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Inledning 

På senare tid har kraven på tillåten inläckning i samband med tunnelarbeten 
skärpts, vilket medfört att injekteringsbehoven ökat. Detta har i sin tur medfört att 
injekteringsarbetenas del av den totala produktionskostnaden och produktions
tiden har ökat, vilket bland annat inneburit ökade fordringar på effektivare 
in j ekteringsutrustningar. 

Under hösten 1995 startade därför Stabilator AB ett utvecklingsprojekt för att 
modernisera, utveckla och förnya maskinparken av injekteringsutrustningar. 
Projekten Hallandsås och Hvalfjördur var då högaktuella för Stabilator och båda 
beräknades innehålla mycket krävande injekteringsarbeten. Kraven på de nya 
utrustningarna baserades därför på storskaliga och kapacitetskrävande 
injekteringar. Redan 1994 hade vissa utvecklingssteg tagits i samband med 
framtagandet av utrustning till Lundby-tunneln i Göteborg. 

Målsättningen var att bygga en produktionseffektiv mobil utrustning. Kontinuerlig 
dataregistrering av blandning, tryck och flöden var en viktig del i kravprofilen, 
liksom automatisk utskrift av injekteringsprotokoll efter avslutad injektering. 
lnjekteringskapaciteten prioriterades, vilket innebar en satsning på stora pumpar 
och flerhålsteknik. 

En annan målsättning har varit att fä en väl fungerande distribution av cement och 
övriga injekteringsmaterial i tunneln, samt minsta möjliga damm eller beröring av 
materialet vid hantering. 

Fig. 1 Stabilators flerhåls injekteringsrigg utanför Södra påslaget vid 
Hallandsås. 
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Funktion 

Den nya injekteringsutrustningen är halvautomatisk. Utrustningen karakteriseras 

av dubbla pumpar med fyra utgångar per pump, bulksystem för material, 

automatisk blandning och datorstyrd registrering. 

På maskinen finns förprogrammerade recept, vilket gör det möjligt för operatören 

att välja ett recept genom att endast ange receptets nummer. När operatören valt 

recept startar doseringsautomatiken, och delmaterialen pumpas eller skruvas till 

kolloidkvamen i en vald doseringsordning. 

Kolloidkvamen är monterad på viktindikatorer, vilket innebär att de olika 

materialen kommer att blandas enligt de angivna materialvikterna i receptet. När 

satsen är färdigblandad tappas den över till omrörarkärlen, från vilka bruket går 

via injekteringspumpama och flödesmätarna (fyra stycken per pump) ut i 

slangarna och in i borrhålen i berget. 

I datorenheten registreras automatiskt tryck, flöde och pumptid i de olika 

slangarna. Övriga data, till exempel brukstyp, borrhålsdjup mm, anges manuellt. 

Alla uppgifter lagras i datorn på ett speciellt datakort, som tas in på kontoret efter 

avslutad injektering och skrivs ut på en printer som ett injekteringsprotokoll. 

Under pågående injektering kan förloppet följas på skärmen hela tiden. 

Specifikation 

Bärare 

Lyftkran 

Kabel vinda 

Injekteringspumpar 

Kolloidkvam 

Omrörarkärl 

Cementfickor 

Cementfilter 

SCANIA Pl 12 

Palfinger 10.500 Manövrering hydrauliskt från 

korg/kranfot 

120 m kabel 

2x ZBE 200 ( dia 110) 0-120 1/min 2-100 bar 

EPV330, arbetsvolym 300 L, blandningskapacitet 

3000L/h vid 2 minuters blandningstid. 

2x OR480, arbetvolym 350 L 

2x 1,7 m3
, med cementskruv, pneumatisk 

påfyllning 

Unimaster UMA 1 OOV 
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Tillsatsmedeltankar 

Vattentank 

Slangvindor 

Flödesmätare 

Doseringssystem 

Registreringssystem 

Doseringssystem 

2x 400 L 

400 L 

2x 4 slangar 

2x 4 st induktiv typ 

Medger möjlighet att hantera 8 material och 99 
förprogrammerade recept 

Stabilatordesignat system (inklusive dator, styrprogram 
och datakort) 

Blandningen sker via ett vågsystem, där de recept som antas erfordras för arbetet 
förprogrammeras (99 recept kan förprogrammeras). Recepten lagras som 
kortnummer. 

Operatören startar 
blandningen efter 
att ha valt lämpligt 
recept. Den uppvägda 
mängden av delmate
rialen sparas till ett 
datakort med backup 
på en printerremsa. 
På kortet och printer
remsan skrivs även 
datum, tid och recept
identifikation samt 
"bör"-värden ( de 
mängder som angetts). 

Fig.2 Ooseringsrecepten programmeras in i vågdatorn. 

Printerremsan bilägges injekteringsprotokollet som en kontroll av flödesmät
ningen och receptet. Doseringssystemet ger ej meddelanden i klartext, men 
operatören lär sig snabbt att identifiera de aktuella materialkoderna. Under 
blandningen kan uppvägningen kontrolleras på displayen. 

Pumpsystem 

Pumpsystemet består av två lika enheter med en pump med fyra utmatningsrör 
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vardera och en tryckmätare på varje pumputgång. Mätaren är av membrantyp och 

ger utsignalen 0-40 mA vid ett tryck av 0-10 Mpa. 

Flödesgivarna av induktiv typ är monterade på utmatningsrören. Flödet registreras 

genom att mäta förändringar i magnetfältet kring rören när en vätska rör sig däri. 

Utsignalen utgörs av en elektrisk ström som varierar mellan 4-20 mA, då flödet 

varierar mellan 0-100 1/min. Kalibreringen ställs in av tillverkaren. Utöver en mot 

flödet proportionell signal levererar även mätarna en puls 0-10 V, tid 5 ms, för 

varje liter som passerar mätaren. 

Ett problem vid flödesmätningen är de tryckstötar som injekteringspumpen ger 

upphov till , vilket kan resultera i variationer i mätnoggrannheten. Från början 

provades att eliminera denna inverkan genom att montera ett grovt (3") 

fördelningsrör före givarna. Då denna metod ej gav önskvärd noggrannhet, 

startades ett testprogram för att hitta en acceptabel lösning. 

Proven visade att med ändrad design av fördelningsrören skulle man uppnå 

erforderlig mätnoggrannhet (<2%). Lösningen blev att fördelningsröret slopades 

och flödet nu tas direkt ur pumpcylindem till I "-ledningar. 

Registreringssystem 

Registrering sker med hjälp 
av ett system designat av 
Stabilator. Systemet består 
av en dator som registrerar 
signaler från pumpsystemet, 
ett egenutvecklat styrprogram 
samt ett datakort med en 
kapacitet på 2Mb (motsva
rande cirka 48 timmars 
injektering). All registrering 
och dokumentation av 
injekteringen görs i datorn. 
lnjekteringsprotokollet är 

Fig. 3 All registrering och dokumentation görs i datorn 

på injekteringsriggen. 

upplagt i datorn, vilken registrerar datum, tryck, start och stopptid samt flöde . 

Manuell inmatning görs av övriga injekteringsparametrar såsom 

• protokollnummer 
• sektion 
• hålnummer 
• håldjup 
• mätlängd 
• brukstyp 
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• tillsatser 
• anmärkningar, till exempel hålförbindelser och hålfyllning 

Under injekteringsförloppet kan man kontinuerligt följa tryck, flöden och volymer 
samt se injekteringsprotokollet på skärmen. Tryckets och flödets förändring med 
tiden kan också avläsas i diagram. Alla data lagras på datakortet som efter 
injekteringens slut tas in på kontoret för redigering och utskrift. 

Systemet har visat sig fungera väl även under produktionsmässigt svåra 
förhållanden med smuts, vatten, stötar etc. och är så pass lätthanterligt att det 
snabbt lärts in och accepterats av personalen. 

Pneumatisk Cementhantering 

Cementen levereras i bulk och lagras i stora tryckkärl utanför respektive 
tunnelpåslag. Intransporten till tunnelfronten sker dels genom att cementfickorna 
på injekteringsriggen fylls vid den yttre depån, dels från 12 m3 tryckkärl 
monterade på en lastväxlarram för påfyllning under pågående injektering. På 
lastväxlarramen finns en elektrisk lågtryckskompressor monterad för överblåsning 
av cementen till injekteringsriggen. 

Från början uppstod dammningsproblem som bland annat visade sig bero på 
filterpåsarnas begränsade kapacitet. Dessutom förstördes påsarna snabbt i den 
fuktiga miljön. Lösningen blev att förse injekteringsriggama med kassettfilter 
istället. Det visade sig att dammningen upphörde och att vi fick en bra arbetsmiljö 
i tunnlarna. 

Produktionsanpassningar och förbättringar 

Under den tid som utrustningarna (sex stycken) varit i bruk på arbetsplatsen (17 
månader) har en del ändringar och förbättringar utförts. Förutom tidigare nämnda 
ändring i flödesmätningssystemet bör nämnas ytterligare några förändringar som 
ansetts betydelsefulla för att underlätta produktionen och minska kostnaderna. 

Tryckmätningen är svår att underhålla och få väl fungerande i längden. 
Ursprungligen sitter en tryckmätare av membrantyp monterad i kontakt med 
bruksflödet. Eftersom oljetrycket är proportionellt mot brukstrycket valde vi i 
stället att placera en elektronisk tryckgivare på hydraulsidan och kalibrerade den 
efter trycket på brukssidan. Denna konstruktion ger i längden betydande 
besparingar. 

Elektriskt manövrerad tömning av kolloidkvamen är en annan förbättring som 
dels underlättar för operatören, men också eliminerar fel i doseringsenheten, vilket 
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kan uppstå om slussning sker under pågående uppvägning. Nu finns en spärr 

inbyggd som omöjliggör sådana störningar. 

Vattenpåfyllningen visade sig vara dimensionerande för blandningskapaciteten. 

Detta åtgärdades genom att byta ut den ursprungliga magnetventilen mot en 

luftstyrd ventil med mycket snabbare öppning samt ändring av nivågivaren i 

vattentanken. Sammantaget blev resultatet en minskning av påfyllningstiden med 

30%. Tidsvinsten för den normala blandningsproceduren blev cirka 1,5 minut. 

Sammanfattning 

Erfarenheter: 
• Utrustningen motsvarar mer än väl 

våra uppställda krav på hög produk
tionskapacitet. 

• Arbetmiljömässigt har utvecklings

arbetet lett till avsevärda förbättringar, 

exempelvis hantering av delmaterial, 

mindre damm och färre tunga lyft. 
• Systemet är användarvänligt och har 

gett injekteringsarbetet en högre 
teknisk nivå och högre status. 

• Driftsäkerheten är fullt acceptabel 
och underhållskostnaderna ligger 
på en rimlig nivå. 

Framtida utvecklingsbehov: 
• Förbättra flödesmätningstekniken. 

• Förbättra och bygga ut registrerings

Fig.4 lnjektering med Stabilators 
multihåls injekteringsrigg. 

programmet, främst med avseende på uppföljning av tryck och flöden. 

• Förbättra balansen mellan blandnings och pumpkapacitet. 

• På lång sikt möjlighet att välja mellan flerhålsteknik och flerpumpsteknik. 




