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Sammanfattning: 

Dynamisk injektering är ett brett begrepp som har det gemensamt att man försöker förbättra 
injekteringsbrukets egenskaper och inträngningsförmåga genom att variera injekteringstrycket 
(pulserande tryck) under injekteringsförloppet.  

Vid injektering av berg med cementbruk minskas effektiviteten av fluiditetsminskning i det 
färdigblandade bruket och separation av bruk och vatten i trånga passager - filtrering. Det senare 
leder till valvbildning, som hindrar vidare inträngning av bruket. Om man kan vidmakthålla brukets 
ursprungliga fluiditet och hindra eller bryta ned valvbildningar åstadkoms förbättrad effektivitet 
genom ökad och snabbare penetration. En möjlighet att åstadkomma detta kan vara att utsätta 
bruket för alternerande tryck. Uppbyggt tryck bakom ett filter antas då bryta ned filtret om trycket 
framför filtret sänks. I det pågående huvudprojektet avseende dynamisk injektering vid LTH utnyttjas 
sinusoidalt oscillerande tryck. 

I den här föreslagna studien specialgranskas trycktransienter framkallade med hjälp av tryckslag, 
skapade genom att en elektriskt styrd koaxialventil sluts mycket snabbt. Därvid uppstår en 
propagerande negativ tryckvåg, som också har så lågt tryck att kavitation inträffar i vätskan 
nedströms ventilen. Kavitation har visat sig kunna bryta ned aggregerade cementpartiklar, vilket 
märkbart förbättrar brukets penetrationsförmåga (KTH). Inledande tester är mycket lovande. 
Specialstudien avser de parametrar som styr den angivna processen såsom duty-cycle och 
kavitationens varaktighet. Duty-cycle avser förhållandet mellan den tid ventilen är stängd och den 
tid den är öppen. Projektet omfattar också utveckling av borrhålssimulatorn genom fördubbling av 
rörlängden till 24 m för att förbättra tidsupplösningen vid reflektion av tryckvågen samt montering 
av ytterligare siktglas i syfte att studera kavitation omedelbart nedströms koaxialventilen samt efter 
injekteringsrörets inlopp i borrhålssimulatorn omedelbart efter packern. 

Kan injektering utföras effektivare avseende penetration erhålls stora miljövinster i form av torra 
tunnlar och minskad dränering av ovanliggande mark. Kan brukets avsedda reologiska egenskaper 
vidmakthållas med denna metodik är det kanske också möjligt att minska de kemiska tillsatserna i 
bruket. 

De inledande försöken med tryckslag under våren 2020 har skapat förståelse för de fenomen 
som uppstår nedströms vid ett hastigt avbrott i injekteringsflödet. Dessa försök har skett i det 12 
m långa röret, vilket simulerar ett injekteringsborrhål. 
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Specialstudiens syfte är att ge en klar beskrivning av tryckslagsfenomenets användbarhet i 
praktiskt injekteringsarbete som relativt snabbt kan leda till ett lyckosamt fältförsök. Det beror 
på att den nödvändiga utrustningen är enkel att installera och medför en måttlig kostnad. Med 
den utvidgade kunskapen förväntas därför fältförsök kunna ske under senvåren 2021. 
 

De storheter som skall klarläggas inför ett fältförsök är följande: 
1. Optimalt förhållande mellan den tid ventilen är sluten och öppen (duty cycle) 
2. Kavitationsmolnets* utsträckning i tid och rum och dess beroende av tryck, flöde och duty cycle 
3. Teoretiskt och reellt inflytande på flödet vid olika duty cycle. 

 
*När kavitation inträffar förångas vätskan och ett stort antal små bubblor bildas, dessa kallas 
kavitationsmolnet i texten ovan. Detta molns utsträckning kan inverka på kavitationens 
dispergeringseffekt på aggregat av cementkorn. 

 

 

 

  

 

Figur 1. Synglas med  vitationsmoln. 
Bubblorna innehåller vattenånga, inte  
luft. Ångan kondenserar snabbt. Därvid 
slås aggregat av  cementpartiklar 
sönder. 

Figur 2.  Elektropneumatiskt styrd koaxialventil 
för framkallande av tryckslag. 

 


