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REYKKÖFUN

Líkamlegar og heilsufarslegar 
forsendur 

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 (ildi )

78% köfnunarefni (nitri)
1% svokölluðum eðallofttegundum
(m.a. helíum).

• Í loftinu finnst einnig ofurlítill vottur af koltvísýringi ásamt
vatnsgufu í breytilegu magni.
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Brennsluhraði

Lítið súrefnisinnihald Venjulegt súrefnisinnihald Aukið súrefnisinnihald

Bruni í líkamanum

• Líkamsorkan myndast 
einkum við bruna 
næringarefnanna.

• Þrúgusykur (glúkósi) er 
hagkvæmasta eldsneyti 
sem völ er á. 

• Það er það efni sem 
líkaminn brennir 
auðveldast. 

• Venjulegur sykur og 
sterkja  eru einnig 
afbragðs brennsluefni.

Orkuframleiðsla í tveimur 
stigum

– SÚREFNI SKORTIR

– Sykur

– 5% af heildarorku-
magni sykurs

– Mjólkursýra

– Mjólkursýra: sykur sem
hefur ekki alveg
klofnað í einfaldari
efnasambönd

– NÆGT SÚREFNI

– Sykur

– 5% af heildarorku-
magni sykurs

– Súrefni Mjólkursýra

– 95% af heildarorku-
magni sykurs

– Koltvísýringur + vatn.
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Vöðvastyrkur

• 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.

• Brunamálastofnun hefur  ekki sett fram neinar 
lágmarkskröfur um vöðvaafl, aðeins fyrrgreindar kröfur um 
úthald.

Flutningskerfi súrefnis

– Lungu.

– Rauð blóðkorn.

– Æðar.

– Hjarta.
– Hjartað er í rauninni

tvær dælur (hægra og
vinstra hjartahólf).
Hægri hjartahelmingur
dælir blóði til
lungnanna en sá
vinstri dælir því út um
líkamann.

AÐLÖGUN LÍKAMANS AÐ 
VINNUÁLAGI

– Hraðari hjartsláttur.

– Hjartað dælir meira
blóði við hvern
samdrátt.

– Dreifing blóðs til hinna
ýmsu vöðva breytist.

– Betri nýting rauðu
blóðkornanna.

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

• Hjartavöðvabólga kemur fyrir í öllum aldursflokkum en er 

algengust hjá ungu fólki sem hreyfir sig mikið.

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

Regluleg læknisskoðun

• Í reglugerð Brunamálastofnunar um reykköfun og 
reykköfunarbúnað segir m.a.:

• Áður en þjálfun í reykköfun hefst verður 
slökkviliðsmaðurinn að leggja fram læknisvottorð um 
heilbrigði sitt og færni.

• Reykkafari skal fara árlega í læknisskoðun.

• Verklegar æfingar í reykköfun hjá slökkviliðum skulu vera 
minnst 25 klst. á hverju ári. 

• Starfsréttindi í reykköfun, skal endurnýja eigi sjaldnar en á 
5 ára fresti. Þá skal leggja fram tilskilin vottorð um heilbrigði 
og færni, ásamt vottorði frá slökkviliðsstjóra að 
æfingarskyldu hafi verið fullnægt.

Líkaminn í miklum hita

• 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.

• Tveir menn voru bornir saman, annar vanur hita en 
hinn ekki. Þeir voru látnir erfiða jafn mikið í 2 
klukkutíma við 54°C.

– Púls Líkamshitastig °C

– Vanur hitanum 118 37,8

– Óvanur hitanum 174 39,3
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Líkamsþjálfun

• 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. 

• Til 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.

Hitastýring

• Hitastigi líkamans er stjórnað frá heilanum.

• Hitinn ræðst af innri hitamyndun, af hita eða kulda utanfrá 
og af uppgufun.

• Þegar maðurinn reynir meira á sig eykst bruninn í 
líkamanum og meiri „umframhiti“ verður til.  Af þessu leiðir 

að líkamshiti hækkar við erfiði.

• Ekki er hægt að losna við hitann nema með svita og öndun.

• 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
að er sú að við getum svitnað nógu mikið.

• Heildarsvitamagnið segir ekki mikið um hitaþol
einstaklinga, grunnsvitaframleiðsla þeirra kann að vera
mismikil.

• Grunnframleiðsla svita er mismikil eftir einstaklingum.
Þegar við þjálfum hitaþolið hækkar grunngildið.
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Svitauppgufun fer eftir 
loftraka

• Líkamshiti eftir 30 mínútna staðlað vinnuálag.

• Hitinn í herberginu er óbreyttur en loftrakinn 
breytilegur.

Hitinn verður illþolanlegri eftir því sem meiri raki er í loftinu.
Við bætum við rakann með því að sprauta vatni á eldinn.

Þéttur klæðnaður

– Í loftþéttum búningi
eykst loftrakinn fljótt
næst húðinni.

– Ef engin loftræsting
væri í þessum búningi
gæti sá sem í honum
er ekki unnið neitt.

– Vinna í loftþéttum
búningum hefur alltaf í
för með sér hættu á
ofhitnun vegna of

mikils loftraka.

Hlífðarföt gegn hita

• Helstu kröfur um 
álagsþol 
skjólklæða 
slökkviliðsmanna.

• Efnaköfunar-
búninga má ekki 
nota í miklum hita 
né þar sem hætta 
er á snöggri 
hitaaukningu.
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Besta hitavörnin 

• Bestu hitavörn veita föt í 
mörgum lögum.

• Fyrsta lag byggist á því 
fyrirkomulagi að hafa næst 
húðinni lag sem veitir burt 
rakanum.

• Næsta lag sogar í sig 
rakann úr innsta laginu.

• Með þessu móti er hægt 
að halda rakanum í 
lágmarki næst húðinni og 
þar af leiðandi getur húðin 
kælst með eðlilegum 
hætti.

Búningur í mörgum lögum

• Ætíð er ráðlegt að vera í 
marglaga fatnaði.

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

• Notið alltaf allan þann 
fatnað sem ykkur er 
úthlutað.

Búningur slökkviliðsmanna

– Heill og ógallaður.

– Hreinn.

– Víður / rúmur.

– Þéttur.

– Samsettur úr meira
en einu lagi.

– Ekki gerður úr efni
sem bráðnar.
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FYRSTU MERKI 
OFHITNUNAR

– Reykkafarinn 
finnur fyrir

– Þreytu

– Svima

– Ógleði

– Höfuðverk

– Reykafarinn verður var 
við óeðlilega 
gleðitilfinningu hjá sér 

eða félaganum.

– Reykköfunar-
stjórnandinn
verður var við

– Önugleika hjá
reykköfurunum

Hætta á alvarlegum 
einkennum eykst mjög 
hratt ef köfunartíminn 

lengist.

Reykkafarinn veit ekki sitt 
rjúkandi ráð

• Hann hættir brátt að rata 
og getur ekki lengur 

hugsað rökrétt.

• Hann er vís til að ráfa frá 
félögum sínum, sleppa 
slöngunni eða aftengja 
öryggislínu sem hann er 
tengdur við. 

• Þótt reykköfunar-
stjórnandinn gefi honum 
fyrirmæli og hann geti 
endurtekið þau er ekki þar 
með sagt að hann hafi 
skilið þau. 

EINKENNI ÖRMÖGNUNAR

– Blóðþrýstingurinn
fellur.

– Maðurinn missir
meðvitund.

– Maðurinn hættir að
svitna.

Mynd af Ólala blautum
Í framan
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Hitalost

• Þegar fyrrgreind einkenni 
haldast og líkamshitinn er 
kominn upp fyrir 39°C er 
það nefnt hitalost.

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

MEÐVITUNDARLAUS 
REYKKAFARI

– Tilkynna
reykköfunarstjórnanda.

– Ganga úr skugga um
að maðurinn hafi loft.

– Koma manninum 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

– Líkamshitinn hækkar verulega við
reykköfun. Vökvatapið er oft margir
lítrar (maðurinn léttist).
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Aðrir álagsþættir

• Mjólkursýra myndast í vöðvunum og sykur vantar til 
brennslu.

• Mjólkursýrumyndun er eðlilegur hluti starfsins sem ekki 
verður komist hjá vegna þess að reykkafarar verða oft að 
hefja erfiðisvinnu án þess að hafa tækifæri til „upphitunar“.

• Við mikil átök í miklum hita ásamt sálrænu álagi má gera 
ráð fyrir að eftir 30 - 60 mínútur verði svo lítið eftir af sykri 

að líkaminn verði að fara að brenna fitu í staðinn.

Þreytueinkenni hjá 
reykköfurum 

• Eftir að reykkafari hefur erfiðað í miklum hita í 30 - 40 
mínútur fer að draga úr afköstum hans vegna hita, 
vökvataps, mjólkursýrumyndunar og sykurskorts.

– Þættir sem draga úr afköstum

– Hækkandi líkamshiti.

– Vökvatap.

– Mjólkursýrumyndun.

– Þverrandi sykurmagn.
• Eðlilegt er að gera ráð fyrir að afkastagetan

hafi dregist saman um allt að 75%.

• Reynið aldrei að hvílast í miklum hita. Þegar bera fer á 
þreytumerkjum verða menn að hætta strax og koma sér út.

Öndunin

• Allur líkaminn þarf
súrefni til að
framleiða þá orku
sem hann þarf á að
halda.

• Súrefnið kemst inn
í líkamann í
gegnum
öndunarfærin.

• Koltvísýringurinn
fer sömu leið út.
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Öndunin

INNÖNDUN
Rifbein lyftast
Þind fellur
Rúmmál eykst

ÚTÖNDUN 
Þind lyftist

Rifbein ganga niður 

Súrefnismagn

21% Eðlilegt 

17% Samhæfing verður erfiðari, örari 
öndun 

12% Höfuðverkur, þreytumst fljótt 

9% Höfuðverkur, þreytumst fljótt 
Meðvitundarleysi

6% Dauði innan fárra mínútna 

Eiturefni í eldi

Efni Heilbrigðis-
mörk.

ppm 

Co2  litar- og lyktarlaust 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 
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Öndunarrúmmál

– Dæmi um öndunarrúmmál. Lungun hvorki fyllast
né tæmast alveg við venjulega öndun.

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

Samsetning öndunarlofts

• Þrátt fyrir að ekki nýtist nema lítill hluti af súrefni 
loftsins sem við öndum að okkur nægir það samt til að 
uppfylla þarfir líkamans og til að losa hann við 
koltvísýring. 

• Á töflunni sést hvaða breytingar verða á loftinu við 

öndunina.

Innöndunarloft Útöndunarloft
Köfnunarefni 78% 78%
Súrefni 21% 17%
Koltvísýringur 4%
Aðrar lofttegundir 1% 1%
Vatnsgufa 10 gr/m 3 40 gr/m 3

Loftnotkun

Staða Loftnotkun l / mín
Algjör hvíld 5-8
Gangur 10-25
Hægt skokk 30-50
Mikil áreynsla í stutta stund 70-100

• Áætlað er að reykkafarar noti milli 40-50 l/mín við 
venjulega reykköfun.

• Við aukið erfiði eykst loftnotkunin verulega (unnið upp 
fyrir sig, fólki bjargað).
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LOFTNOTKUN Á MÍNÚTU

• Loftnotkun manns veltur á því hversu oft hann 
dregur að sér andann á mínútu. 

• Öndunartíðnin er oftast milli 10 og 45 og 
loftnotkun á mínútu yfirleitt á bilinu 0,2 – 6,1 lítri.

• Öndunarrúmmál x öndunartíðni = loftnotkun á 
mínútu.

Óvirkt ytra loftmagn

• Rúmmál þess lofts sem er 
milli munns og nasa, 
annars vegar, og fersks 
lofts, hins vegar, kallast 
„óvirkt ytra loftmagn“. 

• Maðurinn á myndinni 
andar í gegnum langan 
loftbarka. 

• Loftið í barkanum er óvirkt

ytra loftmagn.

Óvirkt ytra loftmagn

• Innri gríman (nefmaskinn) minnkar óvirka loftmagnið 
verulega.

• 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 að vinna upp áhrif óvirka loftsins. 
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Aukning koltvísýrings

• Óvirka loftið undir innri 
grímunni er svo lítið að 
reykkafarinn tekur 
naumast eftir að hann þarf 
að anda ofurlítið dýpra en 
venjulega.

• Aukin brennsla hefur í för 
með sér meira af 

koltvísýringi.

• Öndunin er orðin allhröð 
er hætta á að maðurinn 
dragi ekki eins djúpt að 
sér andann. 

• 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.

• Meiri koltvísýringur í 
blóðinu.

Koltvísýringsaukning
einkenni

• Reykköfunarstjórnandinn 
gegnir í þessu sambandi 
stóru hlutverki. 

• Ef hann er rólegur og 
yfirvegaður hefur hann 
jákvæð áhrif á menn sína.

• Hraður andardráttur.

• Ekki nógu djúpur 
andardráttur. 

• Köfnunartilfinning..

Aðgerðir

• AÐGERÐIR VIÐ KOLTVÍSÝRINGSAUKNINGU Í BLÓÐINU

– Hættið að vinna um stund.

– Setjist á hækjur ykkar.

– Dragið andann eins djúpt og hægt er nokkrum sinnum.

• Langbest er að reykkafarinn læri að anda rétt.

• 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.
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Öndunartækni og loftnotkun

Reykkafari, sem ætlar sér að spara loftbirgðir með því að 
draga ekki eins djúpt að sér andann og hann annars 

myndi gera, eyðir mjög miklu lofti.

Samanburður: 
Rk I reynir að spara með því að anda mjög stutt.
Rk II andar djúpt og vel.

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

Lofttegundir, áhrif á 
líkamann.

• Ýmis eiturefni sem komast 
inn í líkamann í gegnum 
öndunarfærin skaða 
öndunarfærin ekki 
beinlínis en hafa skaðleg 
áhrif á önnur líffæri eða 
líffærastarfsemi.

• Helst þeirra efna er 
kolsýringur 
(kolmónoxíð, 
efnafræðitákn CO). 

• 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

Kolsýringurinn binst rauðu blóðkornunum 
u.þ.b. 200-300 sinnum örar en súrefnið.

Lofttegundir og áhrif á 
öndunarfærin

• Bæði kolsýringur og 
koltvísýringur eru fyrir á 
brunastað.

• Fullvaxin manneskja skilar 
frá sér á að giska 20 lítrum 
af koltvísýringi á 
klukkustund við létta 
vinnu.

• Koltvísýringur er 
hættulegur vegna þess að 
hann verkar á 
öndunarmiðstöðvarnar í 
heilanum.

• Við erfiði eykst magnið 
verulega. 

2 % rúmmál koltvísýringur 50 % loftaukning
3 % rúmmál koltvísýringur tvöfaldast það sem maðurinn andar að sér á

mínútu.
5 % rúmmál koltvísýringur þrefaldast það sem maðurinn andar að sér á

mínútu.
Yfir 5 % rúmmál koltvísýringur missir maðurinn meðvitund.
Yfir 8 % rúmmál koltvísýringur deyr fljótlega
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Öndunarfærin
stór flötur sem lítið ber á

• Menn láta það sjaldnast 
bregðast að verja húðina 
fyrir áföllum við 
björgunarstörf.

• Öndunarfærin eru miklu 
berskjaldaðri fyrir ýmsum 
áhrifum sem ástæða er til 
að varast.

• Djúpt ofan í lungunum er 
ekki sársaukaskyn sem 
varar okkur við ef við 
höfum andað að okkur 
ertandi eða tærandi 
lofttegundum.

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

• EINKENNI ÖNDUNARFÆRANNA

– Stórt yfirborð

– Sársaukaskyn vantar

– Ekki er hægt að bæta 
orðinn skaða

• Slökkviliðsmenn verða að 

nota öndunarverjur sem loka
úti ertandi og tærandi efni.

Innleki

• Venjulega er þessi innleki tilgreindur í hundraðshlutum. 

• Verjur með öryggishlutfallinu 1000 eru þá með innleka sem 
er 0,1%. Iðulega nægir þessi vörn, t.d við ýmsa 
verksmiðjuvinnu. 

• Björgunarmenn þurfa á að halda miklu betri vörn.

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

• 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.

Leki vegna mismunandi 
aðlögunar

• Engin leið er að ná öryggishlutfallinu 100.000 í sambandi 
við venjulegar grímur.

• Andlitsfall manna er mismunandi og ekki víst að gríman falli 
alls staðar þétt að andlitinu.

• Undirþrýst reykköfunartæki fara að leka fljótlega þótt þær 
hafi verið þéttar í byrjun.

• Eina leiðin er að nota yfirþrýst reykköfunartæki. Loft þrýstist 
þá út úr grímunni og eiturloft kemst ekki inn.
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Öndunarmótstaða

Mikið óvirkt loftmagn veldur því að meira þarf að taka á til að ná 
fullnægjandi loftskiptum djúpt í lungunum. 
Þegar unnið er með grímu verður einnig að yfirvinna viðnámið í 
grímunni og í búnaðinum að öðru leyti. 

Öndunarvinna er sýnd á myndinni sem breytingar á 
hlutfalli þrýstings og rúmtaks brjóstkassans.

Öndunarmótstaða

Bæði tækin eru með yfirþrýstingi. Þrýstings-rúmmálsvinnan í nýrra tækinu er áberandi 
minni (minna flatarmál). Þetta stafar af tæknilegum endurbótum á nýrra tækinu.

þrýstings-rúmmálsvinnu í tveimur reykköfunartækjum. Annað er af nýrri gerð, hitt eldra.

Afkastageta búnaðains

Loftflæðið í 
öndunarfærunum er 
mismikið, allt frá 0 og upp í 
200 lítra á mínútu. 

Eftir því sem loftendurnýjun 
á mínútu er meiri eykst líka 
hámarkslofthraði við upphaf 
innöndunar.

Borið er saman streymið við loftnotkun 40 l/mín og við 120 l/mín.

Þrýstingurinn er mældur í grímunni að loftþrýstijafnara með yfirþrýstingi.

Þrýstingur
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Útreikningur á loftnotkun

Loftnotkun í sambandi við reykköfunartæki er reiknuð samkvæmt jöfnu

L =
V x (M1-M2)

t

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

Dæmi: Interspiro 2x3 l kútar. 
Í upphafi sýnir loftmælir (M1) 280 bör.
Í lokin sýnir loftmælir  (M2) 80 bör.
Aðgerðartími er 20 mín.

L =
6 x (280-80)

20
= 60 lítrar

Reykköfunargríman

Hersluólar
Nefmaski

Einstefnuventlar

Eingöngu á að 
vera ferkst loft í 
innri grímu

Loft inn

Loft út

Þéttikantur

Stjórnloki
yfirþrýstings

Geislunarvarmi
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Varaloft

• Á öllum 
reykköfunartækjum í dag 
er viðvörunarflauta sem 
lætur vita er loft er komið 
niður í 40-50 bör.

• Það loft á að duga 
reykkafaranum í ca. 4-8 
mín.

• Viðvörunarflautan gefur 
skipun um að fara út.

• Farið alltaf út báðir.


