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Abstract 
Grouting is not always successful in sealing tunnels and caverns to desired stipulations. 
Sometimes problems arise like leaking boreholes, non-hardening of grout or just does 
not succeed in sealing individual boreholes. The purpose of this project was to 
investigate the causes of leaking boreholes, foremost the grouting holes and why these 
were not sealed by a “normal” grouting procedure. The project is in fully presented in 
BeFo report no 172 and the following is a summary of the primary findings.  

Utökad sammanfattning 
Injektering av berg lyckas oftast täta tunnlar och bergrum till satta krav på inläckage. 
Ibland uppstår dock problem såsom läckande borrhål, icke härdat bruk i borrhålen eller 
helt enkelt inte lyckas täta enskilda borrhål. Syftet med projektet var att undersöka 
orsaken till läckande borrhål, främst injekteringshål och varför vissa borrhål inte kan bli 
täta med normalt injekteringsförfarande. Projektet är beskrivet i BeFo rapport nr 172 
och följande presentation är en sammanfattning av denna rapport. 

Hypotes för projektet var att visa att: 
• Ett borrhål kan inte bli tätt såvida inte de vattenförande sprickorna som korsar 

borrhålet blir tätade. Att sprickan i sin tur inte blir tätad kan bland annat bero på att 
den hydrauliska och/eller tryck - gradienten var för stor för aktuell injekteringsteknik 
och bruksval.  

Den teoretiska beskrivningen baseras på de hydrauliska tryckgradienter som fås 
runtomkring ett berguttag och som påverkar injekteringsbruket i sprickorna negativt 
under vissa förhållanden. Denna negativa påverkan kan ske under olika processer, dvs. 
fingering, utspädning och erosionsinstabilitet, men benämns gemensamt som erosion av 
injekteringsbruket. För att undvika erosion har vissa dimensioneringsvillkor ställts upp 
för att kunna bestämma nödvändigt injekteringsteknik, dvs. injekteringstryck och -tid, 
samt egenskaper på injekteringsbruket.För att studera de olika erosionsprocesserna och 
verifiera dimensioneringsvillkoren har ett fälttest under längre tid utförts samt ett antal 
laborationsförsök i en sprickmodell av plexiglasskivor. Fälttestet skedde i ett 
injekteringshål från tidigare efterinjektering, där ett injekteringshål läckte trots 
upprepade injekteringar i hålet. Inom projektet utfördes överborrning av 
injekteringshålet för att identifiera läckage längs borrhålet, kartera hålet samt studera 
den otillräckliga hålfyllnaden. I det överborrade injekteringshålet utfördes hydrauliska 
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tester som med karteringen gav spricklägena och dess sprickvidder. Vidare hade två 
närliggande hål borrats inför de hydrauliska testerna för att skapa hydraulisk kontakt 
och därmed uppskatta den hydrauliska gradienten. Därefter utfördes injektering i det 
överborrade hålet, varav två injekteringar som förväntades att misslyckas då 
erosionsvillkor inte uppfylldes och slutligen en injektering som uppfyllde villkoren och 
som också fick borrhålet tät. 

Det utförda fälttesten visar på en förklaring till att brukets skjuvhållfasthet vid avslut av 
injektering är av yttersta vikt för att nå ett tätt borrhål. Att finna den hydrauliska 
gradienten, speciellt då förutsättningar om erosionsprocessen finns, är av vikt för att 
kunna få samtliga borrhål täta. 

Laboratorieförsök i sprickmodell utfördes med syftet att påvisa hur en erosion av 
injekteringsmedel startar, visa om erosion kan undvikas baserat på tillräcklig 
inträngningslängd och tid. Detta med hänsyn tagen till den hydrauliska gradienten. 
Laborationsförsöken filmades och visualiserade de olika processerna vid erosion och 
hur de kunde undvikas med tillräcklig inträngningslängd och tid. Inledningsvis utfördes 
därför i sprickmodellen en verifierades av den teoretiska inträngningslängden med hjälp 
av beräkningar för ett Binghamflöde. Filmningarna visade hur ett kanalflöde sker i en 
injekteringsplym, dvs. injekteringsfronten mot den hydrauliska gradienten, samt vart 
den initieras. Förståelsen kring hur ett material eroderar har förbättrats via 
laborationsförsöken och från detta har även förslag på injekteringsdesign för att undvika 
erosion av injekteringsmedel vidareutvecklats. Det uttryck som skulle kunna återspegla 
den funktionella längden genom hela injekteringsplymen, Lero, 2D som erhålls i en 
planparallell spricka mot strömmande vatten är: 

Lero, 2D= 2xI2D-Lfingering 

Den del av bruksfronten som påverkas av fingering (kanaler i bruket), Lfingering kan inte 
motstå någon skjuvkraft från vattnet. Sammantaget betyder det att längden som skall 
motstå vattnets skjuvande kraft är den längd tvärs plymens ellips som fås i ett 
gradientfält minus den del som är påverkad av fingering. Ett förslag på en summerande 
injekteringsdesign baserat på hydraulisk gradient och erosion visas i tabellen nedan. 

Läge/fråga Process Parameter Åtgärd Styrs och Kontrolleras 
hur 

Under 
injektering 

Fingering, 
uppströms 
inträngning 

A) Hydraulisk 
gradient vs 
brukets gradient 

Resolut injektering,  Förutbestämd förfarande, 
Kontroll av högt 
injekteringsflöde  

Nära avslut 
av injektering 

Utspädd 
front/fingering. 
Erosion 

B) Gradient Injekteringstiden 
Design med hänsyn 
tagen till kortare 
inträngningslängd 

Kontroll injekteringstid 
och flöde.  

Direkt efter 
injektering 

Erosionsstabilitet, 
gradient 

C) Acceptabel 
Skjuvhållfasthet 

Injekteringstid, 
injekterings-tryck 
Temperatur 

Förutbestämt förfarande,  
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