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Sammanfattning: 

Med den nya matematiska formuleringen som tar även hänsyn till aktuellt tryck i systemet har vi 
kunnat visa att det är en drastisk skillnad i tryckuppbyggnad när sprickvidderna ändras enbart 70 µm 
i hydraulisk sprickvidd (se BeFo-projekt 351). Den praktiska tillämpningen blir att om flödet ur ett 
borrhål är enbart ca 2 l/min mer än i ett annat kan det innebära en avsevärd längre pumptid om man 
använder samma stoppkriterie på tid vid ett angivet designtryck. Det kan finnas anledningar att 
revidera och anpassa stoppkriterierna för att få en än mer effektiv injektering, exempelvis än mer 
flytande tid beroende på uppnått tryck.  

Om önskvärd inträngningslängd finns som ett designkriterie (teoretiskt framtagen i underlag) 
baseras detta oftast på en viss injekteringstid vid ett givet designtryck. Det inses lätt att 
inträngningslängd erhålls även om designtrycket inte nås. Att man inte når designtryck kan bero på 
att pumpen har låg kapacitet relativt de sprickvidder som skall tätas eller för lätt flutet bruk (låg 
viskositet) och/eller stora närliggande ytläckage. För en injekteringskärm är det inte ovanligt att 
flödet ut borrhålen kan variera med en faktor 100 mellan det tätaste borrhålet och det mest 
flödande. De täta borrhålen ha förmodligen små sprickvidder och de med större flöden troligtvis en 
eller flera större. Med samma bruksegenskaper, samma injekteringspump och samma stopkriterier 
innebär att det vissa borrhål injekteras inte effektivt (lagom tid med mest tätningseffekt). Det är 
ungefär som allrounddäck på bilen, inte perfekta på is och slits extra mycket varma sommardagar.  

Stoppkriterier baserad på observationer under injektering kan ge mer effektivare injektering. 
Exempelvis att om trycket inte når designtryck kan injekteringstiden förlängas. Att göra 
vattenförlustmätningar innan injektering så kan bruksegenskaperna väljas mer anpassat.     


