
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separations- och filtreringsstabilitet hos cementbaserat 
injekteringsbruk 

 
 
 
 

ALMIR DRAGANOVIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licentiatavhandling 
 

Avdelningen för Jord- och Bergmekanik 
Institutionen för Byggvetenskap 
Kungliga Tekniska Högskolan 

 
 

Stockholm, 2007 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRITA-JOB LIC 2012 
ISSN          1650-951X 



 3

 

SAMMANFATTNING 

Separation hos cementbruk 
Separationsprocessen hos injekteringsbruk är ett komplext problem. Hur den sker och vilka 
grundläggande mekanismer som orsakar och påverkar separationen har varit en fråga för 
diskussion. Därför har syftet med avhandlingen varit att belysa vad det är som egentligen sker 
med bruket under separationsprocessen och vilka faktorer som påverkar den? På detta sätt kan 
relevanta mätmetoder tas fram samt slutsatser dras om hur mättresultat skall tolkas och 
överföras till förhållanden som råder i bergssprickor. 

Separationsförsöken har visat att det är två huvudmekanismer, nämligen sedimentering och 
konsolidering, som orsakar separationen. Detta innebär också att separationen och dess 
tidsförlopp påverkas av provhöjden. Separationen hos grövre cement (ANL) visade sig 
huvudsakligen vara ett resultat av sedimenteringen av bruket. Försöken med finare mald 
cement (INJ30; d95 < 95µ) visade att konsolideringens andel var större. 

Den genomförda studien har visat att separationsförloppet vid låga provhöjder (10 mm) går 
snabbt. Extrapolering av försöksresultaten och teoretiska analyser visar att förloppet för en 
spricka går mycket snabbt och tar ungefär den tid som en normal injektering pågår. Det 
innebär att resultat som uppmäts med dagens standardiserade utrustning inte utan vidare kan 
överföras till att gälla för bergsprickor. 

Vid brantstående eller vertikala sprickor sker teoretiskt sett förloppet relativt långsamt p.g.a. 
den stora höjden. Separationen kommer då att motverkas av valvbildning, upphängnings-
krafter på väggarna och härdning. Rimligen kommer endast en mycket liten separation att ske. 

Filtrering av cementbruket 
Hur långt bruket kommer att tränga in i sprickan påverkas inte bara av brukets reologiska 
egenskaper som viskositet och flytgräns utan även av brukets tendens att fastna, dvs. bilda en 
plugg. Faktorer som påverkar pluggbildningen är brukets egenskaper, sprickans geometri 
inklusive råhet samt injekteringsförfarandet. 

I dag finns olika sätt att mäta pluggbildning och metoderna ger olika resultat, vilket medför att 
betydelsen av påverkande faktorer tolkas olika. 

Undersökningarna i denna avhandling är gjorda i en 100 mm lång och 50 mm bred spalt med 
vidden 1 mm med en spaltviddsminskning till 0,02–0,3 mm över en 10 mm lång sträcka. 

Resultaten av utförda försök i avhandlingen, uppmätta med den egna metoden, visar att den 
bästa inträngningsförmågan med avseende på filtrering fås hos bruk baserat på cement av typ 
INJ30 (d95<30 µm). Hos bruk baserade på ännu finare cement försämrades inträngningen 
p.g.a. flockulering. Totalt har ett tiotal försök utförts. Provningen har därmed bekräftat andras 
försök och att det är halten fina partiklar < 4 µm som har stor betydelse för bildande av 
flockar och därmed större korn. 

Det är viktigt att påminna om att blandningen av bruket gjordes med en laboratorieblandare, 
vilket är inte en blandare av kolloidal typ. Denna fråga behöver studeras närmare. 

Undersökningarna visade också att inträngningen bland annat beror på cementets kornkurva 
och vct. Utförda filtreringsförsök med egen utrustning med varierande tryck visade en bättre 
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inträngning vid ökade tryck. Det påverkade både valvbildning och erosion av ansamlade 
partiklar. 
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SUMMARY 

Bleeding of cement based grout 
Bleeding of cement based grout is a complex problem. How it occurs and which basic 
mechanism causes and influences bleeding have been questions for discussion. Therefore the 
aim of the thesis is to illustrate what really happens with grout during bleeding and which 
factors influence it. In this way relevant measuring methods can be developed as well as the 
knowledge regarding how to interpret measuring results to joints in rock. 

The bleeding tests show that there are two basic mechanisms which cause bleeding. They are 
sedimentation and consolidation. It also means that the bleeding process is influenced by 
sample height. It was found that bleeding of coarse cement (ANL) was mainly a result of 
sedimentation of the grout. Experiment with fine cement (INJ30; d95<30 µm) shows that the 
consolidation part of bleeding was larger. 

The study shows that the bleeding process for a low sample height (10 mm) occurs fast. 
Extrapolation of experiment results and theoretical analysis shows that bleeding in a joint 
happens very fast and takes place during grouting itself. It means that results measured by 
standard methods can not be applied straight off for joints in rock. 

Theoretically bleeding occurs relatively slowly in vertical or inclined joints due to increased 
height. Bleeding will be resisted by arching and hardening. Reasonably, very little bleeding 
will take place. 

Filtration of cement based grout 
How far grout penetrates into a joint is not just influenced by the rheology of the grout like 
viscosity and shear strength, but also by the tendency of the grout to get stuck which means to 
build a plug. Factors which influence the building of a plug are properties of the grout, 
geometry of the joints including rawness of the joints and proceeding of the grouting. 

Today there are many different ways to measure filtration of a grout or the building of a plug. 
The different methods give different results and thus the importance of the influence of 
different factors is interpreted differently. 

The experiments in this thesis are done in a 100 mm long, 50 mm wide aperture with 1 mm 
width. Thereafter the width of the aperture decreases to 0.02 – 0.3 mm over a 10 mm long 
distance. 

The results of the experiments in this thesis, measured by own method, show that the best 
penetration ability with respect to filtration has a grout based on relatively fine-graded cement 
(INJ30; d95<30 µm).The penetrability of the grout based on more graded cement decreases 
because of flocculation. In total tens measurements have been done. The measurements 
confirm others’ experiments which show that the concentration of fine-graded particles (< 4 
µm) has a large influence on flocculation and with that the building of larger grains. 

It is important to remind that the mixing of grout has been done by a laboratory mixer, which 
is not a mixer of colloidal type. This issue has to be further tested. 

The research shows that filtration of grout is also influenced by grain size of cement and the 
water cement ratio. The filtration test carried out by own measuring method with varying 
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pressure showed a better penetrability for a larger pressure. It influenced both arching and 
erosion of the accumulated particles. 
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NOMENKLATUR 

Egendefinierade och vanligen förekommande beteckningar är angivna nedan. Övriga är 
definierade i texten. 

Romerska tecken 
   
C Cementmängd [kg] 
Cn Hydratiserad cementmängd [kg] 
H Initial provhöjd av bruket [m] 
∆H Höjden av separerat vatten [m] 
VC Volym av cement [m3 
VH Initial volym av bruket [m3] 
VHV Volym av hydratiserat vatten [m3] 
VP Volym av porvatten i bruket [m3] 
   
a  Medelavståndet mellan partiklarnas ytor [m] 
act Alkoholcementtal  
b1 Sprickvidd före sprickviddsminskningen [m] 
b3 Sprickvidd efter sprickviddsminskningen [m] 
d Partikeldiameter [m] 
dp Största partikeldiameter i en cementmängd, index p visar % av 

den totala mängden 
[m] 

mc Cementmängd [kg] 
mv Vattenmängd [kg] 
n Porositet [%] 
vct Vattencementtal  
 
Grekiska tecken 

α Hydratationsgrad [%] 
ρc Cementdensitet [kg/m3] 
ρb Brukets densitet [kg/m3] 
ρv Vattendensitet [kg/m3] 
ρbotten Brukets densitet på botten av provkroppen [kg/m3] 
ρhögstaskiktet Brukets densitet i högsta skiktet av provkroppen [kg/m3] 
ρinit Initialdensitet av bruket [kg/m3] 
∆ρ Densitetsskillnad [kg/m3] 
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1 PROBLEMBESKRIVNING 

1.1 BERGSSPRICKOR MED AVSEENDE PÅ SEPARATIONS- OCH 
FILTRERINGSPROBLEMATIK 

1.1.1 Bergssprickor i separationsproblematik 
I berget finns sprickor med alla möjliga lutningar. För horisontella sprickor med sprickvidder 
i µm och mm skala är höjden av injekterat bruk mycket liten. Det är viktigt att veta hur snabbt 
separationen sker vid så låga provhöjder. Sker separationen under själva injekteringen eller 
börjar den efter att injekteringen är avslutad? Vertikala sprickor approximeras med 
provkroppar med högre provhöjder. Där pågår separationen en längre tid. Motverkar 
valvbildningen och härdningen separationen? 

1.1.2 Bergssprickor i filtreringsproblematik 
Sprickor i berget är långtifrån planparallella som kan beskrivas med en enkel siffra som 
sprickvidd. Figur 1.1 och Figur 1.2 visar hur en spricka i berget kan se ut. Det syns hur 
sprickvidden kan variera längs en spricka. Den fråga som kan ställas är: kommer partiklarna i 
bruket att bygga någon plugg vid injekteringen av dessa sprickor? Varför byggs pluggen? 
Skulle man kunna ändra brukets egenskaper så att pluggen undviks? Hur ska man bestämma 
de egenskaper som krävs hos det valda bruket? 

 

 

Figur 1.1 Spricka i berget med varierande sprickvidd. Från Hakami (1995) 
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Figur 1.2 En spricka i berget med varierande sprickvidd. Från Smellie et.al. 
(2003). 

Strypningar i sprickor förekommer på olika ställen i själva sprickplanet. Flödesvägar bestäms 
av kontaktytor. Flödet sker i kanaler mellan kontaktytor. Kanalers höjd och bredd varierar i 
sprickplanet. Strypning av flödet kan ske dels genom minskad höjd, dels genom minskad 
bredd, vilket resulterar i brukets högre strömningshastighet. Pluggbildningen startar sannolikt 
vid kanterna där kanalerna är som smalast och hastigheten är lägst. En högre 
strömningshastighet kanske eroderar en eventuell pluggbildning vid sprickkanterna. Ett högre 
tryck ökar strömningshastigheten och kan därmed öka erosion. Se Figur 1.3. 

 

Figur 1.3 Bild av en sprickviddsfördelning för en spricka av ett kärnprov av kol. 
Röd region föreställer sprickvidd större än 100 µm. Grön-blå region är 
sprickor med små sprickvidder från 50–2 µm. Svart region är 
kontaktyta. Från Montemagno et.al. (1999). 
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1.2 SEPARATIONSSTABILITET 

Separationsstabilitet hos injekteringsbruk är inte ett väl definierat problem i dag. Det provas i 
enlighet med Svensk standard SS-EN 445 där ett cylindriskt mätglas med 50 mm diameter 
och 200 mm höjd fylls med bruk upp till cirka 150 mm höjd. Efter 3 timmar mäts höjden av 
ett eventuellt separerat vatten. Resultatet rapporteras som  

 (∆H/H)*100, [%]. (ekv.  1.1) 

∆H och H är definierade enligt Figur 1.4. En motsvarande internationell standard är ASTM 
C232. ISRM (1996) föreslog att mätningarna skall ske med ett cylindriskt provglas med 60 
mm diameter som fylls med 1 liter bruk. Som praxis anses bruket som separationsstabilt om 
separationen är mindre än 5 %.  

 

Figur 1.4 Separationsstabilitetsprovning av injekteringsbruket enligt ISRM (1996). 

Separation är en process som kan påverka täthet, beständighet och inträngningsförmåga hos 
injekteringsbruket. Dessa egenskaper är viktiga faktorer vid val av bruk för injektering. 
Frågan är om en uppmätt separation för ett bruk i ett provglas med höjd av 200 eller 300 mm 
motsvarar separationen av samma bruk i en bergsspricka vars sprickvidd är t.ex. 200 µm? För 
att svara på den frågan är det viktigt att förstå processen fullt ut. 
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Syftet med projektet är att belysa vad det är som egentligen sker med bruket under 
separationsprocessen och vilka faktorer som påverkar den? På detta sätt kan relevanta 
mätmetoder tas fram samt slutsatser dras om hur mätresultat skall tolkas och överföras till 
förhållanden som råder i bergssprickor. 

1.3 FILTRERINGSSTABILITET 

Pluggbildning är när ett stabilt valv byggts av enstaka partiklar eller grupper av partiklar över 
den öppning som bruket skall tränga in i. Den kan ske dels vid kontakten mellan borrhålet och 
sprickan, Figur 1.5 alt.1, dels i själva sprickan vid en sprickviddsminskning, Figur 1.5 alt.2.  

Med filtrering av bruket menas att bruk som passerar genom öppningen under 
pluggbildningen har en lägre densitet eftersom en del partiklar fastnar i filterkakan, som till 
slut stoppar flödet av bruket genom öppningen helt och hållet. 

Med filtreringsstabilitet menas att ett bruk kan tränga igenom en sprickviddsminskning eller 
tränga in i sprickan från borrhålet utan att pluggbildningen och filtreringen av bruket sker. 

 

 

Figur 1.5 En illustration av pluggbildningen i borrhållet vid kontakten med 
sprickan (Alt. 1) och i själva sprickan (Alt. 2). Från Eklund (2005). 

Hur långt bruket kommer att tränga in i sprickor påverkas inte bara av brukets reologiska 
egenskaper som viskositet och flytgränsspänning utan även av brukets tendens att fastna dvs. 
bilda en plugg, Hansson (1994), Eklund (2005). Faktorer som påverkar pluggbildningen är 
brukets egenskaper, sprickans geometri och injekteringsförfarande, Eklund (2005).  

I dag finns olika sätt att mäta filtreringen av bruket beroende på vad man vill efterlikna, men 
ett problem med dagens mätmetoder är att de ger olika resultat samt att betydelsen av 
påverkande faktorer tolkas olika. 

Syftet med detta projekt är också att belysa processen och de faktorer som styr 
pluggbildningen i sprickor eller vid sprickans kontakt med borrhålet, samt att kritiskt granska 
och ge synpunkter på relevanta mätmetoder. 
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1.4 AVHANDLINGSSTRUKTUR 

Avhandlingen börjar med en problembeskrivning. 

Därefter beskrivs övergripande det komplexa system som ett injekteringsbruk utgör. 

Studierna kring separations- och filtreringsproblematik redovisas i var sitt kapitel där 
litteraturstudier visar vad som redan har gjorts på områdena kopplat till de olika processer och 
faktorer som beskrivs med de konceptuella modellerna. Med egna försök kompletteras bilden 
av systemen så att generella slutsatser om processerna och om hur de skall tolkas kan dras. 

Ordet system i avhandlingen innefattar både bruket och tillhörande geometri som t.ex. 
provglas, spricka eller spalt. 
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2 BESKRIVNING AV BRUK 

2.1 INLEDNING 

Cementbaserat injekteringsbruk är en blandning av vatten och cement med ett visst 
förhållande. Det förhållandet betecknas med vct-talet. Figur 2.1 illustrerar brukets 
beståndsdelar. Deras andel beror på vct-talet. I bruket kan också förekomma luft p.g.a. 
blandningen, hällningen i provglas eller av någon annan anledning. 

 

 

Figur 2.1  Ett prov med injekteringsbruk 

2.2 CEMENTBESKRIVNING 

2.2.1 Typisk kemisk sammansättning för portlandcement 
Tabell 2.1 visar en typisk kemisk sammansättning för ett portlandcement. Den kemiska 
sammansättningen påverkar hydratationen. I projektet kommer inte hydratationen i systemet 
att analyseras utifrån hur hydratation av enskilda oxider eller mineraler sker, utan bara 
ändringen av partiklarnas storlek och form som funktion av hydratationen. Tabell 2.1 visar att 
CaO och SiO2 är de två viktigaste oxiderna i ett portlandcement. De utgör cirka 83 % av 
cementmassan. 
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Tabell 2.1 Typisk kemisk sammansättning för portlandcement (Betonghandbok, 
1994) 

Oxid Intervall [%] Typisk analys [%] 
CaO 60–70 63 
SiO2 17–25 20 
Al2O3 2–8 4 
Fe2O3 0–6 2 
MgO 0–4 3 
SO3 1–4 3 
K2O 0,2–1,5 1,0 
Na2O 0,2–1,5 0,3 

 

2.2.2 Cementpartikelns form (morfologi) 
Cementpartikelns form är viktig i separationssammanhang med avseende på hur tätt 
partiklarna kan packas i ett bruk. Det påverkar direkt porositeten och separationen. Större 
slutporositet ger en mindre separation. Angående filtreringen av bruket är cementpartikelns 
form och yta viktiga med avseende på valvstabilitet. En ojämn yta och irreguljär form kan ge 
mindre kontakt mellan partiklar, vilket ger mer ostabila valv. 

 

 

Figur 2.2 Cementpartikelform. SEM-bild (Scanning Electron Microscopy) av 
ohydratiserad cement. Bilder från Lei & Struble (1997). 

Enligt Lei & Struble (1997) har ohydratiserad cement en irreguljär partikelform med skarpa 
kanter. Se Figur 2.2. Större partiklar har en ren yta. Små partiklar agglomererar med varandra 
och med större partiklar. Efter 36 minuter av hydratation är partikelytan ojämn. Efter 60 
minuter av hydratation är små partiklar rundare än större partiklar p.g.a. en större grad av 
hydratation. 
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2.2.3 Cementkornstorlekens fördelning (kornkurva) 
Partikelstorleken och partikelstorleksfördelningen är viktiga faktorer som påverkar 
egenskaperna hos injekteringsbruket. Finare mald cement hydratiserar mera vid kontakten 
med vatten än grövre cement p.g.a. en större specifik yta. Flockuleringen är också mycket 
partikelstorleksberoende. 

Figur 2.3 visar kornfördelningskurvor av fyra olika cement från Cementa. Det är de cement 
som har används för de egna försöken. Tabell 2.2 visar olika tekniska data för de cementen.  

 

 

Figur 2.3 Cementkornskurvor för olika cement från Cementa 

Tabell 2.2 Cementdata från Cementa. Cementyta uppmätt enligt BET-metoden 
(Kväveadsorptionsmetoden). 

Cement Specifik yta, 
riktvärde [m2/kg] 

Skrymdensitet 
[kg/m3] 

Bindetid [min] 
Enligt SS-EN 196-3 

UF12 2 200 800–1 500 30 
UF16 1 600 800–1 500 70 
INJ30 1 300 800–1 500 100 
ANL 310  150 
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2.3 HYDRATATION, FLOCKULERING OCH HÄRDNING I BRUKET 

Hydratation börjar då vatten och cement kommer i kontakt. Hydratationsprocessen beskrivs 
enligt betonghandboken (1994) med hydratationsgrad α och definieras som  

 α (t) = Cn / C (ekv  2.1) 

där Cn är mängden fullständigt hydratiserad cement i kg och C är den totala mängden cement i 
kg.  

I betonghandbok (1994) beskrivs hydratationsprocessen så här: 

”Cementets hydratation, reaktion med vatten, sker i huvudsak enligt två mekanismer: 

Lättlösliga föreningar, i huvudsak alkalisulfater, löser sig och vattnet blir mättat av K+-, Na--, 
Ca2+-, SO4

2-- och OH--joner. Kristaller av Ca(OH)2 och ettringit faller ut. 

Cementkornens ytor täcks av reaktionsprodukter. Tätheten och sammansättningen hos dessa 
ytskikt bestämmer hur snabbt vattnet kan tränga in till oreagerat cement och bilda ytterligare 
reaktionsprodukter. Volymen mellan cementkornen fylls med reaktionsprodukter och 
cementpastan hårdnar. 

Cementkornen är sammansatta av flera mineral. Olika reaktioner kommer därför att ske 
samtidigt.” 

Figur 2.4 visar bland annat hur porvolymen ändras med tiden i en cementsuspension och i 
vilka olika faser hydratationen är uppdelad. De 4 små bilderna i figur 2.4 visar hur 
cementpastans struktur ändras med tiden. När bindningen och hårdnandet börjar beror på det 
initiala avståndet mellan partiklarna. 
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Figur 2.4 Hydratationsförloppet (Locher, Richartz & Sprung, 1976). Från 
Betonghandbok. 

Hydratationen gör att det utvecklas gelpartiklar på partiklarnas yta. Det ökar partiklarnas 
storlek. Om partiklarna är i kontakt kan det också utvecklas en förbindelse mellan partiklar 
som måste brytas exempelvis vid inträngningen. Partikelytan blir inte ”slät”. Figur 2.5 och 
Figur 2.6 visar hur hydratiserade cementpartiklar kan se ut. Figur 2.5 visar en cementpartikel 
(Alit) efter 20 minuters hydratation. 

 

 

Figur 2.5 C3S i lösningen mättad med kalciumhydroxid och gips. Skala, streck 
=1µm. 20 min. efter blandningen. Från Juenger et.al. (2005). 
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Figur 2.6 visar hur en cementpartikel (C3S ) ser ut efter 28 dagar gammal hydratation tagen 
med ESEM-mikroskop (Environmental scanning electron microscope). Mikrostruktur av 
cementpastan förstörs inte genom prepareringen av provet. Provet behöver inte torkas, så 
bilden är mycket realistisk. Det är lätt att förstå hur cement härdar när de här 
hydratationsprodukterna växer i varandra.  

 

 

Figur 2.6 ESEM-FEG-bild av hydratiserad trikalciumsilika (C3S) efter 28 dagar i 
rumstemperatur. Bilder från Tritthart & Häuβler (2003). 

Figur 2.7 visar värmeutvecklingskurvor för en fin (Uf Deg P12 som är UF12 i Figur 2.3) och 
en grov cement (ANL). Det syns att hos finare mald cement blir hydratationen större under 
viloperioden (ca 4 tim.), men speciellt efter viloperioden. Den momentana hydratationen som 
är mycket större hos finare cement p.g.a. en mycket större yta kan inte avläsas av figuren. 
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Figur 2.7 Värmeutvecklingskurvan. Lagerblad & Fjällberg (CBI-rapport 1:2003). 

Det finns ytterligare två processer som sker i bruket. Det är flockulering och härdning. 

Mellan partikar i bruket i det kolloida storleksområdet (d= 0–2,3 µm) är det mer ytaktiva 
krafter som påverkar deras beteende än tyngdkraften. När attraktionskrafterna är större än 
repulsionskrafterna flockulerar partiklarna i bruket. Partiklarna sedimenterar tillsammans i 
flockar om inte bruket är under omrörning. När repulsionskrafterna är större än 
attraktionskrafterna dispergerar partiklarna i bruket. 

För de grövre partiklarna är tyngdkraften den dominerande kraften för partikelbeteendet. 

Figur 2.8 och Figur 2.9 visar hur flockar av hydratiserade cementpartiklar kan se ut. 

 
Figur 2.8:  C3S + 2 % CaCl2 i lösningen mättad med Ca(OH)2 and CaSO4_2H2O, 
streck = 1 µm, (a) 30 min. efter blandningen , (b) 65 min., (c) 
158 min. Från Juenger et.al. (2005). 
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Figur 2.9 Cementpartikelform. SEM-bild (Scanning Electron Microscopy) av (a) 
hydratiserad cement efter 60 min. vid temperaturen 27º C och (b)  
hydratiserad cement efter 150 min. vid temperaturen 27º C. Bilder från 
Lei & Struble (1997). 

Härdningsprocessen är direkt relaterad till utvecklingen av gelpartiklarna och avståndet 
mellan partiklarna. Härdningen av bruket är större ju äldre hydratationen är med partiklarna i 
kontakt eller nära varandra. Om avståndet mellan partiklarna är så stort att gelpartiklarna inte 
kan växa i varandra kan bruket inte härda. 

 

2.3.1 Partikelforms- och avståndsändring p.g.a. hydratation 
Partikelform och avståndet mellan partiklarna i en volym fylld med injekteringsbruk ändras 
ständigt med tiden, som resultat av hydratationen. Den största förändringen sker i början när 
cement kommer i kontakt med vatten och efter viloperioden (ca 4 timmar). 

Figur 2.10 visar Powers (1962a) modell över en strukturförändring i en cementpasta. Där syns 
hur en cementpartikel ändrar sin storlek och binds med andra partiklar i systemet.  

Den diameterförändring som sker omgående vid kontakten med vatten är särskilt viktigt både 
för separation och för filtrering. Större partikeldiameterförändring ger större slutporositet i 
systemet. Större partikeldiameter ger större partikar som lättare fastnar i sprickor samt som en 
hydratiserad yta ger större friktion. 

            a)               b)  c)         d) 

    

Figur 2.10 Strukturutveckling hos cementpasta enligt Powers (1962a) modell. 
a) Direkt efter blandning b) Efter några minuter c) Vid bindning d) Efter 
några månader. Från Betonghandbok (1994). 
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2.4 SAMBAND MELLAN POROSITET, DENSITET, VCT OCH 
PARTIKELAVSTÅND VID INGEN HYDRATISERING I BRUKET 

Porositet ( n ) vid ingen hydratisering i systemet ( 0=HVV ) är definierad som 

 
H

P

V
V

n =   (ekv  2.2) 

där 

 CPH VVV +=   (ekv  2.3) 

Se figur 2.1. 

Vct-talet är definierat som ett massförhållande mellan vatten ( vm ) och cement ( cm ), 
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Sambandet mellan porositet och vct blir då 
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Samband mellan brukets densitet ( bρ ) och vct är 
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som en funktion av brukets densitet. 
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Figur 2.11 visar ändringen av porositeten och densiteten vid ändringen av vct i systemet. 
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Figur 2.11 Samband mellan porositet, densitet och vct i systemet utan hydratation 

Avståndet mellan partiklar i en volym är svårt att beräkna p.g.a. att partiklarna med olika 
partikelkurvor har olika partikelpackningsmöjligheter även om det antas att partiklarna är 
idealiska kulor. Enligt FCC-modellen (Face Centered Cube) (Graton & Fraser 1935) är 
medelavståndet mellan de närliggande partiklarnas ytor  

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−= 1

23
3

φ
πda   (ekv  2.8) 

där d är partikeldiameter och φ är volymkoncentration. Modellen antar att alla partiklar i 
systemet är lika stora och fördelade i rummet enligt figur 2.13.  

För system med injekteringsbruk blir  



 29

 n
vct

v

c
−=

+
= 1

1

1

ρ
ρ

φ .  (ekv  2.9) 

De två modellerna beskriver sambandet mellan avståndet mellan partiklarnas ytor och vct-
talet. 

Figur 2.12 visar avståndsberoende vid olika partikeldiameter vid olika vct. 
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Figur 2.12 Samband mellan avståndet mellan partiklarnas ytor och partiklarnas 
diameter vid olika vct 
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Figur 2.13 Antagen partikelfördelning i rummet i FCC-modellen 

Figur 2.14 illustrerar partiklarnas storlek, spridning och avstånd i 64x64x64 µm. Partiklarnas 
storlek och antal är beräknade från cementkurvan för UF12 och vct=2,5. De är spridda i 
rummet slumpmässigt med ett givet minimalt avstånd. De 5 000 största partiklarna, som utgör 
83 % av cementmassan, är plottade. Figur 2.15 är en skärning av Figur 2.14 vid x=44,7. Det 
syns att det är väldigt glest i bruket. 

 

Figur 2.14 En illustration av partiklarna spridda i en 64x64x64 µm kub. Partiklarnas 
storlek motsvarar cementkornskurvan för UF12 och partiklarnas volym 
motsvarar vct=2,5. 
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Figur 2.15 Skärning av Figur 2.14 vid x=44,7 

2.4.1 Förväntad slutporositet i bruket 
Ett sätt att uppskatta slutporositet i bruket är att jämföra den med silt som har partikelstorlek i 
samma storleksordning som mikrocement. Figur 2.16 visar maximal porositet (52 %) och 
minimal porositet (29 %) vid olika partikelarrangemang i rummet för en uniform silt. 

 

Figur 2.16 Arrangemang av lika stora kulor och beräknat maximum (arrangemang 
a) och minimum (arrangemang b) av porositet för olika jordar. Från 
Lambe & Whitman (1979). 
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Cementpartikelkurvan är inte uniformt fördelad. Se figur 2.3. Det kan därför antas att 
slutporositeten skulle kunna vara något mindre för cement, eftersom små partiklar kan fylla 
utrymmet mellan större partiklar. Detta kan betyda att bruket med 50-procentig porositet (ej 
hydratation) inte ger någon separation. 
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3 SEPARATIONSSTABILITET HOS 
INJEKTERINGSBRUK 

3.1 LITTERATURSTUDIE 

3.1.1 Powers (1939)  
Powers utvecklade en modell för separation för portlandcementpasta baserad på Poiseuilles 
lag om kapillärt vattenflöde. Den kraft som driver separation är gravitationskraften som 
trycker cementpartiklar nedåt och den kraft som motverkar separation är vattnets viskositet 
som motverkar vattenflöde genom cementpartiklarna. Hastigheten av vattenflödet beror på 
antal kapillarer, deras diameter och längd. 

Enligt Powers finns det två typer av separation. Det kan dels ske en normal separation utan 
kanalbildning, dels en separation med kanalbildning.  

Powers har utvecklat två modeller för att beskriva separation. En modell som beskriver 
separationens hastighet och en som beskriver separationens storlek. Modellen för 
separationens hastighet är delvis teoretisk, delvis experimentell, medan modellen för 
separationens storlek är helt experimentell. 

Modell för separationshastighet (Q): 
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I modellen står w för andel vatten per enhetsvolym i suspensionen och wi är andel immobilt 
vatten per enhetsvolym. cd är cementets densitet och fd är fluids (vattnets) densitet. 0k  är en 
konstant definierad som 
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där L’ är längden på en kapillär, L är vertikalt avstånd och kl är en faktor som beror på 
kapillärernas form och storleksfördelning. η är fluids viskositet, c är volymen cement per 
enhetsvolym av mix och σ är cementets specifika yta. A är provets skärningsyta. 

Powers modell för separationshastighet visar att hastigheten ökar i kubik med andelen vatten 
per enhetsvolym och minskar med cementets specifika yta i kvadrat. I modellen finns en 
parameter, wi, som betecknar vattenmassa som inte strömmar genom systemet. Den är bunden 
på något sätt till cementpartiklarna och är svår att bestämma. Dessutom är den i kubik vilket 
gör modellen ganska osäker.  
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Figur 3.1 visar en typisk separationskurva för en cementpasta med en separationshastighet på 
103 µm/sek. Separationshastigheten är konstant fram till slutet av processen. 

 

 

Figur 3.1  En typisk separationskurva för en cementpasta enligt Powers (1939). 

Vidare har Powers beskrivit hur systemet ändras med tiden under en pågående 
separationsprocess. Figur 3.2 och Figur 3.3 visar 4 typiska zoner i pastan där separation har 
skett.  

 Zon 1: rent vatten på cementpastans yta  

 Zon 2: en zon med konstant vattenhalt och konstant sedimenteringshastighet 

 Zon 3: ”transitions”-zon med variabelt vatteninnehåll och allt lägre 
sedimenteringshastighet 

 Zon 4: en zon med maximal kompakthet och med sedimenteringshastighet lika 
med 0.  

 



 35

 

Figur 3.2 En illustration av separationsprocessen baserad på experiment. Från 
Powers (1939). 

 

Figur 3.3 En illustration av separationsprocessen baserad på experiment. Från 
Powers (1939). 
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Figur 3.4 visar Powers modell som beskriver separationens storlek. Den är baserad på 
volymen av det överskridande vattnet ∆w. Det överskridande vattnet (∆w) bestäms med 
experiment genom att bestämma vilket vct som är på gränsen att ge separation. 

 

Figur 3.4 Diagram som illustrerar det teoretiskt största möjliga separations-
kapaciteten. Här antas att partiklarna bara rör sig vertikalt i systemet. 
Från Powers (1939). 

Modell för separationens storlek ∆H’: 
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∆w = volymen av överskridande vatten 

Den största svagheten med Powers modell för separationshastighet var immobilvattenfaktorn 
wi som representerade det vatten i systemet som inte ingick i vattenflödet. Den bestämdes 
genom experiment för varje cement. Man mäter separationshastigheten och genom ekvationen 
bestämmer man wi, som man kunde använda för andra vattencementtal. 
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Powers betraktade separation som ett resultat av sedimenteringsprocessen men i hans syn på 
sedimenteringen omfattades också konsolideringsprocessen. 

Enligt Powers är separationens storlek huvudsakligen en funktion av vct-talet, medan 
separationshastigheten mest påverkas av vct och cementets specifika yta. 

3.1.2 Steinour (1945) 
Steinour arbetade på samma forskningslaboratorium i Chicago som Powers och 
vidareutvecklade Powers modell för separationens hastighet (Q) och separationens storlek 
(∆H’). 
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c = absolut volym av cement per enhetsvolym av mix 

cB = maximal volym av cement per enhet av sedimenterad volym (maximum som kan fås för 
en given cement) 

dc = cementets densitet, g/cm3 

df = vattnets densitet, g/cm3 

g = gravitation, cm/sec2,(cirka 980) 

∆H’ = separationsstorlek. Det är förhållandet mellan den totala minskningen av provhöjden 
och den initiala provhöjden av bruket. 

k = lutningen av linjen √∆H’/c 

Q = separationshastighet, cm/s. Det är sättningshastighet av brukets yta. 

w = vattenvolym per enhetsvolym av mix, (w+c = 1). 

wB = minimal vattenvolym per enhet av sättningsvolym, (wB + cB = 1). 

wi = en term (använd i ekvationen för separationshastighet) vilken är konstant för en given 
cement som testats vid en given temperatur. Det är en korrektionsfaktor för vatten som inte är 
inblandat i flödet men representerar inte direkt volymen av sådant vatten. 

(w/c)m = minimalt vattencementförhållande (med absolut volym) för bruk av en given cement. 
Det bestäms med ekvation 7, Steinour (1945). 

η = vattnets viskositet, g/cm sec, (poises) 

σ = cementets specifika yta (på volymbasis), cm2/cm3. 

σw = cementets specifika yta (på volymbasis), cm2/cm3, bestämd med Wagners turbidiameter-
metod. A.S.T.M. Designation C115-42 

Steinour arbetade med att förbättra metoder för att bestämma faktorn wi och med en ny modell 
för separationens storlek. Modellen för separationens storlek är baserad på ett vct-tal som inte 
ger någon separation och på en koefficient som är lutningen av cH /'∆ . Modellen för 
beskrivning av separationen är fortfarande en funktion av vct-talet, fast mer noggrann. 
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För att använda ekvationen för att bestämma separationskapaciteten ∆H’ måste de 
experimentella konstanterna k och (w/c)m bestämmas genom två oberoende tester. 

Några faktorer som enligt Powers och Steinour påverkar separation av cementpastan är 
vattencementtal, wi, flockulering, cementets finhet och temperatur. Andra faktorer som kan 
minska separationshastighet och kapacitet är :  

 hög löslig alkali i klinker 

 hög C3A i klinker 

 långsam kylning av klinker 

 hög cementfinhet 

 hög tillsättning av gips 

 varm malning 

 tillsättning av kalcium klorid 

 exponerande av cement till luft … (Steinour, 1945). 

3.1.3 Tan et.al. ( 1987) 
Tan et.al. utvecklade en modell för cementpastans separation som baserades på 
egenviktskonsolidering. Han använde ekvationer för jämvikt, kontinuitet, Darcys lag om 
vattenflöde genom poröst material och principen om effektiv stress från jordmekaniken. Se 
Figur 3.5 och ekvation (3.6) som visar separation som en funktion av tiden. 

 

Figur 3.5  Konsolideringsmodell för separation av cementpasta. Från Tan et.al. 
(1987). 
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När ekvation (3.6) deriveras på t får man fram separationens hastighet (Q). 
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s(t) är separation av cementpastan vid tiden t. β är definierad som 
α
γγ

β fs −=  där γs är 

specifik vikt av cement, γf är specifik vikt av fluid och α är definierad som ασ
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d ' . σ’ är 

effektiv normal stress och e är portal. h0 är initial provhöjd och e0 är initial portal. λn är 
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permeabilitet och är definierad som )1(0 eKk += och t står för tiden. 

Tan anser att konsolideringen är den dominanta processen som styr separationen, men han 
arbetade bara med cementpasta med låga vct-tal; vct mellan 0,4 och 0,6. Hans försök att 
verifiera modellen visar att den stämmer med mätdata i början och en tid under processen 
men att den inte kunde förutsäga slutet av processen. Hans modell (1987) tog inte 
hydratationsprocessen med i beräkningen som en faktor som påverkar separationen. 

3.1.4 Tan et.al. (1997)  
Tan et.al. (1997) utvecklade ytterligare sin egenviktskonsolideringsmodell genom att ta 
hänsyn till hydratationsprocessen som en faktor som påverkar separationen hos cementpastan. 
Han använde ödometer för att mäta portal och effektiv stress vid olika tider och definierade 
styvheten i systemet som en funktion av tiden. Han baserade sin modell på Terzaghis 
konsolideringsmodell. Se Figur 3.6. 

 

Figur 3.6 Terzaghis konsolideringsmodell 
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I den nya modellen är styvheten β också en funktion av tiden som föreställer 
hydratationsprocessen i cementpastan. 

 t10 βββ −=  (ekv  3.8) 

Figur 3.7 visar två olika kurvor för separation. En kurva visar separation utan kanalbildning 
som Tans modell kunde beskriva och en kurva visar separation med kanalbildning som 
modellen inte kunde beskriva. Vid kanalbildning sker separationen snabbare och blir större. 

 

Figur 3.7 En typisk separationskurva. Från Tan et.al. (1997). 

Figur 3.8 visar verifiering av Tans et.al. (1997) modell. Vctvikt=Vctvolym/3,15=1,4/3,15=0,44. 
Figuren visar två system med 500 mm höjd och 2 000 mm höjd. 

Separationen i det första systemet är ungefär 6,5 mm, vilket motsvarar 1,3 % . I det andra 
systemet är separationen ungefär 9 mm eller 0,45 %. Experimentell och teoretisk kurva 
stämmer ganska väl för en relativt liten separation och höga provkroppar. Om modellen skulle 
kunna förutsäga separation med samma noggrannhet för större vct och lägre provkroppar är 
inte verifierat. 
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Figur 3.8  Verifiering av Tan et.al. (1997) modell, vctvikt = 1,4/3,15 = 0,444 

Enligt Tan et.al. (1997) är separation ett resultat av både sedimentering och konsolidering vid 
vctvolym = 1,6 (vct = 0,51). Vid vctvolym = 1,4 (vct = 0,44) dominerar konsolidering. 
Kanalbildning är karakteristisk för sedimentering. Cementpastans styvhet ändras inte mycket 
efter 20–30 minuter, men ändras signifikant efter 60 minuter. 

Modellerna enligt Tan et.al. (1987) och (1997) är baserade på jordmekaniska faktorer i 
systemet som permeabilitet k, porvatten tal e och effektivstress σ’. Modellen (1997) kan också 
beskriva konsolideringen som minskar med den ökade styvheten. Dock gäller modellen enbart 
för tjocka cementpastor. 

Alla tidigare modeller som har diskuterats utvecklades med vanliga portlandcement som 
motsvarar ungefär ANL-cement i figur 2.3 och är inte verifierade med mikrocement. 
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3.1.5 Houlsby (1990) 
Houlsby (1990) studerade bland annat betydelsen av vct-talet för separationsstabiliteten. 

 

Figur 3.9 Separationshastighet och slutseparation för olika vct (volymrelation) 
som funktion av tiden, höger exempel av 12:1-bruk (Houlsby, 1990). 
Figuren föreställer resultat av höga provkroppar. 

Houlsby drar slutsatsen att tunnare bruk separerar snabbare och ger större slutseparation än 
tjockare bruk. Se Figur 3.9. 
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Figur 3.10  Hål i bruket i provkroppen som resultat av valvbildning och sättningar i 
simulerat injekteringshål (Houlsby, 1990). 

Houlsby (1990) mätte separation i en hög och smal provkropp (9,1 m och 63,5 mm diameter) 
med avsikt att simulera separation i ett injekteringshål, både vertikalt och vinklat (300). Se 
Figur 3.10. En av observationerna visade förekomst av hål fyllda med vatten. Han anser att 
det är ett resultat av valvbildning och sättningar i systemet. 

3.1.6 Yang et.al. (1997) 
Yang et.al. (1997) undersökte interpartikelpotential och sedimentation hos 
cementsuspensioner. Han använde sig av DLVO-teorin för kolloida system på cementpasta 
för att undersöka dess eventuella flockulering och koagulering. Han fokuserade på 
korrelationen mellan interpartikelpotentialen och sedimentstrukturen. Han antar att sediment 
från stabila dispergerade suspensioner visar partikelstorleksgradient på höjden. Större 
partiklar ligger på botten. Sediment från flockulerade och koagulerade system visar däremot 
inte på någon partikelstorleksgradient. 

Yang gjorde olika sedimenteringsförsök genom att blanda cement med avjoniserat vatten och 
ren alkohol (99,99 %). Han blandade 52 ml suspension med vct=1 och provade det i ett 
provglas med 27 mm provdiameter. Det ger en provhöjd av ca 90 mm. Figur 3.11 och Figur 
3.12 visar Yangs försöksresultat. I Figur 3.11 visas separationen för alkoholblandningen 
omvänd (1,0=0,0 och 0,0=1,0). 

Figur 3.12 visar partikelstorleksgradient i en sedimenteringskropp från en cement–alkohol-
suspension men inte i en sedimenteringskropp från en cement–avjoniserat vatten-suspension. 
Det visar att cement–vatten-suspensionen inte är dispergerad, utan snarare flockulerad eller 
koagulerad. 
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Figur 3.11 Sedimenteringsförsök med DI-vatten och alkohol. Från Yang (1997). 

 

Figur 3.12  Partikelstorleksfördelning i sedimenterad cement i (a) cement–alkohol-
dispersion och (b) cement–DI-vatten-suspension. Den vertikala axeln 
visar cementvolymprocent för ett partikeldiametersområde. Från Yang 
(1997). 
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3.1.7 Eriksson, Dalmalm, Brantberger & Stille (1999) 
Erikson et.al. (1999) studerade separationsstabilitet hos cementbaserade injekteringsmedel 
som funktion av vct, kornstorlek, provhöjd, ålder och lutning av provkroppen.  

Figur 3.13 visar separation som funktion av cementålder. Enligt Eriksson et.al. (1999) kan 
mikrocement på grund av sin höga reaktivitet vara känslig för åldring. Figuren visar 
skillnaden i separationen för en nyproducerad och 7 månader gammal UF12-cement. Den 
nyproducerade cementen visade större separation och enligt Eriksson et.al. (1999) kan det 
vara på grund av olika grad av flockulering.  

 

Figur 3.13 Separation vid olika cementålder. Ultrafin 12, vct 2,5, provhöjd 36 cm. 

Figur 3.14 och Figur 3.15 visar hur separationen påverkas vid olika lutningar och höjder av 
provkroppar. 

 

 

Figur 3.14 Separation, Vsep/V0, vid olika lutning, enstaka rör, 24 timmar. 
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Figur 3.15 Separation, Vsep/V0, vid enstaka rör och kombinationer av rör, 24 
timmar, Vert + hor anger summan av separationen i de enstaka 
horisontella och vertikala rören. 

Kan separation för horisontella och vertikala kroppar uppfattas som en funktion av 
provkroppshöjden om man delar t.ex. kombination A i två system? Se Figur 3.15. 

Eriksson et.al. (1999) anser att provhöjd och lutning påverkar också slutseparationen. Vid 
låga provhöjder var separationen snabbare. Ett bruk med betydande separation (hög vct) ger 
en mindre separation vid lägre provkroppar och när lutningen närmar sig horisontalplanet.  

3.1.8 Rosquoet et.al. (2003)  
Rosquoet et.al. har studerat sedimentering hos injekteringsbruk gjord med portlandcement. 
Hans definition av sedimentering omfattar både sedimentering och konsolidering. Han 
använde γ-densitometer för att mäta densitetsförändring i en provkropp med 1 400 mm höjd 
och 94 mm diameter. 

Figur 3.16 visar att separationen är 200 mm (14,29 %). Vid starten har bruket samma densitet 
oberoende av höjden. Figuren visar hur densiteten ändras med tiden, medan separationen 
pågår. Rosquoet konstaterar att densiteten uppnår maximalt värde vid botten och minskar med 
höjden. 

Figur 3.16 visar att det finns en separations- och en konsolideringsfront medan separationen 
pågår (256 min) och att densiteten inte ändras under separationen mellan de två fronterna. 

Under samma tid ökar densiteten i de skikt som ligger under konsolideringsfronten medan 
skikten ovanför separationsfronten blir vatten. Senare, när de två fronterna träffas, slutar 
separationen. 

I den översta delen av provkroppen minskade densiteten från den initiala densiteten. Det kan 
vara p.g.a. kanalbildningen i bruket. Kanalerna i den översta delen minskar densiteten, samt 
att de minsta partiklarna kan spolas upp till brukets yta, vilket också minskar densiteten. 

P.g.a. att Rosquoet inte skiljer på sedimentering och konsolidering i systemet försöker han 
inte diskutera vilken densitet som motsvarar gränsdensiteten mellan sedimenteringen och 
konsolideringen.  

Medelseparationshastighet=200 mm/256 min=13 µm/sek. 
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Figur 3.16 Densitetsprofiler för en cementpasta vid vct=1 under 7 timmar och 12 
minuter. Från Rosquoet et.al. (2003). 

Figur 3.17 visar mätresultat för start- och slutdensitet (efter 24 timmar) för olika vct. Vid låga 
vct (0,35 och 0,4) är densitetsförändringen väldigt liten. Figuren visar att även vid vct=0,5 
förkommer 7 % separation. Kurvan för vct=0,45 och 24 timmar visar en stor 
densitetsavvikelse. Det kan bero på valvbildning i systemet på den platsen. 

Under separationsprocessen i ett system sker densitetsgradientsuppbyggnad som resultat av 
konsolideringen. System med högre vct ger större densitetsförändring p.g.a. att densitets-
skillnaden mellan en initial densitet och en slutdensitet för ett givet system är större för 
system med högre vct. 

 

 

Figur 3.17 Densiteten efter 24 timmar för olika vct-tal. Från Rosquoet et.al. (2003). 
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3.1.9 Slutsats 
Litteraturstudien har visat att separation är en process som styrs av flera faktorer som vct, 
cementets specifika yta, vattnets viskositet, provkroppshöjd och hydratation. Vct-talet är den 
enskilt viktigaste faktor som påverkar separationsstabiliteten hos injekteringsbruket. 

Faktorer såsom kornstorlek, kornkurva och provkroppshöjd har inte studerats lika detaljerat 
som vct-talet.  

Ett antal modeller av olika författare har presenterats. Dessa modeller kan användas för att 
bestämma separationens hastighet och storlek, men de är framtagna framför allt för tjocka 
cementpastor gjorda med vanligt portlandcement och är inte verifierade för injekteringsbruk 
med högre vct och mikrocement som har mycket större specifik yta. 

Det har konstaterats att cementpastan oftast är en flockulerad suspension och att det inte 
förekommer partikelstorleksgradientuppbyggnad i den under en separationsprocess, vilket är 
en viktig faktor för slutporositeten i systemet och därmed separationens storlek. 

Det finns dock frågor som inte är besvarade. Det finns inte någon klar bild av hur 
slutporositeten påverkas med olika kornkurvor och vid olika hydratationsgrad. Andra 
inverkande faktor kan vara provkroppshöjden som i injekteringssammanhang skiljs från andra 
användningsområden för cement. 

3.2 SEPARATIONSBESKRIVNING (EN KONCEPTUELL MODELL) 

3.2.1 Sedimentering och konsolidering i bruket  
Utöver hydratationen, flockuleringen och härdningen kan ytterligare två processer ske i 
bruket. Det är sedimentering och konsolidering. Det är enligt Tan et al (1997) de processerna 
som orsakar separation i bruket. 

Figur 3.18 illustrerar beståndsdelar av ett separerat bruk. 

. 
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Figur 3.18 Ett prov med injekteringsbruk som har separerat. En del av det 
separerade vattnet är resultat av sedimenteringen och en del är resultat 
av konsolideringen av bruket. 

Sedimentering är en process i bruket när cementkornen, som är spridda i en viss volym, faller 
ned på grund av sin tyngd. Processen är avslutad när alla korn i bruket inte har någon ”fri 
väg” att falla ytterligare. Stokes lag kan användas för att beräkna sedimenteringshastigheten 
för en partikel i stillastående suspensioner där bara gravitationen påverkar sedimenteringen. I 
injekteringsbruket förekommer andra processer, som till exempel attraktion och repulsion 
mellan partiklar, som påverkar sedimenteringen. Det gör det svårt att använda Stokes lag för 
beräkning av sedimenteringshastigheten hos bruket. Det som kan vara viktigt vid 
sedimenteringen är att veta om partiklarna sedimenterar som enskilda partiklar eller om de 
sedimenterar i flockar. Om de sedimenterar som enskilda partiklar skulle det ge en sortering 
så att de grövre partiklarna blir koncentrerade mot botten och fina partiklar mot överdelen, 
eftersom sedimenteringshastigheten enligt Stokes lag är proportionell mot kvadraten på 
partikeldiametern. Om det inte förekommer någon sortering av partiklarna kan det tyda på att 
cementpartiklarna är flockulerade. 

Konsolideringen börjar när kornen i systemet har fått kontakt med varandra. Då börjar kornen 
att tryckas ihop p.g.a. tyngden av de korn som ligger ovanpå. Då trycks porvatten ut till skikt 
ovanpå och kommer till slut upp till överytan. Med Terzaghis konsolideringsekvation skulle 
man kanske kunna beräkna konsolideringen av bruket vid större provkroppshöjder. Det blir 
svårt för provkroppshöjder i mikrometerskala där cementpartiklarna samtidigt ändras p.g.a. 
hydratationen. Partikeländringarna kan bli relevanta i relation till provkroppshöjden och 
partikeltyngden i ett sådant system. De kan dominera över en eventuell konsoliderings-
process. Ett annat problem kan vara flockuleringskrafter mellan partiklar i finmalda cement. 

3.2.2 Tidsperspektiv över processer i bruket under separationen 
Alla de processer som har beskrivits kan verka samtidigt eller en efter en. De kan också vara 
beroende av varandra.  

Hydratationsprocessen börjar vid tidpunkt t0 dvs. när cement och vatten kommer i kontakt. Se 
Figur 3.19. Fas 1 är förloppet mellan t1 och t0 och omfattar blandningstid, omröringstid och 
pump- eller hällningstid av bruket. Ju längre fas 1 är, desto mera hydratationsprodukter har 
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utvecklats. Det påverkar hur tätt cementpartiklarna kommer att packas senare under 
sedimenterings- och konsolideringsprocessen. En längre fas 1 borde ge en större ändring av 
cementpartikeldiameter som borde ge en större slutporositet och mindre separation i systemet. 
Hydratationen pågår i dagar men för vårt problem har den betydelse fram till t2, när 
separationen är avslutad. 

Separationsprocessen börjar vid tidpunkt t1 med sedimenteringsprocessen. Hur länge 
sedimenteringen pågår beror bland annat på hur stort det fria avståndet är mellan partiklarna. 
Om det fria avståndet är lika med 0 då sker det inte någon sedimentering i systemet. 

Konsolideringen i systemet startar när det samlas ett tillräckligt tjockt skikt med partiklar på 
botten av systemet. Om sedimenteringstiden är lika med 0 då börjar konsolideringen vid 
tidpunkt t1. 

Separationen är avslutad vid tidpunkt t2 när hela systemet har konsoliderat färdigt. Hela 
separationsprocessen betecknades som fas 2. 

För att bruket ska börja härda måste partiklarna bindas till varandra. För att bindning ska 
kunna starta så måste partiklarna eller partiklarnas gelprodukter vara i kontakt. Därför startar 
härdningen samtidigt som konsolideringen. Härdningen borde motverka konsolideringen. En 
större ändring av cementpartikeldiameter och därmed starkare bindningen borde ge en mindre 
konsolidering. 

 

Figur 3.19 Tidsperspektiv över processer under brukets blandning och 
separationsförsök eller injektering. Fas1 = t1 – t0 = blandningstid + 
omröringstid + pump-/hällningstid . Fas2 = t2 – t1 = separationstid. 
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Generellt kan man säga att sedimenteringen och konsolideringen orsakar separation i 
systemet, medan hydratationen, härdningen och flockuleringen borde minska den. 

3.2.3 En helhetsbild för hur separation sker i ett prov  
Med utgångspunkt från den konceptuella bilden av inverkande processer och de 
karakteristiska egenskaperna hos cementen i systemet kan en helhetsbild av hur 
sedimenteringen och konsolideringen sker i ett system skapas. För denna analys delas 
systemet in i flera skikt. Se Figur 3.20 

Det antas att i de övre skikten (1, 2) pågår sedimentering och i de lägre skikten (3, 4) pågår 
konsolidering. Det kan sägas att skikt 1 inte förflyttas utan att en del partiklar sjunker från 
detta skikt till skikt 2 och att en del partiklar sjunker till skikt 1 från skiktet ovanpå. Om de 
större partiklarna skulle sjunka snabbare än de mindre partiklarna skulle det resultera i att en 
partikelstorleksgradient byggs upp i systemet. Om partiklarna flockulerar och sedimenterar i 
flockar skulle partikelstorleksgradienten i systemet helt utebli. Skiktets höjd förändras inte. 
Det kan inte på samma sätt sägas att partiklarna från skikt 3 sjunker till skikt 4. Vid 
konsolideringen i skikt 4 minskas skikthöjden. Samtidigt sjunker skikt 3 lika mycket som 
skikt 4 har konsoliderat och skikt 4 sjunker lika mycket som skiktet under har konsoliderat. 
Det förekommer inte någon partikelutväxling mellan skikten, men skiktets höjd förändras 
med konsolideringen. Uppbyggnad av en partikelstorleksgradient kan inte ske. 

Detta betyder att man kan uppfatta ett bruk där partiklarna inte är i kontakt som att enskilda 
partiklar eller flockar rör sig (sjunker) i bruket (Stokes lag) och ett bruk där partiklarna är i 
kontakt som att ett helt skikt rör sig neråt (Poiseuilles lag om vätsketransport och Terzaghis 
lag om konsolidering). 

 

Figur 3.20 Ett system som har olika densitet på höjden. I skikt 1 och 2 har 
partiklarna inte kontakt med varandra medan partiklarna i skikten 3 och 
4 är i kontakt. 
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3.2.4 Separationsutveckling 
Med utgångspunkt från ovanstående beskrivning kan en diskussion föras om hur separation 
uppkommer och utvecklas. 

Vid början av separationen (t=t1) antas att brukets densitet är konstant och att partiklarna i 
hela bruket antingen kan vara i kontakt eller inte. Det finns två karakteristiska linjer som delar 
systemet i tre delar. De kan kallas för separations- och konsolideringsfront. Se Figur 3.21. 
Separationsfronten är gränsen mellan separerat vatten och brukets yta. Konsolideringsfronten 
är gränsen mellan bruket med initial densitet på den övre sidan och bruket med högre densitet 
på undersidan. Vid separationsstarten ligger separationsfronten på brukets yta och 
konsolideringsfronten ligger på botten. 

I fall när partiklarna inte är i kontakt vid separationsstarten finns det inte något skikt av bruk 
på botten som kan pressas ned av ett skikt ovanpå, utan partiklarna bara sjunker nedåt. Det är 
då bara sedimenteringen som pågår i systemet. Med tiden samlas ett skikt på botten där 
partiklarna är i kontakt. Densiteten i det skiktet är konstant fram tills det att det finns en 
tillräckligt tyngd i den övre delen av skiktet som kan börja pressa den nedre delen av skiktet. 
Då startar konsolideringsprocessen från botten av systemet. Det betyder att vi har en 
konsolideringsfront som är botten och en sedimenteringsfront som är toppen av det skiktet.  

I den översta delen av systemet har vi separationsfronten som följer brukets yta som sjunker 
ned med sedimenterings- och konsolideringstakten, dvs. separationen är summan av både 
sedimenteringen och konsolideringen. Mellan separationsfronten och sedimenteringsfronten 
pågår sedimentering. Under denna process skulle större partiklar kunna sjunka snabbare än 
små partiklar, enligt Stokes lag. Om så sker byggs en partikelstorleksgradient upp i systemet. 
Om det inte sker någon partikelstorleksgradientuppbyggnad i systemet kan det betyda att 
systemet är flockulerat och att partiklarna sjunker i grupper eller att avståndet mellan 
partiklarna är så litet att det inte finns tillräckligt med utrymme för partikelplatsbyten. 

När sedimenteringslinjen träffar separationslinjen är sedimenteringen avslutad. 
Konsolideringen kan dock fortsätta vidare. Den slutdensitet som system kan uppnå är 
beroende av belastning och därmed av provhöjden. Från botten av provet kan slutdensiteten 
vara konstant (ρmax=den maximala densiteten) om partiklarna är packade så tätt att en 
ytterligare belastning inte ökar densiteten i systemet. 
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Figur 3.21 Konceptuell separationsmodell för system när partiklarna inte är i 
kontakt vid separationsstart. 

3.2.5 Hydratationens och flockuleringens påverkan på 
separationen  

Sedimenteringen och konsolideringen orsakar separationen men flockuleringen och 
konsolideringen har stor påverkan på storleken på separationen. 

Hydratation 
P.g.a. hydratationsprodukter på partiklarnas yta kan partiklarna inte packas så tätt som 
exempelvis ett inert material under sedimenteringen och konsolideringen. Se t.ex. Figur 2.5. 
Det ökar porositeten i slutseparerat bruk under fas 2. Sedan under fas 3, med fortsatt 
hydratisering, fylls en del porer med hydratationsprodukter. Det minskar porositeten i bruket, 
men separationsprocessen är då avslutad. 

Flockulering 
Figur 3.22 visar tre partiklar (1, 2 och 3) som anses har flockulerat. Flockuleringen innebär att 
attraktionskrafter verkar mellan dem. Det gör att partiklarna sedimenterar som en flock. När 
de träffar partiklarna under kan partikel 1 inte fortsätta att sedimentera ytterligare. 
Attraktionskrafterna mellan den och partiklarna 2 och 3 håller den uppe. Resultatet blir en stor 
por under flocken.  

Nya flockar fortsätter att sedimentera och ökar egenvikten på partiklarna 1, 2 och 3. 
Egenvikten måste vara större än attraktionskrafterna för att partikel 1 ska kunna brytas ur 
flocken och konsolideras. Det skulle minska porositeten och öka separationen.  

Ovanstående diskussion visar att konsolideringsbidragens storlek är beroende av brukets 
egenvikt och kompressibilitet. Kompressibilitetskoefficient i jordmekaniken definieras av 
Lambe & Whitman (1979) som  

 av = - ∆e/∆σv.  (ekv  3.9) 



 54 

Ekvationen visar att kompressibiliteten ökar med porositeten dvs. portalet e och minskar med 
lasten σv. Det är likadant i bruket.  

I ett flockulerat bruk påverkas (ökar) porositeten med attraktionskrafterna också och med det 
ökar kompressibiliteten.  

I ett bruk som inte är flockulerat finns det inga porer som orsakats av flockulering, vilket 
minskar kompressibiliteten och konsolideringsbidraget vid separationen av bruket. Bruket 
separerar mera genom sedimenteringen. 

Denna process påverkar storleken på separationen olika mycket beroende på vct, provhöjd 
och cementsort. De tre faktorerna har stor påverkan på flockuleringsgrad och egenvikt och i 
och med det också på separationen. 

 

Figur 3.22 En illustration av hur olika processer påverkar porositeten i bruket. 
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3.2.6 Definitioner av olika densitet i slutseparerat bruk 
ρhögstaskiktet är densiteten i det högsta skiktet i ett slutseparerat bruk. Den är ett resultat av 
sedimenteringen, hydratationen och flockuleringen i bruket. Ingen konsolidering sker i det 
högsta skiktet. Den kan kallas också för sedimenteringsdensitet. Se Figur 3.23. 

ρbotten är densiteten på botten i ett slutseparerat bruk. Den påverkas av alla processer i bruket. 

∆ρ = ρbotten - ρhögstaskiktet. Det är en mått på konsolideringsbidraget av separationen i bruket. 
Konsolideringen är beroende av brukets egenvikt och kompressibilitet.  

 

Figur 3.23 En illustration av processernas olika separationsbidrag vid separationen 
samt densitetsförändringen i ett slutseparerat bruk. ∆H=separation. 
ρhögstaskiktet  är resultatet av sedimenteringen, hydratiseringen och 
flockuleringen i bruket. ρbotten är resultatet av sedimenteringen, 
hydratiseringen, flockuleringen och konsolideringen i bruket. ∆ρ=ρbotten-
ρhögstaskiktet är ett mått på konsolideringen i bruket. 

3.2.7 Frågor som är viktiga för separationsprocessen (slutsatser) 
Med utgångspunkt från ovanstående diskussion om vilka parametrar och processer som kan 
vara viktiga för brukets separationsstabilitet, kan det ställas några frågor som borde besvaras i 
avhandlingen.  

• Vilken packningsförmåga har cementpartiklar i bruket? 

• Finns det en partikelstorleksgradient i systemet? 

• Finns det en densitetsgradient i systemet? 

• Hur stor är separationstid, hastighet och storlek som funktioner av vct, 
kornstorlek och provhöjd? 

• Sker separationen under själva injekteringen eller börjar den efter att 
injekteringen är avslutad? 
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• Vilken cementkurva är kritisk när flockuleringen är så stark att 
konsolideringen inte kan bryta flockar vid en given provhöjd? 

Dessa frågor har studerats genom utförande av olika provningar vilket redovisas i kapitel 3.3. 

3.3 EGNA FÖRSÖK 

3.3.1 Inledning 
Litteraturstudien har visat att både sedimentering och konsolidering kan orsaka separation, 
men vi vet inte när de två processerna uppträder. Tan (1997) drog en gräns vid cirka 
vctvolym=1,5 (cirka vct=0,5, räknat på vikten), men det verkar lågt. Gränsen är troligen också 
en funktion av cementkornkurvan p.g.a. att avståndet mellan partiklar minskar när antalet 
partiklar ökar i samma volym. Hydratation och flockulering påverkar separationsstabilitet, 
men i vilken grad är inte känt. De flesta undersökningarna i litteraturstudien är gjorda med 
cementpasta av vanligt portlandcement och låga vct-tal. 

Syftet med de egna försöken är att förstå hur separationen sker och se om samma parametrar 
påverkar separationen hos injekteringsbruk på samma sätt som hos vanlig cementpasta och att 
undersöka hur provkroppshöjden påverkar separationsförloppet. 

3.3.2 Beskrivning av utförda försök 
Det har bedömts att de fyra viktigaste faktorerna som påverkar separationsstabiliteten hos 
injekteringsbruk är vct-talet, cementkornskurvan, provkroppshöjden och hydratationstiden. 
Provkroppshöjd och separationshastighet är av största betydelse för separation av 
injekteringsbruk. Det är viktigt att veta hur snabbt separation kan ske och om det finns någon 
konsolidering av bruket i en bergsspricka med höjd i µm-skala. 

Separation som funktion av vct 
Figur 3.24 visar provuppställningen för separationsprovning med tre olika vct-tal. Vct är 0,8, 
1 och 2. Provkroppshöjden är cirka 250 mm och cementet är INJ30. Syftet med försöken är att 
mäta separationens storlek och hastighet och se om systemet når stabilitet vid samma 
porositet vid olika vct-tal. 

 

Figur 3.24 Separationsprov som funktion av vct 

Separation som funktion av cementkornkurva 
Figur 3.25 visar provuppställningen för separationsprovning med tre olika cement. De cement 
som användes för provningen är UF12, INJ30 och ANL. De är valda p.g.a att det är relativt 
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stor skillnad mellan deras kornkurvor och skillnaden i resultat borde vara tydlig. ANL bedöms 
som en grov cement, UF12 bedöms som en mycket fin cement och INJ30 bedöms som relativt 
fin cement. Provkroppshöjden är cirka 250 mm.  

Syftet med försöken är att undersöka hur separationen påverkas med olika cementkurvor. 
Mikrocement har mycket mindre partiklar som ger mycket större yta. Mindre partiklar kan 
påverka separationshastigheten och flockuleringen, samt att större cementyta påverkar 
hydratationsgraden. 

 

Figur 3.25 Separationsprovförsök med cement som har olika cementkornskurvor. 

Separation som funktion av provkroppshöjden 
Figur 3.26 visar provuppställningen för separationsprovning med olika provkroppshöjder. Där 
varierades både cement och vct-tal. Provkroppshöjden 250 mm motsvarar ungefär standard 
och 700 respektive 10 och 5 mm avviker betydligt från denna. Dessutom är 10 mm en låg 
höjd som vi vill undersöka samtidigt som det fortfarande är möjligt att mäta separationen 
relativt noga och enkelt. 

Syftet med försöken är att undersöka hur mycket provkroppshöjden påverkar 
separationsstorleken. 



 58 

 

Figur 3.26 Separationsprov som funktion av provkroppshöjden 

Separation som funktion av hydratationstid (fas 1) 
Figur 3.27 visar provuppställningen för separationsprovning vid två olika hydratationstider 
(fas 1). t1-t0 visar längden av fas 1 dvs. från det att blandningen av bruket startar tills bruket är 
hällt i provglaset. Se Figur 3.19. Provet är gjort med INJ30 och UF12. 

Syftet med försöket är att undersöka hur mycket hydratationen kan påverka separationen. 

 

Figur 3.27 Separationsprov som funktion av hydratationstid 

Separation som funktion av hydratation och flockulering (försök 
med alkohol och vatten) 

Figur 3.28 visar provuppställningen för hydratations- och flockuleringspåverkan med olika 
vct/act hos en grövre cement (ANL) och en finare cement (UF12). Alkohol uppmättes i ml för 
att behålla samma partikelavstånd som med vatten. Act = alkohol [ml]/cement [g]. Vid 
alkoholförsöken användes 2 dl alkohol. 

Syftet med försöket är att se hur mycket hydratation och flockulering minskar separationen 
hos olika cement. 
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Figur 3.28 Separationsprov som funktion av hydratation och flockulering 

Prov för att bestämma om sedimentering pågår i systemet  
Figur 3.29 visar en provanordning med en kon i bruket som samtidigt hänger på vågen. 
Konens specifika vikt är högre än brukets. Vågen mäter en eventuell ändring av konens vikt. 
Syftet med försöket är att bestämma om sedimentering sker i systemet. En speciell utrustning 
har tagits fram. 
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Figur 3.29 Prov för att bestämma om sedimentering pågår i systemet 

3.3.3 Separationsförloppets beroende av vct-talet 
Figur 3.30 illustrerar separation av två system med olika vct. 

 

Figur 3.30 Systemändring när vct ökar 
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Hypotes  
Separationsstorlek 
När vattenandelen ökar i bruket då ökar det initiala avståndet mellan cementpartiklarna. 
Brukets densitet (ρ) och viskositet (µ) minskar också. Det större initiala avståndet gör att 
storleken på separationen blir större. Se Figur 3.31. 

 ∆H lägre vct < ∆H högre vct (ekv  3.10) 

Separationshastighet 
Separationshastigheten beror på sedimenteringshastigheten och konsolideringshastigheten. 
Vid högre vct-tal dominerar sedimenteringshastigheten. Vid låga vct-tal är 
separationshastigheten i princip konsolideringshastigheten. 

I bruket med större vct störs partiklarna mindre av andra partiklar när de sjunker i vattnet. Det 
borde ge en större partikelhastighet. Större partikelhastighet (sedimenteringshastighet) ger 
större separationshastighet.  

När vattnet strömmar genom kapillärer i systemet med bruk med låga vct-tal och bruket 
ovanför fungerar som tryckkraft (Poiseullies lag om kapillärflöde) ger ett större ”avstånd” 
mellan partiklarna bredare kapillärer. Detta i sin tur ger en snabbare vattenströmning genom 
bruket. Det betyder att separationshastigheten (konsolideringshastigheten) borde öka med 
ökande vct. 

Porositets- och densitetsändring 
En ökning av vct minskar koncentrationen av cementpartiklar och ger en lägre initial densitet. 
Detta minskar egenvikten som driver konsolideringen. Resultatet blir något lägre densitet på 
botten i bruket med högre vct. 

 ρbotten lägre vct > ρbotten högre vct (ekv  3.11) 

När initialdensiteten är mindre än sedimenteringsdensiteten (ρhögstaskiktet ) blir ρhögstaskiktet lika 
stor för olika vct. 

 ρhögstaskiktet lägre vct  = ρhögstaskiktet högre vct (ekv  3.12) 

på grund av att cementpartiklarna har samma cementkurva och är lika mycket hydratiserade. 
Flockuleringsgraden borde inte heller skilja mycket om vct är i samma storleksordning. Figur 
3.31 illustrerar hypotesen. 

Konsekvensen av (3.11) och (3.12) blir 

 ∆ρ lägre vct > ∆ρ högre vct (ekv  3.13) 
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Figur 3.31 Modell för separation och densitetsändring i bruket för olika vct 

Uppmätta resultat  
Separationsstorlek 
Figur 3.32 visar hur separationen ökar från 7 % för vct=0,8 till drygt 50 % för vct=2. Enligt 
mätningen är det största vct-tal som inte skulle ge någon separation för cement INJ30 och 
provkroppshöjden 250 mm något under vct 0,8.  
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Figur 3.32 Uppmätt separation som funktion av tiden vid olika vct. Cement INJ30, 
provhöjd=250 mm, provdiameter=100 mm. 

Separationshastighet 
Figur 3.33 visar att partiklar (brukets yta) i bruket med högre vct separerar snabbare, vilket 
stämmer med hypotesen. Den visar också hur brukets yta håller en ganska konstant hastighet 
fram till slutet av processen i alla tre försöken.  

Om man med Stokes lag  

 g
d

v fs

µ
ρρ

18
)(2

max

−
=  (ekv  3.14) 

υ = partiklarnas hastighet 

d = partiklarnas diameter 

ρs = partiklarnas densitet = 3150 kg/m3 

ρf = fluids densitet  

µ = fluids dynamiska viskositet  

g = gravitation  

räknar medelpartikeldiameter med uppmätta separationshastigheter för olika vct får man det 
resultat som redovisas i Tabell 3.1. 
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Tabell 3.1 Parametrar i systemet för olika vct 

Vct ρs 
[kg/m3] 

ρf 
[kg/m3] 

µ 
[Pa*s] 

Uppmätt υ 
[mm/min] 

Beräknad 
d med 

ekvation 
3.14 
[µm] 

Motsvarar 
massa [%] 
från figur 

2.3 

2 3 150 1 290 0,003 0,8 6,28 48 
1 3 150 1 520 0,01 0,5 9,68 60 

0,8 3 150 1 610 0,017 0,1 5,6 40 
• ρf är uppmätt med en densitetsmätare  

• µ är uppmätt med rotationsviskosimeter 

Beräknad medelpartikeldiameter för vct 2 ligger närmast den medelpartikeldiameter som 
motsvarar 50 % av massan enligt kurvan från figur 2.3. Det kan betyda att sedimenteringen är 
den dominanta processen i det här systemet. 

Stokes lag stämmer ganska bra för vct 2 där avståndet mellan partiklar är större, däremot för 
lägre vct-tal där partiklarna kan störa varandra och flockuleringen kan ha en större påverkan 
stämmer den inte så bra. 

Fluidets densitet som är använt i beräkningen är inte vattnets densitet utan brukets initiala 
densitet. Den är vald i stället för vattnets för att kompensera det störande momentet av andra 
partiklar i systemet. 
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Figur 3.33  Separationsförsök från Figur 3.32 uppmätt i mm. 
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Porositetsändring i systemet  
Baserat på de uppmätta resultaten beräknas porositeten vid starten och slutet av separationen 
för de tre olika vct-talen. Se Figur 3.34. Porositeten är beräknad som att inget vatten har 
hydratiserat. 
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Figur 3.34 Slutseparation och porositet från försök från Figur 3.32. Porositeten är 
beräknad så att allt vatten som inte har separerat ger porer. Inget vatten 
har hydratiserat. 

Figuren visar hur separationen ökar med vct och att medelslutporositeten för alla tre vct-talen 
ligger runt 70 % (68 %–72 %). Något lägre porositet erhålls vid lägre vct p.g.a. något större 
egenvikt.  

Det kan jämföras med förväntad slutporositet på ca 50 % från kapitel 2.4.1. Den 20 % större 
porositeten måste vara orsakad av hydratationen och flockuleringen i bruket. Det stämmer 
överens med den konceptuella bilden av hydratationens och flockuleringens påverkan på 
separationen. 

Densitetsändring i systemet  
Figur 3.35 visar uppmätt densitet i slutseparerat bruk från försöket i Figur 3.32. I samma färg 
visas en kurva för initial densitet och provhöjd och andra kurvan visar separationsstorlek och 
uppmätt medeldensitet per skikt av ett slutseparerat prov. Ett skikt grävs fram från provet, 
blandas om och densiteten mäts. 

Tabell 3.2 visar de uppmätta densiteterna från Figur 3.35. Resultaten visar att slutdensiteten 
vid botten av provet är större för lägre vct vilket bekräftar hypotes (3.11) 

ρbotten lägre vct > ρbotten högre vct  

p.g.a. att större vct-tal ger lägre egenvikt.  
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Densiteten i de översta skikten (ρhögstaskiktet) är olika i alla tre försök. 

I provet med vct 0,8 är ρhögstaskiktet lika stor som initial densitet. Det betyder att separationen 
bara är ett resultat av konsolideringen av bruket. Det måste betyda att 
sedimenteringsdensiteten (ρhögstaskiktet) för INJ30 är mindre än 1,61 g/cm3 (vct 0,8). 

I provet med vct 1 är ρhögstaskiktet något större än den initiala densiteten. Det tyder på att 
separationen är ett resultat av både sedimenteringen och konsolideringen. 
Sedimenteringsdensiteten borde vara ca 1,53 g/cm3 för INJ30. 

I provet med vct 2 är densiteten i det översta skiktet något lägre än densiteten i det översta 
skiktet för prov med vct 1. Enligt hypotes (3.12) skulle de ha samma densitet i det översta 
skiktet (sedimenteringsdensitet). Det kan delvis bero på mätningens noggrannhet. Om man 
inte lyckas ta bort allt separerat vatten från provet kan det resultera i en lägre uppmätt 
densitet. Om man skulle approximera densiteten i det högsta skiktet med trenden i de andra 
skikten så skulle man få samma densitet högst upp i provet som i provet med vct 1. 

En lägre densitet kan också bero på olika grad av flockuleringen i bruket. Bruket med vct 2 
kanske bygger större och mera ”porösa” flockar som orsakar lägre densitet vid ett stabilt läge. 
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Figur 3.35 Uppmätt medeldensitet per skikt för olika vct-tal. Cementet är INJ30. 
Provkroppshöjden är 250 mm. Initial densitet ρi=1,29 för vct 2, ρi=1,52 
för vct 1 och ρi=1,61 för vct 0,8 

Tabell 3.2 Uppmätt densitet för slutseparerat bruk för försök från Figur 3.35 

vct ρinit ρhögstaskiktet  ρbotten ∆ρ 
2 1,29 1,44 1,68 0,24 
1 1,52 1,55 1,75 0,20 

0,8 1,61 1,61 1,77 0,16 
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Slutsats 
Vct är en faktor som påverkar slutseparationen. Högre vct ger större slutseparation och högre 
separationshastighet.  

Separationen är en process som orsakas av sedimenteringen och konsolideringen. Vilken av 
de två processerna som är dominant i systemet beror bland annat på vct. Vid lägre vct 
dominerar konsolideringen. För INJ30 kan den densitet som motsvarar vct 0,9 vara den 
gränsdensitet där separationen bara är ett resultat av konsolideringen. 

Medelporositeten i alla tre slutseparerade prov var mycket högre (ca 70 %) än den förväntade 
porositeten (ca 50 %). Det är ett resultat av hydrarationen och flockuleringen av bruket. För 
INJ30 bidrar hydratationen och flockuleringen med ca 20 % porositet i slutseparerat bruk. 

3.3.4 Separationsförloppets beroende av olika kornkurvor 
Med en partikeldiameterökning i systemet (se Figur 3.36) menas att kornkurvan ändras till en 
grövre kurva.  

 

Figur 3.36 System med samma vct och provkroppshöjd och olika kornkurvor 

Hypotes 
Separationsstorlek 
Cementpartiklarnas packningsförmåga skiljer sig inte mycket åt för UF12, INJ30 och ANL 
om man ej beaktar hydratation och flockulering. Försök med bruk för olika vct visade att 
denna förmåga är av mindre betydelse, p.g.a. en mycket större porositet än hos inerta material. 

Hydratationen orsakar en relativt sett större partikeldiameterökning hos finare cement vilket 
ger en större slutporositet under fas 2 och mindre separation. 

Finare cement har en större andel av de kolloida partiklarna och borde därför vara mer 
flockulerade. Attraktionskrafterna som håller ihop agglomeraten är starkare och egenvikten 
har svårare att bryta dem. Det betyder att flockulering ökar slutporositeten och separationen 
blir mindre hos den fina cementen. Se Figur 3.37 och Figur 3.22. 

 ∆H fin cement < ∆H grov cement (ekv  3.15) 
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Separationshastighet 
Enligt Stokes lag sedimenterar mindre partiklar långsammare så separationshastigheten borde 
vara lägre för finare cement med mindre partiklar.  

Porositets- och densitetsändring  
Finare mallning gör att både hydratationen och flockuleringen ökar porositeten i ett 
slutsedimenterat bruk. Det ger en lägre densitet i det högsta skiktet i bruket. 

 ρhögstaskiktet  fin cement < ρhögstaskiktet  grov cement (ekv  3.16) 

 
 Se Figur 3.37. Det betyder att en fin cement har en större kompressibilitet.  

ρbotten måste vara större hos grövre cement p.g.a. en mindre hydratations- och 
flockuleringspåverkan. 

 ρbotten fin cement < ρbotten  grov cement  (ekv  3.17) 

I en mycket grov cement som inte är flockulerad och har sedimenterat finns det inte mycket 
porer som egenvikten kan konsolidera i jämförelse med en finare cement. Den har en lägre 
kompressibilitet. 

 ∆ρ mycket grov cement = låg (ekv  3.18) 

I en mycket fin cement kan attraktionskrafterna mellan partiklarna vara så starka att 
egenvikten inte kan konsolidera bruket. Det leder till att  

 ∆ρ mycket fin cement = låg (ekv  3.19) 

I de båda fallen med mycket grov cement och mycket fin cement blir ∆ρ relativt låg. ∆ρ blir 
störst i ett relativt sett mer flockulerat bruk där provhöjden är tillräckligt stor så att egenvikten 
kan bryta attraktionskrafter mellan partiklarna och konsolidera provet. 

 ∆ρ relativt fin cement = störst (ekv  3.20) 
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Figur 3.37 Modell för separation och densitetsändring i bruket för olika kornkurvor 

Uppmätta resultat  
Separationsstorlek, Separationshastighet 
Figur 3.38 visar att cementkornskurvan har mycket stor betydelse för separationens storlek.  

System med UF12 som är en mycket fin cement har bara ett tunt vattenskikt på ytan vilket 
kan betyda att det är det största vct-talet för detta system som inte ger någon separation. Att 
ingen separation har skett tyder på att bruket är mycket hydratations- och flockulerings-
påverkat. 

System med ANL som är en relativt grov cement har 62 % separation. Det tyder på att bruket 
inte är så starkt hydratations- och flockuleringspåverkat. 

System med INJ30 som är en relativt fin cement men inte som UF12 har 50 % separation. Det 
tyder på att även om cementen är relativt finmalen att den inte är så mycket hydratations- och 
flockuleringspåverkad. 

De uppmätta resultaten visar att både separationsstorlek och separationshastighet ökar med 
ökningen av partikeldiametern, vilket bekräftar hypotesen. 

Figur 3.39 och Figur 3.40 visar ytterligare två försök med olika cement med vct 1 och 0,8 där 
resultatet också bekräftar hypotesen om separationsstorlek och separationshastighet även för 
vct 1 och 0,8. 

Separationskurva för ANL vid vct 0,8 indikerar att kanalbildning har skett under separationen 
vid t=120 min när separationshastigheten plötsligt blir större. 
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Figur 3.38 Separation som funktion av tiden för olika cementkornskurvor. Vct=2, 
provhöjd=250 mm, provdiameter=100 mm. 
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Figur 3.39 Separation som funktion av tiden för olika cementkornskurvor. Vct=1, 
provhöjd=250 mm, provdiameter=100 mm. 
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Figur 3.40 Separation som funktion av tiden för olika cementkornskurvor. Vct=0,8, 
provhöjd=250 mm, provdiameter=100 mm. 

Porositetsändring i systemet 
Figur 3.41 visar uppmätt slutseparation och beräknad start- och slutporositet från försöket i 
Figur 3.38. Resultatet visar att bruket med grövre cement har en lägre slutporositet. Det 
handlar dock om en relativt stor porositet.  

Systemet med UF12 är stabilt vid en 86-procentig slutporositet. Det kan jämföras med INJ30 
som har en slutporositet på ca 72 % . Skillnaden på 14 % indikerar en stor skillnad i 
hydratations- och flockuleringspåverkan. 

Det visar att en betydlig hydratation sker mycket snabbt i systemet med UF12 p.g.a. att 
partiklarna är mycket små. 

Systemet med ANL uppnår stabilitet vid ca 64 % slutporositet. Det är något mer än förväntat 
om det jämförs med silt från tabell i Figur 2.16 (52 %). 

Det ska inte glömmas att porositeten är beräknad som om hydratationen inte har förbrukat 
något vatten. Det betyder att den verkliga porositeten blir något lägre. 
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Figur 3.41 Separation och porositet som funktion av partikeldiameter. Cement 
UF12, INJ30 och ANL. Vct=2, provkroppshöjd=250 mm, diameter=100 
mm. Slutporositeten är beräknad så att allt vatten som inte har 
separerat ger porer. Inget vatten har hydratiserat. 

Densitetsändring i systemet 
Figur 3.42, Figur 3.43 och Figur 3.44 visar uppmätt medeldensitet per skikt i slutseparerat 
bruk från försök i Figur 3.38, Figur 3.39 och Figur 3.40. Tabell 3.3 sammanställer de 
uppmätta densiteterna. 

Tabell 3.3 Uppmätt densitet för slutseparerat bruk från Figur 3.42, Figur 3.43 och 
Figur 3.44 

Cement vct ρinit ρhögstaskiktet ρbotten ∆ρ 
INJ30 2 1,29 1,44 1,68 0,24 
ANL 2 1,29 1,53 1,93 0,40 
UF12 2 1,31 1,31 1,31 0 
INJ30 1 1,52 1,55 1,76 0,21 
ANL 1 1,52 1,67 1,93 0,26 
INJ30 0,8 1,61 1,62 1,77 0,15 
ANL 0,8 1,63 1,70 1,93 0,23 

 
 
System med UF12 och vct 2 (Figur 3.42) hade ingen separation och ingen densitetsändring på 
höjden. Det visar att attraktionskrafterna är mycket starka och att egenvikten inte klarar att 
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bryta dem, trots en stor kompressibilitet. ∆ρ=0, vilket stämmer med hypotesen ∆ρ mycket fin 
cement=låg. 

∆ρ > 0 i alla försök utom med UF12. Det visar att konsolideringen har skett vid alla försök. 

Hypoteserna ρhögstaskiktet  fin cement < ρhögstaskiktet  grov cement och ρbotten fin cement < ρbotten  
grov cement stämmer för alla försök vid alla vct. 

Däremot hypotesen ∆ρ mycket grov cement=låg är inte bekräftad. Om det antas att ANL är 
en mycket grov cement så stämmer hypotesen inte alls. Bruket med ANL har en stor ∆ρ. Det 
kan betyda att bruket med medelporositet av 62 % är fortfarande kompressibelt. En annan 
förklaring kan vara att hela ∆ρ inte bara är ett resultat av konsolideringen utan en del kan 
också vara ett resultat av partikelstorleksgradienten som kanske sker under sedimenteringen 
av grova cement. Om cementet inte är flockulerat och provhöjden tillräckligt stor så kan en 
partikelstorleksgradient ske i bruket vid sedimenteringen. Resultatet blir att de finaste 
partiklarna blir koncentrerade högst upp i bruket. De påverkas mest av hydratationen och 
flockuleringen vilket resulterar i en lägre densitet. De största partiklarna blir koncentrerade 
lägst nere i bruket. De påverkas minst av hydratationen och flockuleringen, vilket resulterar i 
en högre densitet. 

Resultaten i Tabell 3.3 för ANL visar att ρhögstaskiktet lägre vct < ρhögstaskiktet högre vct vilket 
också är en motsägelse mot hypotes (3.12) att ρhögstaskiktet lägre vct = ρhögstaskiktet högre vct. 
Partikelstorleksgradienten kan vara en förklaring. Vid högre vct blir partikelstorleks-
gradientuppbyggnaden lättare. 

ρbotten var vid alla tre olika försök med ANL 1,93 trots olika slutprovkroppshöjder från 90 mm, 
150 mm och 175 mm. Det indikerar att det kan vara ρmax för ANL vid de här provhöjderna. 
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Figur 3.42 Uppmätt medeldensitet per skikt för olika cement. Vct=2, provhöjd=250 
mm. 
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Figur 3.43 Uppmätt medeldensitetsförändring per skikt för olika cement. Vct=1, 
provhöjd=250 mm. 
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Figur 3.44 Uppmätt medeldensitetsförändring per skikt för olika cement. Vct=0,8, 
provhöjd=250 mm. 
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Slutsats 
Cement med större partiklar ger en större och snabbare separation. En större separation ger en 
större densitetsförändring. Provkroppar med cement med större partikeldiameter har större 
densitet på botten av provkroppen och större densitetsskillnad inom provkroppshöjden.  

Om cementet är tillräckligt grovt och provhöjden tillräckligt stor kan en partikelstorleks-
gradient ske i bruket under sedimenteringen. Då blir ∆ρ inte bara ett resultat av 
konsolideringen. 

UF12 är stabil med en porositet av 86 % (vct 2), se Figur 3.41. Så stor porositet i systemet kan 
inte bero på partikelpackningsförmågan. Även om provet bara är 4 minuter gammalt måste 
det betyda att en stor hydratationsgrad sker ögonblickligen i bruket med finare cement och att 
flockuleringen också påverkar slutseparationen betydligt.  

3.3.5 Separationsförloppets beroende av olika provhöjder 
Figur 3.45 illustrerar två system med olika provhöjder. 

 

Figur 3.45 Separation som funktion av provhöjden. 

Hypotes 
Separationsstorlek 
En större provhöjd ger en större egenvikt, större friktion mellan partiklar och provglaset under 
konsolideringen (randvillkor) och en längre separationstid (fas 2) vilket ökar tiden för 
hydratationspåverkan. 

Egenvikten ökar konsolideringen i systemet. Hur mycket beror på brukets kompressibilitet.  

En grov cement har en låg kompressibilitet efter sedimenteringen p.g.a. en lägre hydratations- 
och flockuleringspåverkan. Därför ökar inte separationen betydligt med provhöjden. 
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En mycket fin cement har en hög kompressibilitet efter sedimenteringen p.g.a. en stor 
hydratations- och flockuleringspåverkan. Trots det ökar separationen marginellt med 
provhöjden hos de mycket fina cementen. Det är p.g.a. att attraktionskrafterna är så starka att 
det skulle behövas större provhöjder för att egenvikten skulle kunna komprimera porer 
samtidigt som randvillkor också har stor påverkan, vilket kräver stora provdiametrar för att 
minska friktionspåverkan. 

Hos en relativt finmalen cement är kompressibiliteten efter sedimenteringen p.g.a. 
hydratationen och flockuleringen betydlig, samtidigt som egenvikten orkar konsolidera den. 
Det resulterar i att separationen ökar med provhöjden. 

Hypotesen illustreras med Figur 3.46. 

Den kritiska provhöjden 1 är den provhöjd där egenvikten börjar bli tillräckligt stor för att 
kunna bryta attraktionskrafterna mellan partiklarna. 

Den största delen av hydratationen som sker under separationen sker direkt i början vid 
kontakten mellan vatten och cement. Därför påverkar ”något” längre separationstid 
hydratationen marginellt och med det påverkas separationsstorleken också marginellt. 

Friktion mellan partiklar och provglaset (randvillkor) under konsolideringen påverkar 
separationen. Den bromsar och minskar konsolideringen. Påverkan är större hos fin cement 
eftersom kontaktytan blir större vid samma vct. Vid en provhöjd blir denna påverkan större än 
egenviktens. Denna provhöjd kallas för den kritiska provhöjden 2.  

Generellt sett ger högre provhöjd en större separation på grund av konsolideringen, till en viss 
provhöjd. Efter denna höjd är friktionens och hydratationens påverkan större än påverkan av 
egenvikten. 

 

Figur 3.46 Modell för separation som funktion av provhöjden. Fram till den kritiska 
provhöjden 2 hos relativt fint malda cement är konsolideringens 
(egenviktens) bidrag större än friktionens och hydratationens bidrag, 
vilka motverkar separationen. 
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Separationshastighet 
Separationshastigheten består av sedimenterings- och konsolideringshastighet. 
Sedimenteringshastigheten är större än konsolideringshastigheten.  

Figur 3.33 från kapitel 3.3.3 visar uppmätt medelseparationshastighet av 0,8 mm/min eller 
13,3 µm/s för bruk med INJ30 och vct=2. Provhöjden är 250 mm. När man räknar bort 
konsolideringshastigheten så blir sedimenteringshastigheten ännu större. Det kan betyda att 
separationen vid små provhöjder i µm och mm skala sker fort.  

Hastigheten av 13,3 µm/s kan jämföras med 103 µm/s från Powers försök från Figur 3.1. 
Provhöjden där var 45 mm. Det måste betyda att de cement som Powers använde i sina försök 
1939 var mycket grova. 

 

Uppmätta resultat 
Separationsstorlek 
Figur 3.47 visar uppmätt separation vid olika provhöjder för bruk gjort med INJ30 och ANL. 
Vct=2. Resultatet visar att separationen är betydligt mer provhöjdsberoende hos det bruk som 
gjorts med INJ30 än hos det bruk som gjorts med ANL.  

Vid provhöjder på ca 5 och 10 mm för INJ30 var separationen nästan lika stor. Därefter ökar 
separationen betydligt. Det kan tolkas som att den kritiska provhöjden 1 för INJ30 och vct 2 
är cirka 10 mm. Fram till denna provhöjd är separationen huvudsakligen ett resultat av 
sedimenteringen. 

Vid provhöjden 700 mm för INJ30 är den relativa separationen mindre än vid 250 mm. Det 
kan betyda att den kritiska provhöjden 2 ligger mellan 250 och 700 mm. 

Resultatet visar att INJ30 kan betraktas som en relativt finmald cement där egenvikten kan 
bryta flockuleringskrafterna. 

De uppmätta resultaten visar att ANL-cement kan uppfattas som en grov cement. Det måste 
betyda att densitetsskillnaden i slutseparerat bruk från försök från Figur 3.42 åtminstone 
delvis är ett resultat av partikelstorleksgradienten i bruket. 

Det kan konstateras att de uppmätta resultaten överensstämmer med hypotesen och modellen 
från Figur 3.46. 
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Figur 3.47 Separation som funktion av olika provhöjder. Cement INJ30, ANL. 
vct=2. 

Separationstid och hastighet 
Figur 3.48 visar tid för 95 % slutseparation vid de olika provhöjderna från försök i Figur 3.47. 

Slutseparationen på 95 % är vald för att eliminera den sista biten av separationen som sker 
något långsammare, vilket påverkar medelseparationshastigheten. 

Figur 3.49 visar medelhastigheten för de olika provhöjderna. 

Det syns att bruket med ANL separerar snabbare och att hastigheten är relativt jämn vid olika 
provhöjder. Vid 250 mm ph var medelhastigheten något lägre. 

I bruket med INJ30 är medelhastigheten något lägre vid de lägre provhöjderna (5 och 10 mm). 

I systemet med 10 mm provhöjd var slutseparationen 12 % och färdig på ca två minuter. Det 
ger en separationshastighet av ca 10 µm/s. Det är något lägre hastighet än den uppmätta för 
250 mm provhöjd (14 µm/s), men den är i samma storleksordning. Det betyder att 10 % 
separation i en spricka av 200 µm sprickvidd är färdig på ca 2 sekunder.  

Systemet med 700 mm provhöjd separerar på 4 timmar. Separationen är 42 % och lägre än i 
systemet med provkroppshöjden 250 mm. Värmeutvecklingskurvan från Figur 2.7 för 
finmalda cement visar att den andra betydande hydratationen börjar efter ca 2,5 timmar. 
Denna hydratation kan också bidra till att separationen vid större provhöjder minskar p.g.a. att 
hydratationsutveckling minskar kompressibiliteten. 
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Figur 3.48 Tiden för 95 % slutseparation vid olika provhöjder från försök i Figur 
3.47. 
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Figur 3.49 Medelhastighet för 95 % slutseparation vid olika provhöjder från försök i 
Figur 3.47. 
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Kanalbildning 
I systemet med provkroppshöjden 700 mm uppkom kanalbildning (Figur 3.50). Det gav en 
ökad separationshastighet, vilket minskade separationstiden.  

Kanalbildning är ett fenomen som uppkommer genom att cementpartiklarna, p.g.a. gravitation 
och större densitet än vattnet, sjunker ner. Då måste vatten strömma upp. Vattnets viskositet 
ger ett motstånd mot att vatten strömmar upp. Om det uppstår ett tillräckligt stort portryck i 
bruket så kan vatten flytta enstaka cementpartiklar ur strömningsvägen och vatten kan så 
småningom bygga en hel kanal till brukets yta. Då minskar plötsligt flödesmotståndet och 
separationen blir mycket snabbare. Men kanalbildning borde inte påverka storleken på 
separationen (slutporositeten) betydligt även om de minsta partiklarna sköljs upp till överytan. 
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Figur 3.50 Uppmätt separationshastighet som funktion av tiden vid olika 
provhöjder. Cement INJ30, vct = 2. 

Figur 3.51, Figur 3.52, Figur 3.53 och Figur 3.54 visar hur kanalbildning ser ut i systemet 
med provhöjd 700 mm och vct 2. Det som syns är de små kanalerna som oftast slutar med en 
”liten vulkan” av uppspolade små cementpartiklar. 
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Figur 3.51 Kanalbildning i systemet. Cement INJ30, Vct=2 och Provhöjd=700 mm. 

 

Figur 3.52 Ingen kanalbildning i systemet. Cement INJ30, Vct=2 och Provhöjd=700 
mm. 
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Figur 3.53 Kanalbildning i systemet. Cement INJ30, vct=2 och vct=1. 
Provhöjd=700 mm. 

 

Figur 3.54 Brukets yta efter att systemet har separerat färdigt. Bild F5_115. Små 
vulkaner där vattenkanaler slutar på ytan är resultatet av transporterade 
små cementpartiklar. Cement INJ30 och provhöjd=700 mm. 
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Uppmätt densitetsändring i systemet 
Den relativa separationen hos provet med 700 mm provhöjd är lägre än hos provet med 250 
mm provhöjd. Det återspeglas av densitetskurvan. Se Figur 3.55. Densiteten på botten är lägre 
för provet ph=700 mm än för provet ph=250 mm.  
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Figur 3.55 Uppmätt medeldensitetsförändring per skikt vid olika provkroppshöjder. 
Cement INJ30, vct=2 Uppmätt medeldensitetsförändring per skikt vid 
olika provhöjder. Cement INJ30, vct = 2. 

Hypoteskontroll för olika vct 
I Figur 3.56 visas separationen för INJ30 med vct 1 för de tre olika provhöjderna. Figur 3.57 
visar slutseparationen av försöken i Figur 3.56. Vid en jämförelse mellan Figur 3.57 (vct=1) 
och Figur 3.47 (vct=2) framgår att försöket med vct 1 visar samma trend som med vct=2. 



 84 

0 50 100 150 200 250 300
0

10

20

30

40

50

60

tid [min]

se
pa

ra
tio

n 
[%

]

Separation som funktion av tiden vid olika provkroppshöjder. INJ30, vct=1

provkroppshöjd 10 mm, separation = 0

provkroppshöjd 250 mm

provkroppshöjd 700 mm

 

Figur 3.56 Separation som funktion av tiden vid olika provhöjder. Cement INJ30, 
vct=1. 
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Figur 3.57 Separation och porositet som funktioner av olika provhöjder. Cement 
INJ30, vct=1. 
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Det är intressant att 700 mm-provet (Figur 3.58) har en lägre slutdensitet än startdensitet (som 
i Rosquoets försök, Figur 3.16) i högre delen av systemet för vct 1 med så är inte fallet för vct 
2 (Figur 3.55). Det kan bero på kanalbildningen i systemet (Figur 3.59), som gör att 
medeldensiteten i övre delen av provkroppen har minskat. 
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Figur 3.58 Uppmätt medeldensitetsförändring per skikt för olika provhöjder. 
Cement INJ30, vct=1. 

Från Figur 3.59 syns det att de första kanalerna började bildas vid t=180 minuter medan de 
först kunde iakttas på bilder efter 228 minuter. Det är då vattenströmmen blir så stark att den 
kan transportera till och med små cementpartiklar till brukets yta och bygga ”små vulkaner” 
där. 
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Figur 3.59 Separationshastighet som funktion av tiden för olika provhöjder. 
Cement INJ30, vct=1. 

Figur 3.60 och Figur 3.61 visar hur kanalbildning ser ut i systemet med provhöjd 700 mm och 
vct 1. Figur 3.60 visar en kraftig kanalbildning i systemet med provhöjd 700 mm medan inga 
kanaler kan observeras i Figur 3.61 som visar systemet 4 minuter tidigare. Det visar att 
kanalbildning kan uppstå mycket snabbt i ett system. 
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Figur 3.60 Kanalbildning i systemet. Bilden tagen 228 min efter att 
separationsprocessen har startat. Cement INJ30, Vct=1 och 
Provhöjd=700 mm. 

 

 

Figur 3.61 Kanalbildning i systemet. Bilden tagen 224 min efter att 
separationsprocessen har startat. 4 min före bild från Figur 3.60 och 
inga kanaler kan observeras. Cement INJ30, Vct=1 och Provhöjd=700 
mm. 
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Slutsats 
Grov cement separerar mest genom sedimenteringen p.g.a. en låg kompressibilitet. Därför 
ökar en större provhöjd bara separationen marginellt. 

Med malningen ökar flockuleringen och hydratiseringen hos bruket vilket ökar 
kompressibiliteten. Det gör att större provhöjd kan öka separationen genom konsolideringen 
om egenvikten är starkare än interpartikelkrafterna. 

Vid provkroppar med större provhöjder påverkar även andra faktorer konsolideringsprocessen 
och separationen minskar relativt. Faktorerna kan vara friktion och en längre tid för 
hydratation (en längre fas 2). 

Separationen vid ”låga” provhöjder sker under mycket kort tid. Det kan betyda att en 
eventuell separation i små sprickor kan ske under själva injekteringen. Vilket kan betyda att 
nytillkommande bruk kan tränga undan det separerade vattnet. 

Kanalbildning påverkar separationshastigheten betydligt. Men den borde inte påverka 
storleken på slutporositeten (separationen) betydligt även när de minsta partiklarna sköljs upp 
och det bara är dess volym som räknas. 

3.3.6 Separationsförloppets beroende av olika (fas 1) hydratations- 
och blandningstider  

Hypotes 
Separationsstorlek 
En längre fas 1 innebär att hydratationen har en längre tid att verka. Därmed blir 
gelpartiklarnas tillväxt större, vilket ökar porositeten i det slutseparerade bruket och minskar 
separationen. 

En längre fas 1 innebär också en längre blandning av bruket. Det kanske gör att ett eventuellt 
flockulerat bruk dispergeras bättre. Det kan orsaka en bättre packning och större separation. 

Separationshastighet  
En mera hydratiserad partikel borde sjunka långsammare p.g.a. större vattenmotstånd vid 
sedimenteringen. P.g.a. det kan en längre fas 1 orsaka en långsammare separation.  

Uppmätta resultat 
Figur 3.62 visar separationsförsök med INJ30. Hypotesen om en minskad separation om 
bruket hydratiserar en längre tid stämmer för detta bruk. I det här fallet minskade separationen 
med 12 %.  

Figuren visar också att i systemet med en längre fas 1 uppstod kanalbildningen. Eftersom 
porositeten var något större i det sedimenterade bruket var det lättare för vatten att bilda 
kanaler genom bruket. Kanalbildningen orsakade en snabbare separation men större 
hydratation gjorde att slutseparationen var mindre. 

Figur 3.64 visar kanalbildningen i detta system (3 tim 26 min) men det syns inte ”många” 
uppspolade partiklar. Det kan vara så att de hydratiserade små partiklarna har blivit större 
p.g.a. hydratationen och inte kan spolas upp genom de bildade kanalerna. Figur 3.63 visar att 
medelslutporositeten ökar från 73 % till 78 %. 



 89

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

tiden t1 - t0 = 4 min

tiden t1 - t0 = 3 h 26 min

tid [min]

se
pa

ra
tio

n 
[%

]

Cement = INJ30,Vct = 2, provhöjd = 250 mm, provdiameter = 100 mm

Bild från figur 3.65 visar
kanalbildning i
systemet
som uppstod när
separationen var
nästan färdig

Bild från figur 3.64 visar
kanalbildning i systemet

Troligast tid när
kanalbildningen uppstod

 

Figur 3.62 Separation som funktion av tiden för olika t1–t0-tider. Cement INJ30, 
vct=2, provkropp=250/10 mm. 
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Figur 3.63 Separation och porositet som funktioner av fas 1. Cement INJ30, vct=2, 
provkropp=250/10 mm 
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Figur 3.64 Kanalbildning i systemet. (t1–t0)=3 tim 26 min. Cement INJ30, vct=2, 
provkropp=250/10 mm. Inga ”små vulkaner” i ett längre hydratiserat 
system. 

 

Figur 3.65 Kanalbildning i systemet. (t1–t0)=4 min. Cement INJ30, vct=2, 
provkropp=250/10 mm. Inte så många kanaler eftersom fenomenen 
uppstod i slutet av separationsprocessen 
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Figur 3.66 visar att en längre fas 1 gav en större separation för system med UF12 och vct 3 
vilket är ett motsatt resultat i jämförelse med försöket med INJ30. 

Orsaken kan vara att en längre blandning har dispergerat partiklarna bättre i bruket. Det 
orsakade att krafterna mellan partiklarna var något svagare och vattentrycket i det 
konsoliderade bruket kunde orsaka kanalbildning. P.g.a. kanalbildningen blev separationen 
snabbare och p.g.a. bättre dispergering blev partikelpackningen bättre och separationen större. 

Figur 3.67 visar slutseparation och porositet för de två olika försöken. Figur 3.68 och Figur 
3.69 visar bilder av den kanalbildning som uppstod i försöket med längre fas 1. 
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Figur 3.66 Separation som funktion av tiden för olika t1–t0-tider. Cement UF12, 
vct=3, provkropp=250/10 mm. 
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Figur 3.67 Separation och porositet som funktioner av fas 1. Cement UF12, vct=3, 
provkropp=250/10 mm. 

 

Figur 3.68 Ett stort antal små vattenkanaler under separationsprocessen . t1–t0=3 
tim 26 min. Cement UF12, vct=3, provkropp=250/10 mm. 
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Figur 3.69 Brukets yta vid avslutad separation. t1–t0=3 tim 26 min. Cement UF12, 
vct=3, provkropp=250/10 mm. 

Slutsats 
Försök med olika fas 1 visade att bruket är ett väldigt komplext material. Vid en längre fas 1 
påverkas både hydratation och blandning av bruket, vilka kan påverka separation på olika sätt. 

Hydratation motverkar separation om det inte förkommer kanalbildning i systemet. Om 
kanalbildning uppstår i systemet men inga små partiklar sköljs upp motverkar 
hydratationstiden även då separationen. Men om de minsta partiklarna i systemet sköljs upp 
till ytan då ökar separation p.g.a. en längre hydratation.  

En bättre blandning kan orsaka större separation hos ett flockulerat bruk genom 
kanalbildningen och dispergeringen. 

3.3.7 Separationsförloppets beroende av hydratationen och 
flockuleringen (blandning med alkohol) 

Ett sätt att bekräfta hydratations- och flockuleringspåverkan är att göra separationsförsök med 
alkohol. Då finns det inte något vatten i systemet och cementen kan inte hydratisera. Enligt 
Yang et.al. (1997) är cementalkoholblandning inte heller flockulerad. Det betyder att 
cementkorn sedimenterar som enskilda korn och inte som flockar. 
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Hypotes 
Hydratation och flockulering har stor betydelse för separation. Hur stor påverkan är kan mätas 
genom jämförelsen mellan separation gjorda med vatten och alkohol. Vid alkoholblandningen 
skapas inga hydratationsprodukter på cementytan och cementpartiklarna kan packas tätare, 
vilket ger en större separation. Finmalda cement påverkas mer av hydratationen p.g.a. en 
större cementyta och en större relativ partikeldiameterökning vid hydratationen, samt p.g.a. 
att de är mera flockulerade. 

Uppmätta resultat 
Figur 3.70 visar resultat av uppmätt separation med såväl vatten som alkohol för en grövre 
mald cement (ANL) och en finmald cement (UF12). Försök med UF12 och act=0,8 resulterar 
i en ytlig fil med alkohol (≈0 %) och försök med ANL och vct=0,5 resulterar i en ytlig fil med 
vatten (≈0 %). Slutseparationen är uppmätt efter 30 minuter även om den skedde mycket 
snabbare. 

Figuren visar att separationen ökar med 18 % från vct=0,5 till act =0,5 och 17 % från vct=2 
till act=2 for ANL-cement.  

För finare mald cement (UF12) ökar separationen med alkohol betydligt mera. Exempelvis 
ökar separationen från 0 % för vct=2 till 50 % för act=2. Försöket med UF12 och vct=2 är 
försöket från Figur 3.38 där provhöjden var 250 mm. Ett eventuell nytt försök med UF12, 
vct=2 och provhöjd=10 mm skulle inte ge någon separation. 

 

Figur 3.70 Uppmätt separation med vatten och alkohol. Cement UF12 och ANL . 
Provhöjd=10 mm, vct=vattencementtalet, act=alkoholcementtalet. 
Försök med UF12, vct=2 är från Figur 3.38. 
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Figur 3.71 visar uppställningen vid mätningen av försöket med Cement UF12 och act=1,2 och 
Figur 3.72 och Figur 3.73 visar separationen vid 5 och 30 sekunder efter att försöket 
påbörjades. Separationen var 30 % eller 3 mm och färdig direkt efter att blandningen har 
hällts ned i provkärlet. 

 

Figur 3.71 Utställning vid separationsmätning. 
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Figur 3.72 Separationsförsök med UF12 och alkohol. Act=1,2. Provhöjd=10 mm. 
Bilden tagen efter cirka 5 sekunder av pågående hällning. 

 

Figur 3.73 Separationsförsök med UF12 och alkohol. Act=1,2. Provhöjd=10 mm. 
Bilden tagen efter cirka 30 sekunder av pågående hällning. 



 97

Uppskattning av medelavståndet mellan partiklar 
Ett separationsförsök kan användas för att uppskatta avståndet mellan partiklarna i en 
blandning. Om det antas att alla partiklar i cement är lika stora och sedimenterar enligt Figur 
3.74, se också Powers modell i Figur 3.4, då kan medelavståndet mellan partiklarna räknas 
enligt exemplet i figuren. Beskrivningarna har gjorts för UF12, act=1,2 och provhöjd 10 mm. 
Det beräknade medelavståndet mellan partiklarna är 1,71 µm. Det överensstämmer ganska bra 
med uppskattningen enligt figur 2.12 vilket ger ett medelavstånd på ca 2 µm. 

 

 

Figur 3.74 En uppskattning av medelpartikelavståndet i bruket vid 
separationsförsök 

Slutsats 
Flockulering och hydratisering har stor påverkan på separation hos bruket, i synnerhet hos 
finmalda cement. De utförda försöken bekräftar hypotesen att hydratiseringen av 
cementkornen och bildandet av större flockar minskar separationen. Effekten är större hos den 
mer finmalda cementsorten.  

3.3.8 Hur uppnås ett stabilt system? 
Uppnås stabiliteten i systemet med sedimenteringen och konsolideringen eller hydratiseringen 
hos de finmalda cementsorterna? 

Så kan vara fallet med mikrocement genom att partiklarna är så små och sjunker så långsamt 
att gelpartiklar hinner växa så att de blir en betydlig del av partiklarna, vilka kommer i 
kontakt med andra pariklar p.g.a. hydratationen. På så sätt förhindras sedimenteringen. 

Hypotes 
Om ett system uppnår stabilitet genom att cementpartiklar sedimenterar på varandra så 
överför de sin vikt till andra partiklar i systemet. Det kan man observera genom att mäta 
viktändringen av en upphängd kon på en våg. Se Figur 3.75. Vikten av konen borde ändras 
(öka) när partiklarna börjar trycka ned den (sedimentera på den). 
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Figur 3.75 En kon i bruket som samtidigt hänger på vågen. Konens specifika vikt 
är högre än brukets. Observera att provglaset är något koniskt vilket 
hjälper till med valvbildningen mellan glaset och konen så att vikten från 
partiklarna kan överföras till konen. 

Uppmätta resultat 
Figur 3.76 (höger) visar konens viktändring med tiden. Tre faser kan urskiljas. Första fasen är 
från 0 till A där vikten är konstant. Andra fasen är från A till B där vikten stiger. Tredje fasen 
är efter B där vikten förblir konstant till slutet.  

En förklaring för punkt A är att partiklarna sedimenterar en tid och når botten av konen. 
Under denna tid ändras inte vikten, eftersom partiklarna ännu inte är i kontakt i det skikt där 
konen ligger. Då kan de inte överföra sin vikt till konen.  

Från provglasets botten till konen är avståndet 42 mm. Om förklaringen till punkt A är rätt så 
behöver bruket ca 50 sekunder för att nå konen med en sedimenteringshastighet av 14 µm/s, 
vilket är den uppmätta hastigheten vid försöket i Figur 3.33 för samma bruk (INJ30, vct=2). 

Efter det sedimenterar partiklarna i det skikt där konen ligger och en del av de sedimenterade 
partiklarna påverkar konen så att den blir tyngre. Kornen måste vara i kontakt för att de ska 
kunna överföra sin vikt till andra korn och till konen i systemet. 

Varför slutar vikten att öka trots att separationen inte är färdig i systemet? 
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Se Figur 3.76 punkt B (t=200 min).  

En förklaring till punkt B kan vara valvbildning i systemet. Provglaset är lite koniskt, vilket 
kan bidra till att det byggs ett valv i systemet. 

En annan förklaring kan vara att härdningsprocessen och konsolideringen är tillräckligt stor i 
nedre delen av systemet för att den ska ha slutat att röra sig trots fortsatt separation i de högre 
delarna. 
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Figur 3.76 Separationsförsök (till vänster) och konens vikt under separationen (till 
höger). 

Slutsats 
System med INJ30 och cement med större partiklar uppnår stabilitet i systemet vid kontakten 
mellan partiklar.  
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3.4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Den genomförda studien har påvisat att separationen och separationsförloppet är komplext 
och styrs av olika fysikaliska och kemiska processer. Det innebär att resultat som uppmätts 
med standardiserad utrustning inte utan vidare kan överföras att gälla för bergssprickor.  

Studien visar att det är fyra processer som är viktigare än andra, nämligen sedimentering, 
konsolidering, flockulering och hydratisering av cementbruket. Hur dessa påverkar resultatet 
beror på de geometriska randvillkoren, förutom förstås vilken cementsort och 
cementblandning som används.  

Sedimenteringen sker alltid och har kunnat påvisas ske i partikelflockar. Sedimenteringen 
pågår tills kornen kommer i kontakt med varandra. Det betyder att bruk med högre vct har ett 
större initialt avstånd mellan kornen och därför kommer att kunna separera mer genom 
sedimentering.  

Tiden för sedimenteringens förlopp ökar med provets höjd. Det betyder att för horisontella 
sprickor på mindre än en millimeter sker förloppet mycket snabbt och under själva 
injekteringen. För vertikala sprickor som kan ha en höjd på flera meter skulle sedimenteringen 
ske långsamt och teoretiskt sett bli stor om inte vidhäftningskrafter och brukets hydratation 
kraftigt skulle motverka detta. 

Konsolidering är ett förlopp som startar när kornen kommer i kontakt med varandra och 
utvecklas i takt med att egenvikten på kornen ökar. Konsolideringen fortgår tills det 
uppkommer en balans mellan de yttre krafterna och den inre hållfastheten. Konsolideringen 
stannar när hydratationen börjar binda ihop kornen.  I små horisontella sprickor är 
egentyngden försumbar och därmed konsolideringseffekten. I vertikala sprickor kommer 
egentyngden att balanseras av upphängningskrafter och därmed reducera eller helt förhindra 
separationen på grund av konsolidering.  

Den slutsats som kan dras från denna konceptuella bild är att det provningsförfarande som 
man i dag använder sig av inte kan vara representativt för vad som sker i bergets sprickor, 
vare sig de är horisontella eller brantstående. Troligtvis är separationen betydligt mindre i 
bergets sprickor om den över huvud taget kommer att kunna utvecklas. Bruk med högt vct 
kommer dock att få en lägre slutdensitet och kan därmed vara känsligare för inre erosion och 
utlakning. Detta problem har dock inte studerats i denna undersökning.  
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4 FILTRERINGSSTABILITET HOS 
INJEKTERINGSBRUK 

4.1 LITTERATURSTUDIE 

4.1.1 Inträngning av bruket i sprickor vid injekteringen 
Under injekteringen ökar den kumulativa friktionen mellan bruket och sprickan med 
inträngningen. Friktionen orsakar att de partiklar som är i kontakt med sprickan rör sig 
långsammare än de partiklar som är mer i mitten av sprickan. Det orsakar en relativ rörelse i 
bruket. Bruket stannar när den kumulativa friktionen och vattentrycket är lika med 
injekteringstrycket.  

Figur 4.1 visar en möjlig injekteringssituation. Trycket hålls konstant under injekteringen tills 
ett önskat minimalt flöde uppnås. Då avbryts injekteringen. 
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Figur 4.1 Trycket, inträngningen och flödet vid injekteringen. Trycket hålls 
konstant och injekteringen slutar när önskat minimalt flöde har uppnåtts. 

Gustafson och Stille (1996) har definierat den maximala inträngningen i en bergsspricka med 
en varierande sprickvidd som 
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Se Figur 4.2. Inträngning Imax är beroende av injekteringstrycket (Pg=Pn), vattentrycket i 
sprickan (Pw= P0), den harmoniska sprickvidden ( )/1(/∑= nhm bNb ), friktionen mellan 
bruket och sprickan samt friktionen inom bruket (τ0). Vid beräkningen av inträngningen tas 
ingen hänsyn till en eventuell pluggbildning vid sprickviddsminskningen. 

 

Figur 4.2 Inträngning av bruket i en planparallell bergsspricka och i en 
bergsspricka med varierande sprickvidd. Från Gustafson och Stille 
(1996). 

Bruket i en bergsspricka kan också stanna genom att kornen i bruket bygger ett valv och inte 
bara på grund av den ackumulerade friktionen.  

Hur ska man ta hänsyn till pluggbildningen vid beräkningen av inträngningen?  

Ett sätt är att använda sig av en numerisk metod vid beräkningar av injekteringen. Figur 4.3 
visar en nätverksmodell som kan används för injekteringsberäkning. De olika kanalerna 
föreställer flödesvägar i en spricka. Från vattenförlustmätningar bestäms 
sprickviddsfördelning som slumpvis fördelas i kanalnätverket med bestämda vidder. 

Eriksson et.al. (2000) har definierat två begrepp, bmin och bkritiskt, som är av betydelse för 
inträngningen. bkritiskt är den minsta sprickvidden som bruket passerar utan att filtreras och 
bmin är den minsta sprickvidden som bruket över huvud taget kan passera. Området mellan 
passerar bruket med en minskad densitet (filtrering), vilket så småningom leder till en 
pluggbildning. På så sätt kan man bestämma om vissa kanaler kommer att injekteras med 
hänsyn till pluggbildning. 

En av svårigheterna är att bestämma bmin och bkritiskt. 
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Figur 4.3 Nätverksmodellen som föreställer en spricka som korsar ett borrhål. 
Från Hässler et.al. (1992) 

4.1.2 Dagens mätmetoder, deras mätresultat och resultatens 
tolkning 

Inledning  
Injekteringen kan systematiseras på olika sätt. Ett sätt är att dela den i injektering av jord och 
injektering av berg. Syftet med injekteringen av jord kan vara att förstärka jorden av olika 
anledningar eller att täta porösa jordar under t.ex. dammar osv. Syftet med berginjekteringen 
kan t.ex. vara att täta berg runt tunnlar för att minska vatteninflöde. 

Filtreringen av bruket kan ske i alla typer av injekteringar och av olika anledningar. 
Filtreringsstabiliteten och inträngningsförmågan hos bruket kan provas i dag med olika 
metoder. Gemensamt för alla metoderna är att de försöker efterlikna dels geometrin hos 
flödesvägarna i berg eller jord, dels injekteringsprocessens genomförande. 

Nedan beskrivs de vanliga provningsmetoderna och intressanta provresultat som belyser den 
komplexa process som styr filtreringen. 

Sandkolonn  
Sandkolonn är en vanlig metod för bestämning av penetrationsförmågan hos 
injekteringsbruket vid jordinjekteringen. Bruket trycks genom ett glasrör som är packat med 
sand med olika kornstorleksfördelningar på olika nivåer. Se Figur 4.4. Brukets penetration 
med tiden i sanden uppmäts under injekteringen. Resultatet används vid jämförelser av 
inträngningsförmågan av olika bruk. I den här metoden föreställer filtret med sanden 
kanalsystemet i jorden eller spricksystemet i ett starkt uppsprucket berg. 
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Figur 4.4 En schematisk illustration över ett sandkolonnförsök. Från Schwarz (1997). 

Schwarz (1997) använde sandkolonnmetoden för studier av filtreringen och 
inträngningsförmågan hos bruket i porösa material. Figur 4.5, från Schwarz (1997), illustrerar 
två olika typer av filtrering av bruket genom ett poröst material. 

”Cake”-filtrering är den filtrering som sker när partikelstorleken är jämförbar med eller större 
än porerna hos den porösa media som suspensionen flyter igenom. Det orsakar att en 
filterkaka byggs upp på ytan och till slut stoppar flödet helt.  

”Straining” eller siktning är filtreringen av partiklar från suspensionen inuti den porösa media 
genom partikeldeponeringen i porerna. Någon filterkaka kan inte observeras på ytan av det 
injekterade materialet. 
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Figur 4.5 En illustration av två olika typer av filtrering av bruket. Från Schwarz 
(1997). 

En annan karakterisering av filtreringen av bruket, från Schwarz (1997), är att filtreringen kan 
delas in i en mekanisk filtrering (filtreringen av partiklar ≥ 30µm från suspensionen), en 
fysikalisk–kemisk filtrering (filtreringen av partiklar ≤ 1µm från suspensionen) och en 
blandning av de två typerna av filtrering för partiklarna mellan 1 och 30 µm baserad på 
Herzigs et.al. (1970) forskning om flöde av suspensioner genom en porös media. 

Sandkolonnförsök från Schwarz (1997) visade att partiklarna från 0,4 till 4 µm filtreras först 
från bruket. Se Figur 4.6 kurva A1. En förklaring kan vara flockuleringen. Partiklarna (0,4–4 
µm) bygger flockar som är större än de andra partiklarna i suspensionen och därför filtreras 
först. Attraktionen mellan dessa pariklar är tillräckligt stark för att flockarna skall kunna stå 
emot trycket. 

De kolloida partiklarna ( ≤0,4 µm) förblir i suspension. Det är repulsiva krafter som 
dominerar mellan partiklarna ≤0,4 µm och de dispergerar. Det resulterar i att dessa partiklar 
förblir i suspension.  

Partiklarna >4 µm påverkas mindre av attraktionskrafterna och bygger inte större flockar och 
når därför längre genom sanden än partiklarna mellan 0,4 till 4 µm. 



 106 

 

Figur 4.6 Typiska kornkurvor för bruk som har passerat genom sanden vid 
sandkolonnförsök. A1 är de första 25 ml av bruk och A2 är de sista 25 
ml av cirka 100–125 ml bruk som totalt har passerat genom sanden. 
Från Schwarz (1997). 

Svårigheten med sandkolonnmetoden är att definiera porstorleken. Metoden används mest vid 
relativa jämförelser av bruk. 

Tryckkammare med papper och sand som filter, Gandais et.al. 
(1987) 

Tryckkammare med papper och sand som filter är en metod som kan användas för jämförelse 
av penetrationsförmågan och filtreringsstabiliteten hos bruket vid både jord- och 
berginjekteringen. 

Gandais et.al. (1987) har undersökt filtrering av bentonit-cement-bruk i ett mycket sprucket 
och poröst berg. Figur 4.7 illustrerar en process som sker med bruket under injekteringen. 
Vattnet från bruket trycks ut genom mikrosprickor i berget och bruket blir allt tjockare med 
inträngningen. Den processen definierar författaren som filtreringen av bruket. Illustrationen i 
Figur 4.7 är något vilseledande. Det är samma bruk som har trängt lite längre in i sprickan 
som blir tjockare, inte att bruket på en och samma plats blir tjockare med tiden. 



 107

 

Figur 4.7 Illustration av filtreringen under injekteringen av mycket sprucket och 
poröst berg. Från Gandais et.al. (1987). 

En intressant fråga för diskussion är om bruket blir tjockare bara vid kontakten med sprickor, 
eller förtjockas bruket kanske över hela profilen? 

Figur 4.8 och Figur 4.9 illustrerar den mätutrustning som Gandais et.al. (1987) använder för 
att mäta filtreringen. Filtret kan göras med papper, fin sand eller blandning av gips och 

bentonit. K är filtrets permeabilitet och definieras som 
e
kK = ; [1/s] där k är 

permeabilitetskoefficienten av materialet i filtret och e är tjockleken av filtret. 

Försöken utformades av Gandais et.al. (1987) så att filtret i tryckkammaren föreställer 
mikrosprickorna i sprickväggarna och inte själva spricksystemet i berget eller ett system av 
kanaler i jorden som i sandkolonnmetoden. 

Ett bra bruk ska inte kunna tränga igenom filtret (filtreras) i ett givet berg eller jord. Det är en 
motsatt situation till sandkolonnmetoden där bra bruk ska kunna tränga igenom filtret 
(sanden). Detta är viktigt att veta vid analysen av försöken. 
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Figur 4.8 Tryckkammare med filter för mätning av brukets filtreringsstabilitet. Från 
Gandais et.al. (1987). 

 

  

Figur 4.9 Filterkakans uppbyggnad under filtreringsmätning. Processen som 
relateras till processen i sprickan och illustreras i Figur 4.7. Från 
Gandais et.al. (1987). 

Gandais et.al. (1987) använder tryckkammare med filter för att testa hur filtreringen av bruket 
påverkas av filtrets permeabilitet, tiden och dispergeringsmedel. 

Figur 4.10, Figur 4.11 och Figur 4.12 illustrerar uppmätta försöksresultat. Figur 4.10 visar 
volymen av filtrerat vatten och volymen av filtrerad porlösning som funktioner av 
permeabiliteten och tjockleken av filtret. För filter med k/e större än 5*10-6 s-1 förblir 
filtreringen konstant för bruket. Detta indikerar, enligt författarna, att sprickytorna måste ha 
en mycket låg vattenpermeabilitet för att kunna förhindra filtreringen av bruket. Detta 
tillstånd är uppnått när det nästan inte finns några sprickor i berget eller när jorden är så 
vattenmättad att filtreringen skulle kräva en stor grundvattenströmning. 

Mikrosprickor som styr vattengenomsläpplighet i de flesta eruptiva bergarter där k≈10-11 m/s 
är denna typ av filtrering inte relevant. Enligt Figur 4.10 blir denna typ av filtrering relevant 
vid en mycket högre permeabilitet, (k/e=10-7 s-1). 
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Figur 4.10 En illustration av filtreringen som en funktion av filterpermeabiliteten.  
Från Gandais et.al. (1987). 

 

 

Figur 4.11 Filtreringen som funktion av filtreringstiden. Från Gandais et.al. (1987). 

Enligt Gandais et.al. (1987) förbättras filtreringsstabiliteten hos ett bruk med dispergerings-
medel. P.g.a. att vattenbehovet blir mindre med bibehållen flytförmåga finns det mindre 
vatten som kan filtreras. Se Figur 4.12. 
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En förklaring kan vara att enskilda partiklar i dispergerat bruk tränger djupare in i filtret och 
tätar det bättre, vilket minskar volymen av filtrerat vatten medan det i flockulerat bruk fastnar 
flockar direkt på ytan av filtret och filtreringen fortsätter genom både sedimenterade flockar 
och filtret. Det visar också hur flockuleringen påverkar filtreringen i det här fallet. 

 

Figur 4.12 Filtrering som funktion av dispergeringsmedel. Dispergeringsmedel A är 
för bentonit och dispergeringsmedel B är för cement. Från Gandais 
et.al. (1987). 

Svårigheten med metoden är att definiera ”mikrosprickor” samt att man inte vet hur bruket 
kommer att tränga genom de ”stora” sprickor som ska injekteras efter en mätning med denna 
metod. 

Filterpump, Hansson (1995) 
Hansson (1995) har forskat om inträngningsförmågan hos injekteringsbruk och metoder kring 
mätningen av filtreringsstabiliteten. Han definierar filtreringsstabilitet hos ett bruk som dess 
förmåga att passera sprickviddsminskningar utan pluggbildning, så det finns en viss skillnad 
mellan problembeskrivningen hos Hansson (1995), Gandais et.al. (1987) och Schwarz (1997). 

Enligt författaren är den mest begränsande inträngningsfaktorn för ett stabilt bruk tendensen 
att partiklarna agglomererar och bygger ogenomträngliga filterkakor i sprickor eller i 
kontakten mellan borrhålet och sprickan. En faktor som påverkar filterkaksbildningen är 
relationen mellan sprickvidden och diametern hos de största partiklarna i cementen (b/dp). 
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Enligt författaren kan filterkaksbildningen ske upp till b/dp=10 och avvikelserna i relaterandet 
av filtreringsstabiliteten till b/dp är för stora för att kunna använda b/dp som ett mått på 
filtreringsstabiliteten hos injekteringsbruk.  

Andra viktiga faktorer som påverkar filtreringsstabiliteten, enligt författaren, är vct, flytmedel, 
dispergering och användning av finare cement. 

Figur 4.13 visar en mätningsapparat (filterpump) som Hansson (1995) använde för 
filtreringsstabilitetsmätning. Till skillnad från föregående författare använder Hanson (1995) 
ett nät som filter som föreställer sprickviddsminskningarna. Se Figur 4.14. Illustrationen i 
Figur 4.14 visar författarens uppfattning om hur ett nät föreställer sprickviddsminskningarna i 
berget. 

Öppningar i nätet är lika stora i bägge riktningar vilket kanske inte representerar 
sprickviddsminskningar i berget på bästa sätt. Det gör att minskningarna av flödesytan genom 
nätet vid mätningen kan vara större än i en spricka, vilket kan leda till underskattade resultat. 

Det finns också andra problem med filterpumpen. Ett exempel är svårighet med repeterbarhet 
vid mätningen. Handtaget måste alltid dras lika, så att mätresultatet inte påverkas av olika 
tryck. Ett annat problem med metoden kan vara att bruket sugs i stället för att tryckas genom 
nätet. 

 

Figur 4.13 Filterpump. Från Hansson (1995) 
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Figur 4.14 Filterpump. Från Erikson, Stille och Andersson (2000) 

Figur 4.15 visar ett försök och de uppmätta resultaten vid injekteringen av en spricka i ett 
betongblock från Hansson (1995). Det cement som användes vid injekteringen var UF16 och 
trycket var 50 kPa. Författaren mätte injekteringstiden samt filtrerad brukvolym med 
filterpumpen. Större vct ger en längre injekteringstid samt en större passerad brukvolym. I 
nedre högra hörnet visas jämförelsen av uppmätt brukvolym med filterpump med relationen 
av injekteringstiden och sprickans vidd. Sprickans vidd uppskattas till 300 µm. 

Flera frågor kan ställas. Varför använde författaren ett nät med viddöppningar av 45 µm för 
en spricka av cirka 300 µm sprickvidd? Skulle relationen vara lika bra med ett 75 µm-nät? 
Relaterades nätets viddöppningar till sprickans viddöppning eller maximal partikeldiameter dp 
hos cementet i bruket?  

Vid provförsöket enligt Figur 4.15 är sprickans volym cirka Vsprickan≈70*70*0,03≈147 ml och 
volymen av injekterat bruk i sprickan varierar från 17 till 78 ml beroende på vct. Det är tydligt 
att pluggbildningen sker väldigt snabbt även vid b/dp≈300/16≈18. Orsakas pluggbildningen av 
väldigt små strypningar i sprickan i betongblocket eller orsakas den av flockuleringen av 
bruket som är gjort av ett mycket fint cement? 
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Figur 4.15 Provresultat och illustration av sprickan mellan två betongblock som 
injekterades vid provförsöket. Från Hansson (1995). 

Figur 4.16 visar relationen mellan vct och passerad volym uppmätt med filterpump. Resultatet 
visar på ett tydligt samband. 

 

Figur 4.16 Relationen mellan bruksvolym uppmätt med filterpumpen och vct. Från 
Hansson (1995). 
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Hansson (1995) gjorde även jämförelser mellan mätningar av filtreringsstabiliteten med 
sandkolonn och filterpumpen. Figur 4.17 visar en spridning mellan uppmätta resultat. 
Försöket visar hur svårt det är att jämföra resultat från olika mätmetoder. Speciellt blir det 
svårt när man jämför inträngningen uppmätt i [m] med filtreringen uppmätt i [m3] som ska 
avspegla flödet av bruket genom ett filter av sand och ett filter av ett nät. 

 

Figur 4.17 Jämförelse mellan inträngningen uppmätt med sandkolonn och 
passerad bruk uppmätt med filterpumpen. Från Hansson (1995). 

Figur 4.18 visar resultatet av ett provförsök liknande det i Figur 4.15 fast nu med en slät spalt 
mellan en stål- och glasplatta med längden 1 m och bredden 50 mm. Spaltens vidd var 200 
µm. Bruket gjordes med cement med d95=40 µm och trycket var 50 kPa.  

Försöksresultatet, enligt Hansson (1995), visar att det finns en tydlig relation mellan volymen 
av passerat bruk genom spalten och genom filterpumpen. Problemet med resultatet är att i den 
släta spalten finns inte någon sprickviddsminskning och pluggbildningen i den släta sprickan 
kan inte relateras till sprickviddsminskningen. Hur ska man då relatera det ena resultat till det 
andra? 

 

Figur 4.18 Test och resultat av injekteringen av en slät spricka ( 0,2 mm x 50 mm x 
1 m). Portlandcement d95=40 µm, Vac=uppmätt volym genom spricka, 
Vf150=uppmätt volym med filterpumpen. Från Hansson (1995). 

Generellt sett drar Hansson slutsatsen att det finns en relation mellan resultatet uppmätt med 
filterpumpen och inträngningsförmågan hos injekteringsbruket, förutsatt att bruket är nära en 
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Newton-vätska. Filtreringsstabiliteten är starkt beroende av vct. Filterpumpen kan användas 
för utvärdering av brukets blandning och bedömning av brukets filtreringsstabilitet. 

Frågan är hur man ska tolka de uppmätta resultaten? Är masköppningen en sprickvidd som 
kan eller inte kan penetreras? Vilken volym är den gräns som ska tolkas så att en spricka kan 
eller inte kan penetreras? 

NES-metoden/spaltförsök,  Sandberg (1997) 
NES-metoden är en mätmetod där en spalt mellan två stålplattor representerar en spricka i 
berget. Själva pluggbildningen sker vid kontakten mellan borrhållet på cirka 25 mm i 
diameter och spalten som bruket trycks genom. Figur 4.19 och Figur 4.20 visar en principiell 
beskrivning av apparaturen. Man mäter tiden och vikten av det bruk som har passerat genom 
spalten.  

En sak som kan vara av betydelse är att vid övergången från borrhålet till spalten kan 
tryckgradienten bli stor p.g.a. en större relativ minskning av flödesytan än vid en 
sprickviddsminskning. 

Metoden liknar Hanssons (1995) provförsök med den släta sprickan.  

Enligt författaren efterliknar metoden det verkliga injekteringsförloppet där ett 
injekteringsbruk med övertryck pressas in i bergets spricksystem och lämpar sig bäst för 
relativa jämförelser mellan olika injekteringsbruk där man varierar cementtyper, kornkurvor, 
vct och tillsatsmedel. 

 

Figur 4.19 NES-apparaten, principskiss. Från Sandberg (1997). 
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Figur 4.20 och Figur 4.21 visar resultaten av några försök som relateras till vattnets 
inträngningsförmåga. Figur 4.20 visar en stor resultatskillnad av inträngningen av bruket 
gjord med en cement med d95=12, 14 och 16 µm. I princip visar resultaten att man skulle 
kunna använda en 12 µm mikrocement för att injektera en 50 µm-spricka men inte en 16 µm 
mikrocement för att injektera samma spricka. 

 

 

Figur 4.20 Flöde av vatten och cementbruk under 20 bars tryck genom en 50 µm 
spalt. Mikrocement med olika d95, vct=3 och 2 % melaminbaserad 
flyttillsats (0,66 % torrhalt) samt 25 % silikastoft av bindemedelsvikten. 
Från Sandberg (1997). 

Figur 4.21 visar hur hydratationsgraden påverkar pluggbildningen. Mer hydratiserade 
partiklar orsakar snabbare pluggbildning. Kanske p.g.a. en större partikeldiameter eller att 
större hydratationsgrad minskar volymen av porlösningen vilket också påverkar avståndet 
mellan partiklarna. Förmodligen bidrar båda fenomen till en snabbare pluggbildning. 
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Figur 4.21 Accelererade tillsatsmedels (kalciumklorid) effekt på 
inträngningsförmåga i en 50 µm-spalt. Mikrocement 12 µm, vct=3,2 % 
melaminbaserad flyttillsats (0,66 % torrhalt) samt 25 % silikastoft av 
bindemedelsvikten. Från Sandberg (1997). 

Metoden kanske kan utvecklas genom att man ändrar spaltgeometrin så att den något bättre 
motsvarar en sprickviddsminskning hos en spricka i berget. 

Resultatet av en mätning är en kurva, vilket är bättre för analys än en punkt. Man borde mäta 
trycket också så att flödesminskningen kan förklaras bara med pluggbildningen och inte något 
tryckfall vid ett eventuellt varierande tryck. 

Tryckkammare med nät som filter, Eriksson & Stille (2002) 
Eriksson & Stille (2002) vidareutvecklade Hanssons (1995) filterpumpsmetod. Själva 
mätningen är i princip likadan, där öppningarna i nätet föreställer sprickor. Definitionen av 
filtreringen är alltså densamma som Hanssons (1995). Skillnaden var användningen av en 
tryckkammare som tryckte bruket genom nätet i stället för att suga det, som det görs med 
filterpumpen. Se Figur 4.22. På så sätt får man en bättre repeterbarhet, samt att det bättre 
motsvarar verkligheten att bruket trycktes genom nätet i stället för att suga det. En annan 
viktig skillnad var tolkningen av resultatet. Figur 4.23 och Figur 4.24 visar den konceptuella 
modellen hur de uppmätta resultaten tolkas. Från de uppmätta resultaten bestämdes bmin som 
den minsta sprickviddsöppningen som bruket kan penetrera och bkritiskt som den minsta 
sprickviddsöppningen som bruket penetrerar utan någon filtrering. Vid sprickviddsöppningar 
mellan bmin och bkritiskt sker filtreringen av bruket. Målet med metoden var inte bara att kunna 
jämföra inträngningsförmågan hos olika bruk utan också att bestämma ett mätvärde för 
användning vid modulering av injekteringen. 
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Figur 4.22 Tryckkammare med filter. Från Eriksson & Stille (2002). 

 

Figur 4.23 Illustration av den konceptuella modellen från Eriksson & Stille (2002). 
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Figur 4.24 Konceptuell modell. Från Eriksson & Stille (2002). 

Figur 4.25 och Figur 4.26 visar mätresultat och beräknade bmin och bkritiskt av bruket med 
cement UF12 och vct=2,5 utan tillsatsmedel vid olika blandningstider. Resultatet visar att 
med en längre blandningstid försämras inträngningen. bmin och bkritiskt ökar. Det måste bero på 
en större hydratationsgrad. Annars skulle en längre blandningstid dispergera bruket bättre 
vilket skulle förbättra inträngningen. 

Enligt den av Eriksson & Stille (2002) föreslagna metoden kan UF12 inte tränga in i en 
spricka med 50 µm sprickvidd, men enligt NES-metoden kan den göra det. Se Figur 4.25 och 
Figur 4.20. Observera att brukens recept inte är helt lika. 

Eftersom nästan allt bruk trycks igenom NES-apparaten skulle man kunna tolka att bkritiskt är 
ca 50 µm. Enligt Eriksson & Stilles metod är bkritiskt mycket större, ca 75–100 µm. 

 

Figur 4.25 (a) Uppmätt volym av passerat bruk vid olika b och vid olika tider av fas 
1 och (b) bestämning av bmin och bkritiskt för respektive mätdata. Cement 
UF12, vct=2,5 utan tillsatsmedel. Från Eriksson & Stille (2002). 



 120 

 

Figur 4.26 Beräknade bmin och bkritisk från figur 3.23. 

Tabell 4.1 och Figur 4.27 visar ett försök med olika bruk gjorda med cement INJ30. 

Figur 4.27 visar uppmätta volymer från försök A. Det syns att data inte helt kan tolkas med 
författarnas konceptuella modell där all bruk passerar nätet med en filtervidd större än bkritiskt. 
Resultatet förklaras med överkorn i bruket.  

Uppmätta resultat i Figur 4.27 (pluggbildningen sker vid masköppningar större än bkritiskt) kan 
kanske förklaras med att vid låga tryck och låg vct kan pluggbildning i nätet alltid ske p.g.a. 
en minskning av flödesytan vid nätet samt ett stort antal öppningar, vilket statistiskt sett ökar 
sannolikheten för pluggbildning vid en öppning. Om en öppning tätas ökar risken ytterligare 
för pluggbildning vid andra öppningar p.g.a. en relativt större flödesareaminskning.  

I Tabell 4.1 presenteras bmin och bkritiskt bestämda från mätningar där 1 liter bruk togs som 
100 % passerad volym. 

Tabell 4.1 Resultat av provförsök från Eriksson & Stille (2002). Cement INJ30. 
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Figur 4.27 Filtreringsförsök för bruk A. Från Eriksson & Stille (2002). 

Från provförsöken med UF12 och INJ30 kan förhållandet mellan sprickvidden b och d95 
uppskattas. För sprickvidden b kan både bmin och bkritiskt testas.  

För UF12 är bmin/d95=25/12≈2,1 och bkritiskt/d95=90/12≈7,5.  

För INJ30 är bmin/d95=72/32≈2,3 och bkritiskt/d95=140/32≈4,4.  

Jämförelsen visar att förhållandet mellan bmin och d95 är ungefär lika för båda cementsorterna, 
medan förhållandet mellan bkritiskt och dmax är nästan dubbelt så stort för UF12 som för INJ30. 
Det kanske indikerar flockuleringens påverkan på bruket för de två olika cementen. Om 
bruket är flockulerat borde påverkan på bmin vara minimalt medan bkritiskt borde vara betydligt 
större. Så resultatet kanske visar att inträngningen av bruket med UF12 påverkas mera av 
flockuleringen än inträngningen av bruket med INJ30.  

Resultatet i Figur 4.25 visar att UF12 påverkas betydligt av hydratationen (en längre 
blandningstid) medan resultatet i tabell 3.1 visar att INJ30 nästan inte alls påverkas. 

Figur 4.28 visar ytterligare en mätning av ett bruk gjort med INJ30. Resultatet blir liknande 
som det i Figur 4.27, fast med något lägre vct (0,8) men med 1 % flytmedel. 

 

Figur 4.28 Cement INJ30, vct=0,8, 1 % flytmedel Från Eriksson et.al. (2004) 
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Enligt Eriksson & Stille beror inträngningsförmågan hos bruket huvudsakligen på 
cementtypen (d95) och blandningstiden, medan den påverkas marginellt av vct och flytmedel. 

Principiellt borde inte den här mätmetoden skilja sig så mycket från filterpumpsmetoden. 
Trots detta drar författarna något olika slutsatser om vilka faktorer som påverkar 
inträngningsförmågan hos bruket. Enligt Hansson (1995) är filtreringsstabiliteten mycket 
beroende av vct medan Eriksson & Stille (2002) drar slutsatsen att filtreringsstabiliteten är 
marginellt beroende av vct. 

Frågan om hur väl nätet representerar sprickviddens minskning i berget gäller givetvis lika 
mycket för Eriksson & Stilles metod som för filterpumpen som tidigare har diskuterats. 
Tryckskillnadens betydelse bör också studeras. 

Eklund (2005) 
Figur 4.29 visar mätutrustning som användes av Eklund (2005) vid studier om filtreringen. 
Mätmetoden är Eriksson och Stilles (2002) mätmetod fast Eklund varierade filter med nät-, 
spalt- och nät-/spaltgeometri. Han tillverkade spalten genom att skära olika breda spalter i en 
metallbricka med samma diameter som nätets. Med nät-/spaltgeometri menas att nätet täcktes 
med en stålbricka med en öppning om 5x65 mm. Se Figur 4.29. Idén var att testa plugg-
bildningen när flödet stryps från fyra sidor (nät) eller två sidor (spalt). Se Figur 4.30. Vid 
strypningen från fyra sidor (nät) kommer flera partiklar att försöka flyta genom öppningen 
samtidigt som de också har stöd från fyra sidor där pluggen kan initieras vilket borde öka 
sannolikheten för pluggbildningen.  

 

Figur 4.29 Testutrustning enligt VU:SC 48. Från Eklund (2005) 
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Figur 4.30 Nät- och spaltöppning. Från Eklund (2005) 

Tabell 4.2 visar resultatet av flera provförsök där filtrering jämfördes för olika filtergeometri 
med inert material. Det syns att nät-/spalt- och nätgeometri ger samma resultat, vilket är 
förväntat eftersom skillnaden bara var en något mindre filteryta. Observera att vid öppningen 
på 75 µm med nät- och nät-/spaltgeometri där mängden av passerat bruk var över 50 % 
passerade en del bruk även vid spaltgeometri, medan stopp av flödet i övriga fall skedde 
omgående. Figur 4.31 visar kornkurvor för de olika material som användes i försöket. 
Material 2 och 4 visar någorlunda god inträngningsförmåga vid 75 och 125 µm 
spaltöppningar. 

Tabell 4.2 Filtreringsförsök med olika filtergeometri med inert material. Initial volym 
är cirka 110 cm3. Vct=0,7. Material 2 har d95=12. Från Eklund (2005) 
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Figur 4.31 Kornkurvor för olika inerta material. Från Eklund (2005) 

Figur 4.32 är en mer detaljerad skiss över Eklunds (2005) filtreringsmätningar med 
spaltgeometri. En möjlig förklaring till dålig inträngning med spaltgeometri, se Tabell 4.2 och 
jämför relativ inträngning för t.ex. 75 µm spaltöppning, kan vara en eventuell rå yta av spalten 
där det fortfarande finns risk för valvbildning. En annan orsak kan vara ett starkt turbulent 
flöde i början när bruket kommer rasande från röret och träffar botten av rummet där filtret 
sitter. Flödet i rummet är starkt turbulent fram tills det är fullt. Efter det kan sedimenteringen 
ske. Om det sker så kan de partiklar som har sedimenterat runt öppningen påverka flödet. 

 

Figur 4.32 En illustration av flödet genom spalten vid Eklunds mätningar (2005). 
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Figur 4.33 visar försök från Eklund (2005) med bruk av UF12 och INJ30 och olika flytmedel, 
vct och spaltvidder. Resultaten visar generellt att inträngningen ökar med ökad vct och ökad 
spaltvidd för bruk av UF12 i spaltintervallet 75–125 medan för bruk av INJ30 ökar 
inträngningen bara med vissa flytmedel. Det kan bero på att INJ30 inte är lika mycket 
flockulerad som UF12 så flytmedel har en relativt sett mindre påverkan på dispergeringen hos 
INJ30. 

 

Figur 4.33 Filtreringsmätningar för bruk baserat på UF12 och INJ30. Från Eklund 
(2005). 

Eklund (2005) drar slutsatsen att partiklarna passerar en sprickförträngning utan 
pluggbildning enligt modellen: 

  bkd ∗<95  (ekv  4.2) 

där koefficienten 162 −=k  representerar antal partiklar som bygger ett stabilt valv vid 
pluggbildningen för olika material. 

Inert och grovt material med hög vct har k  som är närmare 2 medan bruk av finmalen cement 
och låg vct har k  som är närmare 16. 

Enligt Eklund (2005) är den använda filtreringstestmetoden av betydelse. Viktiga parametrar 
är exempelvis initialbrukvolym, filtergeometri och tryckgradient över sprickvidds-
minskningen. 

Dispergering av mikrocement, Hjertström & Petersson (2006) 
Finmalning är en av metoderna för att utveckla cement i injekteringssammanhang. Det är 
inträngningsförmågan hos cementpastan som man vill förbättra. Finmalning ger ökad tendens 
till flockulering av cementartiklar.  

Enligt Hjertström och Petersson (2006) går det att dispergera cementpartiklar i en 
cementpasta baserad på UF12 med en blandare av kolloidal typ, men traditionella 
paddelblandare är helt odugliga for blandning av cementpasta gjord med mikrocement. 

Figur 4.34 visar flera filtreringsförsök uppmätta med filterpump (filter 45 och 125 µm) där 
bruket är blandat med olika blandare och olika blandningstider. Bruk med bästa 
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inträngningsförmåga fås med kolloidalblandare Cemix 102. Ett sämre resultat fås med 
kolloidalblandare Cemix 202. Enligt denna mätmetod har blandningstiden inte någon 
betydelse. Bruket som blandats med paddelblandare visar ingen inträngningsförmåga även vid 
125 µm filter. Detta försök visar hur viktigt det är att blandningen av bruket bestäms utifrån 
typ av cement. 

 

Figur 4.34 Inträngning av bruk blandade med olika blandare 

Figur 4.35 och Figur 4.36 visar hur inträngningen av bruket ytterligare kan påverkas med 
ändringen av varvtalet. Mätningen är gjord med NES-metoden. Från 1 450 varv/min till 1 750 
varv/min förbättras inträngningen. Ytterligare ökning av varvtalet ger inte någon 
inträngningsförbättring. Mätningen med NES-metoden visar att blandningstiden också 
påverkar inträngningen. En längre blandningstid ger en något sämre inträngningsförmåga 
även om ändringen är marginell. 

 

Figur 4.35 Inträngning som funktion av varvtal. NES-spalt 75 µm. 
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Figur 4.36 Inträngning som funktion av varvtal. NES-spalt 60 µm. 

Enligt Hjertström och Petersson (2006) går det att dispergera cementpartiklar i bruket av 
UF12 även vid lägre varvtal (1 450 varv/min) med ett anpassat dispergeringsmedel. Se Figur 
4.37. 

 

Figur 4.37 Inträngning av bruk med eller utan dispergeringsmedel. 

Sammanfattning  
Litteraturstudien har visat att det finns olika definitioner av begreppet filtrering av bruk 
utifrån olika uppfattningar om problemet. Den har visat att olika typ av filtrering av bruket 
kan ske i berget eller jorden. Porlösningen kan filtreras till mikrosprickor från sprickan som 
injekteras vilket är Gandais et.al. (1987) definition av filtreringen. Porlösningen kan filtreras 
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vid en sprickviddsminskning vid pluggbildningen enligt Hanssons (1995) och Eriksson & 
Stilles (2002) definition av filtrering. 

Alla metoder representerar respektive författares syn på problemet. Gandais et.al. (1987) 
metod är relativ och det är svårt att relatera mikrosprickor i berget till permeabilitet av filtret i 
tryckkammaren. Gandais försök visar att bruk kan filtreras med inträngning längs hela 
sprickan och inte bara vid sprickviddsminskningen. 

NES-metoden efterliknar mest kontakten mellan en spricka och ett borrhål. 

Den kanske kan utvecklas genom att man ändra spaltgeometrin så att den kan simulera 
sprickviddsminskningen något bättre. 

Filterpumpen och tryckkammaren med nät som filter försöker simulera sprickvidds-
minskningen, men strypningen från fyra sidor är kanske inte representativ för en spricka och 
det kan göra att de uppmätta resultaten inte stämmer med vad som sker i berget. 

Flockulering, hydratation och tryck tycks också ha stor betydelse. 

Blandningen av det bruk som är baserat på de mycket fina cementsorterna är mycket viktig 
vid dispergeringen av de fina cementpartiklarna, Hjertström & Petersson (2006). 

4.2 INTRÄNGNING, PLUGGBILDNING OCH FILTRERING AV KORN I 
SPRICKOR VID SPRICKVIDDSMINSKNINGAR (EN KONCEPTUELL 
MODELL) 

4.2.1 Systembeskrivning och grundmekanismen för valvbildning 
vid en sprickviddsminskning 

Pluggbildningen är en process som påverkas av många faktorer. Faktorer som är av betydelse 
är: 

• sprickans geometri eller utrymme (sprickans vidd, bred, relativ 
sprickviddsminskning, öppningens utseende) 

• bruk (cementkurva, vct, hydratation och flockulering) 

• injekteringsförfarande (tryck, strömningshastighet, strömningsgradient) 

Figur 4.38 illustrerar en sprickviddsminskning där bruket tränger igenom. Bruket har 
skjuvskikt vid sprickkanterna och en kärna mellan dem. I skjuvskikten är skjuvspänningen 
större än flytgränsspänningen. I kärnan är skjuvspänningen mindre än flytgränsspänningen. I 
skjuvskiktet varierar hastighet från 0 vid sprickkanten till kärnans hastighet som flyter 
snabbast. Olika hastigheter i skjuvskiktet resulterar i relativ rörelse mellan partiklar. I kärnan 
står partiklarna stilla i relation till varandra. 

När partiklarna passerar en förträngning, se Figur 4.38, förstörs kärnan. Alla partiklar i V1 
måste omplaceras (röras relativt till varandra) på väggen till V3 för att fylla en ny volymform 
som är tunnare men längre i jämförelsen med V1. Det betyder att brukets kärna måste brytas 
sönder. Alla partiklar från B till C måste flyta snabbare och inåt för att passera strypningen. 
Brukets hastighet vid kanten är 0. Det resulterar i att partiklarna vid kanten kan fastna. 

Om det inte förkommer någon partikelansamling så är flödet vid B lika med flödet vid C. Det 
betyder att medelavståndet mellan partiklarna inte ändras. 
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P.g.a. strypningen flyter partiklarna vid kanten inåt vilket resulterar i att partiklarnas avstånd i 
y-led minskar. P.g.a. ett minskat avstånd i y-led och en högre partikelhastighet i mitten kan ett 
valv uppstå. 

Avståndet mellan partiklarna i x-led (i samma sikt) ökar från B till C p.g.a. att partikeln 
framför har accelererat en längre tid. Det betyder att partiklarna har ett större utrymme i x-led 
i V2 vid omplaceringen. Den ändrade hastighetsprofilen av att partiklarna rör sig i förhållande 
till varandra missgynnar en eventuell valvbildning. 

 

Figur 4.38 En illustration av brukets flöde genom en sprickviddsminskning. Bilden 
till höger illustrerar hastighetsprofiler vid B och C. τ0=flytgränsspänning 
av bruket. τB=skjuvspänning vid B, τC=skjuvspänning vid C, ν1=brukets 
hastighet i kärnan vid B, ν3=brukets hastighet i kärnan vid C. 

 

 

4.2.2 Faktorer som påverkar valvbildning 

Samtidighet som faktor vid valvbildning 
Att partiklarna vid kanten flyter inåt är inte tillräckligt för att ett valv ska uppstå. Det krävs en 
samtidighet mellan dessa partiklar och partiklarna i mitten för att knyta ihop dem till ett valv, 
om inte partikelkoncentration är mycket hög. 

Figur 4.39 illustrerar ett valvbygge vid en sprickviddsminskning. Figur 4.39 a) visar partikel 1 
vid t=t0 som flyter mot öppningen längst strömlinjen. Strömlinjen ger också riktningen av 
kraften som verkar på partikeln i ett eventuellt valv. När den kommer i kontakt med 
sprickkanten (1’), så fortsätter den antigen att glida eller rulla längs denna kant.  

Om sprickviddsöppningen är lika eller större än 2dmax behövs det minst 3 partiklar för att det 
ska kunna byggas ett valv över öppningen.  
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Vid tiden t=t1, Figur 4.39 b), är partikel 1 för första gången i sådan position att den kan ingå i 
ett valv av tre partiklar tillsammans med partiklarna 2 (som ligger i en symmetrisk position) 
och 3.  

Tiden t=t2, Figur 4.39 c), är den sista tidpunkten för partikel 3 att komma i kontakt med 
partikel 1 och 2 för att kunna bygga ett stabilt valv av tre partiklar. Från t1 till t2 har partikel 1 
flyttats något. 

Tryck och strömningshastighet som faktorer vid valvbildning 
Ett högre tryck ger en högre strömningshastighet vilket lättare eroderar ett inperfekt valv. 

Vct som faktor vid valvbildning 
Vid en högre partikelkoncentration finns det flera ”partikel 1 och 2” med möjlighet att orsaka 
valv, och det finns flera ”partiklar 3” som kan knyta ihop dem. Det ökar frekvensen för 
möjligt valvbygge. Viktigt är också att ”partiklarna 1 och 2” har mindre plats för omplacering 
för att undvika valvbildning när ”partikel 3” trycker in dem i ett valv. 

 

Figur 4.39 En illustration av ett valvbygge i en sprickviddsminskning 

Figur 4.40 från Martinet (1998) illustrerar ett partikelvalv som kan vara stabilt eller ostabilt 
beroende på positionen av kontaktpunkter mellan partiklarna och riktningen av de krafter som 
verkar på partiklarna. 
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Figur 4.40 En illustration av ett stabilt och ett ostabilt partikelvalv. Från Martinet 
(1998). 

Cementkurva, flockulering och hydratation som faktorer vid 
valvbildning 

Valvbildning är också starkt påverkad av hydratationen och flockuleringen.  

Hydratationen gör att det utvecklas gelpartiklar på partiklarnas yta. Det ökar partiklarnas 
storlek. Det kan också utvecklas till en förbindelse mellan partiklar om partiklarna är i kontakt 
som måste brytas. Partikelytan blir inte ”slät” vilket orsakar en större friktion mellan 
partiklarna. Valv blir mer stabila. 

Flockuleringen gör att det finns ytterligare krafter mellan partiklar som måste brytas samtidigt 
som flockar i bruket genom sin storlek kan orsaka direkt stopp av flödet vid en 
sprickviddsminskning. 

Vid finare mald cement förstärks hydratationens och flockuleringens påverkan.  

Större partiklar i cementet gör att det behövs ett mindre antal partiklar i valvet. Då uppstår de 
lättare samt blir mera stabila.  

Figur 2.5 i kapitel 2.3 visar hur en cementpartikel (Alit) påverkas av hydratationen. Figurerna 
2.8 och 2.9 i kapitel 2.3 visar ett agglomerat av 4 cementpartiklar som har hydratiserat och 
flockulerat. 

b1/b3 som faktor vid valvbildning 
Figur 4.38 illustrerar flöde genom en spricka med sprickviddsminskning. Där illustreras hur 
partikelavståndet i x- och y-led ändras. Partikelavståndet i x-led ökar och i y-led minskar. 
Storleken på ändringen beror på storleken på sprickviddsminskningen. 

Figur 4.41 illustrerar två sprickor med olika b1 och lika b3. Den illustrerar också 
hastighetsprofilen. Det antas att strömningshastigheten efter strypningen är lika stor i båda 
sprickorna. 
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• Det betyder att strömningshastigheten före sprickviddsminskningen i en 
spricka med mindre spaltvidd är större. Det skulle lättare kunna erodera 
eventuella partikelansamlingar vid kanten av sprickan samt lättare bryta 
inperfekta valv.  

 

Figur 4.41 En illustration av hastighetsprofilen av två sprickor med olika b1 men lika 
b3. Det antas att hastighetsprofilen efter sprickviddsminskningen är lika. 

4.2.3 Slutsatser 
Vid flödet genom sprickviddsminskning ökar flödeshastigheten, dock sker ingen 
partikelkoncentration. Partiklarnas avstånd i tvärsnitt minskar, medan de ökar i längdsnitt. 

En högre partikelkoncentration ger större sannolikhet att det samtidigt kommer flera partiklar 
som kan bygga ett valv. 

Vid lägre strömning bildas valv lättare. De är mera inperfekta och kan lättare eroderas med en 
större strömning. 

Flockuleringen och hydratationen påverkar pluggbildning, speciellt hos de fina cementen. 

En mindre b1/b3 ger en bättre inträngning. 
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4.3 PROVNING MED NY MÄTMETOD 

4.3.1 Inledning 
Figur 4.42 visar tryck, flöde och ackumulerad volym av bruket vid injekteringen av ett borrhål 
i en tunnel. Den vanligaste injekteringsmetoden är att man injekterar ett borrhål under 
konstant tryck tills man når ett önskad minimalt flöde. Eftersom trycket är konstant så 
minskar flödet p.g.a. det ökade flödesmotståndet.  

Det går att konstruera en konstgjord spricka som kan injekteras med konstant tryck. I den 
konstgjorda sprickan är flödesmotståndet också konstant. I ett sådant fall är det 
partikelansamling i den konstgjorda sprickan som skulle vara orsaken till minskningen av 
flödet, vilket kommer att beskrivas djupare senare i kapitlet. 

 
 

Figur 4.42 En mätning av flödet och trycket under en injektering av en 
bergsspricka. Från Eriksson och Stille (2005) 

Litteraturstudien i kapitel 4.1 och diskussionen i kapitel 4.2 visar att följande krav bör ställas 
på en mätutrustning för att man ska kunna studera pluggbildningen: 

• möjlighet att variera trycket 

• möjlighet att okulärt inspektera filterkakan 

• registrering och kvalitet på utrustning som medger repeterbar mätning 

• spalt istället för nät 

• möjlighet att mäta förlopp från pluggbildningens start tills fullständigt stopp 
erhålles 

Eftersom ingen i dag använd utrustning uppfyller kraven har en egen utrustning byggts. 
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4.3.2 Utrustningsbeskrivning 
En apparat har konstruerats som mäter inträngning av bruk under konstant tryck in i en 
konstgjord spricka med en definierad sprickviddsminskning. 

Figur 4.43 visar bilder av mätutrustningen med den konstgjorda sprickan. Figuren visar en 
tryckkammare som har en tryckluftsanslutning. På tryckkammaren är en tryckgivare ansluten 
samtidigt som allt är upphängt på en lastgivare. Bruket hälls i tryckkammaren och trycks ut 
genom spalten som fås mellan de två cylindriska plattorna när de skruvas ihop och ansluts till 
tryckkammaren. Samtidigt mäts trycket och viktminskningen av den upphängda anordningen. 

När de två plattorna skruvas ihop skapas en spalt vars vidd minskar från 1 000 µm (b1) till en 
mindre vidd (b3) som kan väljas fritt. Den spalten föreställer en spricka i berget med en 
sprickviddsminskning. Sprickan är i kontakt med ”borrhålet”. I Figur 4.43 på den nedre 
plattan syns en fördjupning av spalten som föreställer en förlängning av ”borrhålet”, som då 
gör inträngningen till sprickan mera symmetrisk. Samtidigt är övergången från borrhålet till 
sprickan konisk, vilket kanske gör inträngningen till sprickan lättare.  

Fördjupningen är också till för att vid en eventuell separation av bruket vid botten kunna ge 
extra tid vid hällningen av bruket så att partiklarna inte kommer i kontakt med varandra vid 
övergången från ”borrhålet” till sprickan. 

Volymen på tryckkammaren är 1 695 ml och har anpassats till ”sprickans” bredd så att flödet 
kan pågå tillräckligt länge för att plugg ska kunna byggas upp. 

Om det uppmätta flödet är linjärt förekommer det inte någon minskning av flödesyta i 
sprickan och om flödet minskar med tiden måste det bero på att flödesytan minskar.  
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Figur 4.43  Bilder av tryckkammaren med tryck- och lastgivare, metallplattor som 
gör den konstgjorda sprickan med sprickviddsminskning och en 
skärning av metallplattorna när de skruvas ihop. 

4.3.3 Mätningsbeskrivning  
Nolltiden från Figur 4.44 föreställer den tidpunkt när bruket från tryckkammaren redan har 
fyllt hela spalten dvs. hela b1 och b3 och börjar rinna ut. Det betyder att flödet har anpassats 
till alla ändringar av geometrin genom ”borrhålet” och ”sprickan” och därefter borde vara 
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linjärt om trycket och bruket inte ändras med tiden. Kurva 1 från Figur 4.44 presenterar en 
mätning där allt bruk har runnit ut utan att någon pluggbildning har skett. Kurva 2 från Figur 
4.44 föreställer en mätning där flödet efter en tid börjar minska. Om trycket är konstant då 
måste det betyda att flödesytan minskar någonstans i flödet p.g.a. att partikelansamling har 
skett. Till slut stannar flödet p.g.a. pluggen i spalten. Tiden från det att flödet börjar minska 
tills det tar slut är den tid då pluggbildningen och filtreringen av bruket sker. 

 

Figur 4.44 Mätresultat och tolkning av mätdata från spaltmetoden. Definition av 
filtreringen. b3=x1 µm för mätning 1 och b3=x2 µm för mätning 2. 

Figur 4.45 illustrerar hur bmin och bkritiskt kan bestämmas för ett bruk med denna metod. 
Genom att göra flera mätningar av ett bruk med olika spaltvidder kan bmin och bkritiskt för ett 
givet bruk uppskattas. Vanligtvis börjar man med en större sprickvidd och successivt minskas 
den tills man får ett snabbt stopp på flödet. 
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Figur 4.45 En illustration av bestämningen av bmin och bkritisk för ett bruk med 
denna metod. 
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4.4 EGNA FÖRSÖK 

4.4.1 Referensmätningar med vatten 
Den egna metoden bygger på att flödet genom spalten under konstant tryck är konstant om 
inte någon filtrering sker. Förklaringen är att inget ändrar flödesmotståndet. 

Referensmätningar med vatten har gjorts med syfte att kontrollera: 

• Är flödet stationär under konstant tryck? 

• Är mätningarna repeterbara? 

Totalt finns det 7 spalter. För varje spalt gjordes 3 mätningar utom för 200 µm-spalten där 
endast 2 mätningar utfördes och resultaten visas i Figur 4.46–Figur 4.52 och i respektive 
tabell. Trycket för alla försök är cirka 14 bar. 

Kolumn b1 i respektive tabell för respektive försök visar lutningen på kurvan som är flödet av 
bruket uppmätt i [l/s] för varje försök. Repeterbarheten är ganska god vid mätningarna hos de 
mindre spalterna (<100 µm) medan flödet varierar något mer hos de större spalterna. 

Kolumn Rsq i respektive tabell visar hur mätpunkterna överensstämmer om de approximeras 
med en linje. Värdet 1 motsvarar att alla punketer ligger på en linje. Den visar ett gott resultat 
speciellt för spalter på 100 µm och mindre, eftersom flödet tar en längre tid vilket ger fler 
mätpunkter. Det visar att flödet är linjärt dvs. stationär vid konstant tryck och geometri.  

Mätningarna visar att lastgivare inte hinner läsa av viktändring varje 200 ms så att en bättre 
lastgivare borde användas.  

Figur 4.53 visar uppmät vattenflöde för de olika splatvidderna. 

 

Tabell 4.3 Spalt 300 
försök Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 
f1   LIN ,943   5 82,95  ,000 -7011,3 ,9625 
f2   LIN ,901   5 45,43  ,001 -6583,3  ,9035 
f3   LIN ,958   5 113,42  ,000 -5757,6  ,7767 
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Figur 4.46 Uppmätt flöde med vatten för 300 µm spalt 
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Tabell 4.4 Spalt 200 

försök Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 
f5   LIN ,880 7 51,42  ,000 -6584,7  ,7850 
f6   LIN ,970   7 223,17  ,000 -7321,8  ,8836 
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Figur 4.47 Uppmätt flöde med vatten för 200 µm spalt 

Tabell 4.5 Spalt 100 

försök Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 
f7   LIN ,961   13 323,97  ,000 -2992,1  ,6199 
f8   LIN ,981   13 670,24  ,000 -2881,1  ,5228 
f9   LIN ,930   13 171,41  ,000 -3020,4  ,6110 
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Figur 4.48 Uppmätt flöde med vatten för 100 µm spalt 

Tabell 4.6 Spalt 75 

försök Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 
f10   LIN ,978   15 679,04  ,000 -3995,9  ,4302 
f11   LIN ,978   15 653,22  ,000 -3763,1 ,4031 
f12   LIN ,991   15 1736,67  ,000 -4225,4  ,4744 
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Figur 4.49 Uppmätt flöde med vatten för 75 µm spalt 

Tabell 4.7 Spalt 50 

försök Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 
f13   LIN ,988 28 2287,16  ,000 -3207,2  ,2428 
f14   LIN ,993   28 4189,95  ,000 -3357,5  ,2522 
f15   LIN ,996   28 6661,13  ,000 -3306,8  ,2494 
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Figur 4.50 Uppmätt flöde med vatten för 50 µm spalt 

Tabell 4.8 Spalt 30 

försök Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 
f16   LIN ,996   32 7942,45  ,000 -2901,8  ,2155 
f17   LIN ,996   32 8200,56  ,000 -3021,7  ,2100 
f18   LIN ,996   32 7208,23  ,000 -2948,4  ,2110 
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Figur 4.51 Uppmätt flöde med vatten för 30 µm spalt 

Tabell 4.9 Spalt 20 

försök Mth Rsq d.f. F Sigf b0 b1 
f19   LIN ,997 48 16113,0  ,000 -2605,6  ,1685 
f20   LIN ,997 48 17513,0  ,000 -2667,1  ,1611 
f21   LIN ,997 48 17498,3  ,000 -2711,7  ,1511 
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Figur 4.52 Uppmätt flöde med vatten för 20 µm spalt 
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Figur 4.53 Uppmätt vattenflöde för olika spaltvidder. 

4.4.2 Referensmätningar med olika bruk (cementkurva som 
påverkande faktor) 

Enligt den konceptuella modellen och litteraturstudien påverkas brukets inträngningsförmåga 
i sprickor vid sprickviddsminskningar av flera olika faktorer. De viktigaste är cementkorns-
kurva, vct, hydratation, flockulering och tryck. Det är svårt att relatera t.ex. brukets d95 med 
spaltvidden p.g.a. att hydratation, flockulering och vct påverkar denna relation olika hos 
finare och grövre cement. P.g.a. det gjordes olika referensmätningar med olika bruk för att 
hitta de kritiska bruk och kritiska spalter där bruket kanske är på gränsen att kunna tränga 
igenom en given spalt utan att filtreras. Med utgångspunkt från dessa kritiska mätningar har 
olika faktorer varierats och deras påverkan på filtreringen studerats.  

Försöken gjordes i laboratoriet vid rumstemperatur. Alla bruk blandades med blandare från 
Figur 4.54 under 4 minuter. Antal varv uppmättes för 3 olika bruk vid 50 % effekt av 
blandare. För ANL-cement och vct=0,5 uppmättes 3 060 varv/min. För INJ30 och vct=0,6 
uppmättes 3 130 varv/min och för UF12 och vct=1,2 uppmättes 3 390 varv/min. Cementen 
blandades med kranvatten med uppmätt temperatur av 13° C. Därefter hälldes bruket i 
tryckkammaren, ventilen stängdes och mätning startades. Genom att öppna tryckventilen 
startades flödet. Mätningen stoppades efter att bruket hade tryckts ut eller flödet hade stannat 
p.g.a. pluggbildning. 
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Figur 4.54 Cementblandare som har använts vid blandningen av bruket  

Blandningseffekten av labblandare som användes vid de egna försöken är svår att jämföra 
med traditionella paddelblandare och kolloidala blandare som användes av Hjertström och 
Petersson (2006). Egen labblandare jobbar med stora varvtal (>3 000 varv/min) jämfört med 
traditionella paddelblandare. Den rör bruket vid så stora varvtal medan en paddel i en 
paddelblandare rörs relativt långsamt (ca 200 varv/min). Kolloidalblandare trycker bruket 
genom en viss spalt mellan två valsar och på så sätt kan den eventuellt bryta eventuella 
flockar i bruket. 

Figur 4.55 visar två filtreringsförsök med ANL-cement och vct 0,5 för 200 och 300µm 
spaltvidd. Bruket passerar 300 µm-sprickviddsminskningen utan filtrering medan vid 200 µm-
spaltminskningen sker pluggbildning ganska omgående.  

Vid spaltviddsminskning till 300 µm blir b3/d95=300/128=2,3, vilket är mindre än 3. Då 
passerar bruket sprickviddminskning utan pluggbildning.  

Vid spaltviddsminskning till 200 µm blir b3/d95=200/128=1,6, vilket är mindre än 2. Då sker 
pluggbildning relativt snabbt.  

Det visar att största sannolikheten för pluggbildning för relation b3/d95 ligger under 2 om 
bruket inte är flockulerat och det finns tillräckligt med utrymme mellan partiklarna så att de 
kan omplaceras framför sprickviddsminskningen. ANL-cement är en grov cement och 
påverkning av flockuleringen och hydratationen är inte så stor som hos de mer finmalda 
cementen. 
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Figur 4.55 Filtreringsförsök med bruk. Cement=ANL, vct=0,5,b1=1000,b3=300, 
200. 

 
Figur 4.56 visar rester av bruket i 300 µm-spalten. Figur 4.57 visar filterkakan från försöket 
med 200 µm-spalten. Observera att inget läckage har skett i något av försöken. 
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Figur 4.56 Bilden av försök med b3=300 µm. 

 

 

Figur 4.57 Bilden av försök med b3=200 µm. 
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Figur 4.58 och Figur 4.59 visar två försök med INJ30 och vct=0,6. I båda försöken tränger 
bruket genom 100 och 75 µm sprickviddsminskningar utan någon filtrering. Vid 
inträngningen genom 50 µm sprickviddsminskning i båda försöken påbörjas pluggbildningen. 
Eftersom bruket tog slut innan pluggarna hade bildats helt eroderas de av tryckluften. 

b3/d95 vid 75 µm försök blir 75/32=2,3 (mindre än 3) medan det vid 50 µm försök som är på 
gränsen att filtreras blir 50/32=1,6 (mindre än 2). Det ger ungefär samma resultat som för 
ANL vid vct=0,5. Det verkar som om INJ30 inte är starkt flockulerat och att eventuella 
flockar med svaga förbindelser kan eroderas sönder med flödet.  

En parallell till separationsförsök med olika provhöjder från Figur 3.47 där försöket med 
INJ30 visade att separationen var resultat till stor del av konsolideringen vid högre 
provhöjder. Om bruket kan konsolideras är attraktionskrafterna eller förbindelserna mellan 
partiklarna inte så starka. Det kan betyda att de också kan eroderas. 

 

Figur 4.58 Filtreringsförsök med bruk. Cement=INJ30, vct=0,6, b1=1 000, b3=100, 
75, 50. 
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Figur 4.59 Filtreringsförsök med bruk. Cement=INJ30, vct=0,6, b1=1000, b3=100, 
75, 50, 30. 

Figur 4.60, Figur 4.61 och Figur 4.62 visar spalten av några försök från Figur 4.59. Observera 
att flödet strålar rakt i Figur 4.61, (början av mätningen) medan Figur 4.61 och Figur 4.62 
visar partikelansamling vid spaltkanterna. P.g.a. denna partikelansamling skulle strålen vara 
riktad något utåt. Den måste ha startats när kurvan börjar avta. 
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Figur 4.60 Bilden av försök med b3=30 µm. 

 

Figur 4.61 Bilden av försök med b3=50 µm. 
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Figur 4.62 Bilden av försök med b3=50 µm. 

Figur 4.63 visar ett försök med bruk gjort med cement UF16 och vct=1. UF16 är en cement 
som är ännu finare mald än INJ30. Trots att bruket är gjort med en cement som har en 
d95=16 µm har den en sämre inträngningsförmåga än det bruk som gjorts med INJ30 och 
vct=0,6. Det tyder på att bruket av UF16 och vct 1 är mycket mer flockulerat och att krafter 
inom partiklar i flockar är mycket kraftigare än mellan partikar i eventuella flockar i bruket 
med INJ30 och vct 0,6. 
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Figur 4.63 Filtreringsförsök med bruk. Cement=UF16, vct=1,0, b1=1 000, b3=100, 
75. 

Figur 4.64 visar ett försök med bruk som gjorts med UF12-cement som är en ännu finare 
cement än UF16. Inträngningsförmågan blir mycket försämrad hos detta cement. Den börjar 
filtreras redan vid en spaltviddsminskning till 200 µm. Det är en 100 µm försämring jämfört 
med bruk UF16, vct1. Det förstärker hypotesen att mycket finmalda cement påverkas mycket 
mer av flockulering och hydratation.  

Vid försöken med 100 µm skedde filtreringen något snabbare än vid försöken med 75 µm-
spalten. Uppmätta värden för respektive spalter skulle bättre motsvara till ombytta 
spaltstorlekar. P.g.a. det gjordes en kontrollmätning med 100 och 75 µm. Se Figur 4.65. 
Resultatet visade ett mer logiskt resultat. Vid 75 µm-spalten var filtreringen något snabbare än 
vid 100 µm-spalten, men inträngningen var något sämre än vid föregående mätningar. Det 
kan kanske bero på att cementet var från en annan leverans och flockulerade något mer eller 
visar att filtreringen också är en stokastisk process. 
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Figur 4.64 Filtreringsförsök med bruk. Cement=UF12, vct=1,2, b1=1 000, b3=300, 
200, 100, 75, 50, 30, 20. 

 

Figur 4.65 Filtreringsförsök med bruk. Cement=UF12, vct=1,2, b1=1 000, b3=100, 
75 
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4.4.3 Vct som en påverkande faktor 

Hypotes 
Vid flödet av bruket genom spalten vid spaltviddsminskningen svänger cementpartiklarna 
med flödet inåt mot den minskade öppningen. Vid svängningen riskerar partiklarna att 
komma i kontakt med varandra, vilket kan orsaka valvbildning. Risken för valvbildning är 
inte bara beroende av b3/d95-förhållandet utan också mycket beroende på partikelkoncentra-
tionen i bruket eller vct. Om två eller flera partiklar ska stöta ihop med varandra vid 
sprickviddsminskningen är förstås också beroende på avståndet mellan dem. Ju större 
partikelkoncentration desto större är risken att de kommer i kontakt och kan bygga ett valv.  

Även hos finare cement som är mer flockulerade påverkar vct pluggbildningen. Högre vct ger 
glesare och mindre flockar som dessutom lättare eroderas med flödet vilket ger en mindre risk 
för pluggbildning. 

Uppmätta resultat  
Vid referensmätningarna med ANL-cement visades att pluggbildningen för ANL-cement sker 
mycket snabbt vid 200 µm spaltviddsminskning och vct=0,5. Se Figur 4.55. b3/d95-
förhållandet (200/128≈1,5) är mindre än 2 för denna mätning vilket betyder att 2 partiklar kan 
orsaka valvbildning. Det betyder att risken för valvbildning är mycket stor.  

Figur 4.66 visar mätningarna med samma cement (ANL) och samma spalt (200 µm) men 
varierande vct. Vid vct=0,5 sker pluggbildningen väldigt snabbt, på under en sekund. Genom 
spaltviddsminskningen passerar cirka 300 g bruk. Vid vct=1 sker pluggbildning efter cirka 3 
sekunder och drygt 1 000 g bruk passerar spaltviddsminskningen. Vid vct=2 passerar allt bruk 
utan någon filtrering. Det betyder att för ANL-cement vid den här spaltgeometrin (200 µm) 
ligger kritiska vct (minsta vct som inte ger filtrering) någonstans mellan vct 1 och vct 2. 
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Figur 4.66 Filtreringsförsök med bruk. Cement=ANL, vct=0,5, 1,0, 2,0, b1=1 000, 
b3=200. 

Försöket med finare cement visar också att vct påverkar pluggbildning. Vid referens-
mätningen med bruk av UF16, vct=1 och 100 µm spaltviddsminskning startade filtreringen 
efter cirka 2,3 sekunder. Se Figur 4.63. Totalt flödesstopp skede inte p.g.a. att bruket tog slut, 
vilket orsakade att tryckluften eroderade det valv som byggdes under mätningen. 

Denna mätning användes som referens och jämfördes med en ny mätning där vct ökades till 2. 
Figur 4.67 visar resultatet. 

När vct ökades till 2 skedde ingen filtrering vid mätningen. Partikelflockarna var inte 
tillräckligt stora och många för att kunna orsaka någon valvbildning. 
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Figur 4.67 Filtreringsförsök med bruk. Cement=UF16, vct=1,0, 2,0, b1=1 000, 
b3=100. 

Slutsats 
Vct påverkar pluggbildningen vid flödet av bruket genom sprickviddsminskningen. Större vct 
ger en mindre risk för pluggbildning. Det kan förklaras med att större vct ger större avstånd 
mellan partiklar och större utrymme för partikelomplacering vid flödet genom en 
sprickviddsminskning.  

4.4.4 Tryck som en påverkande faktor 

Hypotes 
En given bruksmängd passerar sprickviddsminskningen vid ett givet tryck under en given tid. 
Om trycket ökas kan det uppfattas som om samma bruk passerar den givna 
sprickviddsminskningen på så sätt att partiklarna tar exakt samma väg som vid det lägre 
trycket fast något snabbare. I så fall skulle trycket inte påverka valvbildningen. 

Friktionen mellan partiklarna i valvet måste vara mycket starkare vid ett större tryck för att 
motstå en större erosionskraft och partiklarna i valvet måste vara placerade mera noggrant vid 
högre tryck. Det minskar partiklarnas positioneringsmarginal, vilket minskar risken för 
valvbildning. Det kan vara viktigt speciellt i början vid starten av valvuppbyggnaden, när 
risken för valvbildning är minst. En större erosionskraft och mindre rörelsemarginaler vid 
partiklarnas omplacering vid sprickviddsminskningen betyder att större tryck skulle ge en 
bättre inträngningsförmåga. 
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Vid högre tryck är möjligen flödet vid sprickviddsminskningen mera turbulent vilket kan 
uppfattas som en extra omröring i bruket som kanske också bidrar till en minskad risk för 
valvbildningen.  

Vid kontakten mellan sprickan och bruk vid kanten av sprickan flödar bruket långsammast. 
Det är mest troligt att plugguppbyggnad startas där. Ett högre tryck ger en större 
strömningshastighet vid kanterna av sprickan vilket sannolikt ökar brukets erosionskraft. 

Uppmätta resultat 
Under referensmätningarna med INJ30, vct =0,6, 50 µm sprickviddminskning och 15 bar 
tryck skedde en flödesminskning vid slutet av försöket. Se Figur 4.58 och Figur 4.59. Det 
indikerar att pluggbildningen har startat. Eftersom b3/d95 (50/32=1,5) är väldigt låg och vct 
också är relativt låg så finns det en stor risk för filtrering. Bilder från de två försöken (Figur 
4.69 och Figur 4.70) visar att en viss valvbildning har startats vid sprickviddsminskningarna 
samt att en partikelansamling har skett vid spaltkanterna som har orsakat en 
spaltbreddsminskning i båda försöken. Partikelansamlingen är resultatet av en lägre 
brukhastighet vid kanterna och förmodligen initierades den vid övergången från borrhålet till 
spalten p.g.a. ett riktat flöde inåt p.g.a att kontakten borrhål–spalt inte är en rak linje utan 
cirkelformad. P.g.a. det valdes de försöken som referens för ytterligare två försök med samma 
bruk och spaltgeometri, men med lägre tryck. 

Figur 4.68 visar resultaten av filtreringsförsöken vid tre olika tryck. 15, 7 och 4 bar. 

Vid 7-barsförsöket förekom också en partikelansamling vid spaltkanten som orsakade en 
spaltbreddsminskning. Det är viktigt att observera att valvbildningen vid 
spaltviddsminskningen också skedde och att erosionen var mindre än vid 15 barsförsöken, 
men flödesstopp skedde inte p.g.a. att bruket tog slut. Figur 4.71 visar bilden av detta försök. 

15- och 7-barsförsöken visade att partikelansamling vid kanterna av spalten också kan vara en 
viktig faktor som kan orsaka flödesstopp utöver pluggbildning. 

Vid 4 bar tryck är flödet mindre och pluggbildningen börjar direkt men p.g.a. ett lägre flöde 
pågår den ganska lång tid. Cirka 70 sekunder enligt resultatkurvan från Figur 4.68, när flödet 
stannar helt. 

Kurvan av 15 och 7 bar tryck når inte helt till den totala vikten. Det finns lite rester av bruket i 
spalten och kammaren. Rester av bruket i spalten kan synas på bilder i Figur 4.70 och Figur 
4.71. 
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Figur 4.68 Filtreringsförsök med bruk. Cement=INJ30, vct=0,6, b1=1 000, b3=50, 
tryck=15, 7, 4 bar. 

 

Figur 4.69 Bilden av försök med b3=50 µm, tryck=15 bar. 
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Figur 4.70 Bilden av försök med b3=50 µm, tryck=15 bar. 

 

Figur 4.71 Bilden av försök med b3=50 µm, tryck=7 bar. 
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Figur 4.72 Bilden av försök med b3=50 µm, tryck=4 bar. 

Enligt de uppmätta resultaten kan trycket påverka inträngningen. P.g.a. det gjordes ett försök 
att mäta tryckförlusten vid inträngningen av bruket från ”borrhålet” in till ”sprickan”. Trycket 
mättes vid ingången till tryckkammaren (tryck in), i slutet av borrhålet (tryck mitten) och i 
mitten av 1 000µm-spalten. Se Figur 4.74, Figur 4.75 och Figur 4.76. 

Figur 4.73 visar de uppmätta resultaten. De uppmätta resultaten visar en tryckförlust på cirka 
0,5 bar från ”borrhålet” in till ”sprickan” av en 1 mm sprickvidd. Vid ett större flöde blir 
tryckgradienten större. Det borde kanske tas hänsyn till tryckgradient på något sätt vid 
injekteringen. Efter ett antal strypningar kan trycket falla ganska mycket, vilket påverkar 
inträngningen. 
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Figur 4.73 Mätning av tryckförlust mellan borrhål och spalt vid filtreringsförsök. 
Cement=INJ30, vct=0,6, b1=1000, b3=100. 

 

Figur 4.74 Bilden av tryckgivare från försök i Figur 4.73 
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Figur 4.75 Bilden av filtreringsförsök från Figur 4.73. 

 

Figur 4.76 Bilden av filtreringsförsök från Figur 4.73. 
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Slutsats 
Vid ett högre tryck har bruket förbättrad inträngningsförmåga vid inträngningen genom 
sprickviddsminskningar. Ett valv har svårare att uppstå p.g.a. att det krävs större 
friktionskrafter i kontakten mellan partiklarna samt en noggrannare partikelplacering i valvet 
för att kunna motstå ett högre tryck.  

Ett högre tryck eroderar lättare de svaga valven och partikelansamlingarna från sidan av 
spalten. 

4.4.5 Hydratation och flockulering som påverkande faktorer 

Hypotes 
Grövre cement har större partiklar som lättare fastnar vid en sprickviddsminskning. Med en 
finare malning får man ett cement med mindre partiklar, som då lättare skulle tränga genom 
sprickviddsminskningarna.  

Med malningen ökar partiklarnas yta vilket ökar hydratiseringsgraden hos cement under den 
första hydratationstiden. Det orsakar en större relativ partikeldiameterökning samt ökar 
flockuleringen i bruket, eftersom mindre partiklar flockulerar mera. De två processerna kan 
motverka effekten av finmalningen och kan orsaka en kraftig försämring av brukets 
inträngning. 

Om en finare cement flockulerar tar en flock av små partiklar större volym än en större 
partikel som har malts. Det visar separationsförsök där finare cement ger mindre separation 
vid samma vct. Se kapitel 3.3.4. Det betyder att flockarna kan bygga valv lättare än 
motsvarande större partiklar. 

Uppmätta resultat 
Referensmätningar med olika cement visar att malningen till cementkurvan som motsvarar 
INJ30 ger goda resultat och att en fortsatt malning av cement ger en försämrad 
inträngningsförmåga, förmodligen främst orsakad av flockuleringen. 

Figur 4.77 visar ett försök med bruk som gjorts med cement UF12, vct=1,2 och 3 % 
flytmedel. Jämfört med försöken från referensmätningarna med samma bruk fast utan 
flytmedel förbättrades inträngningen betydligt. Bruket utan flytmedel börjar filtreras redan vid 
200 µm-spalten, medan bruket med flytmedel klarar inträngning genom 200 µm-spalten utan 
filtrering, men börjar filtreras vid 100 µm-spalten. Det är en klar förbättring, men bruket blir 
inte heller helt dispergerat med flytmedel.  
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Figur 4.77 Filtreringsförsök med bruk. Cement=UF12, vct=1,2,b1=1 000, b3=200, 
100, 75, 50, 30, flytmedel=3 %. 

Enligt hypotesenen är det flockuleringen som mest påverkar pluggbildningen av bruk gjort 
med ett fint cement. För att prova det gjordes ett försök med en blandning av cement och 
alkohol (99,5 % etanol). På så sätt eliminerades hydratation och flockuleringen i bruket. 

Figur 4.78 visar resultaten av detta försök. Den visar ungefär samma inträngningsförmåga 
som bruket med flytmedel (Figur 4.77). Trots elimineringen av hydratationen och 
flockuleringen sker pluggbildning även vid 100 µm-spricköppningen, vilket är cirka 9 gånger 
större än d95 för UF12. Det kan betyda att partikelkoncentrationen (act, vct=1,2) är för stor 
även om separationsförsöket med UF12 och act=1,2 gav separation av 30 %. Se Figur 3.70. 
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Figur 4.78 Filtreringsförsök med cement och alkohol. Cement=UF12, act=1,2, 
b1=1 000, b3=100, 50, 30. 

För att vidare undersöka flockuleringens påverkan gjordes ett försök med act=2,5 och b3=50 
µm och jämfördes med försöket med act=1,2. Figur 4.79 visar resultatet av detta försök. 
”Bruket ” med högre act gick igenom utan filtrering. Det är ytterligare ett bevis på betydelsen 
av vct (act) vid filtreringen.  

För att ”särskilja” flockuleringens och vct:s påverkan gjordes ett försök till med vatten och 
cement med samma vct (UF12, vct=2,5). Figur 4.80 visar detta resultat. Stopp av flödet 
skedde direkt, vilket visar att flockuleringen är av stor betydelse för fina cement.  

För att man ska uppskatta flytmedels- och blandningskvalitet så gjordes ett försök med 
flytmedel som kan jämföras med försöket med alkohol och med vatten och utan flytmedel. 
Det syns att flytmedel med samma blandning inte lyckades dispergera bruket tillräckligt för 
att kunna passera genom spalten. 
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Figur 4.79 Filtreringsförsök med cement och alkohol. Cement=UF12, act=1,2, 2,5, 
b1=1000, b3=50. 

 

Figur 4.80 Filtreringsförsök med cement och alkohol, cement och vatten, cement 
med flytmedel och vatten. Cement=UF12, act=vct=2,5, b1=1 000, 
b3=50. 
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Figur 3.72 visar separation med UF12 och act=1,2 och provhöjd 10 mm 5 sekunder efter att 
hällningen har påbörjats. Separationen var färdig (cirka 30 % eller 3 mm) redan under själva 
hällningen. Det kan vara orsak till det nästan omedelbara flödesstoppet vid 30- och 50 µm-
försök och pluggbildning vid 100 µm-försöket. Bruket kan ha separerat på botten av borrhålet 
förbi sprickan (cirka 7 mm) under själva hällningen av bruket till tryckkammaren. 
Separationen av cirka 30 % visar att flockulering inte förkommer i bruket. För att jämföra 
resultat med försök med UF12 och vatten med vct=2 som inte ger något separation, se Figur 
3.38. 

Slutsats 
Flockuleringen och hydratationen påverkar pluggbildning hos mycket fina cement. Försöken 
med alkohol och flytmedel gav en bättre inträngning men inte som förväntat. Orsaken kan 
vara en stor partikelkoncentration, blandning eller överkorn i bruket. 

4.4.6 b1/b3 som påverkande faktor 

Hypotes 
Enligt den konceptuella modellen ger en mindre b1/b3 en högre strömningshastighet, vilket 
kan erodera eventuella partikelansamlingar och därmed förbättra inträngningsförmågan. 

Uppmätta resultat 
Det är svårt att mäta b1/b3-påverkan på inträngningen av bruket, speciellt om det inte är klart 
hur den påverkar den. 

Från referensmätningar valdes försök med ANL-cement, vct=0,5 och b1/b3=1 000µm/200µm 
där pluggen bildades redan efter ca 400 g. Se Figur 4.55. Samma bruk testades med en ny 
spalt där b1/b3=300µm/200µm, ett bruk som eventuellt skulle kunna passera enligt hypotesen. 
Flödesstopp skedde efter 500 g, vilket är nästan samma resultat som vid 
b1/b3=1000µm/200µm. 

Figur 4.81 visar ett nytt försök med ANL-cement och samma spaltgeometrier. Det är bara vct 
som ökats till 0,6 för att förbättra inträngningsförmågan hos bruket. Resultatet blir att allt bruk 
passerade vid spaltminskningen från 1 000 µm till 200 µm medan vid spaltminskningen från 
300 µm till 200 µm passerade bara cirka 700 g. Resultatet är en motsats till hypotesen. Det är 
svårt att förklara resultatet. Det är inte helt klart att flödet genom b3-spalten var lika stort i 
båda försöken. 1000 µ-spalten hade något lägre tryck, vilket ger en lägre strömningshastighet. 
Det skulle kunna indikera ett mindre turbulent flöde som gynnar inträngningsförmågan. 
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Figur 4.81 Filtreringsförsök med olika b1/b3. Cement=ANL, vct=0,6, 
b1/b3=1 000/200, b1/b3=300/200. 

Från referensmätningar valdes också två försök med INJ30, vct=0,6 och 
b1/b3=1000µm/50µm. I de båda försöken passerade allt bruk genom 50 µm-spalten, men för 
30 µm-spalten blev det stopp efter cirka 900 g. Se Figur 4.58 och Figur 4.59. Med 
utgångspunkt från de försöken gjordes två nya försök med samma bruk men med olika 
spaltgeometrier, b1/b3=1 000µm/40µm och 200µm/40µm. Resultatet vid båda försöken blev 
ett direkt stopp av flödet. Man skulle kanske testa de geometrierna med INJ30 med en större 
vct där bruket har lättare att passera sprickviddsminskningen. 

Slutsats 
Det är svårt att uppskatta påverkan av b1/b3 på brukets inträngning genom 
sprickviddsminskningen. Det är möjligt att flödet vid en större b1 blir något mindre turbulent 
eller laminärt vilket kan gynna en mera ordnad passage av cementpartiklar genom 
strypningen. 
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4.5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

4.5.1 Egna mätningsresultat 
Tabell 4.10 visar uppskattade bmin och bkritiskt för olika bruk från egna mätningar där bruket är 
blandat med en enkel blandare. Det syns hur inträngningen förbättras av malningen fram till 
INJ30, sedan försämras den p.g.a. flockuleringen och hydratationen. Det kan betyda att den 
blandartyp som används i denna studie är helt olämplig för blandning av UF16 och UF12.  

Tabell 4.10 Uppskattade bmin och bkritiskt för olika bruk från egna mätningar 

     bmin [µm] bkritiskt [µm]
cement vct tryck [bar] act (alkohol–

cement-talet ) 
flytmedel  

[% av 
cementmassa] 

  

ANL 0,5 15 - - ca 200 <300 
ANL 2,0 15 - - <200  

       
INJ30 0,6 15 - - 30 50 

       
UF16 1,0 15 - - <75 >100 
UF16 2,0 15 - -  <100 

       
UF12 1,2 15 - - 30 <300 
UF12 1,2 15 - 3 30 <200 
UF12 - 15 1,2 3 30 <200 

4.5.2 Jämförelse av egna mätresultat med dem från 
litteraturstudien 

De uppmätta resultaten från olika mätmetoder är inte helt jämförbara p.g.a. något olika bruk 
samt p.g.a. olika tryck vid mätningen, men ändå borde de överensstämma någorlunda om man 
försöker uppskatta bmin och bkritiskt för varje metod. Tabell 4.11 visar att de uppmätta resultaten 
skiljer sig ganska mycket från metod till metod. bkritiskt är det värde där de uppmätta resultat 
visar den största skillnaden. 
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Tabell 4.11 Jämförelse av egna mätningar med andra metoder 

Metod Bruk Uppmätta resultat 
(uppskattade) 

Figur Anmärkning

 cement vct tillsatsmedel bmin bkritiskt   
Egen INJ30 0,6 - 30 50 Figur 

4.58 
Tryck 15 

bar 
Eriksson 
& Stille 

INJ30 0,7 - 74 140 Tabell 
4.1(D) 

Tryck 1 bar 

Egen UF12 1,2 - 30 250  
utan flyt 

150  
med flyt 

Figur 
4.64, 
Figur 
4.77 

Tryck 15 
bar 

Eriksson 
& Stille 

UF12 2,5 - 30 80 Figur 
4.25 

Tryck 1 bar 

NES 
(Sandberg) 

UF12 3 2 % - Något 
större än 

50 

Figur 
4.20 

Tryck 20 
bar 

NES 
Hjertström 

& 
Petersson 

UF12 1   75  Figur 
4.35 

 

 

4.5.3 Repeterbarhet 
I denna studie gjordes det cirka 75 filtreringsförsök. Mätningarna med vatten (3 försök för en 
mätning) visade god repeterbarhet. Försöken i Figur 4.58 och Figur 4.59 (2 försök för en 
mätning, utom för 30 µm spalt) visade också en god repeterbarhet. 

Det var inte möjligt att göra alla försök 3 gånger och studera repeterbarheten hos alla försök. 
Det skulle ta för mycket tid. Även om vissa slutsatser baseras på några få mätningar var de 
logiska och inom förväntade gränser. 

4.5.4 Slutsatser 
Den genomförda studien visar att filtreringen av bruket är både vct- och tryckberoende.  

Hydratisering och flockulering är två mycket viktiga processer som påverkar filtreringen. De 
påverkar mest hos bruk gjorda med finare malda cement, som UF16 och UF12, mindre hos 
bruk gjorda med grövre cement, som ANL. 

Det går att förbättra inträngningen med finare malning till en viss partikeldiameter som t.ex. 
INJ30. Fortsatt malning kan dock ge en försämrad inträngning genom flockuleringen och 
hydratationen. Flockuleringen ger flockar som är större än de ursprungliga partiklarna. 

För att bryta flockar krävs en bättre korndispergering, som enligt Hjertström & Petersson 
(2006) kan uppnås med vissa flytmedel eller med en bättre blandning.  

Ett högre tryck eroderar pluggen och håller kanaler öppna för injektering. 
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Den egna metoden liknar mest NES-metoden, vilka kanske mest efterliknar förhållandena vid 
injekteringen. Fördelen över NES-metoden är en mera systematiserad mätning och tolkning 
av resultat, som liknar Eriksson & Stilles metod, samt en bättre sprickgeometri. 

Resultatet av en filtreringsmätning är en kurva. Från mätkurvan kan hela filtreringsförloppet 
följas. 
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5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

5.1 SEPARATION HOS CEMENTBRUK 

Separationsförsöken har visat att det är två huvudmekanismer, nämligen sedimentering och 
konsolidering, som orsakar separationen. Detta innebär också att separationen och dess 
tidsförlopp påverkas av provhöjden. Separationen hos grövre cement (ANL) visade sig 
huvudsakligen vara ett resultat av sedimenteringen av bruket. Försöken med finare mald 
cement (INJ30; d95 < 30µm) visade att konsolideringens andel var större. 

Den genomförda studien har påvisat att separationsförloppet vid låga provhöjder (10 mm) går 
snabbt. Extrapolering av försöksresultaten och teoretiska analyser visar att förloppet för en 
spricka går mycket snabbt och tar ungefär den tid som en normal injektering pågår. Det 
innebär att resultat som uppmäts med dagens standardiserade utrustning inte utan vidare kan 
överföras att gälla för bergssprickor. 

Vid brantstående eller vertikala sprickor sker teoretiskt sett förloppet relativt långsamt p.g.a. 
den stora höjden. Separationen kommer då att motverkas av valvbildning, 
upphängningskrafter på väggarna och härdning. Rimligen kommer endast en mycket liten 
separation att ske. 

Resultatet från de utförda försöken har lett till några frågor som är viktiga vid injekteringen 
och borde besvaras vid vidare forskning: 

• Hur mycket bidrar sedimentering och konsolidering till separationen hos 
bruket för de mycket finmalda cement (UF16, UF12) som behövs för 
injekteringen av mycket fina sprickor (under 75 µm)? 

• Hur stor är och hur snabbt sker separationen i sprickor med sprickvidder under 
ca 100 µm? 

• Hur ser brukets front ut om separationen pågår i sprickan under själva 
injekteringen? Ser den ut som i Figur 5.1 nedan. 

 

Figur 5.1 Brukets front som ändras i sprickan p.g.a. separationen. 
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5.2 INTRÄNGNINGSFÖRMÅGA (PLUGGBILDNING OCH FILTRERING) 

Hur långt bruket kommer att tränga in i sprickan påverkas inte bara av brukets reologiska 
egenskaper som viskositet och flytgräns, utan även av brukets tendens att fastna dvs. bilda en 
plugg. Faktorer som påverkar pluggbildningen är brukets egenskaper, sprickans geometri 
inklusive råhet samt injekteringsförfarandet. 

I dag finns olika sätt att mäta pluggbildning och metoderna ger olika resultat och betydelsen 
av påverkande faktorer tolkas olika. 

Undersökningarna i denna avhandling är gjorda i en 100 mm lång och 50 mm bred spalt med 
vidden 1 mm och därefter en spaltviddsminskning till 0,02 – 0,3 mm över en 10 mm lång 
sträcka. Se Figur 5.2 a). 

 

Figur 5.2 a) Geometrin hos den mätutrustning som användes i avhandlingen. b) 
Geometri som föreslås vid vidare forskning. c) Tryckfördelning längs 
spalten under injektering av spalt 1 och 2. De två punkterna i spalt 1 är 
uppmätta värden och förloppet i spalt 2 är det förväntade. Tryckfallet 
över strypningen blir därmed helt olika. 

Undersökningarna visade att inträngningen beror på cementets kornkurva och vct. Utförda 
filtreringsförsök med egen utrustning med varierande tryck visade en bättre inträngning vid 
ökade tryck. Det påverkade både valvbildning och erosion av ansamlade partiklar. 

Följande frågor avses att studeras vid den fortsatta forskningen om pluggbildning: 

• Hur mycket bättre blir inträngningsförmågan för mikrocement om blandare med bättre 
korndispergering används? 
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• Hur påverkas pluggbildning av olika tryck och gradienter över pluggen? 

För att bättre studera både separationsförlopp och pluggbildning föreslås studier sker i full 
skala men dock i laboratoriemiljö. 

Figur 5.2 b) illustrerar ett förslag till försöksutrustning som ger möjligheter att studera dessa 
frågor vid vidare forskning. 

Förbätring i mätsystemet för viktsändringen bör göras. 
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