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LÍNUR OG HNÚTAR

Brunamálaskólinn
Glærusafn sem fylgir kennsluefninu Kafli 9.5

“Línur og hnútar”

Línur og hnútar

• Almennt:
– Nauðsynlegur búnaður / verkfæri í starfi 

slökkviliðsmanns sem nýtist til margra 
verkþátta

– Notkuninn margþætt meðal slökkviliða
– Þarf að vera í samræmi við verkskyldur og 

stærð þeirra
– Nauðsynlegt er að slökkviliðsmenn hafi 

haldgóða kunnáttu og verkþekkingu
– Þekkja notkunarmöguleika og takmörk -

forðast slys

Flokkun lína eftir notkunn

• Tveir flokkar: 

» Björgunarlínur
» Vinnulínur
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• Björgunarlínur.
– Eingöngu notast þar 

sem líf og limir fólks 
reiða á

– Nota þó að um æfingu 
sé að ræða

– Nota aðeins 
björgunarlínur sem 
eru viðurkenndar sem 
slíkar og án galla eða 
skemmda

– Þurfa að vera undir 
góðu eftirliti og 
viðhaldi

– Eingöngu úr 
samofnum heilum 
þráðum

• Vinnulínur
– Notað til allra annara 

verka en 
björgunarstarfa eins 
og við hífingar á
verkfærum, festa hluti, 
stífingar o.fl.

– Skoðun og prófun 
reglulega og skipta út 
lélegum línum 

– Endingartími
samkvæmt almennri 
skynsemi

Efnisgerð lína

Tveir efnisflokkar
Náttúruleg efni og Gerviefni

• Náttúruleg:
– Hampur, hör, bómull
– Eldist illa og óþjált
– Lítill styrkur, myglar og fúnar....
– Má ekki nota í björgun
– Hægt að nýta sem vinnulínur
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Efnisgerð lína frh.

• Gerviefni
– Nokkur mismunandi gerviefni til sem notuð 

eru
• Nylon
• Polypropylena
• Polyethylene--Polyester
• Kevlar Aramid Fiber

– Hafa misjafna eiginleika eftir efnisgerð
– Ofin saman úr heilum þráðum
– Endingarbetri og þolnari gagnvart raka og 

fúnun
– Slitsterkari
– Viðhald og hreinsun auðveldari

Uppbygging lína

Tvennskonar uppbygging
Dýnamísk  /  Statísk

• Dýnamísk
– Teygjanleg allt að 20%
– Notast t.d. í klifur þar sem vænta má fall í línunna
– Dregur úr höggi sem minnkar átak á tryggingu 

og klifrara við fall
– Óhentugt til að lyfta þungum hlutum vegna 

teygjanlegra eignleika í reipinu

Uppbygging lína frh.

• Statísk uppbygging

– Lítil teygja, minna en 2%
– Eru hentugri til björgunarstarfa
– Betri til að hífa og slaka þungum hlutum
– Ekki notuð ef hætta er á skyndilegu falli



4

Samsetning lína
• Yfirleitt settar saman á fjóra vegu

– Ofnar (snúnar)
– Fléttað
– Fléttað yfir fléttu
– Hlíf um kjarna

Viðhald og skoðun lína

– Svo búnaður ávallt í góðu lagi 
– Tilbúinn þegar á þarf að halda
– Felur í sér skoðun og hreinsun
– Viðhalda skráningarbók á 

björgunarlínum

Viðhald og skoðun frh.

• Skoða þreifa
– Gler-, málm, tréflísum
– Sandkornum, mold eða öðru slíku
– Mjúkum, stökkum eða stífum hluta
– Skorist eða skarðast
– Marist eða hruflast
– Efna- eða hitaskemmdir
– Almenn skynsemi
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Viðhald og skoðun lína frh.
• Björgunarlínur

– Útlitsskoðun
– Álagskoðun - finna aflögun, harða og mjúka 

fleti
– Halda skráningarbók
– Að gera línu rétt upp
– Línupokar bestir

Viðhald og skoðun lína frh.

• Vinnulínur
– Útlitsskoðun
– Skipta út slitnum / lélegum línum
– Almenna skynsemi um endingu / líftíma

Hreinsun lína

• Náttúruleg efni
– Erfittt að þrífa
– Ekki skal nota vatn
– Bursta
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Hreinsun lína frh.

• Gerviefni
– Fylgja skal leiðbeiningum framleiðanda
– Kalt vatn, milda sápu
– Ekki klór eða sterk hreinsiefni
– Þvo í höndum
– Línuhreinsihólkur
– Þvottavél

Geymsla

• Línupokar.
• Uppgerðar.
• Á hreinum, þurrum og 

vel loftræstu stað.

Lína gerð ofan í línupoka

Binda skal áttuhnút á þann enda línunar sem fer 
fyrst ofaní pokann eða stinga línunendanum í 
gegnum þar til gerð göt á botni pokans og binda 
áttuhnút.

Binda skal áttuhnút á enda línunnar.
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Að gera upp línu

Línan er tekinn saman tvöföld frá miðju og 
mældur ca. faðmur.

Línan er lögð til skiptis sinhvoru megin við hendi.

Skilin er eftir ca. tvöföld faðmlengd. Línuendanum er vafið utan um línuna uppá við.

Að gera upp línu

Línuendanum er stungið í 
gegnum lykkju hönksins.

Hestahnútur er bundinn 
með báðum endum utan 
um hönkinn.

Uppgerð lína klár.

Hnútar

– Kunna algengustu hnúta
– Geta hnýtt af örryggi
– Vitlaust hnýttir hnútar lífshættulegir
– Yfirfara hnút
– Þéttir og enginn slaki
– Veikja styrk línunnar
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Hnútar frh.

» Öryggishnútur
» Pelastikk
» Hálfbragð
» Hestahnútur
» Áttuhnútur
» Flagghnútur

Hnútar frh.

• Örryggishnútur
– Til viðbótar við hnýttan hnút
– Eykur öryggi

Hnútar frh.
• Pelastikk

• Mikið notaður
• Getur losnað ef 

ekki undir átaki

• Auðvelt að 
hnýta

• Auðvelt að 
leysa
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Hnútar frh.
• Hálfbragð

– Hífingar á löngum 
hlutum

– Auka stöðleika við 
hýfingu

– Notaður með öðrum 
hnútum

– Notaður sem stopp 
bragð

– Byggir á því að 
álagsendinn leggist yfir 
lausa endann og 
klemmir

Hnútar frh.

• Hestahnútur
– Í raun tvö 

hálfbrögð  leggjast 
yfir hvort annað

– Heldur átaki í 
sínhvora átt

– Auðvelt að lengja og 
stytta enda

– Herðist mikið
– Erfitt að leysa

Hnútar frh.
• Hestahnútur þræddur

– Hnúturinn þræddur utan 
um hlutinn sem á að 
binda utan um 
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Hnútar frh.

• Áttuhnútur
– Einfaldur
– Heldur þó vitlaust hnýttur
– Góður og vinsæll meðal fjallamanna.

Hnútar frh.
Áttuhnútur með lykkju

Hnútar frh.

– Áttuhnútur notaður til að tengja saman tvær 
línur af sama sverleika

– Þræða til baka til að mynda lykkju
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Hnútar frh.
• Flagghnútur

– Tengja saman línur af misjöfnum sverleika
– Virkar vel þó línur séu blautar
– Ætti ekki nota við björgunarlínur

Hífingar

» Léttir mönnum starfið
» Hægt að hífa næstum alla hluti
» Stýrilína

Að hífa slöngu með stút

Tóm slanga Full slanga
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Hýfingar á stigum með
hesta- og öryggishnút

Hýfing á stiga með lykkju

Upprifjun/samantekt

• Línur eru:
– Björgunar og vinnulínur
– Úr náttúrulegum efnum eða gerviefnum
– Statískar línur / Dýnamískar línur
– Kápa yfir kjarna uppsetning, algengast í 

slökkviliðum
– Góð umhirða og eftirlit mikivægt
– Nauðsynlegt að æfa notkunn reglulega

• Spurningar?


