
© 2007, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 2007

ERFARENHETER AV INJEKTERING MED SILIKASOL, 
TÖRNSKOGSTUNNELN. 

Tommy Ellison, AB Besab 

Bakgrund 

Kraven på droppfri miljö i samband med nybyggnation av bergtunnlar för väg- och 
jämvägstrafik är höga. Tillämpningen av detta har i många tunnelprojekt resulterat i en 
ökad mängd tak- och väggdräneringar jämfört med prognosen. 

Cementinjektering har hittills varit den dominerande tätningsmetoden. Trots stora 
tekniska framsteg både när det gäller material och utförande lyckas det ofta inte att få 
fullständig tätningseffekt med enbart cement. Andra material som visat sig effektiva, 
har på grund av arbetshygieniska skäl och miljöskadande effekt inte kunnat accepteras. 
Vissa polyuretanbaserade material har visserligen använts framgångsrikt i många 
projekt, men på grund av osäkerhet om hur organismer påverkas och av kostnadsskäl 
har inte heller detta material kunnat användas i obegränsade mängder. 

Silikasol har potential att klara fintätning av tunnlar. I projekt Tömskogstunneln har 
silikasol använts vid förinjektering i delar av tunnlarna. Dessa injekteringar är de mest 
omfattande som har utförts hittills med det nya materialet. 

Törnskogstunneln 

Tömskogstunneln är en del av Norrortsleden som utgör en länk i Yttre Tvärleden kring 
Stockholm. Den aktuella vägsträckan skall ersätta den nuvarande hårt trafikerade och 
olycksdrabbade vägen mellan Häggvik och Täby Kyrkby. Tömskogstunneln är 2100 m 
lång och byggs som fyrfältsväg och med två parallella tunnelrör. I södra mynningen 
ansluter tunneln till trafikplats Tunberget. 

Byggherre är Vägverket Region Stockholm. Projektet upphandlades som en 
generalentreprenad med ODEN Anläggningsentreprenad AB som huvudentreprenör och 
AB Besab som underentreprenör för tätnings- och förstärkningsarbeten. 

Projektet genomförs som ett samverkansprojekt, vilket innebär att beställare och 
entreprenör samverkar i en särskild Partneringgrupp. Förslag på kvalitetsförbättrande 
och kostnadsreducerande åtgärder bedöms av beställaren och sätts in i produktionen om 
de anses tillräckligt bra. Även projektören har medverkat i bedömningen. Vinsten av 
entreprenörens förslag delas mellan beställare och entreprenör. Totalt har ett tjugotal 
samverkansförslag genomförts. 
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Silikasol 

Silikasol består av amorf kvarts som är suspension med vatten. Partiklarna är mycket 
små endast omkring 15 nm - mikrocement har en komstorlek är omkring 1000 gånger 
större. Massan hos en silikasolpartikel är då omkring 1 miljarddel av cementkomets. 
Detta gör att silikasol är mycket stabil i suspension, och egenskaperna kan jämföras 
med en lösning. 

Ogelad silikasol har en mycket låg viskositet, omkring dubbelt så hög som hos vanligt 
vatten. Silikasol reagerar med tiden varvid kvartskristallema aggregerar till större och 
större klumpar. Detta får till följd att vätskan får en högre viskositet och bildar ett gel. 
För att accelerera gelningen tillsätts något salt eller alkaliskt ämne. Vanligen används 
NaCl-lösning. 

Kisel är ett av jordens vanligaste grundämne och förekommer främst i form av kvarts i 
berggrunden och i många jordarter. N aCl används som koksalt och är alltså inte giftigt. 
Större koncentrationer påskyndar oxidering av oädla metaller. I färdigt injekteringsbruk 
är kloridhalten i storleksordningen 1,5 %. Det kan jämföras med saltvatten vid 
västkusten som har mellan 3-4 % salthalt. De totala mängderna som tillförs berggrunden 
vid injektering är dock små och påverkar inte naturen på något märkbart sätt. Man kan 
säga att silikasol är ett naturligt och för växter, djur och människor ofarligt ämne. Det 
gör att silikasol har försumbara miljöstörande effekter. 

Figur I. Elektronmikroskopförstoring av silikasol 

På grund av sina egenskaper är silikasol mycket intressant för tätning av berg. Genom 
de små partiklarna och sin utomordentligt låga viskositet i ogelat tillstånd, kan silikasol 
förmås att tränga in i mycket små sprickor. Metoden att styra geltiden med tillsats av 
saltlösning är också mycket positiv i samband med berginjektering. Många frågor om 
långtidsegenskaper och injekteringsmetodik var till en början föremål för diskussion, 
men har nu besvarats positivt genom forskningsinsatser. Utveckling av silikasol som 
injekteringsmedel för tätning av berg har bedrivits på Chalmers Geo sedan 2001. 
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Första tunnelsträckan som injekterades med silikasol 

I slutet av 2004. beslutade projektledningen i Tömskogstunneln att låta utföra 
förinjektering med silikasol i ett parti med mycket finsprickig bergmassa, belägen vid 
passage under dalgången vid Solängsvägen. Detta var ett av samverkansförslagen som 
gick ut på att använda silikasol i samband med förinjektering i någon svårinjekterad del 
av tunneln. Den aktuella sprickzonen passerar tunnelsträckningen med cirka 75° vinkel 
mot tunnelaxeln. Injekteringsarbetet planerades så att tunnel 201 injekterades med 
silikasol, medan tunnel 202 injekterades med cement. På så sätt kunde resultaten 
jämföras direkt i likartad geologi. 

Design 

Metod 

Professor Gunnar Gustafson och tekn. lie. Johan Funehag på Geo Chalmers har gjort en 
utredning av de hydrogeologiska förhållandena på den ovan nämnda tunnelsträckan och 
ett förslag till genomförande av injekteringsarbetet. 

KB971 
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Figur 2. Sprickviddsfördelning. 
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Med utgångspunkt från observationer från ett kärnborrhål (KBH971) i det aktuella 
området, gjordes en sprickviddsfördelning med Paretofördelning som modell. 

Figur 2 visar att 98 % av sprickorna har en hydraulisk sprickvidd som är mindre än 0, 1 
mm. Det är en vanlig uppfattning att ett cementbaserat injekteringsbruk förmår att 
penetrera sprickor som har en hydraulisk sprickvidd på mellan 3-5 gånger den maximala 
komstorleken ofta uttryckt d95 . Hos det injekteringscement som använts i projekt 
Törnskogstunneln är d95=0,03 mm, vilket innebär att gränsen för injekterbarhet med 
detta cement skulle ligga runt 0, 10 mm sprickvidd. Endast 2 % av sprickorna i denna 
zon skulle alltså kunna tätas med cementinjektering enligt Teknisk Beskrivning. 

Genom att beräkna summan av inflödet i alla vattenförande sprickor med känd teori, 
kunde den totala inläckningen och transmissiviteten beräknas. Tabellen i figur 3 visar en 
teoretisk beräkning av inläckningen för olika injekteringsalternativ. Inläcknings
mängderna kan användas för att få en uppfattning om relationen i olika alternativ. Den 
verkliga inläckningen är mindre än den beräknade. Det beror av skaleffekter som 
forskarna håller på att arbeta med, så att vi framtiden kan få bättre överensstämmelse 
med verkligheten. 

Sprickvidd Beräknat läckage T9rout (m2/s) Anmärkningar 
bmin qcalc 

(mm) (l/min-100 m) 

0,31 82 1 3.10-4 

' 
Oinjekterad tunnel 

0,10 64 3 2-10-5 

' 
Cementinjekterad 

0,05 18 3 5-10-6 

' 
Max cement/silica sol 

0,014 2 32-10-7 

' 
Silica sol 

Figur 3. Beräknat inläckage till tunneln. 

Med utgångspunkt från dessa beräkningar kunde sedan en lämplig injekteringsskärm 
och injekteringsförfarande beskrivas. 

Skärmgeometri och injekteringsmetodik 

Maximalt injekteringstryck och stopptryck sattes, på grund av att bergtäckningen endast 
var omkring 10 m, inledningsvis till 1,0 MPa över grundvattentrycket (GVT). Trycket 
höjdes efter de inledande skärmarna till 1,4 MPa. 

För att få tillräcklig inträngningslängd i de finaste sprickorna med det begränsade tryck 
som kunde tillåtas, krävdes att hålavståndet minskades till 1,5 m vid hålspetsarna. Det 
innebar att 42 hål måste borras i varje skärm medan den ordinarie injekteringsskärmen 
har 2,5 m hålspetsavstånd och totalt cirka 25 hål. 
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Geltid för silikasol sattes till 60 minuter, och injekteringen skulle avbrytas tidigast efter 
halva geltiden. Maximal injekterad mängd sattes till omkring 1000 liter per hål. 

Cementskärm Designad skärm 
Hålspetsavstånd 2,5m 1,5 m 
Antal hål i skärmen 25 st 42 st 
Stopptryck 2,0 MPa+GVT 1,0-1,4 MPa + GVT 
Maximal mängd Ingen begränsning 1000 liter 
Härdnings tid Cirka 6 timmar < 1 timma 

Figur 4. Skärmgeometri och stoppkriterier 

En naturlig invändning är att jämförelsen mellan injekteringsmetoderna blir orättvis när 
silikasolskärmarna utförs med reducerat hålavstånd jämfört med cementskärmarna. 
Detta blev dock resultatet av designen i denna mycket speciella bergmassa. I skärm 3-6 
borrades normalskärm i båda tunnlarna för att kunna göra en jämförelse med lika 
förhållanden. 

Genomförande 

Utbildning 

Innan arbetet startade fick alla inblandade en introduktion och utbildning i silikasol, 
platsförhållanden och planerad injekteringsmetodik. Såväl produktionspersonal, 
arbetsledning, byggledare och andra beställarrepresentanter deltog. 

Tidsaspekten 

Skärmarna med 42 hål upplevdes i några fall som onödigt tidsödande. Borrning och inte 
minst vattenförlustmätning av samtliga hål tog längre tid än för en normalskärm. Själva 
injekteringen tog lång tid till en början på grund av ovanan, Efter några skärmar, när 
personalen vant sig vid materialet, gick det snarare fortare än motsvarande 
cementinjektering. Efter att injekteringen slutförts kunde man i princip börja borra 
kontrollhål eller salva omedelbart vilket var positivt. 

Utrustning 

Injekteringen genomfördes med den ordinarie injekteringsutrustningen som används för 
cementinjektering, fabrikat Häny med 3-4 pumpar, 2 omrörare och en kolloidkvarn. 

Silikasol levererades i 1000 liter pall tankar. Dessa ställdes på en lastbil som placerades 
intill injekteringsbilen. Fatpumpar användes för att pumpa silikasol från tankarna till 
in j ekteringsutrustningen. 

Det visade sig att valet av fatpumpar inte enbart är en kapacitetsfråga. De pumpar som 
först anskaffades kärvade och fick kasseras efter bara en injektering. Silikasol har 
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nästan inga smörjande egenskaper och kan inte hanteras med pumpar avsedda för 
oljeprodukter. 

Uppmätning av delmaterial gjordes med vågen på injekteringsutrustningen och med 
graderade mätkärl. Mätnoggrannheten var inte tillräckligt bra vilket kunde konstateras 
genom att spridningen på geltiderna blev något för stor. 

Resultat 

En jämförelse av vattenförlusterna före och efter injektering visar att den designade 
tätheten uppfylldes. Totalt injekterades nio skärmar, och av dessa så utmärker sig skärm 
8 genom att inte ha lyckats lika bra som de övriga. Orsaken till detta har senare 
analyserats, och den troliga orsaken är att injekteringen avbrutits för tidigt i några av 
hålen. 

Den injekterade sträckan i tunnel 201 som utförts med silikasol är i huvudsak torr. 
Sprutbetongen är ljus till färgen vilket betyder att ytan har torkat ut. 

Tak- och väggdränering har monterats för att ta hand om några restläckage som inte kan 
accepteras i den färdiga tunneln. Mängden dräner kan användas som ett mått på hur väl 
dropptätningen har lyckats. En jämförelse av mängderna i den cementinjekterade 
tunneln och den som injekterats med silikasol återges i tabellen i figur 5. 

T 201 (silikasol) T 202 ( cement) 
Antal dräner 9 st 24 st 
Monterad yta 77 m2 531 m2 

Figur 5. Dräner på den första sträckan som injekterades med silikasol. 

Injektering av resterande tunnel 

När resultatet av injekteringen på den första sträckan hade analyserats, beslutade 
projektledningen att utföra tätningsarbeten i den resterande tunneln med silikasol som 
huvudsakligt injekteringsmedel. Detta var en stor utmaning och en möjlighet att visa att 
de goda resultaten från den första injekteringssträckan kunde upprepas i en mera 
normalsprickig bergmassa. 

In j ekteringsmetodik 

I detta fall har ingen särskild design genomförts, utan uppdraget bestod i att göra bästa 
möjliga tätningsarbete med silikasol baserat på underlag av informationen i 
bygghandlingen och erfarenheter från de tidigare försöken. Några data från kärnborrhål 
fanns inte i det aktuella området. Entreprenören fick därför utarbeta ett förslag på 
injekteringsförfarande som granskades av projektledningen. Detta skilde sig väsentligt 
från den design som gjordes av Chalmers Geo på provsträckan ovan. Orsakerna till 
detta var framförallt följande . 
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1. Den tidigare injekterade sträckan var belägen i en dalgång med liten 
bergtäckning och flera fastigheter i tunnelsträckningen. I de återstående delarna 
av tunneln var bergtäckningen normalt 20-30 meter, och endast någon enstaka 
fastighet var belägen i tunnelns närhet. Detta gjorde att man inte behövde sätta 
några restriktioner på sluttrycket, och därför beslutades att i överensstämmelse 
med Teknisk Beskrivning, använda 2,0 MPa + grundvattentrycket som 
riktvärde. 

2. Det förväntades att sprickorna skulle ha en mera normal sprickvidd, och i 
kombination med ett högre injekteringstryck borde injekteringsbruket få en 
längre spridning från borrhålet. Därför valde vi en skärm med hålspetsavstånd 
och borrdjup som mera liknade den som beskrivs i bygghandlingen. I taket 
minskades hålspetsavståndet till 2, 1 m mot normalt 2,5 m, i syfte att öka 
förutsättningarna för dropptätningen att lyckas. 

Vattenförlustmätning (VFM) utfördes i alla läckande borrhål eller minst vartannat hål. 
VFM är tidsödande och upplevs som ett störningsmoment i tunnelproduktionen. I det 
här fallet bedömdes det som värdefullt att ha mätvärden att analysera, vilket är 
bakgrunden till denna kompromiss. 

Geltid skulle vara cirka 60 minuter och injekteringen av en sats får avbrytas tidigast 
efter halva geltiden. Om inget mottryck märktes efter 45 minuter injekterades en sats 
med kort geltid, cirka 15 min. Senare ändrades detta så att injekteringen avbröts när 500 
liter pumpats in i ett hål. 

Kontrollhål borrades med ledning av injekteringsmängder, sluttryck och eventuella 
samband. Alla kontrollhål vattenförlustmättes och injekterades på samma sätt som 
primärhålen. 

Då bergmassan inte var så väl förundersökt följdes injekteringarna upp, i avsikt att göra 
nödvändiga förändringar av injekteringsmetodiken, med underlag av de erfarenheter 
som gjordes under arbetet. 

Genomförande 

Arbetet inleddes ungefär samtidigt på fyra fronter. I de påslaget från söder fungerade 
allt som planerat till att börja med. I norra påslaget påträffades snart överraskande dåligt 
berg med stora vattenflöden som ställde till vissa problem. 

Problem 

Stopptryck hade fastställts till 2,0 MPa över grundvattentrycket. I många hål visade sig 
detta leda till att inget stopp erhölls, och injekteringen kunde fortsätta tills maximal 
injekteringstid eller inpumpad mängd uppnåtts. 

I några skärmar påträffades lerfyllda slag som hade samband med flera hål samtidigt. 
Detta ledde till att det var svårt att kontrollera spridningen av silikasol. 
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Mycket trasigt berg samt läckage i stuffen var andra problem som uppstod i samma 
område. För att stoppa ytläckage gjordes försök med upp till fyra meter långa 
manschetter, men inte heller detta lyckades helt. 

Med anledning av dessa svårigheter ändrades instruktionerna så att cementinjektering 
utfördes i en första omgång när vattenförlusterna visade högre värde än 1,0 Lugeon. 

Resultat 

Allmänt 

Den injekterade sträckan är 373 m lång fördelat på båda tunnlarna. I tunnel 201 utfördes 
13 skärmar på en sträcka av 195 m, och i tunnel 202 injekterades 11 skärmar på 178 m 
tunnel. I tabell 6 redovisas injekteringsmängder i de olika skärmarna. Båda tunnlarna 
injekterades från två håll och mötespunkten markeras i tabellen genom en tom rad. I 
tabellen redovisas även de dräner som har monterats i tunnlarna. I tunnel 201 blir den 
slutliga dränmängden cirka 3,5 m2/m, och i tunnel 202 5,6 m2/m. Det skall jämföras med 
7,0 m2/m i de tunnlar som injekterats enligt Teknisk Beskrivning. 

Tunnel 201 Tunnel202 
silikasol cement dräner silikasol cement dräner 

kq/m kq/m m2/m kq/m kq/m m2/m 
870 0 0,50 772 873 0,80 
467 0 0,63 253 662 0,00 
153 573 1,05 835 438 3,97 
1163 0 0,00 109 318 3,43 
580 0 7,31 

358 0 14,2 
462 0 14,50 367 378 10,50 
893 0 13,00 714 0 3,43 
676 0 5,53 547 0 4,57 
750 0 0,00 1228 0 0,58 
363 0 0,00 289 0 0,80 
363 0 0,00 1181 0 5, 11 
619 0 0,00 
420 0 0,00 

Figur 6. Injekteringsmängder och dränmängder. 

Även på större delen av denna tunnelsträcka kan man tydligt se skillnaden där silikasol 
har använts. Sprutbetongen är ljusare vilket indikerar att injekteringen lyckats väl med 
låg inläckningsmängd totalt. Trots detta så har en ganska stor mängd dränering 
erfordrats på en sträcka omkring mittpunkten i båda tunnlarna. Anledningen till detta är 
sannolikt följande: 

• I några skärmar fick injekteringshålen samband med stuffen. Detta ledde till att 
det var svårt att få mottryck under injekteringen. Injekteringen av de små 
sprickorna kan därmed ha blivit ofullständig. 
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■ I några skärmar störde ett grovt slag med eroderbart sprickfyllnadsmaterial (lera) 
injekteringen genom att injekteringsmedlet tog den lättaste vägen och mottryck 
inte nåddes. Det kan i sin tur ha lett till att injekteringsmedlet blev utspätt och 
gelen blev mindre stabil. De små sprickorna kan då ha blivit mindre väl 
injekterade. Jämför punkten ovan. 

Nnrn:~ttrn 

D 
D 

< 50 % av medel 

Medelvärde i cementiniekterade tunnlar± 

> 150 % av medel 

Figur 7. Schematisk längdsektion av skärmarna i tunnel 201. 

■ Slaget har flack stupning och stryker nära vinkelrätt mot tunnelaxeln. Från den 
norra fronten (Norrsättra) påträffades slaget först i bottenhålen för att i nästa 
skärm ha kontakt med flera hål högre upp. Genom sin flacka lutning nådde 
slaget först efter flera skärmar tunnelns övre del, och då blev resultatet en stor 
mängd restläckage. Se figur 7. 

Tabellen i figur 8 redovisas monterade dräner i tunnlarna, fördelade på delsträckor som 
är lika med injekteringsskärmarnas längd. Referenslinjen är genomsnittet för alla 
tunnlar som har injekterats med cement enligt Teknisk Beskrivning. 

Av 24 injekterade skärmar är mängden monterade dräner mindre än 50 % av 
genomsnittet för tunnlarna i 16 skärmar, varav 7 st är helt utan dräner. Fyra skärmar har 
mer än 50 % större dränrnängd än genomsnittet. Övriga fyra skärmar ligger på 
genomsnittet ± 50 %. De senare skärmarna ligger samlade i ett område där det ovan 
nämnda slaget påverkar konduktiviteten. 
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Figur 8. Dränmängder på sträckan. 

Slutsatser 

Bergarbetet har nu avslutats och en utvärdering av injekteringsresultatet, samt 
jämförelse med övriga tunnelsträckor som har tätats konventionellt, visar en del 
intressanta resultat. Arbetet visar att det går att bygga bergtunnlar som uppfyller högt 
ställda täthetskrav utan att äventyra arbetarnas hälsa eller närmiljön. Dessutom har 
forskarna visat att teorier om bruksspridning är användbara i praktiken. I framtiden kan 
det finnas möjlighet att i förväg göra en beräkning av tätningseffekten, utgående från 
karterade borrkärnor samt hydrauliska tester som normalt utgör en del av den normala 
förundersökningen. 

Active design 

De problem som uppstod under andra etappen i samband med stora vattenförluster, 
kraftigt uppsprucken bergmassa och eroderbara sprickfyllnadsmaterial visar värdet av 
att i förväg göra en hydrogeologisk utredning och en preliminär design. Problemet är 
ofta att det ofta inte finns underlag för att göra en injekteringsdesign, då det inte finns 
tillräckligt många kärnborrhål. Då måste man· förl ita sig till att göra en generell modell 
för tätningsarbetet med utgångspunkt från det begränsade underlag som finns. 
Alternativt kan information från injekteringsbormingen användas för att anpassa 
injekteringsmetod. I injekteringskonceptet måste det då finnas alternativa metoder som 
kan tillgripas vid varierande bergförhållanden - "active design". 
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Inj ekteringsmängder 

Injekteringsmängderna är relativt stora. Detta styrdes av att maximal inpumpad mängd 
silikasol först tidsbegränsades och senare ändrades detta till 500 liter per hål. Tunnlarna 
har cirka 100 m2 tvärsnittsarea, och injekteringsskärmens volym kan uppskattas till 
cirka 250 m3 injekterat berg per tunnelmeter. En inpumpad mängd injekteringsmedel på 
500 liter/m tunnel innebär att det finns sprickplan med en total öppning på 2 mm i varje 
m3 bergmassa. Det kan vara ett tiotal sprickor där den största är omkring 0,3 mm och 
fallande sprickvidder enligt Paretofördelning. Då silikasol har förmåga att tränga in 
även i mycket små sprickor kan materialåtgången bli relativt stor jämfört med cement. 
Genom att reglera geltiden och injekteringstiden kan detta i någon mån motverkas. 

Cement och silikasol 

För att injekteringen skall bli väl utförd, krävs att ett mottryck uppstår i ett tidigt skede 
av injekteringen. Detta är speciellt viktigt vid injektering med silikasol eftersom 

· materialet ändrar egenskaper efter halva geltiden varvid inträngningen försvåras. 
Cement har en längre öppethållandetid och bildar pluggar som försvårar inträngningen. 
Det senare är till nackdel vid injektering av fina sprickor men kan vara en stor fördel när 
grova läckagevägar påträffas. 

Det är tydligt att cement är en god grund för tätningsarbetet, medan silikasol ger 
möjlighet att täta de fina sprickor som inte kan tätas med cementinjektering. En 
kombination av cement och silikasol ger bäst resultat till lägsta kostnad. Vi har nu fått 
ett bra underlag för att kunna utforma en optimal injektering med en kombination av 
cement och silikasol. Utformningen av "active design" verktyg måste förfinas och 
möjligheterna med silikasol tas tillvara på ett förnuftigt sätt. 

Injekteringsutrustning 

Utrustning för injektering med silikasol kunde inte anpassas för denna användning 
under den begränsade tid som stod till förfogande. Det har dock kommit fram många 
ideer om hur en effektiv injekteringsutrustning skall vara utformad. Av skäl som 
framgår ovan, bör utrustningen ge möjligheter till injektering med olika material utan 
lång omställningstid. Materialhantering kan förenklas avsevärt med tankar och 
doseringspumpar som enkelt kan ställas in för att ge en blandning med repeterbara 
egenskaper. Kontroll av blandningsförhållanden och geltid kan möjligen automatiseras. 

Slutord 

Till sist vill jag tacka Vägverket Region Stockholms projektledning i projekt 
Törnskogstunneln för att vi fått möjlighet att genomföra dessa storskaliga 
tätningsarbeten med silikasol. Det är sådana modiga beslut som bidrar till att 
tunnelbyggnadstekniken utvecklas, och att vi kan bygga säkra, miljöriktiga och 
kostnadseffektiva tunnlar för framtidens infrastruktur. 
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