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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um notkun jarðskjálftadempara við brúarhönnun. Blýgúmmílegur hafa um 

árabil verið notaðar til að jarðskjálftaeinangra brýr á Íslandi og draga úr áhrifum jarðskjálfta. 

Erlendis tíðkast einnig að nota  jarðskjálftadempara af ýmsum gerðum til viðbótar við legur 

til að vernda brýr. Í þessari ritgerð er fjallað um mismunandi dempara sem í boði eru og 

eiginleika þeirra. Aðaláherslan er á svokallaða seigjudempara. Ein tegund álags sem myndast 

í jarðskjálfta eru svokölluð nærsprunguáhrif sem einkennast af kröftugum lágtíðni hraðapúlsi 

á svæðum sem liggja nálægt upptökum skjálfta. Þessi áhrif eru einkum hættuleg 

mannvirkjum með langan sveiflutíma eins og jarðskjálftaeinangruðum brúm. Í þessu 

verkefni var jarðskjálftaeinangruð brú á brotabelti Suðurlands valin sem viðfangsefni, nánar 

tiltekið brúin yfir Stóru-Laxá í Árnessýslu sem byggð var árið 1985. Búið var til tölvutækt 

reiknilíkan af brúnni og svörun hennar í núverandi ástandi metin gagnvart jarðskjálftaálagi 

sem inniheldur nærsprunguáhrif og svo endurmetin til samanburðar eftir að bætt hafði verið 

við seigjudempurum í hana. Niðurstöður útreikninga sýna að eftir ísetningu demparanna 

minnka færslur í brúardekki verulega í langátt en áhrifin fyrir þveráttina voru flóknari þar 

sem færslur minnkuðu á millistöplum en jukust á landstöplum. 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

This thesis focuses on using seismic hydraulic dampers in bridge design. Lead rubber 

bearings have been used in the past decades to base-isolate bridges in Iceland to decrease the 

effect of earthquakes. In other parts of the world, hydraulic dampers may be used 

additionally along with bearings to protect bridges. In this thesis several types of dampers 

are presented, along with some of their defining characteristics. The main focus is on 

hydraulic viscous dampers. An additional load which is associated with earthquakes is the 

near-source effect, which include a low frequency pulse which causes an added load on a 

structure located close to the rupture fault in an earthquake. This effect is especially 

dangerous for structures with long natural periods and base-isolated bridges. For this project, 

a finite element model was made of a specific bridge, which was built in 1985, over Stóru-

Laxá in the South Iceland Seismic Zone. The response of the bridge was determined using 

time-histories that included near-source effects. The model was then reevaluated with 

supplemental hydraulic viscous dampers. The results show that using these viscous dampers, 

the displacements in the bridge deck can be lowered greatly in the longitudinal direction but 

may lead to an increase in displacements for the transverse direction of the bridge. 
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1 

1 Inngangur 

Jarðskjálftalegur hafa verið notaðir í brýr á Íslandi undanfarna áratugi eða allt frá því að 

menn áttuðu sig á hagnýtingu þeirra við brúarhönnun. Þeim er ætlað að tryggja sem best 

öryggi mannvirkis í jarðskjálfta og forða því frá skemmdum. Legurnar þjóna þeim tilgangi 

að einangra yfirbyggingu brúar frá hreyfingum undirstaða og lágmarka þannig 

jarðskjálftaáraun á mannvirkið. Jarðskjálftalegur eru í raun sambland af hefðbundinni 

brúarlegu sem leyfir lárétta færslu og dempara sem eyðir hreyfiorku jarðskjálfta. Á 

markaðnum eru einnig til einingar sem eingöngu eru hugsaðir sem demparar. 

Markmið ritgerðarinnar er að kynna hvers konar gerðir brúardempara eru í boði og meta 

kosti og galla þeirra. Í þessu sambandi verður valin ákveðin brú sem viðfangsefni og 

ávinningur af notkun dempara skoðað. Þessi ritgerð mun að mestu leyti takmarkast við 

passíva seigjudempara (e. Hydraulic dampers) sem geta komið sem viðbót við 

jarðskjálftalegur. Aðrar gerðir dempara í brúm verða þó einnig kynntar til sögunnar. Passívir 

demparar hafa verið notaðir í brúargerð erlendis á síðastliðnum þrjátíu árum. Seigjudemparar 

hafa verið byggðir inn í eina íslenska brú og önnur er fullhönuð með slíkum búnaði. 

Seigjudemparar bjóða uppá ágætis vörn gegn jarðskjálftum sem og sveiflum vegna vinds. 

Nánari útskýringar á sögu þeirra verða raktar síðar í þessari ritgerð.  

Brúin sem er viðfangsefni ritgerðarinnar var  byggð árið 1985 yfir Stóru-Laxá í Árnessýslu. 

Ástæðan fyrir því að hún varð fyrir valinu er að hún er staðsett í miðju brotabelti Suðurlands 

en mikil þekking á áhrifum jarðskjálfta á þessu svæði hefur bæst við eftir að hún var byggð. 

Nú til dags vita menn til dæmis mun meira um nærsprungusáhrif, sem verður nánar fjallað 

um síðar í ritgerðinni. Auk þess hafa orðið miklar framfarir í hugbúnaði sem nota má við 

greiningu á jarðskjálftasvörum burðarvirkja. Leitast verður við að skoða hvort það sé hægt 

að endurbæta (e. Retrofit) og styrkja brúna með seigjudempurum sem myndu þola 

hönnunarskjálfta á þessu svæði. Snemma á níunda áratugnum endurmat Vegagerðin margar 

gamlar brýr með tilliti til jarðskjálfta og skoðaði hvort að endurbæta þyrfti einhverjar þeirra 

(sjá t.d heimildir Júlíus Sólnes (1981 & 1983), Ragnar Sigbjörnsson og Bjarni Bessason 

(1982), og Bjarni Bessason og Ragnar Sigbjörnsson (1984). Í kjölfarið var til dæmis gamla 

Þjórsárbrúin sett á blýgúmmílegur, sem er ein tegund dempara og sú helsta sem hefur verið 

notuð hér á landi. 

Til að meta jarðskjálftahegðun brúarinnar yfir Stóru-Laxá var búið til reiknilegt tölvulíkan 

af brúnni, sem byggir á einingaaðferðinni (e. The Finite Element Method) með hjálp 

greiningarforritsins SAP2000, og svörun brúarinnar við fyrirfram skilgreindum tímaröðum 

metin með og án passívu seigjudemparanna.  

Aukin vitneskja um jarðskjálfta á Íslandi undanfarin ár er meðal annars tilkomin vegna 

Suðurlandsskjálftanna sem urðu árin 2000 og 2008. Í þeim voru skráð mikilvæg gögn sem 

notuð hafa verið til að kvarða og stilla reiknilíkön af upptökum jarðskjálfta. Einnig var hægt 

að rannsaka áhrif jarðskjálftanna nánar og við þess konar greiningu fékkst meðal annars 

ítarlegri þekking á nærsprunguáhrifum.  
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Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla. 

Annar kafli ritgerðarinnar fjallar um jarðskjálftalegur og dempara. Gefið er yfirlit yfir notkun 

jarðskjálftalega í brúarhönnun á Íslandi. Hreyfifræðin sem liggur að baki seigjudempara er 

kynnt og einnig er fjallað um aðrar mismunandi gerðir dempara og greint frá 

notkunarmöguleikum þeirra. 

Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallar um fyrirbæri sem nefnist nærsprunguáhrif. Þau myndast í 

tengslum við jarðskjálfta og hafa áhrif á mannvirki sem eru staðsett nálægt upptökum 

jarðskjálfta. Í ritgerðinni verða nærsprunguáhrif útskýrð nánar, auk þess verður vitnað í 

fræðirit sem fjalla um hvernig megi nálga nærsprunguáhrif. 

Fjórði kafli ritgerðarinnar fjallar svo um mögulegar jarðskjálfastyrkingar á brúni yfir Stóru-

Laxá á Suðurlandi. Tölvutækt reiknilegt líkan var búið til með SAP2000 og sérvaldar 

jarðskjálftatímaraðir voru keyrðar sem álag á brúna og svörun hennar í núverandi ástandi 

metin og borin saman við svörun hennar eftir að nýjum seigjudempurum hefur verið bætt 

við. Í lok kaflans er sýnd greining á hvort það sé hagkvæmt að endurbæta brúna í 

sparnaðarskyni, í ljósi þess að einhvers konar skemmdir á henni gætu þýtt meiri kostnað en 

sem nemi því að endurbæta hana með seigjudempurum. 

2 Jarðskjálftalegur og demparar 

Í þessum kafla verður fjallað um jarðskjálftalegur og dempara í brúargerð, sagt frá sögu 

þeirra á Íslandi og notkunarmöguleikum. Mismunandi gerðir dempara, sem hafa ólíka 

eiginleika, kosti og galla eftir því hvað aðstæður bjóða upp á, verða einnig kynntar hér. 

Stærðfræðileg líkön sem lýsa hreyfifræði seigjudemparanna og blýgúmmílega eru sýnd í 

þessum kafla. Blýgúmmílegur hafa nær eingöngu verið notaðar í hönnun brúa á 

jarðskjálftasvæðum hér á Íslandi.  

2.1 Jarðskjálftalegur í brúargerð á Íslandi  

Síðan 1983 hafa 15 brýr á Íslandi verið hannaðar með sérstökum jarðskjálftalegum til að 

verja þær gegn jarðskjálftum. Í öllum tilfellum hafa verið notaðar blýgúmmílegur (Jónsson, 

Bessason, & Haflidason, 2010). Þessi legutegund verður oft fyrir valinu, meðal annars vegna 

einfaldleika hennar og lítillar fyrirhafnar við ísetningu. Síðustu ár hefur kunnátta og þekking 

aukist til mikilla muna í þessum fræðum og menn þekkja betur hreyfifræðina og 

álagsdreifinguna, og geta því hannað hagkvæmari legur. Af þeim 15 brúm sem nýta sér 

eiginleika jarðskjálftalega eru níu þeirra á Suðurlandsjarðskjálftasvæðinu, og sex á 

Norðurlandaskjálftasvæðum (Tjörnesbrotabeltið) (Bessason & Hafliðason, 2004). Í þeirri 

úttekt má finna nánari lýsingar á hvernig blýgúmmílegur hafa verið notaðar á Íslandi og 

einnig ítarlegar upplýsingar um hvernig slíkar legur, sem settar voru í Þjórsársbrú, stóðust 

Suðurlandskjálftana árin 2000. 
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Mynd 2-1: Gamla Þjórsárbrúin var endurbætt árið 1991 með blýgúmmílegum 

Upphafsmaður þess að hanna nýjar brýr á Íslandi með blýgúmmílegum var Einar Hafliðason, 

verkfræðingur Vegagerðarinnar. Rannsóknir og notkun dempara á brúm á Nýja-Sjálandi 

höfðu sýnt fram á virkni þeirra, og var því ákveðið að innleiða þessa hönnun í íslenska 

brúargerð.  

 

2.2 Seigjudemparar 

Passívir vökvademparar hafa verið notaðir við brúarhönnun síðan snemma á áttunda 

áratugnum. Þeir hafa ekki áhrif á hægar færslur vegna hitastigsbreytinga og 

langtímaformbreytinga (e. creep) en dempa dínamísku áhrifin frá jarðskjálfta eða jafnvel 

vindálagi.  

Í þessu verkefni er ætlunin að skoða sérstaklega notkun á seigjudempurum við endurbætur á 

gamalli brú, aðallega í fræðilegum tilgangi. Mynd 2-2 sýnir dæmigerðan seigjudempara í 

brú. Slíkir demparar hafa verið notaðir með góðum árangri í brýr á mörgum 

jarðskjálftasvæðum erlendis, svo sem í Bandaríkjunum, Japan, og Kína (Marioni & Dalpedri, 

2001) (Yongqi o.fl, 2008) (Infanti o.fl, 2004).  
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Mynd 2-2: Seigjudempari í brú (Heimasíða Mageba) 

Seigjudemparar virka á þann hátt að þrýsta stálstöng á vökva og láta hann flæða gegnum gat, 

eða göt, til þess að jafna þrýstingsmun milli tveggja hólfa. Þegar vökvinn, sem oftast er 

sílikón,  flæðir í gegnum götin breytist orkan sem var sett í kerfið í varma. Varminn dreifist 

svo út í andrúmsloftið. Demparinn hefur virkni á hitastigsbilinu -40 til 70 °C (Constantinou, 

Symans, Tsopelas, & Taylor, 1993) og hentar því vel allan ársins hring á svæðum þar sem 

mikill munur getur orðið á hitastigi yfir vetrar og sumartímann. Jafnan sem lýsir hegðuninni 

fyrir seigjudempara er eftirfarandi 

 F C V     (2-1) 

F er dempunarkrafturinn, C er dempunarfasti, V er mismunahraðinn í endapunktum 

dempara, og α er hraðafasti sem hefur gildi á bilinu [0,5 til 2] samkvæmt Constantinou o.fl 

(1993), [0,4 til 2] samkvæmt Delis o.fl (1996), og [0,2 til 1] samkvæmt Christopoulos, 

Filiatrault, & Bertero, (2006). Ef α = 1 þá er kerfið línulegt og ef α ≠ 1 þá er kerfið ólínulegt. 

Á mynd 2-3 má sjá hvernig krafturinn sem demparinn veitir breytist m.t.t hraða fyrir 

mismunandi gildi á α. 



 

5 

 

Mynd 2-3: Mismunandi gildi á α býður uppá öðruvísi eiginleika í seigjudempurum (Christopoulus o.fl 2006) 

Ef α < 1 þá eykst krafturinn í demparanum hægar með auknum hraða en þegar α > 1. 

Nauðsynlegt er að prófa sig áfram með ítrunum til þess að fá gildi fyrir dempunarfastann, C, 

og hraðafastann, α. Gildin eru háð þeim aðstæðum sem demparinn er í hverju sinni. Nánari 

útreikningar um hvernig slíkt ferli fer fram verður ekki farið út í hér en hægt er að finna 

útleiðslur fyrir reikningana hjá Christopoulus o.fl (2006). 

Tilgangur þess að styrkja brýr er að koma í veg fyrir tjón ef öflugur jarðskjálfti verður á 

jarðskjálftasvæðum landsins. Dæmi um ávinning við að gera slíkt er sagt frá í grein (Buckle 

o.fl 2012) sem fjallar um hegðun brúa í Austur-Japan, þegar stóri skjálftinn varð þar árið 

2011 (e. The Great East Japan Earthquake). Stærð hans var 9 á vægiskvarðanum (Takeuchi, 

2012) og olli hann mikilli eyðileggingu á mannvirkjum í landinu. Þar er nefnt að 

jarðskjálftinn sem varð árið 1995, Hyogoken-Nanbu (Kobe) jarðskjálftinn, varð til þess að 

fjölmargar brýr voru endurbættar. Flestar brýrnar höfðu verið endurbættar á síðastliðnum 

10-15 árum. Þær brýr sem urðu fyrir eyðileggingu voru þær sem biðu eftir endurbótum eða 

var verið að vinna að endurbótum á þegar skjálftinn varð. Þó að jarðskjálftar að 

framangreindri stærð séu ekki líklegir til að verða hér á landi, þá getur þetta samt sem áður 

verið dæmi um það sjónarmið sem er haft til viðmiðunar fyrir endurbætur á brúm á Íslandi.  

Seigjudemparar eru dýrir, verðið getur verið frá einni milljón uppí nokkrar milljónir 

samkvæmt uplýsingum frá demparaframleiðandanum Mageba. Það myndi því aðallega 

henta stærri brúm á jarðskjálftasvæðum að vera styrktar með slíkum búnaði. Fyrir minni brýr 

gæti verið hagkvæmara að láta reyna á brúna í jarðskjálfta með hefðbundinni hönnun. Ef 

hún skemmist gæti verið hagkvæmara að byggja hana svo upp á nýtt. Fyrir stærri brýr gæti 

þetta hins vegar verið hagkvæmara að brýrnar eyðileggist ekki við stóra sjaldgæfa skjálfta. 

Leggja þarf mat á það hvort að seigjudemparar séu raunhæfur valkostur í hverju tilviki fyrir 

sig. 
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2.2.1 Línulegt kerfi  

Línulega dempun er auðveld að meta. Flest tölvuforrit eru fær um að reikna slíka dempun út 

á einfaldan hátt, einnig er línuleg dempun ólíkleg til að örva hærri eiginsveiflur í mannvirki 

(Priestley, 1996).  

Hreyfifræðin fyrir línulega seigjudempara er sett fram á eftirfarandi hátt í (Christopoulos 

o.fl, 2006). Byrjum á að gefa okkur færslutímaröð sem breytist með tíma og er gefin með 

jöfnu (2-2): 

 0( ) sin( )x t X t   (2-2) 

X0 er sveifluvídd færslunnar milli enda demparans, ω er tíðni hreyfingar, og t er tíminn. 

Áslægi krafturinn F(t) sem myndast í demparanum breytist línulega með tilliti til hraðans 

samkvæmt jöfnu (2-1) þar sem α er sett sem 1. Með því að sameina þessar tvær jöfnur og 

diffra færslu m.t.t tíma til að fá hraða, þá fæst eftirfarandi samband: 

 0( ) cos( )F t C X t    (2-3) 

Einföld hornafræði segir að: 

 
2cos( ) 1 sin ( )t t      (2-4) 

Með því að sameina jöfnur (2-3) & (2-4) fæst: 

 
2 2

0( ) ( )F t C X x t     (2-5) 

Sem er hægt að skrifa á annan hátt: 

 

2

0 0

( ) ( )
1

F t x t

X C X

 
    

 
  (2-6) 

Jafna (2-6) er sú sem notuð er til að fá fram hýsteresu slaufu (e. hysteresis loop)  líkt og sýnt 

er á mynd 2-4 og verður til fullkomin ellipsa þegar α = 1. 

 

2.2.2 Ólínulegt kerfi 

Ólínuleg dempunarkerfi verða til þegar stuðullinn α ≠ 1,  í jöfnu (2-1). Með hliðsjón af mynd 

2-4 má sjá mismunandi eiginleika eftir því hvaða alpha stuðull er valinn fyrir demparann. 

Val á hraðastuðlinum ræðst af því hversu mikil dempun er nauðsynleg fyrir heildarkerfið. 

Þegar leyfa á smávægilegar færslur vegna hitabreytinga eða langtímaformbreytinga (e. 

creep), en hindra dínamísku áhrifin frá jarðskjálfta eða vindi og þegar ekki er nauðsynlegt 

að eyða orku (e. dissipate energy), þá ætti að velja α > 1. Þá er demparinn oftast kallaður 
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Shock Transmission Device (STD) (Marioini, Dalpedri, 2001). Ef megin tilgangur hans er 

að eyða orku þá er hagstæðast að velja dempara sem hefur alpha stuðul minni en 1.  

 

Mynd 2-4: Fyrir línuleg kerfi, α = 1, þá er ellipsu laga hýsteresu slaufa (Christopoulus o.fl 2006) 

 

2.2.3 Ólínulega hreyfijafnan 

Hagkvæm aðferð til að rannsaka statískt eða dínamískt álag er að leysa eftirfarandi 

hreyfijöfnu fyrir einnar frelsisgráðu kerfi. Hún inniheldur ólínulega liði ef að dempunin er 

ólínuleg.  

 ( ) ( ) ( ) ( ) F(t)m x t c x t k x t f t         (2-7) 

m er massi, c er dempun, k er stífni,  F(t) er utanaðkomandi kraftar, og f(t) inniheldur 

ólínulega lið. Svörun kerfisins er reiknuð með því að ítra í hverju tímaskrefi. (Delis, 1996). 

Dempararnir hafa hringlaga liði á báðum endum til þess að álagið í honum sé áslægt. Þessi 

eiginleiki demparana er mikilvægur fyrir virkni þeirra þar sem það kemur í veg fyrir að 

stálstöngin bogni og heldur kerfinu í skefjum. Þessi útfærsla hefur verið margprófuð og sýnt 

hefur verið fram á virkni hennar. (Infanti o.fl, 2004). 
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Mynd 2-5: Seigjudempari með hringlaga liðum á endunum 

 

2.3 Aðrar gerðir jarðskjálftalega og dempara 

Í þessum kafla verða skoðaðar nánar aðrar gerðir af jarðskjálftalegum og dempurum, sem 

eru notaðir í brúargerð og farið yfir kosti og galla hvers. Helsta hlutverk demparanna er að 

eyða (e. dissipate) eða umbreyta orkunni sem myndast þegar dínamískt álag verkar á 

mannvirkið og draga þannig úr jarðskjálftaárauninni. 

2.3.1 Lagskiptar gúmmílegur (e. Laminated-Rubber Bearings) 

Lagskiptar gúmmílegur hafa lengi verið notaðar í brúargerð til þess að taka láréttar færslur 

vegna hitastigsbreytinga, skriðs, og rýrnunar. Þetta er algengasta legugerðin sem er í boði. 

Á undanförnum þremur áratugum hefur færst í aukana að nota þessar legur til að 

jarðskjálftaeinangra brýr og aðrar byggingar (Christopoulos o.fl, 2006) og þá með því að 

nota mjög háar legur sem hafa sérstakt gúmmí með mikla deyfnieiginleika. Einnig er í boði 

að setja blýkjarna í miðja leguna eins og nánar er fjallað um í næsta kafla. 

Jarðskjálftaeinangrun snýst um að einangra brúarplötu frá brúarstöplum, ef jarðskjálftálag 

skellur á brúna þá sveiflast brúarplatan óháð stöplunum. Það er aðallega gert með 

blýgúmmílegum, sem innihalda blýkjarna í miðjunni og er fjallað sérstaklega um í næsta 

undirkafla, en einnig hafa verið notaðar venjulegar gúmmílegur. Venjulegar gúmmílegur eru 

yfirleitt sívalnings, eða ferningslaga gúmmíklumpar með láréttum þunnum stálplötum innan 

í, eins og sést á mynd 2-6. 
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Mynd 2-6: Þverskurður af ferningslaga gúmmílegu (Priestley, 1996) 

Stálplöturnar eru settar inn á milli gúmmílaganna við mikinn þrýsting og hátt hitastig, 

samkvæmt aðferð sem ber enska heitið vulcanization. Þær auka stífni legunnar þegar hún 

verður fyrir lóðréttu álagi (Priestley, 1996). Svörun legunnar undir álagi verður línuleg, sem 

aðallega stjórnast af gúmmíinu. Þess vegna er sjaldgæft að nota þessa legu eina og sér, oftast 

er önnur gerð dempara notuð með gúmmílegunni til að auka dempun og stöðuleika kerfisins.  

Lykilstærðir við hönnun þessara dempara, eru burðargetan (e. carrying capacity), lárétta 

stífnin og mesta möguleg afstæð færsla milli neðri og efri brún legunnar. Lárétt stífni legu 

hefur áhrif á sveiflutíma einangraða mannvirkisins. 

Mesta lóðrétta álag sem lega getur þolað er skilgreint með eftirfarandi reynslulíkingu:  

 
max 'W A G S       (2-8) 

Wmax er mesti lóðrétti kraftur á legu, 'A er flatarmál (skilgreint nánar á mynd 2-7), G er 

skerstuðull gúmmísins [0,5 til 1 MPa], S er formstuðull fyrir hvert gúmmílag, og γ er leyfileg 

skerstreita gúmmísins. 
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Mynd 2-7: Gúmmílega undir lóðréttu álagi (Christopoulus o.fl 2006) 

Láréttu stífnina í legunum er hægt að finna á einfaldan hátt með eftirfarandi jöfnu 

 
b

r

A
K G

h
   (2-9) 

G og A eru skilgreind sem áður fyrr og hr er heildarhæð gúmmílaganna. 

Einnig er hægt að breyta eiginleikum legunnar með viðbótar þverstálplötum, eins og sýnt er 

á mynd 2-8, en með þessum hætti er hægt að auka leyfilegar færslur í gúmmílegunni. 

 

Mynd 2-8: Viðbótar stálplötur í gúmmílegum bjóða upp á öðruvísi eiginleika gúmmílegu (Priestley 1996) 

Einn af ókostum þessarar gúmmílegu er hvað gúmmí hefur litla dempun, um það bil 5% af 

krítískri dempun (Priestley, 1996). Þar sem krítísk dempun er þegar kerfi nær aftur 

upphaflegu jafnvægi sínu á sem stystum tíma. Hins vegar hafa nýlega verið gerðar 

gúmmílegur með sérstöku hádempandi gúmmíi, sem hefur reynst vel í Japan. Þær legur eru 

færar um að eyða meiri orku heldur en venjulegt lágdempandi gúmmí, þessar legur eru aftur 

á móti líklegri til að skemmast vegna hitastigsbreytinga og álags til lengri tíma litið 

(Priestley, 1996). 

Nánari upplýsingar um aðra þætti í gúmmílegum má finna hjá (Skinner, Robinson, & 

McVerry, 1993) og  (Christopoulos o.fl, 2006) 
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2.3.2 Blýgúmmílegur (e. Lead-Rubber Bearings) 

Blýgúmmílega er með svipaða uppbyggingu og hefðbundin gúmmílega. Munurinn er sá að 

blýgúmmílega er með sívalningslaga blýkjarna í miðjunni (sjá mynd 2-9). Blýkjarninn er 

settur inn til þess að auka dempun í legunni með hýsteresu skerformbreytingum blýsins. 

Samverkandi eiginleikar blýs og gúmmís valda því að legan er ákjósanleg til að eyða 

hreyfiorku frá jarðskjálftaálagi. 

 

Mynd 2-9: Þverskurður af blýgúmmílegu (Skinner o.fl 1993) 

 

Ástæðan fyrir að blý er hagstætt val á efni er vegna eiginleika þess og jákvæðra samverkandi 

áhrifa með gúmmíinu. Við stofuhita hegðar blý sér eins og elastískt-plastískt fastefni og 

gefur sig í skeri við lága skerspennu, nánar tiltekið um 10 MPa (Skinner o.fl, 1993) Einnig 

hefur blý háa upphafs skerstífni og almennt góða þreytueiginleika fyrir plastískar lotur (e. 

cycles). Notkun blýgúmmílega er hagkvæm og einföld leið til að einangra brýr og verja þær 

gegn jarðskjálftaáhrifum (Priestley, 1996). 

Óhefðbundin aðferð við að búa til blýgúmmílegur hefur verið notuð hér á landi. Hún felst í 

því að venjulegar gúmmílegur eru keyptar og borað gat í miðju þeirra. Því næst er hellt 

bráðnuðu blýi ofan í gatið og því leyft að harðna (Baldvin Einarsson, samtal, November 19, 

2013). Þessi íslenska aðferð veldur því að skerspennu stuðull legunnar er aðeins minni, 8 

MPa miðað við 10 MPa vanalega (Bjarni Bessason, 1992). Í öðrum löndum er fyrirfram 

steyptum blýkjarna þrýst ofan í gatið, þar sem gatið hefur aðeins minna rúmmál en 

blýkjarninn.  
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Mynd 2-10: Hýsteresu slaufa fyrir blýgúmmílegu (heila línan), sem gefur legunni heildarstífni sem er tífalt hærri en bara 

gúmmí hluti legunnar (brotalínan) (Skinner o.fl 1993) 

Á mynd 2-10 sést hversu miklu hagkvæmari blýgúmmílegan er heldur en einfalda 

gúmmílegan við að eyða hreyfiorku jarðskjálfta, innilokaða svæðið innan hýsteresu 

slaufunnar gefur mælikvarða á orku eyðinguna. Af þessum sökum hefur verið vinsælt hér á 

landi að notast við blýgúmmílegur á brýr á jarðskjálftasvæðum.  

Elastísku upphafsstífnina í blýgúmmílegu er hægt að finna með eftirfarandi jöfnu samkvæmt 

(Christopoulos o.fl, 2006): 

 1

1
( )p p r r

r

k G A G A
h

    (2-10) 

hr er hæð gúmmísins, Ap er flatarmál blýsins, Ar er flatarmál gúmmísins, Gp er skerstuðull 

blýsins (150 MPa við herbergishita), og Gr er skerstuðull gúmmísins (0,5 til 1 MPa). 

Flotstífnin eftir að blýgúmmílegan er komin yfir á plastíska sviðið verður sú sama og stífnin 

í gúmmílegunni í jöfnu (2-9): 

 2
r

b r

r

A
k k G

h
    (2-11) 

Fyrir hefðbundnar legur að stærð þá er k1 gjarnan tífalt stærri en k2.  

Flotkrafturinn Fy, sjá mynd 4-11, er metinn út frá skerkraftinum sem þarf til að láta 

blýkjarnann fljóta. 

 1 r r
y py p

p p

G A
F A

G A


 
   

 
  (2-12) 
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τpy  ≈ 10 MPa er flotskerspennan fyrir blýið. Fyrir venjulegar legur, með tilliti til stærðar, þá 

er hægt að einfalda jöfnu (2-12): 

 
y py pF A   (2-13) 

 

Mynd 2-11: Blýgúmmílega í mannvirki (Christopoulus o.fl 2006) 

Á mynd 2-11 má sjá hvernig blýgúmmílega er sett á milli undirstöðu og yfirbyggingar til 

þess að einangra mannvirkið. Mynd 2-12 sýnir hvernig þessar legur eru notaðar í 

mannvirkjum. Oftast eru notaðar fleiri en ein lega við hvern stöpul til þess að viðhalda 

stöðugleika mannvirkis. 

 

Mynd 2-12: Blýgúmmílegur einangra brúarplötu frá brúarstöpli 

Fyrir blýgúmmílegur er mikilvægt að taka tillit til færslunnar sem verður vegna 

jarðskjálftaálags bæði í langátt og þverátt á sama tíma. Færslur í blýgúmmílegum geta verið 
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vanmetnar ef færslurnar eru skoðaðar í sitt hvoru lagi, í stað þess að skoða hvernig þær verka 

samtímis (Jangid, 2004). 

 

2.3.3 Viðnámslega (e. Sliding bearings) 

Viðnámslegur hafa verið notaðar sem demparalegur í brúarhönnun í um 30 ár. Aðallega er 

notast við tengingu milli ryðfrís stál-PTFE (polytetrafluoroethylene). Núningsstuðull milli 

þessara efna er í kringum 0,02 – 0,03 fyrir hægar færslur, eins og fyrir hitastigsbreytingar og 

langtímaformbreytingar (e.creep) (Priestley, 1996).  

Við jarðskjálftaálag verður núningsstuðull milli efnanna á bilinu 0,10 til 0,15 og því henta 

legurnar vel til að hindra hreyfingu brúarplötunnar. Christopoulos o.fl (2006) fjalla um 

samskonar dempara, sem er nýstárlegri útfærsla af upphaflegu mynd viðnámslegunar. Það 

kallast Viðnáms pendúlum kerfi (e. Friction Pendulum System (FPS)), en þeir nefna að 

renniáhrifin myndast ekki fyrr en búið er að yfirvinna núningskraftinn sem er til staðar. Þá 

virkar kerfið eins og pendúll. Þessi pendúls eiginleiki kerfisins veldur því að kerfið leitar 

aftur til baka í upphafstöðu eftir að hafa orðið fyrir færslu, vegna þyngdarkraftsins. Eldri 

gerð viðnámslegunnar innihélt ekki þann eiginleika og því gekk kerfið ekki til baka eftir að 

hafa orðið fyrir færslu. Eins og sést á mynd 2-13 þá er kúptur flötur í viðnáms pendúlum 

kerfinu sem stuðlar að færslunni til baka. 

 

Mynd 2-13: Einföld sýnimynd af viðnám pendúls kerfi (Christopoulus o.fl 2006) 

Hreyfifræðin í tengslum við viðnámslegur er einföld hornafræði. Við gefum okkur að 

eiginþyngd mannvirkis sé lóðrétti krafturinn W og kerfið hafi orðið fyrir færslu Δ á kúpta 

yfirborðinu sem hefur radíus R. Krafturinn sem þarf til að færa leguna F og 

núningskrafturinn N vinnur á móti hreyfingunni vegna jarðskjálftans út frá kúpta fletinum. 

Jöfnurnar sem tengja þetta saman eru eftirfarandi: 
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Fyrir lárétt kraftajafnvægi fæst 

 sinF N    (2-14) 

Fyrir lóðrétt kraftajafnvægi fæst: 

 cosW N    (2-15) 

Með því að sameina jöfnur (2-15) og (2-14) fæst: 

 tanF W    (2-16) 

Út frá mynd 2-13 sést að:  

 tan
R




   (2-17) 

Og með því að setja jöfnu (2-17) í (2-16) fæst: 

 
W

F
R

    (2-18) 

Lögmál eðlisfræðinnar gefur að hægt sé að fá stífni út frá: 

 F k    (2-19) 

Og því er k = W/R og R = W/k, og sveiflutími kerfisins er gefið sem: 

 2 2
W R

T
gk g

     (2-20) 

Niðurstaðan í jöfnu (2-20) er mikilvæg vegna þess að hún sýnir að sveiflutíminn á 

einangruðu mannvirki með viðnámspendúl er einungis háð radíus kúptu legunnar. Þessi 

eiginleiki er einstaklega hagkvæmur vegna þess að þá verður einfalt að finna hagstæðasta 

sveiflutímann  fyrir kerfið óháð massa mannvirkisins (Christopoulos o.fl, 2006). 



 

16 

 

Mynd 2-14: Færslan á brúarplötu við utanaðkomandi áreiti (Christopoulus o.fl 2006) 

Bæði Priestley (1996) og Skinner o.fl (1993) segja að það sé hagkvæmt að nota þessa 

demparagerð samhliða blýgúmmílegum. Ávinningur sé töluvert meiri ef notast er við báðar 

gerðirnar samtímis. 

 

2.3.4 Stál hýsteresu demparar 

Á seinni hluta sjöunda áratugarins var verið að nota stálbita sem dempara með því að leyfa 

þeim að formbreytast á þeirra plastíska sviði. Stálbitarnir voru hannaðir með þeim hætti að í 

þá var sett töluvert af auka þreytuþoli (e. fatigue resistance) (Skinner  o.fl, 1993). Stál var 

notað af því eiginleikar þess sem byggingarefnis eru vel þekktir undir álagi: 

 

Mynd 2-15: Einföld sýnimynd af stál hýsteresu dempara kerfi (Christopoulus o.fl 2006) 
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Mynd 2-16: Stál hýsteresu dempari (Priestley 1996) 

Það getur ef til vill verið langsótt að kalla þetta dempara. Þetta er öllu heldur viðbótar stál 

sem styður við mannvirkið. Það sér um að eyða orku og eykur því dempunina í 

heildarkerfinu. Stálið þarf að geta þolað ákveðnar formbreytingar við tilteknar aðstæður og 

þarf einnig að hafa góða þreytueiginleika, geta þolað margar álagslotur. Litlir skjálftar, í 

kringum 4 að stærð á vægiskvarðanum, eru í kringum 100 lotur. Stórir skjálftar einkennast 

af færri en stærri lotum, um 20. Mynd 2-17 sýnir að með auknum fjölda lota þá minnkar 

hæfni stálsins til þess að standast álagið. Þessir demparar eru hins vegar ekki mikið notaðir 

en hafa aðallega verið þróaðir í rannsóknartilgangi. 

 

Mynd 2-17: Streituþolmörk dæmigerðs stáls sem fall af álagslotufjölda (Christopoulus o.fl 2006) 

Mikilvægt er að takmarka mestu mögulegu streituna meðan á jarðskjálfta stendur. Oftast á 

viðbótar-stálið að geta þolað nokkra hönnunarskjálfta og einn stóran skjálfta, að mestu 5% 

streitu (Priestley, 1996). Sérstök áhersla er lögð á að stálið hafi gegnheilt þversnið (e. solid 
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cross section) og sé ennþá stöðugt ef það verður fyrir plastískum formbreytingum. Helst ætti 

að forhita stálið í 5 klst við 620°C og hafa suðurnar í stálinu langt frá þeim svæðum sem 

verða fyrir mestri streitu. (Skinner, Tyler, Heine, & Robinson, 1980). 

Eins og áður segir hefur þessi demparategund ekki verið notuð mikið í brýr, heldur frekar í 

rannsóknartilgangi, hægt er að lesa ítarlegri upplýsingar um mismunandi gerðir hennar hjá 

Christopoulos o.fl  (2006). 

 

2.3.5 Blýþrýstidemparar (e. Lead-extrusion dampers)  

Á áttunda áratugnum voru þróaðir blýþrýstidemparar sem nýta sér hýsteresu orkueyðingu 

málma. Með því að þrýsta blýi frá stærra þverskurðsflatarmáli yfir í smærra, þá breytast 

eiginleikar blýssins vegna þess að það pressast saman og myndar viðnám (Priestley, 1996). 

Þetta viðnám veldur þeirri orkueyðingu sem krafist er af dempurunum.  

 

Mynd 2-18: Þverskurðamynd af blýþrýsti dempara (Skinner o.fl 1993) 

Þessir demparar hafa langan líftíma þar sem plastíska formbreytingin gengur til baka með 

tímanum vegna efniseiginleika blýsins. Blýþrýstidemparar hafa þó aðallega verið notaðir í 

rannsóknarskyni og einungis nokkrar brýr í Nýja-Sjálandi og Japan innihalda þessa 

demparategund (Skinner o.fl, 1993). 
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2.3.6 Tuned Mass Dampers (TMD) 

Þessi tegund af dempurum býður upp á góða kosti til að vernda mannvirki gegn 

jarðskjálftaálagi. Notkun þeirra getur dregið verulega úr dínamískri svörun mannvirkis og er 

uppsetning þeirra einnig frekar einföld. Það þarf einungis þungan massa, gorm og 

vökvastýrðan dempara (Christopoulos o.fl, 2006). Þessir demparar hafa þó sína ókosti. 

Massinn þarf að draga úr eiginsveiflu mannvirkisins og þess vegna þarf oft mikinn massa 

miðað við sjálft mannvirkið til þess að hafa marktæk áhrif. Einnig verða þeir fyrir miklum 

varanlegum færslum þar sem þeir hreyfast með mannvirkinu og þurfa því pláss til að færast 

til. Ennfremur þarf núningslítið yfirborð til að stuðla að sveiflu massans í takt við 

bygginguna. 

Í grein sinni um TMD ræðir Meinhardt (2008) um notkun þeirra í göngubrúm. Þar segir hann 

frá því að vandamál geti komið upp í brúarmannvirkinu þegar manneskjur ganga á brúnni í 

takt og láta brúna sveiflast á tíðni nálægt eigintíðni sinni. Lausnin er að reikna nákvæmlega 

út hver massinn þarf að vera, til þess að vinna gegn þessari hreyfingu og tryggja því brúna 

gegn þessari óhagstæðu sveiflu. Á mynd 2-19 sést hvernig einnar frelsisgráðu TMD kerfi er 

hugsað í grunninn: 

 

Mynd 2-19: Einföld sýnimynd af einnar frelsisgráðu TMD kerfi (Christopoulus o.fl 2006) 

Með því að beita öðru lögmáli Newtons fyrir massana tvo M og m á mynd 2-19 fást tvær 

jöfnur: 

 1 1 1 2 1 2 0( ) ( ) sin( t)Mx Kx k x x c x x P         (2-21) 

 2 2 1 2 1( ) ( ) 0mx k x x c x x       (2-22) 

x
1
 og x

2
 eru harmonískar hreyfingar við tíðni ω og er táknað með tvinntölum. Nánari útfærsla 

á jöfnunum og lausn þeirra má finna í kaflanum um TMD hjá Christopoulos o.fl (2006) 

Til þess að bæta dínamíska svörunareiginleika brúar, þarf annaðhvort að auka stífni 

brúarinnar eða bæta við dempun inní heildarkerfið. TMD er massi sem hreyfir sig gagnstætt 

á móti færslu mannvirkis við utanaðkomandi álag. Massinn er sérstaklega ákveðinn fyrir 

tíðnina sem á að vinna móti, sveiflutíðni mannvirkisins (Meinhardt, 2008). Skinner o.fl 
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(1993) fjalla um að TMD kerfi samræmi tíðni mannvirkis og massans til að massinn sveiflist 

í gagnstæðum fasa og vinnur því á móti hreyfingu mannvirkisins. Oft er þessum kerfum skipt 

í tvo flokka, aktív og passív kerfi.   

Aktív kerfi snúast um að fylgjast með í rauntíma og bregðast strax við álagi út frá skynjurum 

og mælingum. Þessi kerfi reikna hversu mikil dempun er nauðsynleg fyrir hvert tilfelli sem 

kemur upp. Soong (1998) fer vandlega yfir hvernig er hægt að nýta sér aktív kerfi við 

brúarhönnun. Passív kerfi eru hins vegar alltaf klár til þess að bregðast við utanaðkomandi 

álagi, kerfið fer í gang þegar álagið kemur í hvert sinn og veitir passíva dempun, án sérstakra 

skynjunarnema 

Eitt þekktasta dæmi um notkun TMD í byggingarverkfræði er notkun þeirra í Taipei 101 

byggingunni í Taívan. Hún var hæsta bygging heims frá árinu 2004 til 2010. Byggingin notar 

passíva dempun til að minnka titring vegna utanaðkomandi álags. Þrátt fyrir að aktív kerfi 

séu árangursríkari heldur en passív kerfi, þá eru þau mun dýrari vegna mikils kostnaðar sem 

fer í eftirlit með þeim. Einnig henta TMD vel til  endurbóta (e. retrofit) í mannvirkjum vegna 

þess að það er oft lítil fyrirhöfn að bæta við massa (Bekdas & Nigdeli, 2011). Sem dæmi um 

þyngd þeirra þá er massinn í TMD, sem er notaður í Taipei 101 byggingunni, 730 tonn. 

Vegna lárétts álags hönnunarvinda var ákveðið að notast við TMD í Taipei 101, 508 metra 

há bygging sem má sjá á mynd 2-20 (Kourakis, 2007). 

 

Mynd 2-20: TMD sem er notaður í Taipei 101 byggingunni 
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3 Nærsprunguáhrif 

Nærsprunguáhrif (e. near-fault effect) eru áhrif sem myndast í tengslum við jarðskjálfta. Þau 

einkennast af lágtíðni skúfbylgjupúls sem dreifist út frá misgengi og getur haft marktæk áhrif 

á svörun mannvirkja sem standa nálægt upptökum. Áhrifin eru mest á mannvirki með langa 

grunnsveiflutíma, eins og háar byggingar, brýr með langar haflengdir og 

jarðskjálftaeinangruð mannvirki. Í þessari ritgerð er ætlunin að endurmeta 

hönnunarforsendur fyrir brúna yfir Stóru-Laxá, sem var byggð á níunda áratugnum, áður en 

byrjað var að taka tillit til nærsprunguáhrifa við hönnun.  

 

3.1 Hvað eru nærsprunguáhrif? 

Þegar talað er um nærsprunguáhrif, er átt við lágtíðini viðbótarálag sem getur fylgt 

jarðskjálftum og haft veruleg áhrif á svörun mannvirkja sem staðsett eru nálægt upptökum. 

Þessi sérstöku áhrif verka í stuttan tíma, einungis 1 – 2 sekúndur, og sjást helst á hraðapúlsi 

sem má greina í hraðatímaröð jarðskjálfta. Nærsprunguáhrif eru talin marktæk á bilinu 0-20 

km frá virkum sprungum eða misgengjum samkvæmt Somerville, Smith, Graves, & 

Abrahamson (1997). Þeir rituðu tímamóta fræðigrein um þetta fyrirbæri. Lengra frá en 20 

km eru lítil sem engin merki um hraðapúlsa á jarðskjálftamælum, þannig að áhrifasvæði 

þeirra er einungis í nánd við sprungur sem rifna í jarðskjálfta. Eurocode 8 brúarstaðallinn 

segir að það skuli reikna með nærsprunguáhrifum ef mannvirki er staðsett innan 10 km í 

láréttri fjarlægð frá virkri sprungu þar sem vænta má jarðskjálfta stærri en Mw = 6,5 

(European commitee for Standardization, 2005). Í staðlinum er hins vegar ekkert tilgreint 

nánar hvernig eigi að taka tillit til þeirra.  

Tveir mikilvægustu stikar í tengslum við nærsprunguáhrif eru sveifluvídd, Ap, og 

sveiflutími, Tp, púlsins. Á mynd 3-1 má sjá þrjár myndir sem sýna eðli nærsprunguáhrifa, 

myndin vinstra megin er hraðatímaröð frá jarðskjálfta án nærsprunguáhrifa, myndin fyrir 

miðju sýnir framlag hraðapúlsins, þar sem sést hversu skammvinn áhrifin frá púlsinum eru, 

einnig má sjá hversu há sveifluvídd púlsins er. Seinasta myndin sýnir svo samsetta 

hraðatímaröð jarðskjálftans. 

 

Mynd 3-1: Sundurliðaðar hraðatímaraðir jarðskjálfta, myndin fyrir miðju sýnir framlag hraðapúlsins  (Taflanidis 2011) 

 

Þegar sprunga rifnar og hraði bylgjanna sem breiðast út er nálægt skúfbylgjuhraðanum þá 

kemur stærsti partur orkunnar úr jarðskjálftanum fram í hraðatímaröð sem einn stór 

hraðapúls. Þessi hraðapúls inniheldur þá samanlagða orku sem hefur losnað í 
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jarðskjálftanum (Somerville o.fl, 1997). Nærsprunguáhrif geta skipst í framvirk og bakvirk 

stefnuáhrif. Framvirk stefnuáhrif er þau sem hafa verið lýst hér að ofan. Þau eru kölluð 

framvirk vegna þess að bylgjurnar ferðast frá sprungunni sem rifnaði í átt að staðnum þar 

sem mælt er frá. Bakvirk stefnuáhrif eru þegar bylgjurnar ferðast í gagnstæða átt frá skjálfta 

upptökustað og mælistað en endurkastast frá jarðvegi sem þær geta ekki farið í gegnum, við 

það snýst bylgjustefnan við og bylgjurnar ferðast til baka í áttina að mælistaðnum og 

upptökustaðnum og mælast því seinna.  

Ástæða þess að nærsprunguáhrif eru þekktari nú til dags en áður fyrr, er meðal annars sú að 

með nýjungum í tækni og fleiri jarðskjálftamælum höfum við fleiri mælingar nálægt 

upptökum og misgengjum en áður þekktist. Að nærsprunguhreyfingar geti valdið tjóni á 

mannvirkjum á jarðskjálftasvæðum hefur lengi verið þekkt. Þó er tiltölulega nýlega byrjað 

að hanna mannvirki til að standast slíkt viðbótarálag. Árið 1955 voru gerðar rannsóknir á 

jarðskjálftanum sem varð árið 1952 í Kern County, Kaliforníu. Í þeirri rannsókn var greint 

frá nærsprunguáhrifum. Meðal þekktra jarðskjálfta sem gefa skýra mynd af hvers konar 

eyðileggingu nærsprunguáhrif geta valdið, má nefna Northridge 1994, Kobe 1995, og  Chi-

Chi 1999 jarðskjálftana (Rupakhety & Sigbjörnsson, 2011). 

Rupakhety, Halldórsson, & Sigbjörnsson (2010) fjalla ítarlega um varanlegar færslur sem 

myndast vegna nærsprunguáhrifa í jarðskjálftum. Þeir taka dæmi úr Ölfusskjálftanum 2008 

og  Chi-Chi skjálftanum 1999, ásamt því að kynna nýja einfalda aðferð til þess að reikna 

varanlegar færslur. Mannvirki sem verða fyrir mestum áhrifum nærsprunguáhrifa eru þau 

sem hafa eigintíðni nálægt tíðni hraðapúlsins (Rupakhety & Sigbjörnsson, 2011). Ólínuleg 

svörun mannvirkja hefur sýnt að nærsprungupúlsar eru helsti eyðileggingavaldur þegar 

kemur að jarðhreyfingum sprungu innan við 20 km frá mannvirki (Halldórsson, Ólafsson & 

Sigbjörnsson, 2007). Talið er að Óseyrarbrúin við Eyrarbakka hafi lent í miklum 

hremmingum vegna nærsprunguáhrifa í Ölfusskjálftanum 2008, en nánar er fjallað um það í 

riti Jónsson o.fl (2010). 

 

3.2 Suðurlandsskjálftarnir 

Suðurlandsskjálftarnir sem urðu árin 2000 og 2008 tengjast nærsprunguáhrifum á þann hátt 

að það fengust raunveruleg gögn um afleiðingar nærsprunguáhrifa. Vegna skjálftanna var 

hægt að þróa áfram líkönin sem höfðu verið búin til sem nálgunaraðferðir fyrir 

nærsprunguáhrif.  

Saga jarðskjálfta á Íslandi nær allt aftur á elleftu öld þegar mannskæðir skjálftar urðu á 

Suðurlandi, sem getið er í heimildum. Stórir skjálftar hafa orðið reglulega í gegnum aldirnar 

en það er hins vegar frekar stutt síðan byrjað var að mæla jarðskjálfta og eiginleika þeirra. 

Fyrstu jarðskjálftarnir sem mældust hér á landi urðu 1896, en þeir voru skráðir á 

jarðskjálftamælum í Þýskalandi (Sólnes, Sigmundsson & Bessason, 2013). Einnig fengust 

mælingar á stórum jarðskjálfta sem var árið 1912 efst á Rangárvöllum. Stærstu 

jarðskjálftarnir á brotabelti Suðurlands koma yfirleitt í lotum. Það safnast upp streituorka 

sem svo leysist úr læðingi með jarðskjálftarunu á um það bil 100 ára fresti (Einarsson, 2008). 

Árið 1987 varð jarðskjálfti við Vatnafjöll (6,0 Mw) en sá atburður var sérstæður og ekki hluti 

af neinni skjálftarunu, en slíkar runur eru vanalega notaðar til að meta líkön sem herma 

jarðhreyfingar (Halldórsson o.fl, 2007). Núverandi jarðskjálftaruna sem hófst með 
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Suðurlandsskjálftanum árið 2000 er líklega ekki lokið, þar sem uppsafnaða streituorkan 

hefur ekki öll losnað úr læðingi enn sem komið er (Decriem o.fl 2010).  

Brúin sem er viðfangsefni þessarar ritgerðar er staðsett norðarlega í brotabelti Suðurlands 

(e. Southern Iceland Seismic Zone). Misgengi Suðurlandsskjálftans 17. júní árið 2000 var 

nálægt brúnni (sjá mynd 3-2) og hún er illa staðsett m.t.t nærsprunguáhrifa. Brúin skemmdist 

þó aðeins lítillega í þeim skjálfta. 

 

3.2.1 Jarðskjálftarnir árið 2000 

Þann 17. júní og 21. júní árið 2000 urðu tveir meðalstórir jarðskjálftar (6.5 Mw að stærð á 

vægiskvarðanum) á Suðurlandi. Þeir gáfu ríka innsýn í jarðskorpuhreyfingarnar á 

Suðurlandsskjálftasvæðinu. Í kjölfarið varð skjálftahrina á 90 kílómetra löngu belti til 

vesturs, meðal annars þrír skjálftar sem voru stærri en 5 Mw á Reykjanesskaganum 

(Einarsson, 2008). Staðsetning jarðskjálftana tveggja frá árinu 2000, ásamt jarðskjálftanum 

árið 2008, má sjá á mynd 3-2. 

 

Mynd 3-2: Staðsetning brúarinnar og sprungna á Suðurlandskjálftasvæðinu 

Það lá fyrir að jarðskjálftar á þessu svæði væru væntanlegir. Skömmu fyrir 17. júní skjálftann 

var gefið út að 98% líkur væru á skjálfta af stærðinni 6 Mw á næstu 25 árum. Sem betur fer 

ollu jarðskjálftarnir engum dauðsföllum eða slysum á fólki en hins vegar skemmdust 
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byggingar og leiðslur í jörðu (Guðmundsson, Halldórsson, & Stefánsson, 2000). 

Upplýsingar sem fengust frá þessum skjálftum voru einstaklega mikilvægar fyrir 

jarðskjálftamat á Suðurlandsskjálftasvæðinu. Einnig fengust raunverulegar mælingar fyrir 

nærsprunguáhrif, sem fram til þess höfðu ekki verið mæld hér á landi (Halldórsson o.fl, 

2007). Hraðapúlsarnir sem fylgdu nærsprunguáhrifum voru metnir á 14 mismunandi 

mælistöðvum á svæðinu og því fengust ágætis gögn sem nota má til að meta áhrif 

nærsprunguáhrifa á mannvirki á Íslandi (Halldórsson, 2011). 

 

3.2.2 Jarðskjálftinn árið 2008 

Þriðji stóri Suðurlandsskjálftinn á þessari öld varð svo 29. maí árið 2008. Hann var minni en 

skjálftarnir árið 2000, eða 6.3 Mw að stærð. Þetta voru í raun og veru tveir minni skjálftar, 

5.8 Mw og 6.1 Mw að stærð en þeir eru yfirleitt teknir saman í einn jarðskjálfta (Jónsson o.fl, 

2010) þar sem aðeins 1 sekúnda leið á milli þeirra. Sambærilegar og jafn mikilvægar 

upplýsingar fengust frá þessum skjálfta og skjálftunum árið 2000. Gagnagrunnur 

jarðskjálftaupplýsinga jókst verulega í tengslum við jarðskorpuhreyfingar á 

Suðurlandsskjálftasvæðinu, einnig fengust aftur nothæf gögn fyrir títtnefnd 

nærsprunguáhrifin. Í tímaritsgrein Magna Hreins Jónssonar, Bjarna Bessasonar, og Einars 

Hafliðasonar (2010) var farið ítarlega yfir þær skemmdir sem Óseyrarbrúin varð fyrir í 

jarðskjálftanum. Brúin er einangruð með blýgúmmílegum og viðnámslegum. Staðsetning 

hennar var óhagstæð með tilliti til þess hvernig misgengið rifnaði upp, eins og sést á mynd 

3-3. Á mynd 4-16 eru sýndar skemmdir sem urðu á landstöplum brúarinnar en einnig urðu 

skemmdir á millistöplum hennar. 

 

 

Mynd 3-3: Staðsetning Óseyrarbrúarinnar og sprungnanna sem rifnuðu í skjálftanum 2008 (Jónsson o.fl 2010) 
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Mynd 3-4: Óseyrarbrúin varð fyrir skemmdum í jarðskjálftanum 2008 (Jónsson o.fl 2010) 

 

3.2.3  Nærsprunguáhrif í Suðurlandsskjálftunum 

Í Suðurlandsskjálftunum fengust sem fyrr segir góðar mælingar á nærsprunguáhrifum vegna 

þess að margir jarðskjálftamælar eru staðsettir nálægt upptökum jarðskjálftanna á þessu 

svæði. Í þessum kafla verða sýndar nokkrar mælingar Halldórsson o.fl (2007) sem einblína 

á hraðapúlsanna sem mældust í jarðskjálftunum 21. júní árið 2000. Tafla 3-1 sýnir 

fjarlægðirnar milli mælistöðvanna og sprungunnar sem rifnaði. Á mynd 3-5 eru sýndar 

mældar hraðatímaraðir jarðskjálftans ásamt staðsetningu mælistöðvanna. Þar má augljóslega 

sjá að svörunin er töluvert meiri nær sprungunum heldur en lengra frá. 

 

Tafla 3-1: Fjarlægðir milli mælistöðva og sprungunnar sem hnikaðist til í Suðurlandsskjálftanum 21. Júní 2000 

 Staðarheiti  Jarðskjálftamælir Jarðvegsflokkur rrup [km] 

 Þjórsártún  IS107 B 3,6 

 Þjórsárbrú  IS502 B 3,6 

 Sólheimar  IS109 C 4,6 

 Kaldarholt  IS103 B 11,8 

 Minni-Núpur  IS108 B 17,7 

 Flagbjarnarholt  IS106 B 22 

 Hella  IS105 D 26,9 
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Mynd 3-5: Hraðapúlsar sem mældust í jarðskjálftanum 21. júní árið 2000 (Halldórsson o.fl, 2007) 

 

Ástæða þess að nauðsynlegt er að birta tvær myndir (a) og b) er sú að hraðapúls hefur í 

rauninni tvær stefnur. Annars vegar samsíða sprungustefnu og hins vegar þvert á 

sprungustefnuna. Mynd 3-5a sýnir mældar tímaraðir þar sem hreyfingin (hér hraði) er 

samsíða sprungustefnu og mynd 3-5b sýnir sama fyrir stefnu þvert á sprungustefnu. Mynd 

3-5c sýnir skalann sem er notaður til viðmiðunar fyrir hverja hraðatímaröð. Myndin virðist 

flókin við fyrstu sýn en það ber að nefna að skalinn á mynd 3-5c gildir fyrir hverja tímaröð, 

þannig að hver tímaröð á mynd 3-5a & b fer eftir skalanum sem er sýndur á mynd 3-5c. Til 

þess að meta hvort er verra tilfellið fyrir hönnun, hreyfing samsíða eða þvert á sprungustefnu, 

þarf að taka tillit til stærð skjálftans, fjarlægð milli staðar og sprungu, legu sprungunnar, 

hvernig sprungan rifnar í jarðskjálfta, og hvernig mannvirki snýr með tilliti til sprungu. Það 

verður ekki farið nánar út í þessa eiginleika hér en nánari upplýsingar má finna hjá 

Somerville o.fl (1997). 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar eru tvær af jarðskjálftatímaröðunum sem sýna stærstu púlsana á 

mynd 3-5, Sólheimar & Þjórsárbrú, skoðaðar nánar og svörun brúarinnar yfir Stóru-Laxá 

metin með tilliti til þeirra.  
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3.3 Nálgunaraðferðir nærsprunguáhrifa  

Fjölmargar mismunandi nálgunaraðferðir eru til sem herma nærsprunguáhrif. Þær má til 

dæmis finna í eftirtöldum ritum; Jalali, Jokandan, & Trifunac (2013), Halldórsson o.fl 

(2007), Nigdeli & Boduroglu, (2013), Rupakhety o.fl (2009), Halldórsson o.fl (2011), 

Somerville o.fl (1997), og Taflanidis (2011). Þessir aðferðir bjóða upp á mismunandi líkön 

og taka inn ólíkar breytur. Þær eiga það þó sameiginlegt að mikilvægustu stikanir fyrir 

nærsprunguáhrif eru sveifluvídd púlsins og einkennandi sveiflutími hans (Rupakhety & 

Sigbjörnsson, 2011). Einnig skiptir máli hver er fjarlægð sprungunnar frá mælistað, sem og 

lárétta og lóðrétta hornið sem er milli sprungunnar sem rifnar og mælistaðarins, ítarlegar 

mælingar hafa verið gerðar á mismunandi áhrifum þess að hafa ólík gildi fyrir fyrrnefndar 

hornastærðir, þær má finna hjá Somerville o.fl (1997).  

Til þess að herma jarðhreyfingar hefur Halldórsson o.fl (2007) verið að vinna með líkan sem 

nefnist á ensku Specific Barrier Model (SBM). Það hefur gefið góðar niðurstöður sem sést 

vel ef hermdar hreyfingar eru bornar saman við gögnin sem fengust frá 

Suðurlandsskjálftunum. Líkanið hefur verið í þróun undanfarna tvo áratugi og með aukinni 

reiknigetu tölva er auðveldara að herma yfirborðshreyfingu í jarðskjálftum (Halldórsson o.fl 

2011).  

 

Mynd 3-6: Þrívíddarmynd sem sýnir hvernig sprungur eru hugsaðar í SBM módelinu, þrýstingsfall (e. stress drop) á sér 

stað innan hvers rings og sendir út frá sér bylgjur út frá hverjum hring (Halldórsson, 2007 & 2011) 

 

Líkanið hefur sem fyrr segir gefið góðar niðurstöður og mælt er með notkun þess fyrir 

jarðskjálftahermanir ef gögn um fyrri jarðskjálfta á svæði eru ekki til staðar. Einnig er nefnt 

að það væri hægt að bæta líkanið með því að taka inn fleiri breytur sem skipta máli 

(Halldórsson o.fl 2011). Nánari lýsing á aðferðafræðinni og dæmi um notkun SBM líkansins 

má finna hjá Aki & Papageorgiou (1983a,b). 

Byggt á mæligögnum hafa verið þróuð nálgunasambönd til að reikna sveiflutíma púlsins út 

frá vægisstærð jarðskjálftans eins og sést í jöfnu (3-1) 

 10log 2.9 0.5P wT M     (3-1) 
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Jafna (3-1) gildir þó bara fyrir framvirk stefnuáhrif og gerir ráð fyrir að sveiflutími púlsins 

sé óháður vegalengdinni milli skjálftans og mælistöðvarinnar fyrir stöðvar sem eru innan 10 

km frá sprungu (Mavroeidis, Dong, & Papageorgiou, 2004). Á mynd 3-7 má sjá hvernig 

nálgunarjafnan (3-1) metur sveiflutímann út frá vægisstærð jarðskjálfta.  

 

Mynd 3-7: Sveiflutími púlsins metinn út frá stærð nokkura erlendra jarðskjálfta (Halldórsson o.fl, 2007) 

Gerður hefur verið greinarmunur á hvort jarðskjálftamælarnir sem mæla stærð skjálftans séu 

staðsettir á klöpp eða á jarðvegi. Með þessu breytast tölurnar einungis smávægilega og því 

er þetta ekki talið skipta miklu máli (Somerville, 2003). 

 

3.4 Demparar og nærsprunguáhrif 

Nálægt jarðskjálftasprungum stuðlar ólínuleg hegðun brúarstöpla að lægri skeráraun í þeim 

samanborið við línulega svörun þeirra (Jalali, 2013). Blýgúmmílegur sem hafa verið notaðir 

í brýr, hafa almennt sýnt fram á góða virkni. Þær eiga hins vegar í erfiðleikum með að eyða 

orkunni sem kemur frá hraðapúlsi ef áhrifin eru mikil. Rannsóknir hafa sýnt að 

viðbótardemparar, líkt og seigjudemparar, geta minnkað svörun mannvirkis sem verður fyrir 

nærsprunguáhrifum (Jónsson o.fl, 2010).  

Fyrir jarðskjálftaeinangraðar brýr á legum geta hraðapúlsarnir, helsti áhrifavaldurinn í 

nærsprunguáhrifum, valdið stórum færslum og skemmdum á brúarstöplum eða legum og í 

versta falli leitt til þess að yfirbygging losnar frá undirstöðum, sem getur gerst ef legurnar 
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sem einangra brúna eru fullnýttar og eyðileggjast. Til að minnka svörun brúarinnar kemur 

því til greina að endurbæta brýr með vökva seigjudempurum (Taflanidis, 2011).  

 

Mynd 3-8: Þverskurðsmynd sem sýnir hvernig seigjudemparar eru notaðir ásamt blýgúmmílegum (Taflanidis, 2011) 

Nigdeli og Bodoruglu (2013) ræða einnig notkun seigjudempara til að minnka álag frá 

nærsprunguáhrifum. Þeir taka saman gögn úr nokkrum fræðiritum sem fjalla um notkun 

mismunandi dempara, þar á meðal vökva seigjudemparara fyrir einangruð mannvirki. 

Þverskurður af slíku kerfi er sýnt á mynd 3-8. Slíkir demparar búa til viðnámskrafta sem 

minnka færslur í mannvirkinu. Einnig er fjallað lítillega um ávinning þess að notast við semí-

aktív kerfi og passív kerfi. Aktív kerfi eru þau sem krefjast eftirlits og viðbragða til að virkja 

dempara sem hafa verið settir í brú. Passívum kerfum þarf ekki að fylgjast með heldur virka 

þau sjálfkrafa þegar brúin verður fyrir utanaðkomandi álagi. 
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4 Brú yfir Stóru-Laxá 

Í þessum kafla verður skoðuð jarðskjálftasvörun brúarinnar yfir Stóru-Laxá, sem sést hér að 

hausti til á mynd 4-1. Brúin varð fyrir valinu sem viðfangsefni ritgerðarinnar um miðjan 

septembermánuð, þegar höfundur og Bjarni Bessason leiðbeinandi ræddu saman um hvernig 

væri hægt að meta seigjudempara sem vörn gegn jarðskjálftum í íslenskum brúm. Báðir voru 

sammála um að það yrði áhugavert viðfangsefni að skoða hvort brúin, sem var byggð á seinni 

hluta síðustu aldar áður en Suðurlandsskjálftarnir árin 2000 og 2008 riðu yfir, væri betur sett 

með seigjudempurum.  

 

Mynd 4-1: Brúin yfir Stóru-Laxá í Árnessýslu 

 

4.1 Eiginleikar brúarinnar 

Brúin er staðsett innan brotabelti Suðurlands og er á jaðri svæðisins þar sem búast má við 

jarðskjálfta allt að 7 Mw að stærð og miklum nærsprunguáhrifum. Mannvirkin á þessu svæði 

geta orðið fyrir tjóni eða eyðileggingu, sérstaklega þau sem eru nálægt sprungum vegna 

fyrrgreindra nærsprunguáhrifa. 
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Mynd 4-2: Staðsetning brúarinnar á Suðurlandi 

 

Brúin var byggð árið 1985 af Vegagerð ríkisins og er á Skeiða-og Hrunamannsvegi í 

Árnessýslu.  Vegurinn tengir Flúðir við Suðurland. Helstu upplýsingar um brúna má finna í 

töflu 4-1 en nánari upplýsingar um þversniðstærðir má finna í teikningasetti Vegagerðarinnar 

í Viðauka A. 

 

Tafla 4-1: Helstu upplýsingar Stóru-Laxá brúarinnar 

Lengd 

[m] 

Breidd  

[m] 
Byggingarefni Fjöldi hafa 

Radíus beygju 

[m] 

Brúarhalli 

[‰] 

120 4,8 Steypa 3 (36+48+36) 2000 3,5 

      

      

Brúardekkið er einangrað frá stöplunum og situr á blýgúmmílegum á endastöplum, og 

hefðbundnum gúmmílegum á miðjustöplum, sem verður fjallað nánar um í næsta kafla.  

Miðjustöplarnir tveir eru grundaðir á mismunandi hátt, nyrðri miðjustöpullinn er grundaður 

á staurum í miðri ánni, en syðri miðjustöpullinn hvílir á föstum grunni á lítilli strandlengju 

sem liggur fyrir neðan brúna. Á mynd 4-3 má sjá þverskurðsmynd af hvernig brúarstöplarnir 

eru grundaðir. 
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Mynd 4-3: Langsnið brúarinnar sem sýnir hvernig stöplarnir eru grundaðir (Teikningasett Vegagerðarinnar). 

 

4.2 Núverandi jarðskjálftademparar 

Þegar brúin var byggð árið 1985 var ákveðið að setja í hana blýgúmmílegur, sjá nánar kafla 

2.3.2. Í hvorn landstöpul voru settar þrjár slíkar legur en á millistöpla voru hins vegar settar 

tvær hefðbundnar gúmmílegur án blýkjarna. Samtals eru legurnar því 10. Báðar 

legugerðirnar eru ferkantaðar en munurinn á þeim liggur meðal annars í stærð þeirra. Fyrir 

landstöplanna eru 350x450x141 blýgúmmílegur, með blýkjarna sem er 125 mm í þvermál, 

en fyrir millistöplana eru 400x500x69 venjulegar gúmmílegur. Annar munur felst í að 

legurnar fyrir landstöplanna eru festar niður með stálskrúfum sem koma í veg fyrir frekari 

hreyfingu þeirra, sjá mynd 4-4Mynd 4-4. 

 

Mynd 4-4: Þversniðsmynd af blýgúmmílegu brúarinnar við landstöpla (Teikningasett Vegagerðarinnar). 
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Mynd 4-5: Þversniðsmynd af gúmmílegu brúarinnar við millistöpla (Teikningasett Vegagerðarinnar). 

 

Á mynd 4-5 má sjá að sérstök sandlögun er sett undir legurnar á millistöplunum, til þess að 

þær halli ekki og séu í sama plani og brúarplatan sjálf. Myndir 4-6 a & b sýna hvernig 

legurnar eru staðsettar í brúnni.  

 

Mynd 4-6: Legurnar í brúnni, millistöpull á mynd a) og landstöpull á mynd b). 

 

4.3 Brúarlíkan 

Tölvutækt reiknilíkan af brúnni yfir Stóru-Laxá var búið til með einingaaðferðinni (e. The 

Finite Element Method) í forritinu SAP2000 og voru notaðir einfaldar bitaeiningar (e. frame 

elements) fyrir brúarplötu og stöpla. Millistöplar og landstöplar eru allir innspenntir neðst í 

líkaninu. Blýgúmmílegurnar og gúmmílegurnar voru nálgaðar með svokallaðri tengieiningu 

sem er nánar útskýrð í kafla 4.5. 
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Mynd 4-7: Einfalda líkanið af brúnni í SAP2000 

 

Tölvulíkanið er fyrst og fremst hugsað til að skoða hreyfingu einangraða brúardekksins í 

jarðskjálfta. Stífni endastöpla og millistöpla er mikil og hreyfing í þeim lítil, einnig er gert 

ráð fyrri að grundun stöpla sé stíf og traust og því er ekki tekið tillit til mögulegra hreyfinga 

þar í líkaninu. Mynd 4-7 sýnir einungis miðjulínu þversniðsins, sem er stikað eftir þeirri 

miðlínu. Þversniðið er þó flóknara en það lítur út fyrir á myndinni og er útskýrt nánar hér að 

neðan. 

 

4.3.1 Þversnið brúar 

Þversnið brúarinnar er tvenns konar, annars vegar þykkt heilsteypt þversnið yfir 

millistöplum sem nær 8 metra í hvora átt, og hins vegar tvöfalt T-þversnið á höfum, sjá 

myndir 4-8 og 4-9. Í brúna var notuð S250 steypa, sem er betur þekkt sem C25 steypa í dag. 

 

Mynd 4-8: Ofanmynd brúarlíkansins, innan rauðu hringjanna er heilsteypt þversnið. 
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Mynd 4-9: Þversnið brúarinnar, vinstra megin eru þversniðin úr teikningasetti Vegagerðarinnar, hægra megin er nálgun 

þeirra í SAP2000 

Með hliðsjón af mynd 4-9 sést að nálgun þversniðanna tveggja í SAP2000 samræmist í raun 

ekki þversniði brúarinnar, vegna þess að einfaldanir hafa verið gerðar á þversniði hennar. 

Hallinn í þversniðunum er hundsaður, og þess í stað er notuð bein lóðrétt lína sem fer í 

gegnum miðju línunnar sem hallar. Þessi einföldun á rétt hjá sér af því að aðalatriðið við 

þessa greiningu er að annars vegar massinn í yfirbyggingu brúar passi við raunverulegan 

massa og hins vegar að stífnin sé eins, þannig að tregðuvægi um láréttan og lóðréttan ás sé 

það sama í einfaldaða þversniðinu og því sem er í brúnni.  

 

 

Mynd 4-10: Þversnið brúarinnar er heilsteypt nálægt miðstöplum en tvöfalt T-þversnið á hafi brúarinnar 
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4.3.2 Nálganir   

Ýmsar nálganir eru gerðar í líkaninu til að einfalda greininguna en þess er þó gætt að 

viðhalda niðurstöðum sem nákvæmustum. Á mynd 4-10 má sjá að brúin beygir örlítið. 

Samkvæmt teikningum Vegagerðarinnar er beygjuradíusinn 2000 metrar. Þar sem lengd 

brúarinnar er einungis 120 metrar, er talið ásættanlegt að nálga að brúin sé bein. Einnig er 

horft framhjá halla brúarplötunnar, 3,5‰, þar sem hann þykir smávægilegur og ekki 

mikilvægur hluti í þessari greiningu. 

Aðrar nálganir fela í sér að ekki er tekið tillit til jarðvegseiginleika undirstaða, né gerður 

greinarmunur á millistöplunum, en annar þeirra liggur ofan í ánni og er grundaður á staurum 

en hinn situr á stífu jarðlagi eða klöpp (sjá mynd 4-3).  

Massamiðja þversniðanna tveggja í brúnni hefur í raun mismunandi hæð, þar sem meiri 

steypa er yfir stöplunum. Í líkaninu er gert ráð fyrir að massamiðjan sé í sama lárétta plani 

eftir allri brúnni.  

Staðsetning blýgúmmíleganna í líkaninu er rétt fyrir neðan brúarplötuna, þrátt fyrir að í 

rauninni séu þær 1,5 metra fyrir neðan. Nálgunin gefur þó ágætis mynd af svörun brúarinnar, 

ef útilokað er að yfirbyggingin geti oltið, en slík velta var ekki skoðuð sérstaklega í þessu 

verkefni. 

 

 

4.3.3 Blýgúmmílegur 

Eins og áður var greint frá eru legurnar í brúnni nálgaðar með sérstakri ólínulegri 

tengieiningu í líkaninu. Þar sem fjöldi þeirra á hverjum stöpli er mismunandi eru þeir 

eiginleikar legunnar sem skipta máli fyrir greininguna, lagðir saman til að fá heildarframlag 

allra leganna á hverjum stöpli. Einnig ber að nefna að legurnar á landstöplunum eru 

blýgúmmílegur en legurnar á millistöplum eru einfaldar gúmmílegur. 

Til að lýsa ólínulegri hegðun blýgúmmíleganna er notað tvílínulegt hýsteresu líkan (sjá 

mynd 4-11)   

 
r r

d

r

A G
K

h


                                                          (4-1) 

Kd er endastífni legunnar, Ar er þverskurðsflatarmál legunnar, Gr er skerstuðull gúmmísins, 

og hr er gúmmíþykkt einnar legu. 

Upphafstífnina má nálga sem tífalt hærri en endastífni legunnar (Robinson, 1982), sjá mynd 

4-11.  

 10u dK K                                                        (4-2) 



 

38 

 

Mynd 4-11: Hýsteresu slaufa fyrir blýgúmmílegu 

Þegar stífnin er Ku  í upphafi þá er blýkjarninn virkur en þegar kraftur frá álagi nálgast 

flotkraft blýsins Fy þá minnkar stífnin og gúmmíhluti legunnar tekur við færslunni. Fyrir 

flotkraft blýgúmílegunnar er notast við einföldu jöfnuna 

 
y y PF A                                                         (4-3) 

Þar sem 
yF er flotkraftur blýkjarnans, 

y er flotspenna blýs, notast er við 8 MPa eins og 

útskýrt var í kafla 2.3.2, og PA er þverskurðsflatarmál blýkjarnans. Tafla 4-2 sýnir 

samanlagða eiginleika leganna. Á landstöpli eru þrjár blýgúmmílegur og á millistöpli eru 

tvær gúmmílegur, án blýkjarnans og því er flotkrafturinn settur sem 0. 

Tafla 4-2: Eiginleikar leganna í brúarlíkaninu. Töflugildin Ar , Kd  og Fy miðast við þrjár legur á landstöpli og tvær legur 

á millistöpli. 

      
Ar  

[m2] 

Gr  

[kN/m2] 

hr 

 [m] 

Kd  

[kN/m] 

Fy  

[kN] 

d    

[m] 

Gerð 1 – Landstöpull  0,47 31 10  0,077 6103 294,6 0,125 

Gerð 2 – Millistöpull  0,4 31 10  0,049 8163 0 0 

 

Í töflu 4-2 er rA samanlagt flatarmál þeirra lega sem eru við hvern stöpul. Þannig að fyrir 

landstöpulinn er 2

, 0,35 0,45 3 0,47r landsA m     og fyrir millistöpulinn er 

2

, 0,4 0,5 2 0,4r milliA m    . Flotkrafturinn yF er reiknaður með jöfnu (4-3) og d er þvermál 

blýkjarnanna í legunum sem eru í landstöplunum. 
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4.4 Svörun brúar 

Í þessum kafla verður skoðuð svörun brúar við nokkrum skráðum jarðskjálftatímaröðum frá 

mismunandi jarðskjálftum sem hafa orðið á brotabelti Suðurlands á undanförnum árum. 

Jarðskjálftatímaraðirnar  eiga það sameiginlegt að þær innihalda allar nærsprunguáhrif. 

Ætlunin er að taka tillit til ólínulegrar hegðunnar blýgúmmílega sem og áhrif þess að bæta 

inn seigjudempurum. 

4.4.1 Jarðskjálftatímaraðir 

Valdar voru fjórar jarðskjálftatímaraðir sem allar innihalda nærsprunguáhrif. Tafla 4-3 sýnir 

þær tímaraðir sem urðu fyrir valinu, staðsetning mælistöðva er gefin fyrst, ásamt þeirri 

dagsetningu sem jarðskjálftinn varð, og fleiri nytsamlegum upplýsingum sem fengust frá 

Halldórsson o.fl (2007), þar sem rrup er stysta fjarlægð mælistöðvarinnar að sprungunni sem 

rifnaði, Ap er nálgunar stuðull fyrir sveifluvídd púlsins, Tp er sveiflutími púlsins og PGV 

stendur fyrir Peak-Ground Velocity, sem er hæsta hraðagildi yfirborðsins sem sveiflast í 

jarðskjálfta. Fyrir mannvirki með lengri sveiflutíma en 1 sekúnda, aðallega háar byggingar 

og brýr, þá segir PGV meira um mögulegar skemmdir heldur en PGA, hæsta gildi 

yfirborðshröðunnar í jarðskjálfta, sem vanalega er miðað við þegar verið er að meta 

skemmdir. 

Tafla 4-3: Jarðskjálftatímaraðirnar sem verða skoðaðar í greiningunni á Stóru-Laxá brúnni 

Mælistöð Dagsetning rrup [km] Ap [cm/s] Tp [s] PGV [cm/s] 

Sólheimar 21.6.2000 4,6 78,2 1,49 95,3 

Þjórsárbrú 21.6.2000 3,6 71,3 1,90 89,0 

Flagbjarnarholt 17.6.2000 4,9 45,0 1,74 57,7 

Hveragerði* 29.5.2008 - - - - 

*Samskonar gögn um jarðskjálftann í Hveragerði eru ekki til staðar þar sem gögnin frá hinum jarðskjálftunum 

eru fengin frá rannsókn Halldórsson o.fl (2007).  

Dæmi um eina af þessum tímaröðum má sjá á mynd 4-12. Tímaraðirnar voru svo keyrðar í 

gegnum SAP2000, svörun brúarlíkansins metin og hún skoðuð á völdum stöðum.  
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Mynd 4-12: Skráðar jarðskjálftatímaraðir í þrjár stefnur  fyrir vesturstöpul Þjórsárbrúar í Suðurlandsskjálftanum         

21. júní árið 2000 

 

Það helsta sem einkennir nærsprunguáhrif er hraðapúlsinn sem sést greinilega í 

hraðatímaröðinni en er að mestu leyti falinn í hröðunartímaröð jarðskjálfta. Fyrir Þjórsárbrú 

hraðatímaröðina á mynd 4-12 er púlsinn sýndur sérstaklega innan rauða rétthyrningsins og 

sést hversu skammvinn nærsprunguáhrif eru. Mikilvægustu upplýsingarnar fyrir 

hraðapúlsinn eru sveifluvídd hans, Ap, sveiflutími púlsins, Tp og fjöldi hálfsveifla, υ. Á mynd 

4-12 er fjöldi sveifla 2, en algengt er að sveiflurnar í hraðapúlsi séu einungis ein eða tvær, 

og sjaldan sjást fleiri en þrjár hálfsveiflur í nærsprunguáhrifum. 

Á mynd 4-13 má sjá samanburðinn á Sólheima tímaröðinni í x- og y-stefnu samanborið við 

EC8 jarðskjálftarófið, sem inniheldur enga sérstakta stuðla sem taka tillit til 

nærsprunguáhrifa. Það sést að rófið fyrir y-stefnuna liggur fyrir ofan EC8 hönnunarrófið 

þegar sveiflutíminn er milli 1 og 1,5 sek, sem er algengur sveiflutími fyrir brýr. 
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Mynd 4-13: Samanburður á Sólheima tímaröðinni og EC8 jarðskjálftarófinu fyrir jarðvegsflokk B 

 

4.4.2 Svörun brúar við tímaröðum 

Til að meta færslu brúarplötu í plani, bæði í langátt og þverátt,  var valið að skoða hnútpunkt 

yfir annars vegar einum landstöpli og hins vegar einum millistöpli, sem eru lýsandi fyrir 

hreyfingar yfirbyggingar. Niðurstöður þessarar greiningar eru sýndar í töflu 4-4. 

Hnútpunktarnir sem voru skoðaðir sérstaklega eru sýndir á mynd 4-14.  

 

Mynd 4-14: Hnútpunktarnir sem verða sérstaklega skoðaðir í töflu 4-4 

Langás brúar liggur í suðvestur-norðaustur átt (sjá mynd 4-2). Fyrir hverja mælistöð eru 

skráðir tveir láréttir þættir, x- og y-þáttur og einn lóðréttur. Þetta má kalla eitt gagnasett. Í 

greiningunni eru tvö tilvik skoðuð fyrir hvert gagnasett, annars vegar eru x- og y- þættir 

látnir snúa eins og x-y hnitakerfi tölvulíkansins þar sem x-ás er langás brúar, eins og venjan 

er, og hins vegar er x- og y- þáttunum tímaraðar víxlað. Þetta er gert til að leita að 

óhagstæðasta álagstilfellinu. 
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Tafla 4-4: Hæstu gildi færslu brúarplötu í plani yfir landstöpli og millistöpli. Varðandi stefnuna þá merkir „Venjulegt“ að 

x og y þættirnir eru eins og þeir voru mældir, „Öfugt“ merkir að x og y þáttum tímaraðanna hefur verið víxlað. 

    Mælistöð  Stefna  

Landstöpull Millistöpull 

Langátt Þverátt Langátt Þverátt 

X1 [mm] Y1 [mm] X2 [mm] Y2 [mm] 

Sólheimar 
Venjulegt  59 56 59 102 

Öfugt  89 39 89 69 

Þjórsárbrú 
Venjulegt  22 66 22 137 

Öfugt  126 13 126 24 

Flagbjarnarholt 
Venjulegt  65 16 65 48 

Öfugt  42 60 42 77 

Hveragerði 
Venjulegt  21 42 21 65 

Öfugt  61 14 61 23 

 

Í töflu 4-4 má sjá að færslan í langátt er sú sama fyrir landstöpul og millistöpul, þetta 

samræmi er mjög eðlilegt þar sem yfirbyggingin hreyfist sem ein samfelld heild í þá átt. 

Fyrir þveráttina er hins vegar mikill munur á færslugildunum fyrir landstöpul og millistöpul 

vegna þess að brúardekkið svignar útaf jarðskjálftaálaginu. 

Út frá töflu 4-4 sést að mesta færslan á líkaninu varð þegar gögnin frá Þjórsárbrú voru notuð. 

Þá varð færsla í þverátt við millistöpul uppá 137 mm. Í næstu grein verður sýnt fram á með 

einföldum útreikningum að slík færsla myndi valda eyðileggingu legunnar  en við það losnar 

yfirbyggingin frá stöplum með ófyrirséðum afleiðingum.  

Eins og sést á myndum af brúnni þá er ekkert sem stoppar færslu brúarplötunnar á 

millistöplum ef legurnar þar gefa sig. Fyrir landstöpulinn er vert að athuga hvenær 

einangraða yfirbyggingin fer að slást utan í virkið sem hún er einangruð frá með 

blýgúmmílegunum. Þessir eiginleikar verða skoðaðir í næsta undirkafla.  

 

4.4.3 Brúarskemmdir   

Til þess að meta mögulegar skemmdir á brúnni við jarðskjálftaálag verður einblínt á að skoða 

einungis svörun við jarðskjálftatímaröðum frá Þjórsárbrú. Sem gefa mestu færslu samkvæmt 

tölulegum niðurstöðum í töflu 4-4.  

Tæknilegar upplýsingar frá Gumba, framleiðanda blýgúmmíleganna sem eru notaðar í 

brúnni, greinir frá að leyfilegar færslur séu  

 Fyrir landstöpul: 52 mm 

 Fyrir millistöpul: 34 mm 
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Í raunveruleikanum munu legurnar báðar þola meiri formbreytingu heldur en tölurnar hér að 

ofan. Vænta má mismunandi skemmda fyrir brúna með hliðsjón af hvor stöpullinn er 

skoðaður og því hagkvæmast að skoða þá í sitt hvoru lagi. 

Nálgun til að meta mestu mögulegu færslu sem blýgúmmílega, eða gúmmílega, getur þolað 

er kynnt í Christopoulus (2006) með eftirfarandi jöfnu  

 
'

0.8 1b

A
x b

A

 
    

 
                                                 (4-4) 

bx er mesta leyfilega færslan, b er styttri hlið ferkantaðar legu, 'A er flatarmál efri og neðri 

hluta sem skarast lóðrétt við formbreytingu (sýnt á mynd 2-7). Jafna (4-4) er þó einfölduð 

ansi mikið þar sem hún tekur ekki tillit til gúmmíþykktar legunnar, sem er mikilvægur stuðull 

til þess að reikna mestu mögulegu færslu sem hún þolir. Jafnan gerir líklegast ráð fyrir 

meðalgúmmíþykkt. 

Algengt er að nota hlutfallið 
'

0,6
A

A
 til að meta hæstu leyfilegu færslu legu. 

a) Skemmdir á landstöpli 

Ef notast er við b = 350 mm, styttri hlið blýgúmmílegunnar, þá er mesta leyfileg færsla 

samkvæmt jöfnu (4-4) bx = 112 mm, sem er lægri en 126 mm færslan sem fæst við keyrslu 

Þjórsárbrú tímaraðarinnar. Þessari jöfnu fylgir þó óvissa þar sem hún tekur fáar breytur með 

í reikninginn.  

Þessi 126 mm færsla jafngildir þó 163% skerstreitu í legunni, (126/77, þar sem 77 er 

gúmmíþykkt legunnar) sem er rúmlega tvöfalt hærra en sú skerstreita sem framleiðandi 

mælir með, sem er 68 %. 

Streitan sem framleiðandinn mælir með inniheldur líklegast öryggisstuðul og því er geta 

legunnar til þess að standast jarðskjálftaálag örugglega hærri. Skinner o.fl (1993) mæla með 

notkun eftirfarandi jöfnu til þess að kanna skerstreitu legunnar 

0,4W t                                                      (4-5) 

Þar sem t er skilgreint sem brotstreita legunnar í togi og að algeng gildi séu á bilinu 450-

700 % (Skinner o.fl 1993). Stuðullinn 0,4 er notaður fyrir meðalstærð skjálfta en fyrir stóra 

skjálfta ætti að notast við 0,7. 

 

 

 

Í Eurocode 8, staðallinn fyrir jarðskjálftaálag á mannvirki, stendur eftirfarandi: 

„10.5.4 Control of displacements relative to surrounding ground & constructions  
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(1)P Sufficient space shall be provided between the isolated superstructure and the 

surrounding ground or constructions, to allow its displacement in all directions in 

the seismic design situation.” 

Af ofangreindri tilvitnun má álykta að landstöpullinn þarf að hafa nægilegt pláss til þess að 

brúardekkið gæti hreyfst, án þess að valda verulegum skemmdum. Í brúarhönnun er algengt 

að brýr sem eru jarðskjálftaeinangraðar hafi nokkra cm til þess að hreyfast í hliðarátt. 

Nokkrir cm myndu hins vegar ekki duga í versta tilfellinu sem er skoðað í töflu 4-4 þar sem 

færslan í þverátt gæti verið í kringum 7 cm ef miðað er við Þjórsárbrúar tímaraðirnar. Hins 

vegar eru færslurnar í þverátt við landstöpul slíkar að þær myndu ekki valda stórfelldu tjóni, 

en þær gætu valdið einhverjum skemmdum á landstöplum, miðað við tímaraðirnar sem voru 

skoðaðar í þessari greiningu. Við færslu í þverátt myndi brúin slást utan í ytri veggi 

landstöpuls svokallaða vængveggi, sjá mynd 4-15,  bláu örvarnar sýna hvernig þversnið 

brúarinnar myndi slást utan í vegginn. Rauðu örvarnar tákna hvernig sprungur gætu myndast 

á þessu svæði. 

   

 

Mynd 4-15: Einangraða brúarplatan liggur í hólfi og myndi slást utan í ytri veggi brúarinnar 

 

Mögulegar skemmdir á landstöpli má áætla með því að skoða skemmdirnar sem urðu á 

Óseyrarbrúnni í Suðurlandsskjálftanum 28. maí 2008. Þær má sjá á mynd 4-16. Frekari 

greining á hvernig mætti koma í veg fyrir slíkar skemmdir er í næsta undirkafla. 
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Mynd 4-16: Skemmdir við a) vesturstöpul og b) austurstöpul Óseyrarbrúar í Ölfusskjálftanum 2008 

 

b) Skemmdir á millistöpli 

Styttri hlið gúmmílegunnar er b = 400 mm. Samkvæmt jöfnu (4-4), ef notast er aftur við 

hlutfallið 
'

0, 6
A

A
  þá er mesta leyfilega færslan bx = 128 mm sem er lægri en mesta færslan 

frá líkaninu fyrir Þjórsá gagnasettinu, 137 mm. 

Þessi 137 mm færsla jafngildir 280% skerstreitu í legunni, (137/49, þar sem 49 er 

gúmmíþykkt legunnar) sem er rúmlega fjórfalt hærra en sú skerstreita sem framleiðandi 

mælir með, sem er 68 %. Ef notast er við jöfnu (4-5), þá fæst að efri mörk skerstreitunnar 

jafngildir reiknaðari streitu, þannig að miðað við versta tilfellið er legan í hættu á að 

eyðileggjast. 

Væntanlegar skemmdir þegar legurnar eru fullnýttar og taka ekki við meiri færslu eru að 

legurnar rifna. Þegar slíkt gerist mun brúardekkið vera frjálst til að sveiflast áfram með 

ófyrirsjáanlegum afleiðingum þar sem ekkert stoppar hreyfingu þess í þverátt. Til þess að 

forðast slíkt tilfelli er skoðað í næsta kafla hvernig minnka má svörun brúarinnar með 

viðbótar seigjudempurum. 

 

4.5 Ísetning seigjudempara 

Hér verður svörun brúar endurmetin þegar búið er að bæta við seigjudempurum á báða enda 

við landstöplana, sem minnkar færsluna í langátt og einnig seigjudempara við millistöplana 

sem minnka færslurnar í þverátt, sjá mynd 4-18. Seigjudempararnir eru settir inn sem 

tengieining í SAP2000, sem samkvæmt skilgreiningu er raðtengdur gormur og dempari, sýnt 

á mynd 4-17. Það þarf að skilgreina dempunarstuðul (C) og dempunarfasta (α) svo hægt sé 

að meta dempunarkraftinn (F). Til upprifjunar er vert að skoða aftur jöfnuna fyrir ólínulega 

seigjudemparagreiningu, (α ≠ 1) 

      F C V                                                            (4-6) 
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Mynd 4-17: Túlkun SAP2000 á seigjudempara sem link-element 

 

Fyrir ólínulega greiningu er nauðsynlegt að prófa sig áfram með stuðlana C og α, vegna þess 

að hægt er að hanna demparann fyrir þessa stuðla með sérstökum aðferðum. Haft var 

samband við demparaframleiðandann Mageba til að fá nánari útskýringar á hvernig 

stuðlarnir eru almennt valdnir. Svar þeirra var að seigjudemparar eru framleiddir sérstaklega 

fyrir hvert tilvik og það er verkefni hönnuða að skilgreina þá stuðla sem óskað er eftir.  

Mageba afhenti góðfúslega upplýsingar fyrir stuðla í seigjudempurum sem þeir hefðu 

framleitt fyrir nokkur nýleg verkefni, sjá töflu 4-8. Ákveðið var að prófa þessa stuðla fyrir 

brúna en einnig var prófaður öflugri dempari með stuðlana C = 1500 kNs/m &  α = 0.5.  

Niðurstöðurnar má finna í töflu 4-7. Eins og sést urðu þær ekki svo breytilegar eftir því hvaða 

stuðla á C & α var valið hverju sinni. Því var ákveðið að velja bara eitt stuðlasett fyrir brúna 

og kanna svörun hennar fyrir það val.  

Stuðlarnir fyrir demparann sem var skoðaður sérstaklega eru; 

 C = 900 kNs/m 

 α = 0.5 

Færslugildin fyrir sömu hnútpunkta og voru skoðaðir í töflu 4-4 eru sýndir í töflu 4-6, þar 

sem markmiðið er að sjá áhrif seigjudemparans í að lækka færslu þeirra hnútpunkta. Tafla 

4-5 sýnir færslur fyrir Sólheima tímaröðina fyrir mismunandi dempara. 

Tafla 4-5: Samanburður á mismunandi dempurum fyrir Sólheima tímaröðina,með seigjudempurum, venjuleg x og y hnit 

fyrir tímaröðina. Nánari færslugildi með fleiri tímaröðum má finna í töflu 4-6. 

Seigjudempari 
C 

 [kNs/m] 

α        

[ ] 

Færsla í 

langátt, 

landstöpull 

[mm] 

Færsla í 

þverátt, 

landstöpull 

[mm] 

Færsla í 

þverátt, 

millistöpull 

[mm] 

1 900 0,5 22 87 52 

2 900 0,1 9 103 37 

3 450 0,2 21 88 64 

4 1500 0,5 15 93 36 
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Ef skoðaðar eru hinar þrjár tímaraðirnar, fæst samskonar niðurstöður og í töflu 4-5, að 

munurinn milli færslugildanna fyrir mismunandi gerðir dempara er ekki mikill, oftast ekki 

meira en 20 mm, og það virðist einnig nokkuð handahófskennt hvort það sé meira eða minna 

miðað við gerð 1 af seigjudempara. Í Viðauka B má finna ítarlegri upplýsingar um 

færslugildi fyrir hvern dempara.  

 

Til að losna við áhrif gormsins í tengieiningunni er mikilvægt að velja nægilega háa stífni 

fyrir gormstuðulinn k. Samkvæmt handbók SAP2000 er nauðsynlegt að velja stífni sem er 

um það bil hundraðfalt hærri en áslæg stífnin í brúarplötunni. Stífnin var því sett sem 
101 10

kN/m og til samanburðar er reiknuð stífni fyrir langátt brúardekks gefin sem:  

 81 10 /   per meter
AE

k kN m
L

                                     (4-7) 

 

Mynd 4-18: Einföld mynd sem sýnir hvernig dempararnir eru settir í brúna samkvæmt líkaninu 

 

Í SAP2000 eru dempararnir skilgreindir í einum hnútpunkti, þeir geta bara minnkað færslur 

í eina stefnu og því  þarf að gæta þess að þeir snúi rétt í forritinu.  

  

Tafla 4-6: Hæstu gildi færslu í brúarplötu yfir landstöpli og millistöpli, með seigjudempurum 

    Mælistöð  Stefna 

Landstöpull Millistöpull 

Langátt Þverátt Langátt Þverátt 

X1 [mm] Y1 [mm] X1 [mm] Y1 [mm] 

Sólheimar 
Venjulegt  22 87 22 52 

Öfugt  58 22 58 21 

Þjórsárbrú 
Venjulegt  14 80 14 63 

Öfugt  67 18 67 13 

Flagbjarnarholt 
Venjulegt  34 28 34 11 

Öfugt  12 47 12 31 

Hveragerði 
Venjulegt  11 60 11 29 

Öfugt  31 26 31 10 
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Við samanburð á töflum 4-4 og 4-5 sést að færslan í langátt, fyrir landstöpul og millistöpul 

er alltaf sú sama, eins og fyrr segir er slíkt eðlilegt vegna þess að yfirbyggingin hreyfist sem 

ein heild í þá átt. Færslan í þverátt við landstöpul er hins vegar ansi áhugaverð, vegna þess 

að tilkoma dempara hefur aukið færsluna þar í þverátt, þar sem demparinn á landstöpli 

hamlar einungis hreyfingu í langátt brúarinnar. Ef skoðuð er færslan fyrir millistöpulinn í 

þverátt þá hefur seigjudemparinn minnkað færslurnar um allt að 50%. Myndræn útskýring 

er sýnd fyrir nokkur tilvik í næsta undirkafla. 

 

4.5.1 Áhrif seigjudempara 

Í þessum kafla eru birt nokkur línurit sem sýna hvernig færslan breytist með tilkomu 

demparanna. Línuritin sem eru birt eru samantekt af tölunum sem koma fram í töflu 4-4 og 

4-5, með seigjudempara stuðlunum C og α, sem voru valdir í kafla 4.5. Áhrifin með  

mismunandi seigjudempara má finna í töflu 4-7. Í Viðauka B má finna fleiri línurit sem sýna 

hvernig færslur eru með mismunandi seigjudempurum, þá með mismunandi vali á 

stuðlunum C og α. 

 

Mynd 4-19: Samanburður á færslu brúardekks, með og án dempara yfir landstöpli í langátt brúar 

 

Mynd 4-19 sýnir hvernig seigjudemparar hafa áhrif á færslu hnútpunktsins yfir landstöplum 

fyrir fjórar mismunandi jarðskjálftatímaraðir. Fyrir Sólheima tímaröðina er lækkunin 

áhrifamest, þar minnka færslurnar um 59-22 = 37 mm, sem jafngildir 63% lækkun. Fyrir 

hinar þrjár tímaraðirnar er minnkunin á færslum í kringum 40-50%, nánari samanburður má 

finna í töflu 4-6. 
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Mynd 4-20: Samanburður á færslu brúardekks, með og án dempara yfir landstöpli í þverátt brúar 

 

Á mynd 4-20 vekur það helst athygli að með seigjudempurum þá aukast færslur 

hnútpunktsins í þverátt brúarinnar. Ástæða þess er að seigjudemparinn, sem er staðsettur í 

hnútpunktinum yfir landstöpli, var skilgreindur til þess virka í langátt brúarinnar. Áhrif 

þessarar færsluaukningar væri hægt að koma í veg fyrir með því að gefa brúni meira svigrúm 

til þess að hreyfast í þverátt, annars væru skemmdir í hættu líkt og þær sem voru sýndar á 

mynd 4-15 og mynd 4-16. Einnig kæmi til greina að bæta við seigjudempara í þverátt á 

landstöpli þótt það hafi ekki verið skoðað hér. 

 

Mynd 4-21: Samanburður á færslu brúardekks, með og án dempara yfir millistöpli í þverátt brúar 
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Fyrir færslu brúardekks í þverátt á millistöpli má sjá mestu áhrif seigjudemparanna. Mynd 

4-21 sýnir mikla lækkun fyrir allar tímaraðirnar. Þjórsárbrú tímaröðin sýnir mestu 

lækkunina, 137-63 = 74 mm, eða 55% lækkun á færslu.  

Þegar skoðuð er færslan með víxluðum x og y þáttum tímaraðanna fæst samskonar 

niðurstaða með lækkun á færslugildum. Hins vegar er ýmist hækkun eða lækkun á færslum 

í þverátt yfir landstöpli brúarinnar. Nánar er farið yfir muninn í töflu 4-6. 

 

Mynd 4-22: Samanburður á færslu brúardekks, með og án dempara  yfir landstöpli í langátt brúar, með öfugum x og y 

þáttum 

 

89

126

42

6158
67

12

31

0

20

40

60

80

100

120

140

Sólheimar  Þjórsárbrú  Flagbjarnarholt  Hveragerði

Fæ
rs

la
 h

n
ú

tp
u

n
kt

s 
[m

m
]

Jarðskjálftatímaraðir

Landstöpull, færsla í langátt brúar

Öfug keyrsla án dempara Öfug keyrsla með dempurum



 

51 

 

Mynd 4-23: Samanburður á færslu brúardekks, með og án dempara yfir landstöpli í þverátt brúar, með öfugum x og y 

þáttum 

 

 

 

Mynd 4-24: Samanburður á færslu brúardekks, með og án dempara yfir millistöpli í þverátt brúar, með öfugum x og y 

þáttum 
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Tafla 4-7: Lækkun á færslugildum í prósentum með tilliti til virkni seigjudemparanna 

    Mælistöð  Stefna 

Landstöpull Millistöpull 

Langátt Þverátt Langátt Þverátt 

X1 [%] Y1 [%] X1 [%] Y1 [%] 

Sólheimar 
Venjulegt  63 -55 63 49 

Öfugt  35 44 35 70 

Þjórsárbrú 
Venjulegt  36 -21 36 54 

Öfugt  47 -38 47 46 

Flagbjarnarholt 
Venjulegt  48 -75 48 77 

Öfugt  71 22 71 60 

Hveragerði 
Venjulegt  48 -43 48 55 

Öfugt  49 -86 49 57 

Meðaltal  50 -32* 50 58 

  *Meðaltal fyrir þverátt landstöpuls er bjagað vegna neikvæðrar lækkunnar á færslugildum 

Eins og sést í töflu 4-6 eru dempararnir að lækka færslugildin, í þeim hnútpunktunum sem 

voru skoðaðir sérstaklega, að meðaltali um það bil 50%. 

 

4.5.2 Kostnaðarmat   

Áætlaður kostnaður fyrir seigjudempara er óvissuþáttur vegna þess að dempararnir eru bara 

framleiddir sérstaklega fyrir hvert mannvirki. Það fer eftir hvers er krafist af demparanum 

og framleiðandi getur t.d þurft að búa til seigjudempara sem þarf að þola miklar færslur. Ef 

gert er ráð fyrir að hver dempari kosti í kringum 1,7 milljón kr þá yrði heildarkostnaður 

dempara við brúna yfir Stóru-Laxá 7 milljón kr. Einnig fylgir ísetningarkostnaður við 

dempara, sem inniheldur laun starfsmanna, notkun tækjabúnaðar og fleira. Hann má gróflega 

áætla sem 2 milljónir kr. Dæmi um kostnað seigjudempara má sjá í töflu 4-8.  

 

Tafla 4-8: Dæmi um mismunandi seigjudempara (Upplýsingar frá demparaframleiðandanum Mageba) 

Seigjudempari 
C      

[kN s/m] 

α        

[ ] 

Fmax     

[kN] 

Dmax    

[mm] 

Kostnaður 

[þús. €]  

Kostnaður 

[mill. kr] 

1 900 0,5 900 ±350 11 1,7 

2 900 0,1 4400 ±100 24 3,8 

3 450 0,2 2200 ±105 23 3,6 

4 450 0,2 2000 ±450 22 3,4 

5 160 0,4 1780 ±102 8 1,3 

 

Mikilvægustu stærðirnar fyrir demparakostnað eru hámarkskraftur (Fmax) sem dempari þarf 

að þola og hámarksfærsla sem dempari getur meðhöndlað (Dmax). Fyrir hefðbundin gildi á 

hraðafastanum α [0,1 - 0,8] er ekki mikill breytileiki í kostnaði. Dempunarfastinn (C) er svo 

reiknaður út frá þremur gildum, kraftinum F, hraðanum V, & hraðafastanum α, samkvæmt 

jöfnu (4-6).  
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Til að meta hvort að notkun seigjudempara í brúarhönnun sé raunverulegur möguleiki fyrir 

brýr hér á landi, er hægt að hafa til hliðsjónar skemmdir sem urðu á Óseyrarbrúnni í 

Suðurlandsskjálftanum árið 2008. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni var heildar 

viðgerðarkostnaður þeirrar brúar 11,3 milljón kr, sem yrði í kringum 15,8 milljón kr í dag 

með því að skoða vísitölu miðað við sumarið 2008 og desember 2013. 

Viðgerðarkostnaðurinn var metinn sem um það bil 1% af heildarkostnaði Óseyrarbrúarinnar, 

sem var í kringum 1 milljarð. 

Til þess að bera þetta saman við Stóru-Laxá brúna væri hægt að skoða brúarkostnað á hvern 

lengdarmeter. Óseyrarbrúin er 380 metrar á lengd og því er brúarkostnaður á hvern meter í 

kringum 2,6 milljón kr. Fyrir Stóru-Laxá brúna yrði því heildarkostnaður í kringum 350 til 

400 milljón kr, ef við bætum við ýmsum kostnaðarliðum, s.s vinnukostnaði o.s.frv. Þessar 

tölur geta veitt innsýn í hvort það sé raunhæft að endurbæta þessa brú með því að skoða 

viðgerðarkostnaðinn miðað við heildarkostnað brúarinnar.   

Einn af kostum seigjudempara er hversu lítill viðhaldskostnaður fylgir þeim. Þeir geta haldið 

fullkominni virkni sinni á verulega breiðu hitastigsbili (-40°C til 70°C) og rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þeir þurfa nánast ekkert viðhald yfir 40-50 ára tímabil. 

 

4.5.3 Ísetning seigjudempara  

Endurbætur á brúnni gæti orðið svolítið flóknari heldur en hefur verið gert ráð fyrir í 

líkaninu, sem var notast við í SAP2000. Vegna þess að dempararnir, sem eiga að minnka 

færslurnar í þverátt, voru skilgreindir til að virka í hnútpunkti fyrir ofan millistöplana rétt 

fyrir neðan brúarplötuna, eins og sést á mynd 4-25, en í raunveruleikanum er steypt þversnið 

í þeim punkti. 

 

Mynd 4-25: Seigjudemparinn við millistöpul brúarinnar í líkaninu 

 

Það er ekki mögulegt að setja inn dempara nákvæmlega í þeim hnútpunkti, heldur væri 

nauðsynlegt að festa dempara við hlið millistöpulsins og tengja þannig við brúarplötuna til 

þess að takmarka færslurnar í þverátt. 
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Mynd 4-26: Einföld mynd af mögulegri ísetningu seigjudempara 

Hentugasta lausnin við ísetningu demparana fyrir brú með svipaða þversniðseiginleika og 

Stóra-Laxá brúin, væri að festa annan enda demparans við millistöpulinn í Y-Z plani. Hinn 

endirinn væri festur undir brúarplötuna í X-Y plani, ef miðað er við skilgreint hnitakerfið 

brúarlíkansins, sjá mynd 4-26. 

Seigjudempararnir við landstöplana yrðu auðveldari í uppsetningu þar sem þeir stuðla gegn 

hreyfingu brúardekksins í langátt brúarinnar og því kemur ekki upp samskonar vandamál og 

er nefnt að ofan fyrir demparana við millistöplana, þ.e.a.s það er nægilegt pláss til þess að 

setja upp slíkan dempara. Dæmi um hvernig uppsetning við landstöpul yrði má sjá á mynd 

2-2.  

5 Umræður  

Líkanið og niðurstöður greiningarinnar sýna að brúin stenst jarðskjálftaálagið sem var sett á 

hana með tilkomu seigjudemparanna, en verður fyrir skemmdum án þeirra. Þó sýndi 

greiningin að færslur í þverátt á landstöpli jukust þegar seigjudempara hafði verið bætt inn. 

Það ætti að vera hægt að draga úr því með viðbótar dempurum. Markmið ritgerðarinnar var 

meðal annars að skoða nærsprunguáhrif, og kanna nánar áraunina sem myndast á mannvirki 

vegna þeirra, þessi áhrif skipta miklu máli fyrir jarðskjálftaeinangraðar brýr en eru illa 

skilgreind í núgildandi byggingarstöðlum. Einnig var gerð kostnaðargreining á 

notkunarmöguleika seigjudempara í brúna sem sýndi að seigjudemparar hafa misgóð áhrif 

og hver dempari kostar mismikið. Það myndi þurfa að skoða nánar hverskonar seigjudempari 

yrði hagstæðastur fyrir hvert tilvik. 

Þrátt fyrir að þetta verkefni fjalli aðallega um endurbætur á brúnni yfir Stóru-Laxá, þá er 

eflaust hagkvæmara að líta á stærra samhengið, sem er að sýna fram á hvernig 

seigjudemparar geta minnkað færslur af völdum jarðskjálfta í brúm og þar af leiðandi dregið 

úr líkum á skemmdum. Samanburður á hlutfallslega lágum kostnaði við seigjudemparana og 
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mögulegum brúarskemmdum sýnir að það getur verið mikill fjárhagslegur ávinningur af því 

að vernda brýr með þessum hætti.  

Það er verkefni Vegagerðarinnar að meta hvort skynsamlegt sé að endurbæta Stóru-Laxá 

brúna. Jafnvel þótt að hún reikningslega standist ekki hönnunarskjálfta og eyðileggst að 

einhverju leyti, þá er eflaust ekki ofarlega í forgangsröðun að endurbæta hana vegna þess að 

aðrar brýr eru eflaust mikilvægari. Að því leyti er líklegt að Stóru-Laxá brúin yrði bara látin 

standa. Seigjudemparar eru einn valkostur til þess að vernda brýr gegn jarðskjálfta. Það þarf 

jarðskjálftagreiningu í hverju tilviki fyrir sig til að ákvarða fjölda dempara, staðsetningu og 

gerð, til þess að komast að hagkvæmustu lausninni. 

 

5.1 Frekari rannsóknir 

Þegar öllum eiginleikum brúarlíkansins hafði verið stillt upp, var ljóst að margir möguleikar 

komu til greina varðandi staðsetningu og eiginleika seigjudempara og einnig varðandi 

álagsforsendur og möguleg nærsprunguáhrif. Nákvæmari líkanagerð og fullkomnari  

greining væri eflaust nauðsynleg ef skoða ætti nánar möguleika að endurbæta brúna yfir 

Stóru-Laxá. Skoða þarf fleiri uppsetningar á seigjudempurum t.d þverátt við landstöpul. 

Það væri einnig áhugavert að gera svipaða úttekt á öðrum brúm á Suðurlandsskjálftasvæðinu. 

Í tengslum við jarðskjálftana á Suðurlandsskjálftasvæðinu hefur verið talað um að streita 

losni á þessu svæði í formi jarðskjálfta á um það bil 100-140 ára fresti. Orkan sem hefur 

losnað úr læðingi undanfarin ár uppfyllir ekki kvótann af streitunni sem á að losna. Það er 

því hægt að draga þá ályktun að það séu fleiri jarðskjálftar í vændum, og þá helst vestan 

megin á Suðurlandsskjálftasvæðinu (Einarsson, 2008).  
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6 Lokaorð 

 

Í þessari ritgerð var farið yfir hvernig hægt er að nota seigjudempara sem möguleika til að 

vernda brýr gegn jarðskjálftum. Annar kafli ritgerðarinnar inniheldur útskýringar hvernig 

seigjudemparar virka, ásamt því að telja upp nokkrar aðrar mismunandi tegundir 

jarðskjálftadempara og eiginleika þeirra. Þriðji kafli ritgerðinnar fjallar um nærsprunguáhrif 

og sýnir að nauðsynlegt er að reikna með þeim, þegar jarðskjálftaáraun á brýr á 

upptökusvæðum er skoðað. Fjórði kafli ritgerðarinnar fjallar svo um jarðskjálfta greiningu á 

brúnni yfir Stóru-Laxá þar sem stuðst er við tölvutækt reiknilíkan. Skoðað var sérstaklega 

hvort hægt væri að endurbæta hana með seigjudempurum.  

Niðurstöðurnar í greiningunni um Stóru-Laxá brúna var að seigjudemparar geta lækkað 

færslu mikilvægra hnútpunkta um rúmlega 50% að meðaltali. Þeir geta því talist vera góður 

kostur þegar kemur að því að vernda brýr gegn jarðskjálfta. Notkunarmöguleikar 

seigjudempara eru ýmist að endurbæta núverandi brýr eða að hanna brýr frá byrjun með slíku 

demparakerfi.  

Þegar brúin yfir Stóru-Laxá var hönnuð þá var lítið vitað um nærsprunguáhrif. Enn þann dag 

í dag er ekki tilgreint nákvæmlega hvernig eigi að áætla nærsprunguálag í stöðlum og 

þjóðarskjölum. Í stöðlunum er einungis sagt að það eigi að taka tillit til þeirra við hönnun. 

Það er því tímabært að uppfæra staðlanna með nánari forskriftum um hvernig eigi að taka 

tillit til þessa viðbótarálags. 

Hingað til hafa jarðskjálftalegur aðallega verið notaðar til þess að vernda brýr gegn 

jarðskjálfta hér á landi. Seigjudemparar hafa sýnt fram á góða virkni á erlendri grundu og 

það væri vel við hæfi að skoða notkun þeirra hér á landi. Vegna mikils kostnaðar við 

seigjudempara, innflutning og uppsetningu þeirra, þá yrðu þeir líklegast aðeins notaðir fyrir 

stórar brúarframkvæmdir. Stóra-Laxá brúin myndi teljast sem lítil brú og það er mat 

höfundar að það ætti ekki að endurbæta hana með seigjudempurum. Hér má hafa í huga að 

brúin er nærri 30 ára og einbreið og verður því líklega endurbyggð í náinni framtíð. 

Það stendur til að gera nýja brú yfir Ölfusá á Suðurlandi, sem er ætluð að taka við mest allri 

umferð af gömlu Ölfusáarbrúnni. Framkvæmdir munu sennilega hefjast árið 2016. Hönnun 

brúarinnar stendur nú yfir og í samtali höfundar og Guðmundar Vals Guðmundssonar, 

brúarsérfræðing Vegagerðarinnar, er verið að skoða seigjudempara sem mögulega 

jarðskjálftavörn brúarinnar. 
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Viðauki A – Teikningasett Stóra-Laxá 

Teikningasett Vegagerðarinnar af brúnni yfir Stóru-Laxá 
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Viðauki B – Færslur í Stóru-Laxá brú 

Hér eru sýnd línurit fyrir færslur með öðrum demparastuðlum en voru til skoðunar í kafla 

4.5 

 

a) C = 450 & α = 0,2 
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b) C = 900 & α = 0,1 
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c) C = 1500 & α = 0,5 
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