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Grunnnámskeið í
fjallabjörgun

Búnaður og tryggingar

Björgunarskóli Slysavarnafélagsins
Landsbjargar

FJALLABJÖRGUN

Persónulegur búnaður

FJALLABJÖRGUN

Sigbelti
• Beltið á að sitja þétt
• Ekkert má hanga niður fyrir
hné
• Búnaðarlykkjur eru fyrir búnað
• Sum belti þarf að bakþræða
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Verum snyrtileg
•

Göngum vel um búnaðinn

• Höfum röð og reglu á hlutunum
Rétt..

• Höfum ekkert í beltinu sem nær
niður fyrir hné t.d. slingar og
annan búnað
• Þurrkum blautan búnað
• Göngum vel um búnaðinn

Rangt..
FJALLABJÖRGUN

Grunnbúnaður
fjallabjörgunarhóps
•

2 stk 11 mm línur (70 m)

•

2 stk Björgunarsigtól

•

Brúnavarnir

•

Börur

•

8 stk björgunarhjól

•

30 stk læstar karabínur

• Gott að hafa sitthvorn litinn
• ATC/Scarab/MPD
• Mottur, klakabox, línuhólkar

• ,,prussik minded”

Dæmi um uppstillingu

FJALLABJÖRGUN

Grunnbúnaður
fjallabjörgunarhóps frh.
•
•

10 stk ólæstar karabínur
Borðar/slingar

•

4 stk Prússik

•

Bergtryggingar

• 3-5 m ef bundnir,
saumaður 120-180 cm
• 8mm, lengd 140-160 cm
• Hnetur, vinir, fleygar,
boltar

•
•

Ísskrúfur og snjóhælar
Talstöðvar

FJALLABJÖRGUN
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Björgunarsigtól
• Algeng björgunarsigtól
• ATC/Reverso (Túpa)
• MPD
• Scarab

• Kynnum okkur leiðbeiningar frá framleiðenda

• Það þarf að læra vel á þau sigtól sem eru notuð
• Flest slys verða vegna mistaka stjórnanda sigtóls en ekki galla í búnaði

FJALLABJÖRGUN

ATC/Reverso
Læst karabína
• Þægilegt í notkun
Öryggisprússik

• Hægt að nota sem
einstefnuloka og sem
sigtól
60 cm framlenging
• Nauðsynlegt að nota
öryggisprússik
• Við björgunarsig þarf
framlengingu og
stefnubreytingu
ATC / Reverso

Notkun við björgunarsig

FJALLABJÖRGUN

MPD
Bremsa
Læsing

• Sérhannað björgunarsigtól
• Gerir kleift að skipta úr sigi í
hífingu með fáum
handtökum
• Innbyggð bremsa og
einstefnuloki
• Þetta tæki krefst þjálfunar
• Hægt að læsa

Björgunarvigt

• Nauðsynlegt að binda af ef tólið
er ekki vaktað.

Halda í þennan enda

FJALLABJÖRGUN
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SCARAB
Læst
karabína
• Sérhannað björgunarsigtól

Framlenging
Öryggisprússik

• Hægt að stjórna viðnámi á
einfaldan hátt
• Nauðsynlegt að nota
öryggisprússik
• Við björgunarsig þarf
framlengingu og
stefnubreytingu

Björgunarvigt

• Þarf að æfa notkun vel
• Erfitt að taka inn slaka á tólinu

FJALLABJÖRGUN

Börur
• Hvaða börur er þín
sveit að nota?

• Hanafætur geta verið
verksmiðju framleiddir
eða búnir til á staðnum

• Stillanlegir hanafætur
hafa bæði kosti og
galla

FJALLABJÖRGUN

Brúnavarnir
• Lengja líftíma
björgunarlína
• Minnka líkur á
skemmdum þegar línur
renna til á brúninni
• Brúnavarnir þarf að
tryggja

FJALLABJÖRGUN
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Hvað þolir svo búnaðurinn
• Prússik
6 mm – 5 kN með hnút
7 mm – 7,5 kN með hnút
8 mm – 10 kN með hnút
• Björgunarlína
11mm – algengt 20 kN
með hnút

- Dæmi um upplýsingar sem koma
fram á 8 mm saumuðum prússik

• ATH hnútur dregur úr
styrk efnis um 1/3

FJALLABJÖRGUN

Búnaðarhnignun
• Aldur búnaðar
• Línur, slingar, hjálmar o.þ.h. endist í 7 ár við bestu
aðstæður
• Karabínur, bergtrygginar o.þ.h. hafa engin
aldurstakmörk. Notkun, slit og meðferð segir til um
endingu

• Hvað hefur slæm áhrif á búnað?
•
•
•
•

Sólarljós brýtur niður plast- og nælonefni
Ætandi og tærandi efni, t.d. olía
Nudd við skarpar brúnir
Sandur og drulla
FJALLABJÖRGUN

Tryggingar
• Akkeri þarf að þola 20kN
• Mesti tíminn fer oft í að finna tryggingar
• Þjálfun eykur færni og útsjónarsemi
• Hægt að nota náttúrulegar tryggingar, farartæki, berg- og
ístryggingar
• Passa oddhvöss horn, steina eða annað sem getur
skorið efniviðinn okkar
• Reyna að hafa horn milli akkeris punkta ekki meira en
90° til að álag aukist ekki á akkerið
FJALLABJÖRGUN
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Náttúrulegar tryggingar
•
Tryggt utan um steina

Dæmi um náttúrulegar
tryggingar
•
•

Stórt eða jarðfast grjót
Stór og rótarföst tré

•

Fóðra þarf hvassar brúnir
eða annað sem gæti
skorið/skemmt búnað

•

Slingur eða lína sem fer utan
um grjót má ekki renna af
FJALLABJÖRGUN

Almennt um bergtryggingar
•

Passa þarf að bergið sé fast

•

Hreinsa þarf drullu úr sprungum

•

Passa að tryggingin sitji rétt og sé vel skorðuð

•

Passa átaksstefnu tryggingar

•

Æfa þarf innsetningu á bergtryggingum

•

Ekki valda óþarfa raski á náttúrunni

FJALLABJÖRGUN

Bergtryggingar

Vinir
8-14 kN

Hexur 6-10 kN

Tricam
2-16 kN

FJALLABJÖRGUN
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Bergtryggingar frh.

Hnetur
5-10 kN

Boltar 10 kN
(fer eftir bergi)

Fleygur 5 kN

FJALLABJÖRGUN

Ís- og snjótryggingar

Snjóhælar

Ísskrúfa

Styrkur fer eftir undirlagi
FJALLABJÖRGUN

Tryggingar í tæki
• Tryggja í sterka parta, t.d. felgur, undirvagn eða
dráttarbeisli
• Frágangur ökutækis:
• Dautt á vél og lykill ekki í svissinum
• Hafa bílinn í gír/park og handbremsu
• Lagt þvert á átaksstefnu ef hægt er

• Umhverfisaðstæður sem ber að varast:
• Blautt gras, og hált undirlag
• Brekka/halli í átt að átaksstefnu
• Ójafnt undirlag

• Passa þarf olíusmit og oddhvassar brúnir
FJALLABJÖRGUN
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Tryggingar í tæki, dæmi

FJALLABJÖRGUN

Óhefðbundnar tryggingar
•

Girðingastaurar
• Þurfa að vera vel fastir og
ófúnir.

•

Vegrið

•

Cargo-net

• Fóðra hvassar brúnir.
• Fer utan um grjóthrúgur
eða grjóti raðað ofan í það.

•

Jarðvegshælar
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