 
rýminu til að tefja eða koma í veg fyrir útbreiðslu elds í rýminu) milli bitanna. 
Mesta útbreiðsluhættan frá eldi í kjallara, í byggingum af þessu tagi, er upp 
í risið. Draga má verulega úr líkum á lóðréttri útbreiðslu eldsins með því að 
reyklosa kjallarann á meðan á slökkvistarfinu stendur. Þegar búið er að slökkva 
eldinn í kjallaranum þarf að reyklosa risið.

Beina reyklosun í kjallararýmum má framkvæma á ýmsan hátt. Séu gluggar 
á kjallaranum er hægt að beita láréttri reyklosun. Séu slíkir gluggar ekki til 
staðar verður að reyklosa um stigaganga eða lyftustokka til þess að koma hita 
og reyk út úr byggingunni. Gæta verður að því að auka ekki hættu á dreifingu 
eldsins með þessu móti. Sem síðasta úrlausn er hægt að rjúfa gat á gólfið nærri 
útidyrahurð eða glugga á fyrstu hæð og reyklosa um þessar opnanir með viftum.

8.7.6 Notið viðurkenndar aðferðir við reyklosun
Þegar eldur verður laus inni í byggingu hækkar þrýstingur undir þaki eða gólfi. 
Þetta gerist vegna þess að heitar lofttegundir eru léttari en kaldar. Þær stíga því 

Mynd 8.21 Þverrof.

Mynd 8.22 Hér sést hvernig hægt  
er að reyklosa kjallara.
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upp þar til jafnvægi er aftur náð vegna þrýstingsaukningar. Svokölluð núlllína 
myndast. Fyrir ofan hana er yfirþrýstingur en undir henni er undirþrýstingur. 
Til þess að losa eimyrjuna út úr brennandi húsinu verður að opna þar sem 
yfirþrýstingur er. Þeim mun ofar þeim mun betra því þar er mestur þrýstingur. 
Fyrir neðan núlllínuna dregst loft inn um opnanir. Eftir því sem bruninn 
verður aflmeiri færist núlllínan niður, nær gólfi. Hún fylgir nokkurn veginn 
skilunum milli reykjarlagsins og kalda loftsins þar fyrir neðan. Þegar opnað 
er uppi byrja lofttegundir að streyma út. Um leið færist núlllínan aftur upp. 
Til þess að það gerist verður sami massi af lofti að streyma inn. Það verður því 
líka að opna niðri. Þetta gerist yfirleitt sjálfkrafa, því slökkviliðsmenn opna 
um leið og þeir hefja slökkvistarf. Sami massi lofts sem streymir út verður 
að streyma inn í rýmið. Þar sem heitt loft er mun fyrirferðarmeira en kalt loft 
þurfa opnanir fyrir útloftið að vera mun stærri en fyrir innloftið. Með öðrum 
orðum þarf massajafnvægi að vera fyrir hendi en ekki rúmmálsjafnvægi.

Við lóðrétta reyklosun leitar eimyrjan upp og dregur eldinn og hitann með 
sér í átt til efra opsins, einskonar hitasúla myndast. Vegna þess að mikið dregur 
úr hita og reyk við reyklosun er hægt að sækja að upptökum eldsins og slökkva 
hann. Síðan er slóð brunans rakin nokkurn veginn sömu leið og reykurinn fer. 
Ef eitthvað kemur í veg fyrir eða rýfur hitasúlumyndunina safnast reykur, hiti 
og gufa saman inni í rýminu og torveldar slökkvistarfið verulega.

Oft er vatnsúða sprautað úr körfubíl eða stigabíl til að slökkva í neistaflugi 
og logandi efni eða til að slá á hitasúlu yfir brennandi húsi. Ef úðanum er beint 
niður um op á þaki eða ofan í hitasúluna tefst reyklosunin eða stöðvast af 
þeim sökum. Slíkar aðgerðir geta sett þá sem eru inni í húsinu í mikla hættu 
eða tafið störf þeirra. Ef stúturinn er skammt fyrir ofan opið verður að beina 
úðanum lítið eitt upp á við. Við það kólnar hitasúlan og neistaflug stöðvast. 
Bunan getur meira að segja örvað streymið upp um opið.

Vel þjálfaðir slökkviliðsmenn og vel skipulagðar árásir koma í veg fyrir 
vandamál við reyklosun. Slökkviliðsmenn verða að þekkja nokkra algenga 
þætti sem geta dregið verulega úr áhrifum reyklosunar, þ.e. rangar aðferðir 
við þvingaða reyklosun:

• Rúður brotnar á röngum stað og/eða röngum tíma.

• Vatnsúða beint á móti hitastreyminu.

• Þakgluggar brotnir á röngum stað og/eða röngum tíma.

Mynd 8.23 Vatnsúði notaður við reyklosun.
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• Reyksprenging.

• Brunnið hefur óvænt í gegnum vegg eða loft.

• Aukaop milli eldsins og reyklosunaropa.

Aðvörun
Beinið aldrei vatnsbunu af neinni tegund inn í loftræstiop meðan á slökkvistarfi 
stendur. Það stöðvar reyklosun og setur þá sem inni eru í mikla hættu.

Lóðrétt reyklosun leysir ekki öll vandamál við loftræstingu rýma, vegna 
þess að í mörgum tilfellum er hún óframkvæmanleg eða nær ekki fullnægjandi 
árangri. Í þeim tilfellum verður að leita annarra leiða, t.d. nota lárétta reyklosun.

8.8 Lárétt reyklosun
Þó lóðrétt reyklosun sé oftast viðhöfð er sú aðferð engan veginn allsráðandi. 
Stundum eru aðstæður þannig að henni verður ekki við komið eða lárétt 
reyklosun er einfaldlega betri kostur. Aðeins nákvæmt mat, byggt á fullkomnum 
skilningi á hinum mörgu og flóknu atriðum sem hafa áhrif á eða verða fyrir 
áhrifum frá reyklosunaraðgerðinni, getur gefið raunhæft svar við spurning
unum:

• Er reyklosun nauðsynleg?

•  Ef svo er, hvaða reyklosunaraðferð er heppilegust? 
Lárétt reyklosun er losun á hita, reyk og gastegundum í gegnum dyr og/
eða glugga. Láréttri reyklosun er yfirleitt beitt í byggingum af eftirfarandi 
gerðum:

• Íbúðarhúsum þar sem eldurinn hefur ekki komist í óhólfað ris.

• Einstökum hæðum í húsum sem hafa margar hæðir.

•  Byggingum með stórum, opnum rýmum undir þaki þegar eldurinn er farinn 
að draga úr styrk á burðarvirki þaksins.

Margt af því sem gildir um lóðrétta reyklosun á einnig við um lárétta reyklosun. 
Hins vegar verður stundum að fara öðruvísi að við lárétta reyklosun úr herbergi, 
heilli hæð, hanabjálka, risi eða kjallara. Staðsetning og útbreiðsla eldsins ráða 
því hvaða aðferð er valin.

Hér fylgir upptalning á ýmsum láréttum útbreiðsluleiðum elds:

• Gegnum veggop með beinni logasnertingu eða loftstreymi.

•  Eftir göngum og gegnum forstofur með loftstreymi, geislun og logasnertingu.

• Gegnum opið rými með geislun eða loftstreymi.

•  Í allar áttir við sprengingu eða yfirtendrun í brunagasi, eldfimum gufum 
eða ryki.

• Gegnum veggi með beinni logasnertingu.

•  Gegnum veggi við varmaleiðni eftir pípulögnum, bitum eða öðrum góðum 
leiðurum.
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8.8.1 Veðurfar
Aldrei má gleyma því að taka tillit til veðurs þegar reyklosun fer fram. Vind
styrkur og vindátt hafa afar mikið að segja. Þá er talað um vindmegin eða 
hlémegin. Sú hlið sem vindurinn blæs á er vindmegin og hin hlémegin. 
Stundum getur verið erfitt að losa reyk lárétt í logni. Þá myndast ekki nægilegur 
súgur. Í öðrum tilfellum er ekki hægt að nota lárétta reyklosun vegna hættu 
á að vindurinn dreifi eldinum og næri hann með súrefni.

8.8.2 Hætta á frekari útbreiðslu eldsins
Láréttri reyklosun fylgir hætta á frekari útbreiðslu elds ins inni í húsinu ef 
útblásturs opið er fjarri eldinum þegar flytja þarf reyk og eimyrju í gegnum 
óbrunnið rými. Reyklosunar leiðirnar kunna jafnframt að vera einu undankomu
leiðir íbúanna. Þegar þannig stendur á verður að fresta reyk losun þar til 
björgunaraðgerðum er lokið. Þegar hætta er á að reyk losun valdi íkveikju er í 
raun aðeins um tvennt að ræða, þ.e. hætta við eða fylgja reyklosuninni mjög 
fast eftir þannig að þó eldurinn dreifist verði hann slökktur fljótlega.

Markmiðið með láréttri reyklosun og lóðréttri er hið sama, þ.e. að styðja 
slökkvistarfið og minnka skemmdir.

Samfara láréttri reyklosun er enn fremur hætta á útbreiðslu utanhúss, 
ýmist í húsinu sem verið er að 
reyk losa, þ.e. þakskeggi eða 
inn um glugga á næstu hæð
um fyrir ofan, eða í næstu hús
um. Því getur þurft að staðsetja 
menn með brunaslöngu nærri 
reyklosunar opinu til að fyrir
byggja slíkar íkveikjur, en aldrei 
verður of mikil áhersla lögð á að 
menn sprauti ekki vatni inn um 
reyklosunarop á móti loft eða 
reykstraumnum.

8.8.3  Spillið ekki árangri með vanhugsuðum 
aðgerðum

Þess þarf að gæta að spilla ekki reyklosun með því að opna á nýjum stöðum 
því þá getur sá loftstraumur sem kominn var af stað raskast og farið aðrar 
leiðir sem síður gagnast lokatakmarkinu – reyklosuninni.

Séu gluggar eða dyr opnaðar milli slökkvihópsins og reyklosunaropsins, 
minnkar flæði á hreinu loft frá þeim inngangi sem slökkviliðsmennirnir komu 
inn um. Rétt vinnubrögð eru sýnd á mynd 8.25. Hægt er að skemma strauminn 
á reyklosuninni ef slökkvliðsmaður eða önnur hindrun er í dyragættinni, sjá 
mynd 8.26.

Mynd 8.24 Nærliggjandi hús kæld  
til þess að hindra frekara tjón.
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8.9 Þvinguð reyklosun
Í köflunum hér á undan höfum við einungis fjallað um náttúrulegt loftstreymi 
og loftstreymi sem stafar af bruna. Þegar talað er um þvingaða reyklosun er átt 
við notkun blásara af ýmsu tagi og vatnsúða, ýmist til að mynda undirþrýsting 
inni í rýminu sem á að reyklosa eða yfirþrýsting og þannig draga reykinn eða 
þrýsta honum út. Þegar aðrar aðferðir bregðast dugar þvinguð reyklosun oft vel.

Margar gerðir eru til af viftum. Þær eru ýmist knúnar með rafmagni, bensíni 
eða vatnsknúnar með slöngum 
og dælu. Nokkrar mismunandi 
gerðir af blásurum eru sýndar á 
mynd 8.27.

Þessi kafli fjallar um kosti og 
galla þvingaðrar reyklosunar og 
þau tæki og þá tækni sem notuð 
er við hana. Einnig er skýrt 
hvað átt er við þegar talað er um 
yfirþrýst ing og undirþrýsting við 
reyklosun.

8.9.1 Kostir þvingaðrar reyklosunar
Oft er hægt að bjarga mannslífum með því að beita þvingaðri reyklosun. Í 
sumum tilfellum getur verið að eldurinn sé ekki helsta ógnin heldur banvæn
ar gastegundir. Þá getur aðferðin komið að miklu gagni. Auk þess er hægt 

Mynd 8.27 Mismunandi gerðir af blásurum.

Mynd 8.26 Röng vinnubrögð.

Mynd 8.25 Rétt vinnubrögð.
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að beita tækjunum til að blása fersku lofti inn í rými eða á svæði þar sem 
slökkviliðsmenn vinna lengi í menguðu andrúmslofti. Í þeim tilvikum verður 
að tryggja að ekki berist mengandi efni með loftinu í gegnum blásarana. Þótt 
reyklosun með þessum hætti sé ekki eina hugsanlega aðferðin við að fjarlægja 
mengað loft er hún iðulega kærkomin viðbót við aðrar aðgerðir. Hér eru taldir 
upp helstu kostir þvingaðrar reyklosunar:

• Hægt er að hafa betri stjórn á loftskiptum.

• Hún kemur til viðbótar við náttúrulega losun reyksins.

•  Hún flýtir fyrir losun mengaðra lofttegunda og styrkir þannig björgunar og 
slökkvistörf sem þar af leiðandi ganga betur og hraðar fyrir sig.

• Aðferðin dugar oft þar sem aðrar aðferðir bregðast.

• Mikið dregur úr reykskemmdum.

8.9.2 Ókostir þvingaðrar reyklosunar
Ef ekki er staðið rétt að þvingaðri reyklosun getur hlotist af því mikill skaði. 
Vegna þess að aflvélar eru notaðar við aðgerðir af þessu tagi verður að fylgjast 
vel með öllu sem gerist. Hér verða nú taldir upp helstu ókostir þvingaðrar 
reyklosunar:

• Hætta er á að eldur dragist með reyknum til óbrunninna rýma.

•  Svo mikið loft getur borist að eldinum að hann dreifist enn frekar. Eins 
getur blásturinn glætt eld í glæðum.

•  Ef orkumiðlar (rafmagn, bensín) bregðast eða ganga til þurrðar eða afl vélar 
bila stöðvast aðgerðirnar.

• Meiri mannafla gæti verið þörf.

• Aðgerðirnar krefjast sérstaks tækjabúnaðar.

8.10 Undirþrýstingsreyklosun
Reyklosun með undirþrýstingi er framkvæmd þannig að reykur er sogaður 
út úr rýminu með viftu. Viftan er staðsett við op í útvegg, sem næst þeim 
stað sem reykurinn kemur frá þannig að hún blási út reyknum í sömu átt og 
vindurinn blæs.

Ráðlegt er að láta nokkra blásara blása lofti inn úr hinni áttinni til að ýta á 
eftir reyknum. Venjulega er stysta leiðin best. Ástæða þess að blása þarf lofti 
inn hér er massajafnvægið sem fjallað er um í 8.7.6.

Á fyrstu stigum brunans rís reykurinn og brunagasið upp. Setjið blásara 
til að soga út eins hátt og tök eru á til að ná reyknum út. Svalt loft kemur inn 
af sjálfu sér um leið og hitinn og reykurinn fara að sjatna.

Athugið vindáttina og hagnýtið vindinn til að blása reyknum og varmanum 
að blásurum sem soga hann út. Þegar notaðir eru blásarar bæði til að blása 
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og soga verður fyrst að losa reykinn frá þeim svæðum sem eru vindmegin og 
blása í áttina að sogblásaranum. Færið síðan blásarana sem blása inn í áttina 
að útsogsblásurunum. Reynið að hafa vegalengdina eins stutta og tök eru á. 
Súgurinn dregur með sér mestallan reyk úr hornum og skotum. Ef ekki verður 
hjá því komist að losa reykinn á móti vindáttinni verður að sjá til þess að hann 
komist ekki inn aftur um óvarin op.

Loftið fer í gegn þar sem fyrirstaðan er minnst. Ef loft kemst meðfram 
blásara og síðan inn og út um nærliggjandi op segir sig sjálft að blásarinn 
nýtist ekki sem skyldi. Ef blásari er látinn soga loft út um dyragætt lækkar 
loftþrýstingurinn í rýminu fyrir innan. Ef ekki er lokað umhverfis blásarann 
leitar loftið inn neðst í gættinni og tilgangslaus hringblástur lofts fer í gang.

Til þess að koma í veg fyrir svona uppákomur verður að þétta opin meðfram 
blásurunum með ábreiðum, krossviðarplötum eða öðru nærtæku og festa vel. 
Best er auðvitað að loft komist hvergi í gegnum opið nema í gegnum blásarann.

Reynið að hafa reyklosunarleiðirnar eins beinar og hægt er. Öll horn valda 
hvirfilhreyfingum og draga úr árangri. Forðist að opna glugga og hurðir næst 
blásara sem dregur út reyk nema tryggt sé að það komi að gagni.

Fjarlægið allar hindranir í vegi loftstraumsins. Þéttir rimlar og net í gluggum 
draga mjög mikið úr árangri. Gætið þess að hvorki gluggatjöld, laust rusl né 
annað lendi í blásaranum sogmegin. Látið blásarann ekki blása beint á vegg 
eða hurð.

Rétt er að koma blásurum fyrir sem fyrst eða strax í upphafi slökkvistarfs 
ef aðstæður mögulega leyfa. Á meðan verið er að ganga frá blásurunum er rétt 
að hafa slöngu við höndina ef eldur skyldi sækja á. Vegna þess að reykurinn er 
samsettur úr heitum gastegundum þéttist hann fljótt þegar hann kólnar eftir 
að slökkvistarf hefst og sest á alla fleti í rýminu. Það er ein af ástæðunum fyrir 
því að blásarar eru teknir í notkun sem fyrst til að hindra að heitar sótagnir 
setjist á innbú og veggi.

Mynd 8.29 Ef ekki er lokað umhverfis 
blásarann leitar loftið inn.

Mynd 8.28 Rétt staðsetning blásara.
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Mikilvægt er að undirþrýstingsblásarar séu neistafríir, séu þeir notaðir 
þar sem hætta er á sprengingu, þ.e. þar sem eldfimar gastegundir gætu hafa 
myndast.

Gæta verður fyllsta öryggis við notkun blásara, athuga að ekki sé hætta á að 
föt eða annað fari í viftuna og forðast að vera þar sem útblásturinn kemur út 
því viftan getur sogið inn ýmsa smáhluti og skotið þeim út af miklum krafti 
með útblæstrinum. Hið sama gildir um blásara og allar aðrar vélar. Hann á 
aldrei að flytja meðan hann er í gangi, heldur á fyrst að kanna hvort hann 
fari í gang, slökkva síðan á honum og ræsa hann aftur þegar honum hefur 
verið komið fyrir.

8.11 Yfirþrýstingsreyklosun
Reyklosun með yfirþrýstingi byggist á því að lofti er dælt inn í rýmið sem 
á að reyklosa, eins og þegar við blásum í blöðru. Síðan er stungið gat á 
blöðruna eða rýmið opnað þar sem við viljum fá reykinn út hverju sinni. 
Yfirþrýstingsreyklosun myndar yfirþrýsting inni í rýminu með því að blása 
með mjög öflugum viftum inn í rýmið. Á meðan yfirþrýstingur er inni í 
rýminu leitar reykurinn að útleið í lægri þrýstingsvæði gegnum opnanir sem 
slökkviliðsmenn stjórna.

Staðsetning yfirþrýstingsblásara er við útidyr. Viftan er sett nokkra metra 
frá hurðinni svo að keilan loki opinu alveg. Reyknum er síðan þrýst út um 
op sem er u.þ.b. jafnstórt og innblástursopið. Mikilvægt er að opna ekki á 
neinum öðrum stað en þar sem reykurinn á að fara út. Með því að loka dyrum 
inni í rýminu og mynda þannig þrýsting í einu herbergi í einu eykst hraði 
losunarinnar vegna þess að hreyfingin á loftinu er aukin. Hægt er að flýta 
fyrir með því að nota fleiri viftur við innganginn.

Mynd 8.30 Staðsetning 
yfirþrýstingsblásara við útidyr.

Mynd 8.31 Staðsetning blásara.  
Hægt er að stýra reyklosun með  

því að opna og loka hurðum.
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Þegar yfirþrýstingsreyk losun er 
notuð í háhýsum er best að stað
setja viftuna sem lægst (á neðstu 
hæð). Reykinn er síðan hægt að 
fjarlægja skipulega af hverri hæð, 
einni hæð í einu og er byrjað þar 
sem reykur inn er mestur. Yfirþrýst
ing ur er myndaður á jarðhæð með 
einni eða fleiri viftum. Síðan er 
yfirþrýstingnum beint skipulega 
gegnum bygginguna með því að 
opna og loka dyrum þar til að bygg
ing in er algjörlega tæmd af reyk.

Reyklosun þar sem yfirþrýstingi 
er beitt krefst mikils vinnuaga, samræm ingar aðgerða og fyrirhyggju. Aðalvanda
mál við notkun yfirþrýstings við reyklosun í háhýsum er að ná stjórn á og 
samræma hvernig opnað er og lokað fyrir glugga og dyraop á efri hæðum 
hússins. Forvitnir íbúar standa oft með hurðir opnar og rugla því strauminn 
sem myndaður hefur verið frá eldhæðinni. Nauðsynlegt er að hafa talstöðvar 
til að auðvelda samræmingu og að slökkviliðsmenn gæti að í göngum og 
stigagöngum.

Til að tryggja góðan árangur reyklosunar með yfirþrýstingi er gott að hafa 
eftirfarandi í huga:

• Nýta sér vindátt.

• Gæta þess að keilan nái vel yfir allt opið.

•  Minnka svæðið sem á að losa með því að loka hurðum og flýta þannig fyrir 
virkni eða með því að bæta við viftum.

•  Hafa stærðir opanna sambærilegar. Opið sem blásið er inn um þarf að vera 
u.þ.b. jafnstórt opinu sem reyknum er beint út um.

Helstu kostir yfirþrýstings umfram undirþrýsting eru:

•  Slökkviliðsmenn geta sett reyklosunina í gang án þess að fara inn rýmið 
sem er fullt af reyk.

•  Reyklosun með yfirþrýstingi er jafn áhrifamikil bæði á lárétta og lóðrétta 
reyklosun því hún styður náttúrulega strauma.

• Afköst við að fjarlægja hita og reyk úr rýminu eru meiri.

•  Hraði loftstrauma inni í rýminu er lítill og hefur nánast engin áhrif á 
húsbúnað eða brak. Þrátt fyrir það eru loftskiptin hraðari en við reyklosun 
með undirþrýstingi.

•  Vifturnar, sem knúnar eru af bensínvélum, virka betur í hreinu og súrefnis
ríku lofti utan við reykfyllt rýmið en þær sem draga reykinn í gegnum sig 
við notkun undirþrýstings.

•  Staðsetning blásara hefur engin áhrif á hversu auðvelt er að komast inn í 
eða út úr rýminu.

• Þrif og viðhald á yfirþrýstingsviftum er miklu minna en á öðrum viftum.

Mynd 8.32 Yfirþrýstingur  
og undirþrýstingur
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•  Notkun yfirþrýstings virkar í öllum rýmum, byggingum jafnt sem skipum, 
og hefur sérstaklega góða virkni þar sem hátt er til lofts en þar virkar 
undirþrýstingur ekki.

•  Auðvelt er að stjórna þeirri leið sem hiti og reykur fer og halda þannig 
hitanum og reyknum frá óbrunnum svæðum og inngönguleiðum.

Helstu þættir sem geta dregið úr áhrifum reyklosunar með yfirþrýstingi:

• Hönnun, byggingin verður að vera heil.

• Innanhússhönnun má ekki spilla fyrir loftstraumnum.

•  Þegar ekki er vitað fyrir víst hvar eldurinn er, eða eldurinn hefur borist í 
önnur rými, t.d. inn á milli veggja eða í þakrými.

8.11.1  Notkun yfirþrýstingsaðferðarinnar samfara 
slökkvistarfinu

Notkun yfirþrýstingsaðferðarinnar samfara slökkvistarfinu er hins vegar mjög 
umdeild. Sumir eru sannfærðir um ágæti slíkra aðgerða en aðrir halda því 
fram að ekki sé alltaf hægt að sjá árangurinn fyrir, hann sé takmarkaður og 
niðurstaðan oft tvísýn. En vissulega er ástæða til að slökkviliðsmenn athugi 
þetta mál miklu betur og geri kannanir og prófanir af ýmsu tagi. Venjulega er 
það þó svo að eftir að menn hafa prófað aðferðina nokkrum sinnum hugsa 
þeir sig vel um ef þeir nota hana ekki.

Ef aðstæður eru vel þekktar er hægt að sjá fyrir hver árangur verður af því 
að beita blásurum samfara slökkvistarfinu en óvissuþættirnir eru stundum of 
margir til að óhætt sé að láta til skarar skríða. Ekki er alltaf hægt að segja fyrir 
víst þegar að er komið hvar eldurinn er né hvaða efni eru að brenna. Ekki er 
heldur auðvelt að átta sig á hve langt eldurinn hefur breiðst.

Á það má benda að eldurinn er í langflestum tilvikum ennþá bundinn 
við upphafsstaðinn þegar að er komið. Þess vegna er með góðu móti hægt 
að halda því fram að það mundi mjög oft auðvelda slökkvistarfið ef blásarar 
væru notaðir strax í upphafi. Það hlýtur að vera athyglisvert ef slíkar aðgerðir 
stytta mjög mikið þann tíma sem fer í leit og björgun.

Yfirþrýstingsaðferðina ætti ekki að nota samfara slökkvistarfi við eftirfarandi 
aðstæður:

•  Þegar hætta er á reyksprengingu í húsinu, einkum þar sem eru teikn á lofti 
um að slíkt sé yfirvofandi.

• Þegar hætta er á að ryk eða duft þyrlist upp og springi.

• Þegar ekki er vitað fyrir víst hvar eldurinn er.

•  Þegar útblástursop eru ekki á besta stað miðað við eldinn og innblástursopið 
sem hefur verið valið.

•  Þegar útblástursop er þannig staðsett að eldur sem leitar út um það gæti 
valdið annarri íkveikju, t.d. í þakskeggi eða nærliggjandi húsum, nema 
viðeigandi slökkviaðgerðum verði við komið utanhúss.

•  Ef eldurinn er kominn á glóðarstig og gefur frá sér mikið af reyk og brunagasi.

•  Þegar eldsmaturinn er af því tagi að hann brennur hægt og getur brunnið 
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lengi vegna mikillar þykktar og efnismagns. Dæmi: Baðmullarballar, önnur 
efni sem eru í stórum stæðum.

•  Í Tlaga rými þar sem hringiður kunna að spilla hitajafnvæginu og mynda 
óhagstæðar aðstæður.

•  Þegar eldurinn hefur borist í önnur rými, einkum inn á milli veggja eða 
þakrými.

•  Þegar vitað er að innanhússhönnun (dyr, önnur op o.fl.) spillir fyrir 
loftstraumnum.

8.12 Vatnsúði notaður við reyklosun
Sérstakar aðferðir þarf til að hagnýta vatnsúða við reyklosun. Menn þurfa 
að vara sig á því að treysta um of á vatnið. Fullkominn úðastútur og öruggt 
vatnsstreymi tryggja ekki að menn geti vaðið slysalaust inn í eldinn. Árangurinn 
fer eftir því hvernig tækin eru notuð.

Vatnsúða má nota við reyklosun þegar aðrar aðferðir af þvingaðri reyklosun 
eru ekki nothæfar.

Reyklosun með vatnsúða er framkvæmd af slökkvihópnum sem er inni í 
rýminu. Venjulega er þessi aðferð notuð til að hreinsa herbergi eða byggingu 
af reyk, hita, gufum og gastegundum eftir að eldurinn hefur verið slökktur. 
Þessi tækni byggir á því að loftið sem dregst með úðanum hjálpar til við að 
ýta reyknum út úr byggingunni.

Til þess að framkvæma reyklosun með 
vatns úða er notaður stillanlegur stútur sem 
stilltur er á mjög breiðan úða þannig að þoka 
myndast þegar sprautað er úr honum. Þokan 
á að þekja u.þ.b. 85–90% af glugganum eða 
hurðinni sem reyknum er þrýst út um. Endi 
stútsins á að vera a.m.k. 0,6 m frá glugganum. 
Þeim mun stærra sem opið er því hraðari 
verður reyklosunin.

Helstu ókostir reyklosunar með vatnsúða eru 
eftirfarandi:

• Hætta á vatnstjóni.

• Meiri vatnsnotkun.

•  Klaki og svell myndast við bygginguna í 
frosti.

•  Slökkviliðsmaðurinn sem heldur á stútnum verður að standa í heita, 
mengaða rýminu á meðan á aðgerðinni stendur.

•  Reyklosunin truflast þegar slökkviliðsmaðurinn sem heldur á stútnum þarf 
að fara út úr rýminu. Það getur verið af ýmsum ástæðum, t.d. ef hann þarf 
að hvíla sig, skipta á loftkútum o.s.frv.

Mynd 8.33 Vatnsúða má  
nota við reyklosun.
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8.13  Notkun á loftræstikerfum í 
eldsvoðum

Flestar nýrri byggingar eru búnar hita og loftræstikerfum. Mikilvægt er að 
hafa í huga að þessi kerfi geta í versta falli dreift hita og reyk út um allt húsið. 
Í skoðunarferðum og við gerð slökkviáætlana þarf að afla upplýsinga um 
hvaða kerfi eru til staðar í þeim húsum sem eru skoðuð. Teikningar af þessum 
kerfum og upplýsingar um sjálfvirk úðakerfi og annan búnað þurfa að vera 
með í slökkviáætlunum. Slökkviliðsmenn verða að vita hvar handstýringar 
kerfa eru og kunna undirstöðuatriði í notkun þeirra svo þeir geti lokað fyrir 
þau ef þarf. Venjuleg loftræstikerfi húsa eru sjaldnast til þess fallin að reyklosa 
byggingar. Þau taka til sín loft úr húsinu, blanda því saman við útiloft og dreifa 
um rýmið að nýju. Áður en opnað er fyrir kerfið að nýju eftir slökkvistarf þarf 
að gæta þess að þau séu ekki full af reyk.

Reyklosunarkerfi eru gjarnan notuð í byggingum þar sem mikill mann fjöldi 
safnast saman eða þar sem mikið er af brennanlegu efni, t.d. í verslunar
miðstöðvum. Í þessum kerfum eru ekki eingöngu blásarar heldur eru dyr, 
gluggar og aðrir byggingarhlutar sem geta haft áhrif á reyklosunina einnig 
hluti af kerfinu og þeim stýrt af því. Þar sem um er að ræða mikinn fjölda 
mismunandi kerfa ættu slökkviliðsmenn að kalla til rekstraraðila til að þjónusta 
kerfið við eldsvoða en ekki að reyna að handstýra því sjálfir.

Samantekt
Tilgangur reyklosunar getur verið margþættur:
1. Að auðvelda björgun manna og dýra.
2. Að koma í veg fyrir útbreiðslu elds.
3. Að auðvelda slökkvistarfið.
4. Að minnka líkurnar á skemmdum vegna hita og reyks.

Áður en reyklosun hefst verður að hafa eftirfarandi í huga:
1. Eykst hættan gagnvart mönnum/dýrum?
2. Er komið vatn á stút?
3. Eru aðrar áhættur fyrir hendi?
4. Er nóg af tækjum og mannskap á staðnum?
5. Er hætta á reyksprengingu/yfirtendrun?
6. Eru líkur á að eldur breiðist meira út?
7. Er aukin slysahætta á mönnum?

Ákvörðun um hvort og hvenær á að reyklosa er tekin af þeim sem stjórnar 
aðgerðum. Ákvarðanir hans byggja á þekkingu, reynslu og þeim upplýsingum 
sem hann hefur.



Slökkvistarf  Reyklosun  • 8

Brunamálaskólinn  8  • 33

Heimildir

• Ástvaldur Eíriksson. Reyklosun. (1994). Reykjavík: Brunamálastofnun.

•  Essentials of fire fighting (4th edition). International fire service training 
association, IFSTA

• Jón Viðar Matthiasson. Reyklosun. Reykjavík: Slökkvilið Reykjavíkur.

• Svensson, S. (2000). Brandgasventilation. Statens räddningsverk.



8  • Reyklosun  Slökkvistarf

34 • 8 Brunamálaskólinn




