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Aðferðir við burðarþ
þolshönnun vega hafa til langs tím
ma byggt að
ð mestu á reynslu af prófunum
p
æmdum í Ba
andaríkjunum
m undir lok sjötta áratug
gar síðustu aldar. Kostuur þeirra he
efur verið
framkvæ
einfaldle
eikinn, en hönnunin
h
ve
erður takmö
örkuð og niðurstöðurna
n
ar einhæfarr. Hönnunarrferlið er
ógegnsæ
ætt og því reyynist erfitt að
ð uppfæra þa
að á nýjar og
g/eða óvenju
ulegar aðstæ
æður. Hér er leitast
l
við
að leggjja hönd á plóginn
p
við að byggja u
upp nýja og
g hagkvæma
a hönnunaraaðferð sem byggir á
aflfræðile
egri greining
gu í stað re
eynsluaðferða
a. En síðus
stu ár hafa slíkar aðferððir verið í þróun
þ
við
burðarþo
olshönnun vega víða um
m heim (t.d. AASHTO 2002
2
Design Guide í Baandaríkjunum
m). Slíkar
aðferðir krefjast mikilla
m
upplý
ýsinga, um efniseiginle
eika þeirra laga sem viðkomand
di vegur
og við mismunandi umhv
verfisskilyrði svo sem hitastig og
samansttendur af, við byggingu, með tíma o
raka sem
m og umferð
ðarálag. Aðfferðin þarfna
ast niðurstað
ðna úr prófu
unum sem lííkja eftir rau
unhegðun
efnisins vegna hjóla
aálags. Því hefur
h
verið nauðsynlegtt að þróa ný
ýjar prófunarraðferðir er líkja eftir
gi á vegum
m úti. Á No
orðurlöndum þarf hönnunaraðferðin
n að henta fyrir umferrðarminni
raunálag
veguppb
byggingar og kalt loftslag.
Í rannsókninni er nýrri hönnunaraðferð sem byggiir á aflfræð
ðilegri árauun einstakra
a laga í
egbyggingun
nni beitt, en tekið
t
verður tilllit til norðlægra (þ.m.t. íslenskra) aaðstæðna, bæ
æði hvað
heildarve
varðar e
efnisframboð og veðurfarr. Aðferðin ge
efur hönnuðu
um möguleik
ka á að sjá ffyrir niðurbro
ot/hrörnun
einstakra
a laga vegb
byggingarinna
ar yfir langa
an tíma. Leittast verður við að þróaa reiknilíkan þar sem
inntaksstærðir um norræn
n
jarðefni og ytri á
áraun (veðurrfar, öxulþunga, nagladeekk o.fl.) er til
t staðar.
aninu má sjá
á fyrir hvernig
g vegir aflag
gast og hrörn
na og þannig
g auðvelda ggerð langtíma
aáætlana
Með líka
um viðha
ald og endurrbyggingu slííkra mannvirrkja. Einnig má
m meta ávin
nning og kosstnað varðandi notkun
nagladekkkja, hámarkksþyngd öxu
ulþunga og te
egund vegag
gerðarefnis. Aðferðin nýttist einnig til að meta
áhrif breytts veðurfarrs á líftíma og
g endingu ve
ega. Þannig er hægt að hámarka
h
arðssemi vegbyg
gginga.
er helsti ve
eikleiki aflfræ
æðilegra hö
önnunaraðferrða takmörk
kuð þekkingg á áhrifum
m ýmissa
Í dag e
umhverffisþátta, einkkum hitastigs, raka, fro
osts og þíðu skipta á efniseiginleikka mismuna
andi laga
þátta við nið
ðurbrot vega. Algengas
sta brotform
m íslenskra vega er
vegarinss og tengsl umhverfisþ
hjólfaram
myndun og því
þ er mikilvæ
ægt að skoða
a þróun hjólffaramynduna
ar við mismuunandi umhverfisþætti
svo sem
m raka og hitastig. Eitt aff vandamálum
m slíkra aðfe
erða er vinnslutími, þar ssem hrörnun
n vega er
reiknuð ssem fall af tííma yfir líftím
ma hans. Fyrrir hvert tíma
abil eru efnisstuðlar aðlaggaðir ríkjand
di hita- og
rakastigii. Efnislíkönin þurfa að vera
v
einföld til að lágma
arka vinnsluttíma en þauu þurfa samtt að vera
verulegastri h
hegðun.
raunhæff, þ.e.a.s. lýsa sem raunv
Fyrir um 10 árum vo
oru framkvæm
md hröðuð á
álagspróf á tv
veimur íslens
skum vegsniiðum. Þessar prófanir
amkvæmdar með þungu
um bílhermi (heavy veh
hicle simulator) hjá VT
TI í Svíþjóð og gáfu
voru fra
mikilvæg
gar upplýsingar um bæ
æði svörun ((spennur, streitur og sa
amþjöppun) og niðurbro
ot þunnra
vegsniðssniða. Í kjölfa
arið var þróað efnislíkan hjá Verkfræð
ðistofnun HÍ sem spáir fyyrir um niðurb
brot vega
sem fall af raka og álagi. Þetta líkan þarf a
að þróa áfra
am, bæði me
eð frekari pró
rófunum og fræðilegri
f
u. Nú hafa svipaðar
s
veg
gbyggingar h
hafa verið prrófaðar með sama búnaaði. Ætlunin er
e því að
greiningu
auka þekkinguna enn frekar, þarr sem megin
nmarkmiðið er
e að byggja upp aflfræðiilega hönnun
naraðferð
ntar fyrir þunn
nar veguppbyggingar á n
norðlægum slóðum.
s
sem hen
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Hraðað
ðar álagsp
prófanir (a
accelerate d paveme
ent testing
g – APT)
Hraðað álagspróf er
e stýrð beitting hjólaála
ags á vegby
yggingu sem
m líkir eftir llangtíma ára
aun sem
gingin verðurr fyrir á líftííma sínum á þjöppuðu tímabili. Stæ
ærð hjólaálaagsins er sttýrt, fjöldi
vegbygg
yfirferða skráður og álagið (dekk
kið) fer beintt yfir nema sem
s
komið hefur
h
verið fyyrir í vegbyggingunni.
Auk þess er prófið frramkvæmt við ákveðin u
umhverfisskily
yrði. Á meða
an prófið er fframkvæmt er
e ástand
gingarinnar metið
m
með ák
kveðnu millib
bili. Þetta leið
ðir til þess að
ð nákvæm göögn fást í lok
k prófsins
vegbygg
sem ná yfir allt próffunarferlið. Hröðuð
H
álagsspróf hafa aukið
a
skilning
g manna á hegðun vega en eru
arsamari heldur en t.d. tö
ölvulíkön. Hrö
öðuð álagspróf eru yfirleiitt bætt upp m
með öðrum prófunum
p
kostnaða
gerð á ra
annsóknarsto
ofum.

Myn
nd 1 – Samband kostnaðarr og þekkinga
ar á mismuna
andi aðferðum
m innan vegaagerðarhönnu
unar.
(V
Vignisson 201
11)

Þungurr bílhermir (heavy vehicle simullator – HV
VS)
Bílhermirinn sem er notaður hér gengur und
dir nafninu HVS-Nordic, staðsettur
s
íV
VTI í Svíþjóð
ð og týpa
u. HVS-Nord
dic er hreyfan
nlegur 23m langur, 3,5m
m breiður og 4,2m hár
númer 6 frá NIRR í Suður Afríku
og vegurr 46 tonn, en
n aðrir tæknilegir eiginleikkar eru:
•
•
•
•
•
•
•

hjólasett
Hægt að notta bæði einfa
alt og tvöfalt h
Hægt er að hafa
h
álag í eina eða tværr akstursstefn
nur
Hægt að keyyra 22000 yfirferðir á sóla
arhirng
Hægt að láta
a álagshjólið hliðrast um allt að 0,75m
m
Hjólaálag ge
etur verið á bilinu 30-110kkN
Keyrsluhraðii álagsdekksins getur verrið allt að 12k
km/klst
Hefur hitastillli til að halda
a hitastigi veg
gbyggingarin
nnar jafnri

Allar pró
óanir notaðarr hér eru gerrðar innandyyra hjá VTI i Linköping, þar sem vegssniðin eru by
yggð með
hefðbund
dnum tækjabúnaði til ve
egagerðar í g
grifjum sem er 3m djúp, 5m breið oog 15m löng. (Wiman
2006)
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Mynd 2 – H
HVS Nordic (W
Wiman 2006)
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