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Reyklosun

Mynd úr dagatali SHS febrúar 2003

Reyklosun

• Kostir reyklosunar.
• Ákvörðunarþættir við reyklosun.
• Gerð húsa.
• Lóðrétt reyklosun.
• Lárétt reyklosun.
• Þvinguð.

Kostir reyklosunar

• Björgunaraðgerðir.
• Slökkvistarf og barátta við eld.
• Eignavernd.
• Útbreiðsla elds heft.
• Dregið úr hættu yfirtendrunar.
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Björgunaraðgerðir

• Auðveldar og eykur yfirferð.
• Fjarlægir brunagas og hita.
• Eykur öryggi reykkafara.

Slökkvistarf og barátta við eld

• Reyklosun og slökkvistarf.
• Rétt staðsetning opnana.
• Dregur úr hindrunum.

Verðmætabjörgun

• Dregur úr CO.

• Dregur úr
brunagastegundum.

• Eykur hraða.

• Öruggara og betra umhverfi.

• Aukið öryggi
slökkviliðsmanna.
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Reyklosun

• Lóðrétt reyklosun.
• Lárétt reyklosun.
• Undirþrýstingur.
• Yfirþrýstingur.
• Ákvarðanaþættir.
• Val á aðferð við reyklosun.

Dregið úr hættu á yfirtendrun

• Reyklosun dregur úr hættu á 
yfirtendrun og reyksprengingu.

• mynd

Dregið úr hættu á 
reyksprengingu

• Dregið úr hættu á reyksprengingu.
• Opnað eins ofarlega og hægt er.
• Lárétt reyklosun.
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Áhrif reyklosunar á bruna

Ef eldur er bundinn við ákveðna byggingu
eða eitt herbergi, skapast aðstæður sem
kalla á nákvæma og vel framkvæmda 
reyklosun, í því skyni að draga úr
skemmdum og hættu á slysum.

Ákvörðunarþættir við 
reyklosun

Ákvörðunin

• Ákvarðanir hans.
• Einn stjórnandi 

stjórnar og samhæfir 
reyklosun.  

• Byggja á þekkingu, 
reynslu og þeim 
upplýsingum og 
aðstæðum sem fyrir 
eru á þeim tíma.
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Ákvarðanataka við reyklosun

• Það að byrja lárétta reyklosun strax og með réttri
staðsetningu blásara er hægt að koma í veg fyrir að
rjúfa þurfi þak.

• Staðsetning og útbreiðsla elds.

• Staðsetning fórnarlamba.

• Staðsetning innganga og útrása.

Ákvörðunarþættir við 
reyklosun

• Er þörf á reyklosun núna?

Svar við þessari spurningu fer eftir því 
– hvort menn eru í hættu,
– hve mikill eldurinn er,
– hve mikill reykur, hiti og 

brunagas er fyrir hendi í 
byggingunni.

• Hversu mikil hætta er á ferðum?

Ákvörðunarþættir 

• Hvar er eldurinn?
• Vindátt.
• Byggingarlag, efniviður.
• Op fyrir lóðrétta reyklosun.
• Op fyrir lárétta reyklosun.

Þessu er þó ekki alltaf fyrir að fara 
eðli máls samkvæmt.
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Reyklosun

• Þarf að rjúfa vegg eða þak.
• Upplausn vatnsúða í gufu.
• Þvinguð reyklosun með yfirþrýstingi 

eða undirþrýstingi.

Reyklosun

• Staður þar sem reykur kemur út getur gefið til 
kynna hvar best sé að losa reyk.
Ef hann kemur út úr rými neðarlega í 
byggingu er það nokkur vísbending um að 
reykþétt sé milli hæða í rýminu, þar með komi 
“lóðrétt” reyklosun ekki til greina.

Reyklosun

• Þá þarf að hafa vindátt í huga, en vindur 
leikur stórt hlutverk í eldum almennt og 
ekki síst hér á landi. Opnun hlémegin.

• Reykhraði gefur til kynna hve langt bruni 
er á veg kominn, því hraðar sem reykur 
ryðst út því meiri er bruninn, t.d. vegna 
þess að mikill hluti byggingar er 
undirlagður eða bráðeldfim efni brenna.
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Helstu gerðir reyklosunar

• Náttúruleg reyklosun.
• Vatnsúði notaður.
• Þvinguð reyklosun.
• Vélræn reyklosun.
• Opnanir.

Náttúruleg reyklosun

• Eðlilegt flæði 
loftstrauma 
(varmaflæði) sem 
byggir á eðlislegum 
eiginleikum  
loftegunda og 
aðstæðum 
umhverfisins.

• Drifkraftur skapast 
vegna þrýstingsmunar 
sem til kemur vegna 
hitastigsmunar 
utan/innan 
brunarýmis.

Áhrif aðstæðna

• Vindátt
– Hefur gífurleg áhrif.
– Rétt staðsetning á 

opnun.
– Röng staðsetning á 

opnun.
– Meta þarf hvar 

mesta sogið er í 
byggingunni.
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Vatnsúði notaður

• Vatnsúða má nota 
við reyklosun.

Þvinguð reyklosun

• Framkvæmd með vélknúnum blásurum.
• Tveir möguleikar.
• Undirþrýstingur.
• Yfirþrýstingur.

Hver er munurinn á undirþrýstingi 
og yfirþrýstingi?

Staðsetning 
blásara

og/eða viftu.

Undirþrýstingur.
Blásarar eru settir inn

í bygginguna og 
soga loft út úr henni.

Inni í
eða

utan við
Byggingu.

Yfirþrýstingur.
Blásarar eru

fyrir utan 
bygginguna
og blása lofti

inn.
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Opnanir

• Grundvallaratriði er samspil, þ.e. að 
hleypa köldu fersku lofti inn undir 
reyklagið (kalda rýmið) eftir að opnað 
hefur verið út fyrir ofan eldinn. 

• Opnunin út skal vera að minnsta kosti 
jafnstór og innstreymið — allt að 1.5 
sinnum stærri.

• Varast ber að skapa undirþrýsting —
afkastageta minnkar.

Helstu gerðir reyklosunar

Yfirþrýstingur Reyklosun með 
vatni

Undirþrýstingur

MYNDBAND
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Lóðrétt reyklosun

• Fyrirkomulag í  byggingu .
• Stigar, stigagangar, stokkar og 

vörulyftur.
• Loftræstikerfi og hvers konar op á 

þökum.

Slökkviáætlun.

Góð slökkviáætlun fyrir helstu 
byggingar viðkomandi 
byggðarlags, eykur líkur á að 
reyklosun verði markviss og 
slökkvistarf árangursríkara þegar 
kemur að því að eldur verður laus.

Lóðrétt útbreiðsla elds
Gegnum stigahús, lyftustokka og
annarra lagna.
Gegnum skilrúm og veggi, upp á milli
Veggja.
Út um glugga eða op á útveggjum
og inn um önnur op á næstu
hæðum.
Beint logasamband.
Gegnum gólf og loftop.
Neistaflug, brennandi efni falla.
Við hrun gólfs, þaks eða innviða.
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Lárétt reyklosun

• Láréttri reyklosun er að jafnaði beitt í 
byggingum af eftirfarandi gerðum:

– Íbúðarhúsum og húsum af svipaðri gerð þar 
sem eldurinn hefur ekki komist í óhólfað ris.

– Húsum með gluggum undir þakskeggi.
– Einstökum hæðum í húsum sem eru margar 

hæðir.
– Byggingum með stórum opum.

Öryggisráðstafanir

• Aldrei má sá sem vinnur uppi á þaki 
vera einn við vinnu.

• Verið a.m.k. tveir saman.

• Einungis nægjanlega margir til að vinna 
verkið.

Öryggisráðstafanir

• Tryggja þarf fleiri en eina 
undankomuleið af þakinu.

• Munið að tryggja eigið öryggi.

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

• Athugið burðarþol þaksins áður en stigið 
er inn á það.
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Þakopnanir

• Í stað þess að rjúfa þakið er að 
sjálfsögðu æskilegt að nýta þakglugga 
eða önnur op.

• T.d. þakglugga, lúgur, loftop og stokka, 
loftræstilúgur, þakhurðir og síðast en 
ekki síst reyklúgur.

• Hugsið og notið heilbrigða skynsemi.

Þök

Lárétt reyklosun

• Sama gildir um lárétta útbreiðslu elds 
í megindráttum og getið var um  
varðandi lóðrétta útbreiðslu.

• Einungis í tilfelli láréttrar útbreiðslu 
vex og dafnar eldur innan þess rýmis 
sem hann kviknaði, dreifir sér ekki 
upp.
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Reyklosun út um glugga

• Þegar reykur er losaður út.
• Eins hátt uppi og kostur er.
• Síðan eru opnaðir gluggar 

vindmegin. 
• Hindrið ekki loftflæði að óþörfu.

Reyklosun 
með undirþrýstingi

• Þvinguð reyklosun getur átt við eftirfarandi 
aðstæður:
– Þar sem byggingarlag hindrar náttúrulega 

reyklosun.

– Þar sem eldur er í kjallara eða undir þiljum 
skips og erfitt er að komast að honum.

– Þar sem ekki er neinn eldur en nauðsynlegt 
að losa óæskilegar lofttegundir eða reyk úr 
göngum, kjöllurum eða öðrum rýmum.

– Til að leiða reyk í gegnum stór rými.

Þvinguð vélræn reyklosun með 
undirþrýstingi

Fyllt í dyragætt 
umhverfis blásara 
(t.d. segl)

Lokaðar dyr

Blásari

Vindátt

Blásari 
sem 
dregur 
loft út

Þrýstingur inni lægri en úti
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Myndbandi lýkur

Þvinguð vélræn yfirþrýstins

Keilan fyllir alveg í 
dyragættina

Lokaðar dyr

Þrýstingur inni í byggingunni 
hærri en utan við bygginguna

Op út (Jafn 
stórt og 
dyraop sem 
blásið er inn 
um)

Öflugur 
blásari

Hvernig vinnur
yfirþrýstingur?

Vinnur á loftmagni yfirþrýstingsblásarans með
hjálp hraðans sem blásarinn blæs loftinu inn með. 

Vinnur utan frá, þ.e. utan við bygginguna eða
reykfyllta rýmið.

Gluggi

Útblástur

Yfirþrýstings
blásari

Blásturinn fyllir í inngangsopið

Loft frá
blásara
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Yfirþrýstingur
Ferskt loft 

kemur strax inn.

Slökkviliðsmenn 

ekki í reyknum 

meðan búnaði 

er komið fyrir.

Krefst 

lágmarksþrifa.

Þrýstir reyk 

og hita út um útrás.

Hægt að nota 

hurðir á meðan 

á aðgerð stendur.

Veður getur 

haft áhrif á virkni.

ER 
TVISVAR 
SINNUM 

ÁHRIFARÍKARA
EN 

UNDIRÞRÝST-
INGUR

nota yfirþrýstingsblásara til að 
mynda undriþrýsting.Aldrei máAldrei má

UNDIR-
ÞRÝSTINGUR

Virkar illa í lóðréttri

reyklosun.

Slökkviliðsmenn 

verða að vera 

inni í reyknum 

á meðan verið er

að koma blásaranum

fyrir.

Erfiðara að

þrífa.

Verður ekki

fyrir áhrifum

af veðri.

Útsog fer eftir 

stærð blásara.

Blásarinn verður 

að vera inni 

í reyknum.

Dregur reyk út.

Veldur undirþrýstingi.

• Yfirþrýstingsblásarar:
- Notið rétta blöndu olíu og bensíns.
- Haldið reimum strekktum.
- Haldið hlífum heilum og notið hlífðarbúnað.
- Athugið olíumagn og skiptið reglulega um olíu.
- Gangsetjið blásarann reglulega.
- Passið upp á gúmmífætur og/eða undirstöður.

• Undirþrýstingsblásarar:
- Þrífið spaða og mótor reglulega.
- Sjáið til þess að rafmagnskaplar og rofar séu í lagi.
- Haldið hlífum heilum og notið hlífðarbúnað.
- Gangið úr skugga um að blásarinn virki eins og hann á að

gera.
- Hlustið eftir óeðlilegum hljóðum við notkun.

Viðhald og umhirða reyklosunarbúnaðar
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Reykblásarar

• Mynd af 
undirþrýstings-
blásara.

• Mynd af 
yfirþrýstings-
blásara. 

Reyklosun með yfirþrýstingi

Reyklosun með yfirþrýstingi er fólgin í því að 
blásið er inn í brunarýmið með einum eða fleiri 
blásurum. 

Eftirfarandi hefur mikla þýðingu hvað varðar 
árangur:
– Afköst viðkomandi blásara.

– Staðsetning blásara.

– Lögun og staðsetning reyklosunarops.

– Vindátt og vindstyrkur.

– Reyklosunarröð.

Reyklosun með yfirþrýstingi 

Afköst blásara er að jafnaði tilgreint í 
rúmmetrum á mínútu eða rúmfetum, eftir 
framleiðslulandi. 
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Reyklosun með yfirþrýstingi 

• Árangur reyklosunar með yfirþrýstingi fer að 
miklu leyti eftir stærð opsins sem blásið er inn 
um og opsins sem reykurinn á að fara út um.

• Ákjósanlegt er að útblástur sé á öndverðri hlið 
byggingar eins fjarri inntaki og kostur er.

• Þar sem því verður við komið, er best að hafa 
útblástursop eins ofarlega í byggingunni og 
hægt er.

Reyklosun með yfirþrýstingi 

• Ekki hafa blásara of nærri dyrum/loftopi. 
• Útblástursleiðir.
• Brunaslöngur alltaf tilbúnar.
• Ef eldur hefur þróast á glóðarstigið 

innan rýmis sem brennur, og mettun 
eldfimra gastegunda er yfir 
sprengimörkum, eru líkur á 
reyksprengingu við blásturinn.

Yfirþrýstingur á við í:

• Einbýli.

• Fjölbýlishúsum.

• Háhýsum.

• Verslanamiðstöðvum og
“kringlum”.

• Gluggalausum byggingum.

• Flugvélaeldi.

• Langferðabílum.

• Ruslagámum.
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• Lokuð rými.

• Við björgunaraðgerðir.

• Við verðmætabjörgun.

• Í skipaeldi.

• Þar sem sprengiefni eða
flugeldar eru geymdir.

• Þegar ræsta þarf vegna
gastegunda eða óþefs.

• Þegar fjarlægja þarf eiturgufur.

• Í jarðgöngum.

Yfirþrýstingur á við:

Yfirþrýstingur á ekki
endilega alltaf við í eldi

• Lokuð loftrými þar sem enginn möguleiki er að
reyklosa (ris, háaloft).

• Of margar opnanir til að yfirþrýstingur byggist
upp.

Samræmd árás

• Reyklosið eins nærri upptökum
eldsins og hægt er þegar
yfirþrýstingi er beitt samhliða
innrás.
• Slöngur tilbúnar og vatn á stút þegar

slökkviliðsmenn fara af stað.
• Reyklosun stjórnað af

slökkviliðsmanni sem er úti.
• Blásari í gangi og rétt staðsettur.
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Stjórnið stærð opsins sem
reykurinn fer út um

Yfirþrýstingur er
áhrifaríkastur þegar
útblástursopið er ¾ til 2 
sinnum stærð opsins
sem blásið er inn um.

Dyraop minnkað

Blásari

Stigapallur (úti eða
inni) 120 cm eða minna

Stöng sem
heldur dúknum

þétt að
rammanum

stillanlegur
rammi fyrir

dyrDúkur

90 cm x 90 cm

Smáhýsi - Raðhús – Stigapallar íbúða

Yfirþrýstingur – einn 
blásari

150-180 cm for þannig að
loftstraumurinn loki

opinu

Leið

DISTANCE

Útblástur 

Almennt þarf útloftun að vera um ¾ 
til 2 sinnum stærðin á opinu sem
blásið er inn um.
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Reyklosun með yfirþrýstingi  -
raðtenging

150-180 
cm Minni
blásarinn

Fjarlægð

Útblástur

60-90 cm 
Stærri

blásarinn

Yfirþrýstingur

Reyklosun með yfirþrýsting

Reyklosun með yfirþrýstingi

Þegar reyklosun er rétt beitt hindrar hún
eldinn í að breiðast út og flýtir þannig fyrir

slökkvistarfi.

BR 2

BR 1
Stofa

Eldhús
Bað-
her-

bergi

Verönd
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Þegar reyklosað er í íbúðarhúsi þarf að
staðsetja blásara samhliða þannig að þeir
snúi frá opinu sem á að blása inn um þegar
þeir eru gangsettir og færa þá síðan þannig
að keilan loki opinu. 

Samræmið innanhúsaðgerðir og reyklosun. 

Sé um að ræða björgun íbúa sem eru í 
íbúðum, stigagöngum eða tengibyggingum
þarf að framkvæma reyklosun strax með
yfirþrýstingi til að tryggja þeim ferskt loft og 
losna við reyk og hita.

Ábendingar við notkun
yfirþrýstings

• Reykköfunartæki þarf að nota
vegna CO styrks í byggingunni.

• Eykur hraða við leit og björgun.
• Minna tjón af völdum vatns og

reyks.
• Eykur skyggni fyrir innanhúss-

aðgerðir.

Reyklosun með yfirþrýstingi

Aðstæður þar sem ekki er
ráðlegt að nota yfirþrýsting

• Ef björgnarmenn eða
íbúar eru milli eldsins
og þess staðar sem
reyklosa á út um.

• Við þróaðan
loftsbruna þar sem
útrásir fyrir reykinn
eru ekki fyrir hendi.

• Þegar brennur inni í 
veggjum og engin
útrás er sjáanleg fyrir
reykinn.

LR

DR
KTN

Upptök elds

Eldstaður

BR1

Leit og björgun

B1

BR2

B2

BR3

S
E
A
R
C
H

&

R
E
S
C
U
E
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Aðstæður þar sem ekki er
ráðlegt að nota yfirþrýsting

Súrefni bætt í eld
sem er á 
glóðarstigi með
notkun blásara.

• Þegar reyksprenging er yfirvofandi / backdraft 
aðstæður eru augljósar.

• Þegar upptök eldsins eru óþekkt. 

Reyksprenging

Kostir yfirþrýstings

• Leit og björgun gengur hraðar.
• Hiti og eiturgufur fjarlægðar hraðar.
• Hraðar gengur að komast að upptökum eldsins.
• Reykur, hiti, eldur og gufa berast hraðar frá 

árásarliðinu.
• Hætta á yfirtendrun minnkar.
• Eykur öryggi slökkviliðsmanna.

Hvað skiptir máli við 
reyklosun?

• Reyklosun er ekki ástæða þess að 
byggingar brenna til grunna.

• Slökkviliðsmenn sem ekki kunna 
reyklosun.
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Reyklosun

• Varmi.
• Bruni og yfirtendrun.
• Reyksprenging.
• Lóðrétt reyklosun.
• Lárétt reyklosun.
• Undirþrýstingur.
• Yfirþrýstingur.
• Ákvarðanaþættir.
• Val á aðferð við reyklosun.

Samantekt / tilgangur 
reyklosunar

• Auðvelda verndun lífa.
• Koma í veg fyrir útbreiðslu elds.
• Auðvelda slökkvistarf.
• Minnka líkurnar á skemmdum vegna 

hita og reyks.

Handverkfæri

Járnkarl Kúbein
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Rafmagnsverkfæri

Tveggjablaðasög Hjólsög Slípirokkur

Sverðsög Keðjusög Skrúfvél

Mótorsagir

Þakopnanir

• Ýmis verkfæri til að opna þök.
• Vélsagir.
• Kúbein.
• Járnkarl.
• Klaufhamar.
• Krókstigi.


