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REYKKÖFUN

Verkleg, tæki og búnaður. 

Regla Nr.1

• Grundvallarregla reykköfunar nr. 1

• Allt sem þú gerir, 
gerir þú með félaga þínum.

• Við reykköfun
gerir þú ekkert einn þíns liðs.

Fyrstu reykköfunartækin

• Þörfin fyrir reykköfunar-
tæki kom fyrst fram í 
námurekstri og síðan hjá 
slökkviliðum. 

• Starfsmenn gátu oft á 
tíðum ekki unnið vegna 
hættulegra efna og 
gastegunda.

• Fyrstu tækin, sem vitað er 
um, voru notuð í Evrópu 
seint á átjándu öld.
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Scott
Amerísk reykköfunartæki

– Hafa verið í notkun hjá 
Slökkviliði Keflavíkur-
flugvallar 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.

By-pass ventill

Lunganu er smellt á

Loftmælir á kút

Interspiro
Sænsk reykköfunartæki

– Hétu áður AGA og 
hafa verið í notkun 
hjá Slökkviliði 
höfuðborgar-
svæðisins í mörg 
ár. Tækið er til eins 
kúts, tveggja kúta, 
með misstórum 
kútum og sem 
froskkafaratæki.

Drager
Þýsk reykköfunartæki

– Ein fyrsta tegund 
reykköfunartækja á Íslandi, 
m.a. notuðu Slökkvilið 
Reykjavíkur og Slökkvilið 
Keflavíkur Drager P 52 í 
langan tíma. 

– 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.

Lunga smellt í maskann
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Fenzy
Frönsk  reykköfunartæki

– Hafa verið og eru til 
hjá flestum slökkvi-
liðum landsins í 
gegnum tíðina og þá 
m.a. undir nöfnunum 
Mandet 6, Mandet duo 
3000, Fenzy 5000 o.fl.

– Eru m.a. notuð af 
Brunamálaskólanum 
og Slysavarnaskóla 
sjómanna.

By-pass
ventill

Lunga smellt
Í maska

Reykköfunartækið

Reykköfunartæki eiga 
alltaf að snúa með 
kranana niður þegar 
þau eru komin á bak 
þess sem þau bera.
Þetta er gert m.a. til að 
minnka líkur á að festa 
tækin, sem og að gera 
auðveldara að ná til 
krananna.

Ásetning
• Bakpokaaðferðin.

• Tekið er um axlarólar 
þeim megin sem 
loftmælirinn er.

• Haldið um maskann og 
farið í tækin eins og 
bakpoka.

• Hálsól maskans sett um 
höfuðið til að maskinn 
rekist ekki í og skemmist.



4

Ásetning grímunnar
• Lútið höfði og látið 

grímuna sitja rétt.
• Herðið neðri ólarnar fyrst, 

þá efri og síðast efstu 
ólina.

• Herðið ekki of fast heldur 
bara þannig að gríman sitji 
vel.

• Andið að ykkur og prófið 
þéttleikann.

• Skrúfið frá kútnum. 
• Skrúfið fyrir, prófið 

viðvörunarflautuna og 
skrúfið frá alla leið og 
hálfan hring til baka.

3 manna teymi

• Reykköfunarteymi.
• Reykköfunarstjórnandi + 2 reykkafarar.
• Ekki er betra að fjölga reykköfurunum, 

t.d. í þrjá eða fjóra, það skapar rugling í 
vinnu.

• Reykköfunarstjórnandinn ætti frekar að 
setja upp tvö teymi sem send eru hvort 
í sína áttina.

Yfirferð búnaðar
• Áður en reykkafarar fara 

inn í brennandi byggingu 
ættu þeir alltaf að yfirfara 
búnað hvers annars.
Athuga ætti:

• Að slökkvigallinn sé vel lokaður.
• Hvort stroff vettlinganna sé innan undir 

gallanum.
• Að reykköfunartækið og allar ólar þess sitji 

rétt.
• Að gríman sitji rétt og þétt, ólar ekki snúnar.
• Loftkútur fullopinn, ½ snúning til baka.
• Hvort eldhetta og hjálmur sitji rétt.
• Að flassljósið (strope) sé kveikt.
• Að talstöðvasambandið sé í lagi.
• Að reykköfunarstjórnborðið hafi verið fyllt 

rétt út.
• Að brunastúturinn sé rétt stilltur.
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Verkaskipting

Handar-
bakið í vegg

Reykkafari 1 fylgir veggReykkafari 2 úti á gólfi

Þreifa fyrir sér með fætinum 
áður en stigið er í hannReykk. II þreifar fyrir sér með 

höndum og fótum

Leitarbil sem mest

Leitarmynstur

• Alltaf er sama vegg fylgt 
þegar ferðast er um í reyk 
og myrkri. 

• Setjið handarbak í vegg, 
leiðið félaga ykkar eða 
látið hann halda í og 
lagfæra (lempa) slönguna.

Leitarmynstur
• Fylgið vegg, leitið vel bak 

við hurð, undir rúmi, inni í 
fataskápum og við glugga.

• Leitið vel við allar 
hugsanlegar flóttaleiðir.

• Fylgið vegg og farið frá 
einu herbergi til þess 
næsta þar til komið er að 
inngönguhurðinni aftur.

• Aðeins þá er húsið 
fullleitað. 

• Farið seinni leit eins fljótt 
og kostur er.
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Ásetning
• Steypitæknin.
• Burðarólarnar eru 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 að maskinn rekist ekki í
og skemmist.

Staðsetning 
reykköfunarstjórnandans

• Reykköfunarstjórnandi 
getur stjórnað 
reykköfurum sem fara inn 
um fleiri en einn inngang 
ef sést á milli þeirra.

• Ef ekki sést á milli 
innganga verður að setja 
upp nýtt reykköfunar-
stjórnborð og nýjan 
reykköfunarstjórnanda.

• Reykkafarar á þaki og í 
körfu og stigabílum falla 
undir reykköfunar-
stjórnanda.

Inngangur

Inngangur

Reykköfunarstjórnandi

Björgun fólks
• Reykkafari I heldur undir 

fætur og reynir að vera 
sem efst næst hnésbótum 
til að létta á RKII.

• Reykkafari II heldur undir 
búkinn og reynir að halda 
búknum eins ofarlega og 
hægt er. 

• Taka skal annað hvort um 
aðra hendi þess sem verið 
er að bjarga eða báðar og 
krossa þá takið.

Takið um aðra hendi eða
krossið takið á höndunum

Haldið undir hnésbætur ef hægt er

Fylgið línu eða slöngu út



7

Björgun fólks
• Sé um létta manneskju að 

ræða, slétt gólf eða farið 
niður tröppur getur verið 
rétt að reykkafari II taki 
manninn en reykkafari I 
haldi í tækið og vísi  
leiðina út.

• Fylgið líflínunni eða 
slöngunni.

• Gleymið ekki að þreifa 
fyrir ykkur þar sem línan 
fylgir ekki veggnum og 
gæti því legið yfir gat í 
gólfi.

Björgun fólks
• Við björgun barna eða 

einstaklinga sem 
reykkafari II ræður við að 
taka í fangið þá gildir það 
sama og þegar hann 
dregur mann á eftir sér.

• Reykkafari I vísar leiðina 
út.

• Gleymið ekki að þreifa 
fyrir ykkur þar sem línan 
fylgir ekki veggnum og 
gæti því legið yfir gat í 
gólfi.

Björgun fólks
• Þetta er sennilega það 

erfiðasta sem reykkafarinn 
getur lent í að finna.

• Mjög erfitt getur verið að 
átta sig á hvort maður sem 
finnst er lifandi eða látinn.

• Sé vafi bjargið honum út.
• Leggið aðstæður og 

hvernig allt er staðsett á 
minnið.

• Við rannsókn lögreglu 
verðið þið yfirheyrðir.
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Merkið leituð svæði

• Ef hægt er merkið leituð 
svæði.

• Notið það sem hendi er 
næst, límband, gúmmí-
teygjur á hurðarhúnana, 
húsgögn í eða fyrir 
hurðina.

• Látið reykköfunar-
stjórnandann alltaf vita 
hvernig þið merkið.

Reykköfunarstjórnandinn
• Lokayfirferð á búnaði reykkafara.
• Ákveður í samráði við þá hvaða leið er valin.
• Reiknar út loftbirgðir og ákveður hvenær afleysingakafarar 

eru sendir inn.
• Heldur uppi fjarskiptasambandi við þá og stjórnanda.
• Staðsetur sig þannig að hann sjái þá innganga sem notaðir 

eru.
• Staðsetur sig þannig að borðið sé ekki í hættu vegna reyks, 

slöngulagna né annars.
• Er á staðnum þar til allir reykkafarar eru komnir örugglega 

út og búnir að skrá sig út í gegnum 
reykköfunarstjórnborðið.

Staðsetning

Staðsetning reykköfunarstjórnborðs:
Útsýni á báða innganga.
Fjarri slöngulögnum og reyk.
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Stjórnandi reykkafara
(RS)

• Sænska aðferðin:

• RS er með 
reykköfunartæki á bakinu 
og fer inn til að lempa 
slöngu og fylgjast með 
reykköfurunum.

• Tímaskráning er mjög 
ófullkomin.

• RS fylgir bara einu teymi, 
möguleiki á öðru ef um 
sama inngang er að ræða.

• Breska aðferðin:

• RS er ekki aldrei með 
reykköfunartæki. Hann 
skráir allan tíma (tíma inn, 
tíma flautu, tíma 
afleysingateymis) og 
staðsetningu teyma á 
sérstakt  
reykköfunarstjórnborð.

• RS getur fylgst með 
mörgum teymum ef hann 
sér inngangana.

Kostir – gallar
Sænska aðferðin

• Kostir:
• RS nær nánu sambandi 

við reykkafarana sína.
• RS fer inn og getur 

lempað slöngu og fylgst 
með reykköfurunum.

• Ef eitthvað kemur fyrir 
getur hann komið með 
björgunarmaska eða 
félagaslöngu.

• Hann getur hjálpað til að 
bera mann út.

• Gallar:
• Nær ekki eins góðri yfirsýn 

yfir vettvanginn.
• Ef RS fer inn veit enginn 

hvar reykkafararnir eru.
• Er annað reykköfunar-

teymið kemur út gæti 
stjórnandinn verið inni.

• Eldur eða gat í gólfi getur 
grandað RS án þess að 
nokkur verði þess var.

• Reglugerð segir að aldrei 
eigi einn maður að fara 
inn í reyk.

Kostir – gallar
Breska aðferðin

• Kostir:
• RS skráir tíma mjög vel, 

bæði inntíma, tíma flautu 
og hvenær afleysing á að 
eiga sér stað.

• RS skráir staðsetningu 
teyma og fylgist með 
hreyfingum þeirra.

• RS á alltaf að vita nokkuð 
nákvæmlega hvar 
reykkafararnir eru.

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

• Gallar:
• RS getur ekki hjálpað til 

við að lempa slöngur 
nema utandyra.

• RS getur ekki hjálpað til 
við að bera mann út.

• RS getur orðið fyrir 
utanaðkomandi truflun.
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Samræmingarstjórnandi

Samræmingarstjórnandi
• Við stærri verkefni þar sem fleiri en tveir inngangar 

eru notaðir eða fleiri en 8-10 reykkafarar eru að 
störfum er rétt að setja upp samræmingarstjórnstöð.

• Samræmingarstjórnandinn tekur á móti þreyttum 
reykköfurum og útdeilir óþreyttum til RS.

• Sér til þess að loft, vatn, matur og hvíldaraðstaða sé 
til staðar.

Örmögnun-loftleysi

• Ef annar reykkafarinn 
örmagnast eða verður 
loftlaus er það skylda hins 
að koma honum til hjálpar.

• Athugaðu hvort hann fær 
ekki loft.

• Láttu RS strax vita. 
Reyndu að draga félagann 
út.

• Taktu í axlarólarnar og 
dragðu hann áleiðis út.
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Örmögnun-loftleysi

• Festu líflínuna eða 
slönguna við félagann ef 
þér tekst ekki að draga 
hann út.

• Ræstu neyðarflautu 
félagans.

• Taktu aldrei af þér 
maskann til að gefa öðrum 
loft, það eykur einfaldlega 
líkurnar á að þið verðið 
báðir fyrir eitrun.

Örmögnun/villtir/týndir

Reykkafarinn missir stjórn.

Hættir að hugsa rökrétt.

Ráfar stefnulaust um.

Heldur sig ekki við vegg,
slöngu eða líflínu.

Örmögnun/villtir/týndir

• Tekur jafnvel af sér 
grímuna áður en loftið 
er búið.

• Andar að sér eitruðum 
reyknum.

• Reykkafarar verða að 
þekkja takmörk sín og 
vita hvar þreytu-
þröskuldurinn liggur.
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Háhýsi
Reykköfunarstjórnborð
á hæðinni neðan við eldinn.

Leita þarf eldhæðina fyrst,
þá stigaganginn og íbúðir efst 

og færa sig síðan neðar.

Villtur reykkafari
• Ef reykkafari villist inni og 

hefur ekki líflínu eða 
slöngu til að rekja sig út 
eftir er eina leiðin að finna 
sér vegg og fylgja honum.

• Ekki má skipta um vegg 
þegar svona er komið 
heldur halda sig við þessa 
leið þar til hurð eða gluggi 
finnst.

• Andið rólega til að spara 
loft.

• Ræsið neyðarflautuna.

Neyðarflautan
• Neyðarflautan á að vera 

fest við axlarólar 
reykköfunartækjanna.

• Flautan verður virk þegar 
lykillinn er fjarlægður úr 
flautunni.

• Gula reykköfunarspjaldið 
á að setja útfyllt í 
reykköfunarstjórnborðið.

• Hægt er að ræsa flautuna 
handvirkt.

Handvirk ræsing

Reykköfunarspjald sem sett skal
í reykköfunarstjórnborðið

Stopp/ræs lykill
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Reykköfunarspjaldið
• Á spjaldið á að skrá nafn 

reykkafara.
• Þrýsting á hylki þegar 

gríman er tengd.
• Klukkan hvað er það gert.
• Á bakhlið er hægt að skrá 

loftmagn inn og út og 
klukkan hvað komið er út.

• Með því er hægt að reikna 
loftnotkun.

• L=  

Björn 300 14:25

300 80

tími

V x(M1-M2)

540

Strope-ljós

• Að hafa blikkljós 
(strope) á 
reykköfunartækinu 
hjálpar til að staðsetja 
reykkafarann.

• Margar gerðir eru til af 
slíkum ljósum sem 
þola bæði hita og 
vatn.

Reykköfunarstjórnborðið
• Í reiti stjórnborðsins  

er fyllt:
• Stig 1 eða 2
• Staðsetning brunans
• Fornafn RS
• Tími flautu
• Staðsetning 

reykkafaranna
• Tími 

afleysingareykkafara

Reikniskífa

Klukka

Samkvæmt þessu eru tvö reykköfunarteymi inni á hægri og vinstri leit
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Talstöð
• Sérstakar talstöðvar 

ætlaðar slökkviliðum eru 
besti kosturinn. 

• Hægt er þó að nota 
almennar talstöðvar.

• Búnaður í maska er 
mismunandi eftir 
tegundum 
reykköfunartækja.

• Reykköfunarteymi hvort á 
sinni rásinni. RS með 
hlustun á allar rásir.

A B

C D

Skemamynd af 4 rása-talstöð

Talstöðvarbúnaður

• Sérhannaður búnaður 
til reykköfunarfjarskipta.

• M.a. með tengingu inn í 
grímuna og trekt í átt að 
eyra.

• Radíóþjónusta Sigga 
Harðar hefur verið 
fremst hér á landi  með 
slíkan búnað.

• Savox fyrir Interspiro.
• Opnað fyrir tal.

Talstöðvarbúnaður

• Sérhannaður búnaður til 
reykköfunarfjarskipta.

• M.a. með tengingu inn í 
grímuna og hlust í átt að 
eyra.

• Savox fyrir Drager.

• Fleiri tegundir eru til á 
markaðnum.
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Hitamyndavélar
• Eitt það nýjasta á 

markaðnum eru 
hitamyndavélar.

• Gagnast þær vel til 
lífbjörgunar sem og til að 
finna falinn eld eða glóð.

• Til eru margar útfærslur:
– Til að halda á.
– Festar á hjálminn.
– Innbyggðar í sérstakan 

hjálm.
– Með innbyggðum sendi 

sem sendir mynd út.

Hitamyndavélar

Útsýnið
• Læra þarf á hitamyndavélina eins og aðra hluti

Staða 
rafhlöðu

Hiti

Eldurinn

Vatnsgusa

Slökkvi-
liðsmaður
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Móttaka
• Fullkomnustu tækin geta 

sent mynd út í monitor.

• Sum tækin geta fylgst með 
allt að fjórum 
hitamyndavélum og tekið 
upp á myndband alla 
atburði.

• Frábært tæki til að 
rannsaka atburðinn og 
ekki síst til að læra af 
honum.

Björgunarmaski
• Sumir framleiðendur 

reykköfunartækja bjóða 
upp á að hægt sé að 
tengja sérstakan 
björgunarmaska við tækin.

• Mismunandi útfærslur eru 
eftir framleiðendum, allt frá 
venjulegum maska með 
hjálparbúnaði (Interspiro) til 
sérstaks “poka” sem settur 
er á höfuð fórnalambsins 
(Fenzy).

Græni hnappurinn
By-pass ventill, eykur 
loftflæðið inn í maskann 

Félagaslanga

• Ætluð til að tengja milli 
tveggja 
reykköfunartækja.

• Ef annar reykkafarinn 
festist er hægt að fara 
inn með kúta og 
tengja við tæki þess 
sem fastur er.
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Líflínur
• Ýmsar gerðir eru til af 

líflínum. Algengastar hér á 
landi hafa verið línur með 
stálþræði. Þær eru stífar 
og að flestu leyti óþjálar.

• Aðrar gerðir:
– Líflínur eru 8 mm í þvermál, 60 m 

langar, geymdar í poka sem annar 
endinn er festur í. Pokinn er festur við 
belti reykkafarans.

– Tengilínur eru 6 mm í þvermál, 60 m 
langar og eru til að leggja út frá 
líflínunum.

– Persónulínur eru 4 mm, 6 m langar, 
1,25 m frá enda er D-hringur til að 
tengja reykkafarana saman.

Umhirða
• Látið tækin aldrei liggja á 

jörðinni.
• Gangið frá tækjunum inn í 

bíl eftir notkun, aðskiljið 
kútinn frá öðrum hlutum.

• Látið ekki maskann hanga 
óvarinn um hálsinn í 
brunarústunum, drasl 
getur farið alla leið inn í 
lungu tækjanna.

• Setjið maskann inn á 
ykkur í frosti til að ekki 
frjósi í honum.

• Takið tækin í sundur eins 
fljótt og hægt er og þrífið 
vel.

• Farið eftir reglum 
framleiðenda varðandi 
prófanir og umhirðu.

• Tækin eiga að fara í 
skoðun hjá viðurkenndri 
skoðunarstöð á tveggja 
ára fresti.

• Loftkútar eiga að 
þrýstiprófast á 5 ára fresti.

Munið; líf ykkar getur oltið á því að þið hugsið vel um búnaðinn.

Þrif - frágangur
Taka þarf allt sem hægt er
í sundur og þrífa

Mismunandi er eftir tækjum 
hve mikið er tekið í sundur.


