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Abstrakt 

Bruk baserat på mikrocement används huvudsakligen för tätning av bergsprickor i 
undermarkskonstruktioner med höga tätningskrav. Detta bruk är känt som svårblandat 
jämfört med bruk baserat på vanlig Portlandcement. Denna forskning undersöker 
möjligheten att använda ultraljud för att förbättra blandning och dispergering av 
mikrocementbaserat injekteringsbruk. Ultraljuddispergering jämförs med 
dispergeringseffektiviteten hos vanlig laboratorieblandare utrustade med disk och 
rotor/stator-teknik. Dispergeringseffektiviteten kontrollerades med filterpump. Bruket 
dispergerat med laboratorieblandare med disk kunde inte passera 154 µm filter. 
Laboratorieblandaren med Rotor/Stator-teknik visade en mycket bättre effektivitet 
jämfört med disk och uppmätt dispergering varierade mellan 77 och 104 µm. 
Ultraljud var en ännu bättre metod än R/S-systemet. Denna metod åstadkom en 
dispergering på 77 µm. Mätningarna med ultraljud visade också en mindre variation och 
bättre repeterbarhet jämfört med R/S-systemet. Detta är första gången som denna metod 
testas för dispergering av mikrofincementbruk, och resultaten indikerar att metoden har 
en stor potential för vidareutveckling. 

Abstract 

Grout based on microfine cement is mainly used for sealing of rock fractures in 
underground construction with high sealing requirements. This grout is known as hard 
dispersed, compared to grouts based on ordinary Portland cement. This study 
investigates the possibility of using ultrasound to improve the dispersion of microfine 
cement grout. Ultrasound dispersion is compared with dispersion efficiency of an 
ordinary laboratory mixer equipped with a disk, and using the rotor-stator technique. 
Dispersion efficiency was measured with a filter pump. The grout dispersed with the 
laboratory mixer and disk could not pass through a 154 µm filter. The laboratory mixer 
using the rotor-stator technique showed much better efficiency, with a measured 
dispersion that varied between 77 and 104 µm. Dispersion with ultrasound yielded more 
reliable results, with lower variation; the grout passed through a 77 µm filter. These 
results showed that a laboratory mixer with a disk is not an effective method for 
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dispersion of microfine cement. A laboratory mixer using the rotor-stator method is 
much more effective. Ultrasound is not only an effective method but is even better than 
a mixer using the rotor-stator technique. 
 
Nyckelord: mikrofincement, injekteringsbruk; dispergering; ultraljuddispergering, 
laboratorieblandare. 

1. Introduktion 

1.1 Problembeskrivning och relevans 

Många projekt kräver tätning av bergmassan kring undermarkskonstruktioner. Kraven 
kan variera beroende på projektets plats och typ, och i vissa projekt kan kravet vara 
mycket högt. Dessa ökade tätningskrav har drivit utvecklingen av mikrofincementbruk. 
Malning av cement och användning av olika tillsatsmedel är två metoder som används 
för att förbättra inträngning av bruket. Tyvärr är dessa metoder inte effektiva när cement 
mals under en viss kornstorlek. Nyligen genomförd forskning [1,2,3] har visat att 
cement kan malas till en kornstorlek med d95 mellan cirka 20 och 25 µm för att förbättra 
inträngningen. Ytterligare malning har en negativ inverkan på inträngningen, 
förmodligen på grund av flockulering av fina partiklar. Dessa flockar fastnar vid 
sprickförträngningar och får flödet att stoppa. Fig. 1 illustrerar detta problem och visar 
inträngning hos mikrofincementbruk relaterad till malningsgrad. Inträngningen, uttryckt 
som bkrit, mäts i mikrometer och representerar det minsta filtret som en viss mängd 
injekteringsmedel kan passera utan filtrering. Ju lägre bkrit desto bättre inträngningen. 
Parametern d95 representerar cementets malningskvalitet och betyder att 95 % av 
cementmassan består av partiklarna som har en mindre diameter än angivet. Ingen av de 
befintliga tillsatsmedlen - elektrostatiska och steriska - är tillräckligt effektiva för 
dispergering av dessa bruk för tätning av fina sprickor i berg, dvs. med en 
spricköppning <70 eller 80 µm. 
 
Malningsgrad och typen av tillsatsmedel är inte de enda viktiga faktorerna för att 
förbättra inträngningen. Blandningstekniken är också viktig, speciellt när cementet 
finmales eller ett annat material tillsätts, såsom flygaska eller ultrafine- eller nano-silika. 
Viss forskning [4,5,6] visade att bruk dispergeras bättre med hjälp av 
höghastighetsblandare än med låghastighetsblandare. Toumbakari m fl. [5] testade 
användningen av ultraljud i kombination med en låghastighetsrotationsblandare för 
dispergering av cementbruk baserat på grov cement. Denna studie visade att det är 
bättre att kombinera blandning med ultraljud än att blanda bara med en 
rotationsblandare. 
 
Syftet med denna studie är att testa ultraljudstekniken för dispergering av 
mikrofincementbruk. Detta är första gången som ultraljudstekniken har testats för 
dispergering av mikrofincementbruk. Om flockuleringsproblem kan lösas med hjälp av 
ultraljudstekniken, kan inträngningen av finmalda cementbruk vidareutvecklas och 
förbättras. Användningen av kemiska injekteringsmedel - som är dyra och är mindre 
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miljövänliga - kan också minskas. Denna studie jämför effektiviteten hos ultraljud med 
effektiviteten hos en konventionell laboratorieblandare utrustad med disk eller rotor-
statorsystem. 
 

 
Figur 1: Inträngningen hos cementbruk minskar (dvs bkrit-ökar) efter ytterligare malning av 
cementet under en d95 på cirka 20 till 30 µm. Modifierad från Eklund och Stille [1]. 

1.2 Dispergering med ultraljud 

Ultraljud i vätskor kan orsaka ett fenomen som kallas akustisk kavitation [7]. Detta är 
en process i vätskor där gasbubblor skapas, växer och vid en viss storlek imploderar 
med ett intensivt ljud. Bubblor i vatten består av vattenånga. Kavitation kan också 
förekomma i suspensioner som innehåller ett fast material. När kavitation inträffar nära 
en fast yta, kollapsar bubblorna och skapar höghastighets jetströmmar. Dessa 
jetströmmar och deras tillhörande chockvågor används idag för olika syften [7, 8, 9,10]. 
Ett exempel är dispergeringen av agglomererade partiklar i olika suspensioner.  
 
Det finns flera publicerade studier som framgångsrikt använder ultraljud för 
dispergering och homogenisering av andra material [5, 11, 12,13, 14, 15, 16]. Studierna 
visar att ultraljudsbehandlingstiden kan variera från ett par minuter till några timmar, 
beroende på material. Effekten av ultraljud på dispergering mättes med olika instrument 
beroende på applikationen. Vissa material kräver tillsatser för att stabilisera 
suspensionen, medan andra inte gör det. 
 
Det finns emellertid färre publicerade studier om användning av ultraljud för 
dispergering av cementbruk. Toumbakari m fl. [5] och Miltiadou-Fezans och Tassios 
[6]) testade ultraljudets effektivitet i kombination med en mekanisk blandare för 
dispergering av grova cementbruk. Toumbakari m fl. (1999) [5] undersökte effekten av 
ett blandningsförfarande på bruket baserad på grov cement blandad med en mekanisk 
blandare med en hög rotationshastighet (2400 rpm) och kombinationen av en mekanisk 
mixer vid låg hastighet (300 rpm) med ultraljud. Denna studie visade att blandning i 
kombination med ultraljud och mekanisk blandning med låg hastighet var mycket 
effektivare och förbättrade både inträngning och reologi, särskilt när silika tillsattes i 
injekteringsbruk. Man måste notera att bruk i dessa studier [5, 6] var baserade på grövre 
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cement, med en d95 på cirka 60 µm och en dmax på cirka 100 µm. Dessa bruk används 
vanligtvis för tätning i projekt med lägre tätningskrav eller för att stärka murverk, och 
de är mycket lättare att dispergera jämfört med bruk baserade på mikrofincement. 

2. Material and Metoder 

2.1 Bruk 

Fig. 1 visar att inträngning snabbt minskar, d.v.s. bkrit snabbt ökar, för bruk baserade på 
cement med en d95 <20 µm. Anledningen är att fina cementpartiklar är mycket svårare 
att dispergera [1, 2, 3, 17]. Eftersom detta är första gången som ultraljud har använts för 
att dispergera mikrofincementbruk, valdes en relativt lättdispergerad cement, INJ30, 
med en d95 = 30 µm, för att producera injekteringsbruk som kan jämföras med en 
cement med en d95 på cirka 10 µm. Denna finmalda cement tillverkas av Cementas 
Anläggningscement, som är en Portlandcement CEM I 42,5 N –SR 3 MN / LA. 
Injekteringsbrukets vattencementtal (vct) var 0,8. Tillsatsen som användes var iFlow 
och doseringen var 0,4 % cementvikt. Detta tillsatsmedel har både elektrostatiska och 
steriska effekter på cementpartiklarna för att förbättra brukets reologi och dispergering. 
Detta brukrecept valdes eftersom det är det vanligaste brukreceptet i Sverige för tätning 
av undermarkskonstruktioner, och därför det mest relevanta att studera. 

2.2 Dispergeringsutrustning och dispergeringprocess 

Dispergeringseffektivitet av ultraljud jämfördes med två andra laboratoriemetoder. 
Dessa metoder presenteras i figur 2. Figur 2 a) och a1) visar Vma-Getzmann Dispermat 
CV-3 blandare utrustad med en 90 mm-disk. Figur 2 b) och b1) visar samma blandare 
utrustad med ett rotor-statorsystem (R/S), och figur 2 c) och c1) visar Hielscher 
UP400St ultraljudapparat utrustad med sonotrode H22. Dispergeringsprocesserna med 
dessa metoder presenteras i följande avsnitt (2.2.1 och 2.2.2). 
 

 
Figur 2: Dispergeringsmetoder. Dispermat CV-3-blandare utrustad med en 90 mm-disk och 
med ett rotor-statorsystem (R/S). Hielscher UP400St ultraljudapparat utrustad med en 
sonotrode H22. 
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2.2.1 Dispergering med Dispermat CV-3 utrustad med en 90-mm disk and med ett R/S 
system 
 
I försök med Dispermat CV-3-blandare blandades cirka 4,4 l bruk i en 10-liters hink. 
Bruket förblandades med en blandningsstav på en skruvdragare i cirka 30 sekunder. 
Bruket blandades sedan i 4 minuter och omrördes under 10 minuter. Ett tillsatsmedel 
tillsattes efter 1 minuts blandning. Anledningen till att testa dispergering efter 4 
minuters blandning och 10 min omrörning var att säkerställa stabiliteten hos det 
dispergerade bruket. Det tar cirka 15 min att injektera det producerade bruket i fält. 
 
Vid användning av Dispermat CV-3 utrustad med en 90 mm disk dispergeras bruket 
huvudsakligen genom skjuvning i kontakt med höghastighetsroterad disk. I denna 
metod regleras diskens rotationshastighet. För att uppnå en bra blandning måste allt 
bruk vara i rörelse. Draganović och Björk [17] utförde test där man jämförde disk och 
R/S-systemet med samma utrustning, satsstorlek och recept. De fann att all bruk var i 
rörelse blandad med disk vid 1030 rotationer per minut (rpm), när ett ”donuts”-liknande 
flöde uppnåddes. Vma-Getzmann beskriver förfarande med detta system för att uppnå 
en effektiv blandning [18]. I denna studie blandades bruket med 2000 och 6000 rpm. 
Diameter av blandningshink var 240 mm och avståndet mellan disk och botten av 
provet var 32 mm. Bruket omrördes vid 700 rpm. En hastighet av 700 rpm för 
omrörning observerades och bedömdes vara tillräcklig för att hålla bruket i rörelse och 
förhindra sedimentering. 
 
Bruket har ett annat flöde när det blandas med R/S-systemet jämfört med disk. 
Dispergering av bruket sker huvudsakligen i skjuvningsspalten mellan rotorn och 
statortänder under cirkulationen av bruket. Flöde av bruket under dispergering med 
detta system liknar kokande vatten. Draganović och Björk [17] fann att för R/S-
systemet för denna uppsättning uppnåddes detta flödesmönster vid 6450 rpm. Vid 
dispergering med detta system blandades bruket med 10000 rpm. Figur 2 b1) visar hur 
brukets flöde liknar kokande vatten vid en blandningshastighet av 10000 rpm. I tester 
med tillsatsmedel omrördes bruket med en hastighet av 3000 rpm, och i tester utan 
tillsatser behövdes en hastighet av 4000 varv/min för att hålla hela bruket i rörelse. 
Avståndet mellan R/S-axeln och provets botten var 17 mm. 
 
2.2.2 Dispergering med UP400St ultraljudapparat 
 
I denna studie användes en UP400St-apparat utrustad med en sonotrode H22. Denna 
apparat arbetar med en frekvens på 24 kHz och amplitud, effekt och sonikeringstid kan 
kontrolleras. I detta system kan amplituden hos ultraljudvågorna kontrolleras mellan 20 
och 100 µm. Det finns inga referenser som man kan använda som hjälp vid valet av 
provstorlek, amplitud, sonikeringstid och så vidare för dispergering av 
mikrofincementbruk. För en bra och optimal uppsättning av provningen studerades 
också kavitationsprocessen i vatten. I ett test med vatten kunde man observera 
skapandet av luftbubblor, jetströmmar och vattenrörelse under sonikering vid olika 
amplituder och olika djup av sonotrode. Sonikering utfördes också i vatten med en liten 
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mängd cement tillsatt för att observera cementets rörelse under processen. Figur 2 c1) 
och c2) visar två bilder från detta experiment. En liten sked cement dispergerades jämnt 
i vattnet bara efter några sekunder. 
 
I denna studie testades ultraljuddispergering i tre olika provvolymer. De testade 
provvolymerna var ungefär 435 ml i ett 600 ml provkärl, 86o ml i ett 1 l provkärl och 2 
l i ett 2,5 l provkärl. Sonotrodsänkdjup var 45 mm för alla tre provstorlekar.  

2.3 Filterpump en metod att testa dispergering av bruket 

I många publicerade studier mättes effektiviteten av ultraljuddispergering för olika 
material genom att mäta siktkurvan före och efter sonikering. Toumbakari m fl. [5], 
Miltiadou-Fezans och Tassios [6], använde alla en sandkolonn för att testa 
blandningseffektivitet och inträngning. Toumbakari m fl. [5] använde sandpartiklar 
mellan 1 och 2 mm i sandkolonnen, vilket gav porer i sanden mellan 0,15–0,3 mm 
diameter. Dessa porer är mycket större jämfört med filterstorlekarna som användes i 
denna studie. Dessutom är en noggrann uppskattning av storlek på porer i en 
sandkolonn svår jämfört med att mäta filterstorlekar. 
 
I denna studie testades effektiviteten av dispergering enligt europeisk standard EN 
14497: 2004/AC: 2006 [19] med filterpump och filter i olika storlekar. Figur 3 visar en 
filterpump med ett monterat filter. Denna metod möjliggör direkt mätning av 
dispergeringen av mikrofinacementpartiklar i ett injekteringsbruk. Dåligt dispergerade 
och stora partiklar kan inte passera genom filtret, medan väl dispergerade och mindre 
partiklar kan. 
 

 
Figur 3: Filterpump a) med ett rent filter b) och filterkaka c) uppmätt med ett 62 µm filter. 
Filterdiametern är 30 mm. 
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3. Resultat 

3.1 Dispergering med laboratorieblandare utrustad med a 90-mm disk 
eller R/S system 

Tabell 1 visar resultaten från dispergeringsförsök med laboratorieblandare utrustad med 
en 90-mm disk. Som det framgår från resultatet var denna metod inte alls effektiv för att 
dispergera detta bruk. I försök utan tillsatser inträffade direktflödesstopp även i tester 
med 154 µm-filter. Tillsatsmedel förbättrade inte dispergeringen och ökningen av 
blandningshastigheten till 6000 rpm förbättrade dispergeringen endast marginellt. 
 
Tabell 2 visar resultaten från dispergeringsförsök med laboratorieblandare utrustad med 
ett R/S-system. Denna metod var mycket effektivare. I två av de fem mätningarna utan 
tillsatsmedel passerade maximalt 300 ml bruk genom 77 µm filter och i alla fyra 
mätningar passerade den maximala mängden av bruk på 300 ml genom 91 µm filter. 
Detta är en betydande förbättring jämfört med 90-mm disk. 
 
Tillsatsmedel förbättrade inte dispergeringen. Resultatet blev faktiskt något sämre. 
Maximalt 300 ml bruk passerade i alla mätningar med 104 µm filtret, men endast i två 
av sex mätningar passerade den maximala mängden av bruk genom 91 µm filtret. Man 
måste notera att en betydande mängd av bruk passerade i de andra fyra mätningarna. 
Reologin mättes också och resultaten visade att tillsatsmedel hade ett betydande 
inflytande på reologin. Flytgränsspänningen och plastviskositet utvärderad med 
Bingham-metoden var 6 Pa och 15 mPas för bruk utan tillsatsmedel, och 1,3 Pa och 7 
mPas för bruk med tillsatsmedel. Tillsatsmedel förbättrar reologi betydligt. 
 
Tabell 1: Dispergering av cementbruk blandad med en Dispermat CV-3 laboratorieblandare 
utrustad med en 90 mm disk. 

Bland
-ning  

Tillsats
er 
 

Dispergering Resultat från filterpumpmätningar. Bruk 
passerat genom filter. 

Blandningst
id 

Omrörin
g 

54  62 77 91 104 122 132 154 

  4 min 10 min µm µm µm µm µm µm µm µm 
nr. [%]a [rpm] [rpm] [ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
1 ingen 2000 700 - - ≈0 ≈0 ≈0 - - - 
2 ingen 2000 700 - - - - - ≈0 ≈0 ≈0 
            3 0.4 2000 700 - - - ≈0 ≈0 ≈0 ≈0 - 

4 0.4 2000 700 - - - - ≈0 ≈0 ≈0 ≈0 
6 0.4 2000 700 - - - - ≈0 ≈0 ≈0 ≈0 
            6 0.4 6000 700 - - - - 25 25 25 75 

7 0.4 6000 700 - - - - 20 60 60 100 
a= Procent av cement vikt 
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Tabell 2: Dispergering av cementbruk blandad med en Dispermat CV-3 laboratorieblandare 
utrustad med ett R/S system 

Bland
-ning  

Tillsats
er 

Dispergering Resultat från filterpump mätningar. Bruk 
passerat genom filter. 

  Blandningst
id 

Omrörin
g 

54 62 77 91 104 122 132 154 

  4 min 10 min µm µm µm µm µm µm µm µm 
no. [%]a [rpm] [rpm] [ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
[ml

] 
1 ingen 10000 4000 - - 20

0 
30
0 

30
0 

30
0 

  

2 ingen 10000 4000 - - 30
0 

30
0 

- - - - 

- - - - - - 30
0 

30
0 

- - - - 

3 ingen 10000 4000 - 20 26
0 

30
0 

- - - - 

- - - - - - 22
0 

- - - - - 

4 0.4 10000 3000 - - - - 30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

5 0.4 10000 3000 ≈0 40 150 30
0 

- - - - 

6 0.4 10000 3000 - - 50 150 - - - - 
- - - - - - 50 125 - - - - 
7 0.4 10000 3000 - - 75 210 30

0 
- - - 

- - - - - - - 210 - - - - 
8 0.4 10000 3000 - 20 30

0 
30
0 

30
0 

- - - 

a Procent av cement vikt 

3.2 Dispergering med ultraljud 

I denna studie utfördes ett antal försök på bruk för tre olika provvolymer. I dessa tester 
varierades amplituden och sonikeringstiden, och mättes sonikeringsenergin och 
volymen av bruk som har passerat genom filterpumpen. Amplitud och sonikeringstid 
varierades inte bara för att hitta bästa dispergering utan dessa variabler var också viktiga 
för att hitta minsta amplitud och tid - det vill säga den minsta energin som behövs för att 
dispergera bruket så bra som möjligt. Tabellerna 5, 6 och 7 presenterar resultaten av 
dispergering från respektive provvolymer på 435 ml, 860 ml och 2 1. 
 
I försöken på 435 ml prov(tabell 3) uppnåddes goda resultat även vid en amplitud av 20 
µm och 2 min sonikering (blandning nr 3, 4 och 5), där maximalt 300 ml bruk passerade 
genom 77 µm filter i 2 av 3 mätningar som utfördes. Den uppmätta specifika energin 
var cirka 19 Ws/ml. Resultaten var ännu bättre när amplituden ökades till 30 och 50 µm 
med bibehållen sonikeringstid av 2 minuter (blandning nr 6–15). 300 ml bruk passerade 
77 µm filter i 7 av 9 mätningar. Detta visar metodens goda repeterbarhet och stabilitet. 
Ökningen av amplituden till 30 µm gav bara en marginell ökning av energi, från 19 till 
20 Ws/ml. Figur 5 visar två bilder av bruk från blandning nr. 12 i tabell 3. Figur 4 a) 
visar bruk efter förblandning med en sked, och Figur 4 b) visar bruk efter sonikering. 
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Skillnaden är uppenbar. Efter sonikering observerades ingen partikelagglomeration i 
bruket, till skillnad från förblandning bara med skeden. 
 
Fyra försök (blandning nr. 9, 18, 23 och 25; se tabell 3) utfördes också med ett 62 µm 
filter och amplituder på 30, 50, 75 och 90 µm och en sonikeringstid på upp till 3,5 min. 
Att öka tiden eller amplituden räckte inte för att uppnå en bättre dispergering. Endast en 
liten mängd bruk passerade 62 µm filter. I de flesta försöken var flödesstoppet 
omedelbart. 
 
Tabell 3: Dispergering av cementbruk med ultraljudapparaten UP400St och H22 sonotrode. 
Provvolym 435 ml. 

Blandning Tillsatser 

Dispergering 

Resultat från 
filterpumpmätningar. 
Bruk passerat genom 

filter. 

Sonotrodsdjup Ampl. Tid Total- 
energi 

Spec.- 
energi 

Bruk- 
temp.b 62 µm 77 µm 

nr. %a mm µm min Wh Ws/ml °C ml ml 

          
1 0.4 45 20 1 1.13 9.34 18 - 190 

2 0.4 45 20 1.5 1.76 14.59 19 - 250 

3 0.4 45 20 2 2.32 19.26 20 - 300 

4 0.4 45 20 2 2.34 19.40 21 - 300 

5 0.4 45 20 2 2.30 19.07 21 - 230 
 

 
        

6 0.4 45 30 2 2.41 19.96 21 - 300 

7 0.4 45 30 2 3.15 26.10 23 - 300 

8 0.4 45 30 2 2.48 20.54 23 - 300 

9** 0.4 45 30 2 2.49 20.60 23 10 - 

10 0.4 45 30 2 2.47 20.46  - 160 
 

 
        

11 0.4 45 50 2 3.88 32.12  - 175 

12 0.4 45 50 2 4.06 33.59 26 - 300 

13 0.4 45 50 2 4.03 33.39 29 - 300 

14 0.4 45 50 2 4.13 34.16 26 - 300 

15 0.4 57 50 2 5.97 49.43  - 300 

16 0.4 45 50 2.75 5.59 46.25 30 - 300 

17 0.4 45 50 3.5 7.37 61.00 32 - 300 

18 0.4 45 50 3.5 7.55 62.53 31 50 - 

19 0.4 45 50 5 9.90 81.98 37 - 300 
 

 
        

20 0.4 45 65 2 5.23 43.26 27 - 300 
 

 
        

21 0.4 57 75 2 7.45 61.71 38 - 300 
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22 0.4 45 75 2 5.90 48.87 28 - 300 

23 0.4 45 75 3.5 14.93 123.53 45 50 - 

24 0.4 45 90 3.5 17.83 147.55 51 45 - 
a = procent av cementvikt; b= vid slutet av sonikering. 
 

 
Figur 4: Bruk efter förblandning med en sked (a) och efter sonikering (b).  
 
I försöken med 860 ml-prover (tabell 4) uppnåddes repeterbar dispergering vid 60 µm 
amplitud och 2 min sonikeringstid. I 3 av 3 mätningar passerade 300 ml bruk 77 µm 
filter. Den uppmätta specifika energin var cirka 20 Ws/ml, vilket är mycket nära den 
uppmätta dispergeringsenergin i försök med 430 ml prover. En mätning utfördes med en 
30 µm amplitud. I denna mätning passerade 250 ml bruk genom 77 µm filter före 
flödesstopp. Detta visar en sämre dispergering, men det behövs ytterligare mätningar för 
att undersöka om det är möjligt att minska amplituden från 60 µm och ytterligare 
reducera dispergeringsenergin men med bibehålla dispergering i större prover. 
 
Tabell 4: Dispergering av cementbruk med ultraljudapparaten UP400St och H22 sonotrode. 
Provvolym 860 ml. 

Blandnin
g 

Tillsatse
r 

Dispergering 

Resultat från 
filterpumpmätnin
gar. Bruk passerat 

genom filter. 
Sonotrods

-djup 
Ampl

. 
Tid Total- 

energ
i 

Spec.- 
energi 

Bruk- 
temp.b. 

77 µm 

nr. [%]a mm µm mi
n 

Wh Ws/ml °C ml 

1 0,4 45 30 2  3.66 15.34 21 250 

         2 0.4 45 60 2  4.76 19.93 23 300 

3 0.4 45 60 2 4.76 19.93 22 300 

4 0.4 45 60 2  4.96 20.78 22 300 

a = procent av cementvikt; b= vid slutet av sonikering. 
 
I försöken med 2 l prover (tabell 5) behövdes en större amplitud på 90 µm och en längre 
sonikeringstid på 7 min för att uppnå en bra dispergering - dvs. när 300 ml bruk kan 
passera 77 µm filtret (försök nr. 4 och 5, tabell 5). Den uppmätta specifika energin i 
dessa mätningar var cirka 43 Ws/ml, vilket var mer än dubbelt så mycket energi som 
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behövdes för en bra dispergering jämfört med 430 och 860 ml prover, där behövdes ca 
20 Ws/ml. Detta större energibehov är förmodligen ett resultat av en förändrad geometri 
mellan sonotrode och provkärl. Det är troligt att avståndet mellan sonotrod och 
provboten på 120 mm var för långt, vilket utgör en fråga för vidare forskning. 
 
Tabell 5: Dispergering av cementbruk med ultraljudapparaten UP400St och H22 sonotrode. 
Provvolym 2 l. 

Blandning 

Tillsatser 

Dispergering 

Resultat från 
filterpumpmätningar. 
Bruk passerat genom 

filter. 
Sonotrods-

djup 
Ampl. Tid Total- 

energi 
Spec.- 
energi 

Bruk- 
tempb 

77 µm 91 µm 102 µm 

nr. [%]a mm µm min Wh Ws/ml °C ml ml ml 

1 0.4 45 60 2 4.76 8.57 23 20 - - 

           2 0.4 45 80 3 9.30 16.76 22 - 150 300 

           3 0.4 45 90 4 13.72 24.70 25 - 250 300 

4 0.4 45 90 7 23.99 43.20 28 300 300 - 

5  0.4 45 90 7 23.89 43.02 30 300 300 - 

a = procent av cementvikt; b= vid slutet av sonikering. 
 

4. Diskussion 

4.1 Sammanfattning av resultaten 

Tabell 6 visar dispergeringen som har uppnåtts i bruk med de tre olika 
laboratoriemetoderna. Resultaten visar att olika blandningsprocesser ger olika grader av 
dispergering även om bruk har samma beståndsdelar. Det ger bruk med olika 
inträngningsförmågor.  Denna studie visar tydligt att blandning och dispergering är 
viktiga för att producera ett bruk med en god inträngningsförmåga. 
 
Tabell 6: Sammanfattning av resultaten. Dispergeringseffektivitet av bruk hos olika 
dispergeringsmetoder. Bruket baseras på INJ30-cement med ett vct tal av 0,8. 

Dispergeringsmetod Tillsatser 
Uppmätt 
dispergering med 
filterpump [µm] 

Dispermat CV-3 / 90 
mm disk 

Blandning 4 min vid 
2000 och 6000 rpm 

Omröring 10 min vid 
700 rpm 

utan tillsatser > 154 

med 0.4 % iFlow > 154 

Dispermat CV-3 / R-
S system 

Blandning 4 min vid 
10000 rpm 

Omröring 10 min vid 
3000 eller 4000 rpm 

utan tillsatser 77-91-104 

with 0.4 % iFlow 77-91-104 

1 l prov.  utan tillsatser - 
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UP400St utrustad 
med H22 sonotrod 

amplitud 60 µ.  
tid = 2 min.  

sonotrodsdjup = 45 
mm.   

uppmätt spec. energi 
= 20 Ws/ml 

med 0.4 % iFlow 77 

 
Detta är första gången som ultraljud har använts för dispergering av 
mikrofincementbruk, och resultaten var förvånansvärt bra. Metoden var enkel att 
använda och det var lätt också att kontrollera processen. Som nämnts ovan var 
dispergeringen som uppnåddes i detta bruk, mätt med en filterpump, 77 µm. En bättre 
inträngning är svårt att åstadkomma med detta cement på grund av dess relativt stora d95 
på 30 µm. De uppnådda resultaten är 2,5 x d95, vilket innebär att i detta system 
behövdes minst 3 partiklar för att bygga en brygga som skulle initiera pluggbildning och 
orsaka flödesstopp. 
 
Tidigare studier [4, 5, 6] har visat att höghastighetsblandare är mycket effektivare än 
låghastighet och att ultraljud kan användas för att förbättra dispergeringen av grövre 
cementbruk. Denna studie är ett steg framåt i detta forskningsområde, som visar att 
ultraljud också kan användas för dispergering av mikrofincementbruk. 

4.2 Frågor för framtida forskning 

Denna studie visade att ultraljud har en potential för dispergering av 
mikrofincementbruk. Detta är emellertid en preliminär studie, och många frågor återstår 
att besvara innan metoden kan användas i fält. En av dessa frågor är om metoden också 
är effektiv för dispergering av cement som är svårare att dispergera, nämligen de med 
en d95 på cirka 10 µm. För att kunna täta sprickor så små som 30 µm, jämfört med den 
nuvarande inträngningsförmågan på 70 till 80 µm måste man förbättra 
inträngningsförmågan betydligt. Det skulle förbättra tätningseffektiviteten hos 
cementbruk, eftersom spricköppningar varierar längs sprickan och injekteringsbruk 
måste passera också genom små sprickor för att kunna nå större. Detta skulle också 
kunna minska användningen av kemiska bruk för tätning i projekt med höga 
tätningskrav. 
 
En annan viktig fråga är hur man anpassar ultraljudsapparaten för fältapplikation. 
Apparaten som används i denna studie är en laboratorieapparat med en begränsad 
kapacitet, men det finns redan apparater på marknaden med betydligt större kapacitet. 
Flera ultraljudsapparater kan kopplas samman för att öka kapaciteten och de kan också 
arbeta i en annan uppställning där materialet cirkulerar kontinuerligt istället för att 
behandlas i en behållare. Dispergering i en större behållare är förmodligen mer lämpad 
för cementbruk, eftersom de är enkla att använda och rengöra. 
 
Brukets flödemönster under blandning med disk liknar mest flödet vid blandning med 
en kolloidal fältblandare. Bruket blandas när det kommer i kontakt med mixerns 
propeller och genom skjuvning mellan skikten med olika flödeshastigheter eller mot 
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behållarväggen. Eftersom denna metod visade den sämsta dispergeringseffektivitet finns 
det ett behov att undersöka dispergeringseffektivitet hos kolloidala fältblandare. 

5. Slutsatser 

En konventionell blandare utrustad med en 90 mm disk är inte alls lämplig för 
dispergering av mikrofincementbruk. En konventionell blandare utrustad med ett R/S-
system är en mycket bättre metod för dispergering. Dispergering som har uppnåtts med 
R/S-systemet varierade mellan 77 och 104 µm, eller 2,5 till 3,5 x d95 för det använda 
mikrocement, som har en d95 på 30 µm. Ultraljud var en ännu bättre metod än R/S-
systemet. Denna metod åstadkom en dispergering på 77 µm. Mätningarna med ultraljud 
visade också en mindre variation och bättre repeterbarhet jämfört med R/S-systemet. 
Detta är första gången som denna metod testas för dispergering av mikrofincementbruk, 
och resultaten indikerar att metoden har en stor potential för vidareutveckling. 
 
Ytterligare forskning bör undersöka potentialen för denna metod att blanda cement som 
är svårare att dispergera, de med en d95 på cirka 10 µm. Bättre kunskap om kavitation i 
cementblandningar och deras potential för användning i fält när man blandar större 
volymer av injekteringsbruk är också viktiga frågor. Om metoden kan effektivt 
dispergera bruket baserat på mycket finmalda cement, då kan det vara möjligt att uppnå 
en avsevärd förbättring av tätningseffektiviteten vid tätning av 
undermarkskonstruktioner med cementbruk. 
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