Ran
nnsóknaráðs tefna Vegagerðarinnar 2011
2

Þjóðarrviðaukarr vegna fframleiðsslu malbiiks og steeinefna
Pétur Péturssonn, petursso
on.p@gmaail.com
1

Þ
Þjóðarviðauki vegna fram
mleiðslu malbiks
m

Frá því að Evrópusttaðlar um frramleiðslu m
malbiks tóku gildi 2008 hefur staðiðð yfir uppby
ygging og
vinna viið að ganga frá þjóðarviiðauka varðaandi prófaniir vegna fram
mleiðslunnarr. Í skjalinu sem er í
smíðum verður tiltekkið hvaða pró
ófanir skuli ggera á malbik
ki, annars vegar gerðarprrófanir (Typee Testing,
v
vegna framleiðslueeftirlits (Facttory Producttion Control,, sbr. ÍST
sbr. ÍST EN 13108-220) og hins vegar
g
Evróópustöðlum. Stofnað varr til vinnuhóóps um efnið
ð þar sem
EN 131008-21) með hliðsjón af gildandi
saman kkoma fulltrúúar framleiðeenda og kauupenda, auk
k malbikssérrfræðinga N
NMÍ og HÍ og hefur
hópurinnn unnið meðð drög að viðauka.
v
Þeggar skjalið hefur
h
öðlast gildi eftir áákveðið sam
mráðs- og
samþykkktarferli hagssmunaaðila og
o stjórnvaldda mun það hafa
h afgerand
di áhrif á Alvverk og leiðb
beiningar
við Alveerk hvað varrðar efnisgæ
æði og efniskkröfur til maalbiks. Áætlaað er að setjja a.m.k. hjó
ólfarapróf
(wheel trracking) og prall
p
slitþolsp
próf inn í geerðarprófanafferlið (Type Testing), en á þessu stigii er óljóst
hvort vaatnsþolsprófi
fið (water sensitivity) vverður sett inn sem geerðarpróf. SSegja má að
ð það sé
Vegagerrðinni mikið hagsmunam
mál að ljúka þessari vinn
nu, enda tengist hún nýrrri útgáfu Allverks og
leiðbeiniinga við það rit. Mynd 1 sýnir hugmyynd að nánarri útfærslu þjó
óðarviðaukaa fyrir malbik
k.

Mynd 1 Hugmynd að
a þjóðarviðaauka fyrir maalbik
Við fram
mleiðslueftirllit verður stu
uðst við töfllu 1 í mynd 1 hér að offan hvað varrðar prófunarraðferðir.
Tíðni prrófana verðuur í samræmii við ÍST EN
N 13108-21.. Áfram verð
ður unnið aðð gerð þjóðaarviðauka
fyrir fraamleiðslu mismunandi malbiksgerða
m
a í vinnuhó
ópi og þeir öðlast síðann gildi eftirr ákveðið
samráðs-- og samþykkktarferli hagsmunaaðila oog stjórnvald
da.
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Þ
Þjóðarviðauki vegna fram
mleiðslu steinefna
s
a

Evrópustaðlar um prrófanir og krröfur til steinnefna tóku gildi
g
í júní 2004. Í desem
mber sama ár
á kom út
t mannvirk
kjagerðar” (R
Rb-skýrsla 04-11),
0
þar sem
s
fram koomu m.a. tilllögur um
skýrslan “Steinefni til
teinefna skylldi velja og taka
t
upp hérrlendis, auk þess sem
hvaða prrófunaraðferrðir vegna framleiðslu ste
lagt var til að steineffni til nota í steinsteypu skyldu lúta ytra
y eftirliti tilnefnds aðiila. Skýrslan
n er góðra
gjalda vverð, en tók í raun ekki afgerandi a fstöðu til prrófana á steiinefnum til m
mismunandi nota, né
heldur ttöflur um tííðni prófanaa. Því er m
mikilvægt að
a stofna an
nnan vinnuhhóp um sam
ms konar
þjóðarviðauka vegnaa framleiðslu
u steinefna tiil nota í man
nnvirki (óbun
ndin, bikbunndin og í steinsteypu)
og er m
mikilvægi þesssa verkþáttaar tvíþætt. Annars vegaar að hnykk
kja á hvaða ggerðarprófan
nir (Type
Testing) framleiðendda ber að sýn
na fram á fyrrir mismunan
ndi not steineefna (óháð yytra/innra eftirliti) svo
og að teelja fram ákvvæði um fram
mleiðslueftirrlit, lágmark
kstíðni prófan
na og samræ
æmisyfirlýsin
ngu. Hins
vegar err brýnt að gæ
æta þess að samræmis
s
veerði gætt við
ð gildandi krröfur og því er það Vegaagerðinni
mikið hhagsmunamál að ljúka þessari vinnnu, ekki sísst með hliðsjón af útgá
gáfu nýs Alv
verks og
leiðbeiniinga við þaað rit. Mynd
d 2 sýnir tiillögu um prófunaraðfe
p
rðir fyrir stteinefni hérllendis til
mismunaandi nota.

Mynd 2 Tillaga um notkun
n
prófu
unaraðferða ffyrir steinefn
ni til mismun
nandi nota héérlendis
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Tafla 1 ssýnir tillögu að tíðni próffana fyrir steeinefni til miismunandi no
ota og byggiir á drögum að
a nýjum
Evrópustaðli þar að lútandi, „prE
EN xxxxx Evvaluation of Conformity (EoC) of Agggregates“. Bent
B
skal
nir, framleiðsslueftirlit og
g frávik í leið
ðbeiningariti Vegagerðarrinnar um
á að í viiðauka um uppphafsprófan
r fyrir að llágmarkstíðn
ni prófana veerði aukin fráá því sem fraam kemur
efnisgæðði og efniskröfur er gert ráð
í ofangreeindum staðaaldrögum í tveimur
t
tilfe llum. Það á við um berg
ggreiningu (eeinu sinni á ári í stað
þriðja hvvers árs) og frostþolspró
óf í saltlausnn (einu sinni á ári í stað annars hverss árs) og er sú tillaga
lituð gull í töflu 1 hérr að neðan.
Tafla 1 T
Tillaga um tííðni prófana fyrir steinefn
fni til mismun
nandi nota hérlendis

3

L
Lokaorð

Tilganguur verkefnisins í hnotsku
urn er að ljúkka við skrif á þjóðarviðau
uka vegna fraamleiðslu malbiks
m
og
að hefja á ný vinnu við sambæriilegan viðaukka sem snýr að framleiðslu steinefnaa, m.a. til vegagerðar.
þ
tveim
mur sviðum að fullu meeð útgáfu
Markmiððið er að stuuðla að innleeiðingu Evróópustaðla á þessum
skjala seem vitna máá til og eru afgerandi vvarðandi val á prófunaraaðferðum ogg hnykkja au
uk þess á
innihaldii framleiðsluustaðla varðaandi framleiððslueftirlit og
g samræmisyfirlýsingu þaar sem það á við.
Vegagerrðin hefur unnnið ötullegaa að innleiðinngu Evrópustaðla vegna framleiðslu ssteinefna og malbiks,
m.a. m
með gerð leeiðbeininga um efnisggæði og effniskröfur, svo og enndurskoðun Alverks.
ægt tæki til að
a sú innleiðiing verði ótvvíræð.
Þjóðarviiðaukarnir seem hér er lýstt eru mikilvæ
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