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NY KUNSKAP VID DISPERGERING AV MIKROCEMENT 

Staffan Hjertström, Cementa AB 
Sten-Åke Pettersson, Atlas Copco Craelius AB 

Sammanfattning 
Det finns indikationer på att finmalda mikrocement inte dispergeras så att cementets 
egenskaper utnyttjas fullt ut. Vi kan även konstatera att det saknas allmän tillgänglig 
kunskap om hur moderna mikrocement skall tillredas. 

Som en följd av detta har Cementa och Atlas Copco startat ett gemensamt utvecklings
projekt för att optimera tillredning av injekteringsbruk. 
Resultaten från de inledande undersökningarna visar att mikrocement kräver en mer 
omfattande och intensivare dispergering än vad som i dag är normalt. 

Vi har vid dessa försök sett att både blandningshastigheten och blandningstiden måste 
anpassas till cementsorten för att ge den inträngning som förväntas. Resultaten indike
rar också på betydande skillnader mellan olika cementtyper och blandartyper. 
Med förbättrade mikrocement och dispergeringsteknik är det möjligt att flytta gränsen 
på injekterbara sprickor ner till en sprickvidd på 0,075 mm. 
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Bakgrund 

Inläckning 
De senaste årens utbyggnad av infrastrukturen i befolkningscentra har ställt allt högre 
krav på undermarkskonstruktioner, framförallt är det ökade krav på täthet, både mot in
och utläckande vatten. 

I känsliga områden ställs det krav på inläckning som maximalt får uppgå till någon 
eller några liter per minut och 100 meter tunnel. Detta upplevs av många som väldigt 
höga krav och i vissa fall kanske allt för höga för att vara möjliga att uppnå. 

Som jämförelse kan nämnas att varje liter inläckande vatten/minut och 100 meter tunn
nel motsvarar över 5 m3 vatten/meter tunnel och år. Om man vidare räknar med en nor
mal årsnederbörd av 600 mm och enligt tumregeln att 1h går ned i grundvattnet så 
innebär detta att varje meter läckande tunnel tar hand om hela årsnederbörden på en 
bredd av 25 meter ovanför tunneln. 

Vid normala grundvattenmagasin så är detta försumbart men vid små magasin kan det 
få allvarliga konsekvenser. 

Fig. 1. Schematisk bild över inläckning vid små grundvattenmagasin. 

För att täta dessa läckor så injekterar man. Beroende på utgångsmaterialet så talar man 
antingen om cement- eller keminjektering. 

Injekterbar sprickvidd 
Cementinjektering är den ursprungliga och i allmänhet den vanligaste metoden. Men 
på grund av vanligt cements komstorlek så har man tidigare endast kunnat använda 
cement i grövre sprickor än cirka 0,3 mm. Detta motsvarar i vissa fall vid vattenför
lustmätningar 1 Lugeon, vilket ofta har betraktats som den nedre gränsen för cementin
jektering med OPC. 

Med introduktionen av särskilda injekteringscement så flyttades gränsen på tätningsba
ra sprickor till cirka 0,2 mm sprickvidd. 
Vid finare sprickor har man därför varit tvungen att använda kemikalier. 
Beroende på en mängd olika faktorer har man emellertid blivit alltmer förhindrad att 
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använda kemikalier vid injektering. Det kan vara av miljöskäl, tex var det en miljö
skandal i Japan som blev startpunkten för tillverkning av mikrocement. Det kan vara 
hållfasthetskrav, vi vet att cementpasta har sin maximala styrka efter cirka 50 år, 
kemiska preparat däremot har i regel sin maximala hållfasthet omedelbart efter bland
ning. Beroende på val av kemikalie och omgivningspåverkan så avtar hållfastheten 
med varierande och svårberäknad hastighet. 

Vid Fjärde Nordiska Berginjekteringssymposiet redovisar Håkan Stille att med moder
nare injekteringscement har gränsen för injekterbara sprickor kunnat flyttas från 0,2 
mm till 0, 1 mm sprickvidd. Citat "The development of special grouting cement like 
"Cementa Injektering 30" (grain size 0.030 mm) has increased the penetrability of that 
channel openings from around 0,2 mm down to 0,1 mm may be sealed" [1]. Den ovan 
nämnda mikrocementen har därför gjort att cementinjektering numera kan användas 
även i finsprickigt berg. 

Detta ger större möjligheter men det ställer också krav på både utövare, material och 
utrustning. De senaste årens arbeten vid KTH och Vattenfall Utveckling har dessutom 
visat på betydelsen av att kontrollera cementpastans reologi. 

Krav på material 

Tidigare var det i stort bara två olika sorters cement som användes för injektering, 
nämligen Standard cement (OPC) med största kornstorlek på ca 125 um och 
Snabbhårdnade cement med kornstorlek ner till ca 64 um. Idag används en mängd 
olika sorters specialcement och indelningen av dessa är långt ifrån klar. 

Det gemensamma för dessa specialcement är att de är finkorniga och i vissa fall 
extremt finkorniga. Tekniken för att tillverka dessa finkorniga cement skiljer sig åt 
mellan olika tillverkare. Den kemiska sammansättningen i cementen skiljer sig också 
åt en hel del. Slutligen tillsätts i en del fall tidsstyrande (accelererande), inerta eller 
puzzolanska delmaterial [3]. Under dessa förutsättningar kan vi inte förvänta oss att 
mikrocement från olika tillverkare skall ha likartade egenskaper trots att de har samma 
maximala kornstorlek. Vi kan inte heller förvänta oss att blandningen av de olika 
mikrocementen skall ske på likartat sätt. 

Malning till mera finkornig cement innebär bl.a. att den reaktiva ytan ökat dramatiskt. 
Den specifika ytan mätt med Blaine metoden är typiskt för OPC på 2000-5000 cm2/g, 
för injekteringscement = 5000-8000 cm2/g och för mikrocement > 8000 cm2/g. 

Den ökade specifika ytan kan belysas av ett exempel. En 150 liters sats av cementpasta 
med vet= 0,7 består av 100 liter vatten och 150 kg cement. 
150 kg OPC - cement har en ungerfärlig reaktiv yta av 45000 m2 vilket motsvarar sju 
fotbollsplaner. Motsvarande mängd microcement har däremot en ungefärlig reaktiv yta 
av 180 000m2 vilket motsvarar 30 fotbollsplaner. 
Blandarens uppgift är att fullständigt genomfukta denna yta för en komplett disperge
ring och hydrering. 
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Blandningstiden har tidigare beräknats till 45-60 sekunder, men våra försök har visat 
att detta med all sannolikhet inte är tillräckligt för mikrocement. 

OPC 

0 
....,._.. 
100 m 

Reaktiva ytan 
är 45 000 m2 

Microcement 

0 

Reaktiva ytan är 180 000 m2 

Fig. 2. Principiell storleksjämförelse mellan OPC och mikrocement. 

Enligt Svensk standard SS-EN 12715 (= Europastandarden EN12715:2000) betecknas 
mikrocement som cement >8000 cm2/g enligt Blaine metoden. Microcement beskrivs i 
ovanstående standard: "Micro-fine or ultrafine product: very fine product having a uni
form, steep particle size distribution curve, where d95<20 um". 

Dessutom börjar man idag i flera länder att ytterligare skilja på "ultrafine cement, 
microfine cement, fine cement och specialcement" där t ex med specialcement åsyftas 
cement mindre än ca 6 um. 
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Krav på utrustning 

Idag föreskrivs det normalt två krav vid tillredning av injekteringsbruk. Blandaren skall 
vara av en kolloidal typ. Vidare fodras det att blandaren skall arbeta med ett varvtal på 
>= 1500 varv/minut. 

Blandningstiderna specificeras sällan i det tekniska underlaget vid injekteringsarbeten. 
En utveckling och effektivisering av blandnings- och purnpningsförloppet har emeller
tid skett parallellt med utvecklingen av cementen. Det har funnits ett stort antal olika 
sorters blandare i samband med tillredning av cementpasta. Idag återstår det egentligen 
bara två eller tre typer [2]. 

Typ 1- Paddelblandaren, vilken i praktiken är en vertikalställd betongtombola och 
egentligen inte alls är lämplig för beredning av cementpasta för traditionell injektering. 
Typ 2- Turboblandaren som är efterföljaren till Colcretes kolloidblandare från 1941, 
vilken var en utveckling av en blandare för cementpasta vilket användes som utgångs
material för betongtillverkning. 
Den blandar cementpasta genom användning av en centrifugalpump vilken pumpar 
runt blandningen under hög hastighet och högt flöde. 
Skjuvkrafter gör att en tämligen effektiv blandning sker i själva blandningskärlet. 
Typ 3- Slutligen den kolloidala typen av blandare vilken förutom turboblandarens 
blandning i själva blandningskärlet dessutom dispergerar i centrifugalpumpen eller som 
den benämns i det här fallet, blandarhuset. 

Vad det gäller blandningen i själva blandarhuset så finns det två skolor vilka arbetar 
efter två skilda principer. 
3a- Högturbulensblandaren, även kallad system Häny, arbetar med skjuvkrafter i bland
arhuset enligt samma princip som slurrypumpar eller s k Flygt pumpar. 
3b- Smalspaltsblandaren även kallad system Craelius. Förutom ovannämnda skjuvkraf
ter i blandarhuset slås cementpartiklarna mekaniskt isär på grund av den smala spalten 
mellan blandarhjul och blandarhuset. 

För de vanligaste kommersiella elektriska blandarmodellerna så ligger normalt 
blandarhjulets hastighet på 1435 rpm (= elmotorers vanliga hastighet) 
Notera att det inte finns någon riktig kolloid injekteringsblandare utan enbart blandare 
av kolloidal typ (Kolloid partiklar < 1 · 10-1 m). 

Historiskt har följande blandningstider rekommenderats av bl a Houlsby: 
• För Cemix & Häny blandare = 30 sekunder och cykel tid på 1,5-2,0 min. 
• För den gamla typen av Colcreteblandare = 15 sekunder och cykeltid på 1,0-1,5 min. 
• En "working batch" är cirka 75% av blandarkärlets volym. 
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Dispergeringsundersökning 

De inledande undersökningarna utfördes vid Vattenfall utveckling i Älvkarleby. Vid 
dessa försök användes det på den svenska marknaden vanligaste förekommande bland
aren av kolloidal typ, Cemix 203, samt de vanligaste förekommande cementsorterna 
för injektering: lnjektering 30 och Ultrafin 16. 

Vid försöken har brukssammansättningen och standardblandarens arbetssätt varierats. 
Utvärdering har skett med hjälp av filtrerstabilitet, marshkon, skjuvhållfasthet, flyt
gräns, viskositet, densitetsmätningar och temperaturutveckling. Vid utvärderingen har 
fokus till stor del varit på filtrerstabiliteten [ 4] . 

Resultat 

Vid fintätning i tätbebyggda områden är i dag en vanlig kravnivå på inläckande vatten 
0,5 - 4 1/min och 100 meter tunnel. För att nå dessa värden vid finsprickigt berg speci
ficeras i dag ofta filterpumpsvärden om 250 ml bruk mätt vid filtervidd 75 um. 

Varierande varvtal 
Våra tidigare erfarenheter har indikerat att en optimal dispergering sker vid ett varvtal 
om ca 1750 varv/min. Därför valdes 1750 rpm vid dessa försök. 
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Fig. 3. CEMIX 203 och 4 minuter blandningstid. 
Filtrerstabilitet vid varierande varvtal. 
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Filterpumpsvärdet ökar väsentligt vid 7 5 um siktvidd när varvtalet ökas från 1435 till 
1750 rpm. 
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B landningstiden 
Undersökningarna visar att injekteringscementet Injektering 30 är mycket lättblandad 
med Cemix 203. Cementet är relativt oberoende av blandningstiden och det tycks räcka 
med den blandningsinsats som normalt föreskrivs . 

Däremot har blandningstiden påverkat mikrocementens dispergering. 
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Fig. 4. CEMIX 203. Filtrerstabilitet vid varierande dispergeringstid. 
Filterpumpsvärdet för Ultrafin 16 ökar väsentligt vid 7 5 um siktvidd med ökning av 
blandnings tiden från 2 till 4 och 6 minuter. 
Dessa resultat gäller vid varvtalet 17 5 0 rpm. 

Slutsats av försöken 
Mikrocementet Ultrafin 16 kräver betydligt mer omfattande blandningsinsats med 
blandaren Cemix 203 än Injektering 30. 

Försöken visar att mikrocementet Ultrafin 16 kräver högre varvtal och längre bland
ningstid med Cemix 203 än vad som normalt föreskrives vid injekteringsarbeten. 

• Både blandningshastighet och blandningstid bör i fortsättningen anpassas till 
cementsort och blandartyp. 

• Den möjliga gränsen för injektering av finsprucket berg kan därigenom flyttas nedåt. 
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Verifikation från Åsa-tunneln i Göteborg hösten 2002 
Vid förprovningen av cementpastan så uppfyllde inte injekteringsbruken den uppställda 
kravspecifikationen. Efter kontakt med Cementa, som hade de ovan relaterade försöken 
i Älvkarleby i färskt minne, utfördes två åtgärder: 

• Varvtalet ökades från 1435 varv till 1750 varv per minut. 
• Blandningstiden ökades från 2 till 4 minuter. 

Resultatet blev att de uppställda kravspecifikationerna uppfylldes och därmed kunde 
Lemminkäinen börja sitt injekteringsarbete. 
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Fig. 5. CEMIX 203 och Ultrafin 16. Filtrerstabilitet - förprovning Äsa-tunneln utförd 
av Lemminkäinen. 
Kravspecifikationen för Åsa-tunneln kunde uppnås med ökat varvtal i kombination med 
ökad blandningstid. 
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