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TÄTNING OCH FÖRSTÄRKNING AV BERG MED FLEX-MIX METODEN 

Rolf Mattsson, De Neef Scandinavia AB, ANGERED 

INLEDNING 

Undermarksarbeten är på kraftig frammarsch i Sverige. Vi planerar och 
bygger järnvägs- och vägtunnlar, parkeringsdäck, ledningstunnlar, 
ishallar och biografer. T o m i den svåra undermarken i Göteborg 
planeras det för fullt att exploatera. 
Man har ju av naturliga skäl i tidigare byggnationer valt att bygga där 
man lättast kommer fram. 
Berg som numera skall forceras innehåller allt oftare en mixad struktur av 
både fastare och lösare partier, svaghetszoner och grundvattenproblem 
som tvingar fram nya tekniker och nya material. 

Byggherrar vill ha ett grepp om vad det kostar och vilken tid projekten tar i 
anspråk innan man fattar beslut. 
Konsulter och projektörer vill ha bra instrument för projektering och 
utförande av arbetshandlingar. 
Entreprenörer vill genomföra jobben efter klara riktlinjer och utan 
ständiga störningar 

Den del av byggprocessen under mark som består av tätning och 
förstärkning av berg är därför en viktig komponent som lätt kan medföra 
oönskade överraskningar i både kostnader och tid, och man söker 
ständigt att hitta ett recept som är kontrollerbart i både mängd och tid och 
som kan anpassas till de olika svårigheter man träffar på vid sin framdrift i 
berget. 

Detta föredrag beskriver en metod som är framtagen för att användas 
speciellt då berget är finsprickigt och man behöver byta ut injekterings
cementet till finkornigare cement eller då borttransport av injekterings
materialet sker p g a stora sprickor eller starka grundvattenströmmar och 
man eftersträvar att begränsa injekteringsområdet för att därmed 
optimera material och tidsåtgången och därmed kostnaderna. 

FLEX-MIX Metoden står för FLEXibilitet att anpassa 
injekteringsförfarandet efter rådande förhållanden i berget och med 
möjlighet att MIXa Cement - lnjekteringscement - Mikrocement - Kemiska 
medel i samma borrhål, beroende på vattenströmning och på geometrin 
på de sprickor och porer som berget är beskaffat med. 
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MÅLSÄTTNING 

Vid utveckling av metoden ställdes följande önskemål 
a lnjekteringsarbetet skall kunna utföras snabbt och avslutas under 

ett enda skift utan att hindra arbetena med drivning av tunneln. 
a Möjlighet att injektera flera gånger i samma borrhål. 
a Möjlighet att snabbt kunna skifta injekteringsmedel 
a Möjlighet att bruka borrhålet även för efterinjektering 
a Möjlighet att använda injekteringsmaterial som har egen

skaper inte för att enbart täta utan också förstärka berget, samt 
är kontrollerbara för begränsning av spridningsområdet. 

a Möjlighet att återvinna dyrbart injekteringsmaterial ur borrhålet. 

METODBESKRIVNING 

FLEX-MIX Metoden utföres i princip enligt figur 1., som visar två st borrhål 
med diam 51 mm. Det undre är under injektering med 
cementsuspension, efter att inledningsvis ha injekterats med ett kemiskt 
injekteringsmedel. Figuren visar i princip hur det är möjligt att snabbt 
pumpa över injekteringsmedel mellan olika borrhål. 
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Det grövre röret fungerar som tätningsmanschett mot berget. Det består 
av 40 mm polyetenrör, som i anslutningen borrhål - berg injekteras fast. 
Det långa smala röret går till hålbotten och består av 20 mm polyetenrör. 
Både det och manschettröret är förbrukningsmaterial. 
Önskar man samtidigt erhålla en bultförstärkning byter man ut innerröret 
mot ett ihåligt borrstål av typ TITAN 30/11 eller likv. Detta borrstål utgör i 
en och samma produkt förutom borrstål också injekteringsrör och 
förstärkningsbult. (Fig 2-4). 

FLEX-MIX Metoden bör i princip kunna vara användbar för alla typer av 
injekteringsmedel. En speciell fördel har man dock vid injektering med 
polyuretanprodukter som kräver vatten för att reaktionen skall starta. Ett 
sådant medel ärt.ex TACSS. Efter att injekteringsmedlet har pumpats 
genom borrhålet har det trängt undan allt vatten. Det injekteringsmedel 
som ligger kvar i hålet reagerar då inte eftersom det inte har kommit i 
kontakt med vatten. Man har därför gott om tid för att pumpa över det till 
nästa hål, där det påträffar det vatten som startar reaktionen. Flexibiliteten 
ökas ytterligare genom att man kan variera mängden katalysator, som 
styr induktionstiden och påverkar reaktionshastigheten 
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ARBETSUTFÖRANDE 

Exempel på arbetsutförande vid för- och efterinjektering 

1. FÖRINJEKTERING 

Borrhålens längd antas ligga mellan 12-15 m. 
Cementtypen väljes beroende på bergets karaktär, SH-cement , lnjekteringscement eller 
Mikrocement. 

1.1 Vattentillrinning i borrhålet: lite till måttligt (dropp och rinnande vatten) Lugeon 1-10 
- injekteringen startar med cement (V/C = 1) 
- om, efter 100 kg cement, trycket inte ökar eller flödet avtar, pumpas ca 10 liter 

TACSS i det inre röret (PEL-slang eller borrstål) 
- därefter fortsätter injekteringen med cement (V/C = 1 ) via den yttre delen av 

manschetten till föreskrivet sluttryck 

1.2 Vattentillrinning i borrhålet: riklig (sprutande vatten) Lugeon > 10. 
- injekteringen startar med cement (V/C = 1) 
- om, efter 100 kg cement, trycket inte ökar eller flödet avtar pumpas ca 15 liter 

TACSS i det inre röret (PEL-slang eller borrstål) 
- därefter fortsätter injekteringen med V/C = 1 med ca 150 kg cement i den yttre 

delen av manschetten till föreskrivet sluttryck. 

I det fallet att trycket inte ökar eller flödet avtar enligt 1.1 och 1.2 ovan pumpas ytterligare 
ca 10 liter TACSS genom det inre röret och injekteringen fortsätter med cement. (V/C = 
0.8) till föreskrivet sluttryck. 
Dock skall. ... 

- om ( efter 150 kg cement), trycket ökar för snabbt och flödet avtar pumpas 
mikrocement (V/MC = 3) i det inre röret under samtidig tömning av borrhålet . 
När borrhålet är fyllt med mikrocement ändras V/MC till 1 och max 

150 kg pumpas till sluttrycket. (I annat fall se ovan) 

2. EFTERINJEKTERING 

Borrhålens längd antas ligga mellan 6- 10 m. Även befintliga vattenfyllda borrhål från 
förinjekteringen kan användas. 
Cementsorten väljes beroende på bergets karaktär, SH-cement , lnjekteringscement eller 
Mikrocement. 

2.1 Vattentillrinning vid läckage: Lite till måttligt (dropp och rinnande vatten) 
Vattenförlustmätni ng i borrhålet Lugeon 1-10 
Tätt berg omkring borrhålet. 

- injekteringen startar med ca 8 liter TACSS, (eller tills materialet tränger fram till 
ytan), 

- därefter fortsätter injekteringen med cement (V/C = 1) och borrhålet töms på 
TACSS 

- om efter ca 50 kg cement trycket ej ökar eller flödet avtar pumpas ytterligare ca 6 I 
liter T ACSS. 

- injekteringen fortsätter med cement V/C = 0.8 till förskrivet sluttryck eller tills 
tätheten har uppnåtts. 

2.2 Vattentillrinning vid läckage: Riklig (sprutande vatten) 
Vattenförlustmätning i borrhålet Lugeon > 10 
Mycket sprickigt berg omkring borrhålet 

- injekteringen startar med 15 liter T ACSS 
(eller tills materialet tränger fram på ytan) , 
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- därefter fortsätter injekteringen med cement med (V/C = 1) och om efter 75 kg 

cement trycket inte ökar eller flödet avtar 
pumpas ytterligare ca 1 O lit~r T_ACSS, i det inre röret. 

- injekteringen fortsätter med cement r'(V/C = Q.8) till föreskrivet sluttryck eller tills 

tätheten har.uppnåtts. - · 

PRAKTISKT UTFÖRANDE 

Praktiska exempel på MIXad injektering har under året utförts bl a för 
SKB/SIAB i transporttunneln på ÄSPÖ-laboratmriet. 

Dels i samband med prövinjektering med olika injekteringsmetbder där 
man ställt kravet att injekferfngens utbredning skall vara begränsad till 
tunnelns absoluta närområde för att så lite söm möjligt störa de 
hydrologiska och kemiska undersökningar som kommer att pågå runt 
tunneln. 

Dels i samband med stopp i framdriften i sekt ca 980, där det gjordes 
många försök med .injekteririg med .cementbaser,ade medel. Efter fyra 
injekteringsomgångar med ca 35 hål, längd 6-15 m, 9000 liter 
cementsuspension och 1370 kg tillsatsmedel hade man inte erhållit 
någon nämnvärd minskning av vattenflödet. 
Orsak till problemen var i huvudsak; 

- liten utbredning av suspensionen p g afinsprickigt berg 
( socke rbitskaraktär) 

- stor materialåtgång utan att erhålla mottryck 
- cementsuspensionen trycktes tillbaka p g a höga vattentryck 

(140 m under havsytan) 
Man valde då att injektera med kemiskt injekteringsmedel i kombination 
med Mikrocement 
I figur 5 redovisas principen för bottenhäleris injektering. Efter en 
förbrukning av 30 kg TACSS per hål och 225 kg Mikrocement per hål 
hade man stoppat vattenflödet i kontrollhålet. 
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ÄSPÖ BERGLABORATORIUM - transporttunnel sektion 982.4 -----
stutr · 

INJEKTERING I BOTTEN I STUFF 
. . 

lnjekterjnr;isomr;iånr;i s och s ldat. 91 1 o 22 och 23) 

• lnjektering : 

• stan : 6 hål (längd 9.0 m) 0) 

Mikrocement V/MC=l 2686 liter· 
TACSS 020 NF 225 liter •• 

( • 450 liVhål. •• 45 liVhål) 

·tonsättning : , 3 häl (längd 9.0 mJ <e 
Mikrocement V/MC=i 
TACSS 020 NF 

(a i 25 liVhäl. aa 23 liVhål) 

•~: 

1641 liter a 

275 liter aa 

- Stopp av vattenflöde i komrollhålet. 
- Begränsad tätning av mycket ytläckage. 
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SAMMANFATTN ING 

"FLEX-MIX Metoden" står för FLEXibilitet att anpassa 
injekteringsförfarandet efter rådande förhållanden i berget och med 
möjlighet att MIXa: 

Cement - lnjekteringscement - Mikrocement - Kemiska medel 
i samma borrhål beroende på vattenströmning och på geometrin på de 
sprickor och porer som berget är beskaffat med, samt att vid behov 
samtidigt utföra förstärkning av tunneltaket. 

Fördelarna är uppenbara speciellt då berget är finsprickigt och man 
önskar byta ut cement mot mikrocement eller då stor borttransport av 
injekteringsmaterialet sker p g a stora sprickor och starka 
grundvattenströmmar och man vill begränsa injekteringsområdet och 
därmed optimera material - och tidsåtgången och därmed kostnaderna. 

Då FLEX-MIX Metoden går ut på att respektive injekteringsmaterial 
injekteras var för sig, kan man på ett bättre sätt tillgodoräkna sig varje 
produkts olika egenskaper dels vad avser tätning och förstärkning av 
berget med cementets och det kemiska medlets sammanbindande 
förmåga, och dels vad avser beständighetskrav med respektive produkts 
bibehållande av sina egenskaper. 

FLEX-MIX Metoden har framtagits i samarbete med 
Ingvar Bogdanoff, GEOFLEX AB och 
Peter Borchardt,DE NEEF Scandinavia AB 
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