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O. INLEDNING 

I Rapport nr R143:1980 från Statens råd för byggnadsforskning 

(BFR) presenterades en metod för jordförstärkning och tätning 

kallad jetinjektering. Rapporten redovisade erfarenheter och 

resultat från tillämpningar i Japan, vilket är metodens ur

sprungsland. 

Rapporten gav en huvudsakligen positiv bild av metoden och dess 

möjliga användning i Sverige. Rapporten avslutades dock med en 

förhoppning om att ett pilotförsök med metoden skulle kunna 
göras i Sverige där underlag för projektering och kontroll av 

injekteringsarbeten skulle skapas. 

Detta pilotprojekt kunde genomföras i maj - juni 1981 tack vare 

bidrag och lån från Styrelsen för teknisk utveckling (STU) inom 

ramen för insatsområdet "Grundläggning i tätort". BFR beviljade 

medel till dokumentation och uppföljning av försöken för att ta 

till vara och sprida erfarenheterna från detta första inhemska 

försök med metoden. 

Någon närmare presentation av metodens utförande ges inte här 

utan det förutsätts att läsaren är bekant med metoden. I annat 

fall rekommenderas BFR rapporten nr R143:1980. 

1. REDOVISNING AV FöRSöK MED JETINJEKTERING I KNIVSTA 

1. 1 Beskrivning av försöksplatsen 

Pilotförsöken med jetinjektering utfördes på det i vardande 

Brunnby industriområde i Knivsta, beläget ca 15 km söder om 

Uppsala se figur 1. Marken hade ställts till försökets disposi

tion av Uppsala kommun. 
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2. 

Fig. 1 Karta visande Brunnby industriområde vid Knivsta. 

.\f:lp showing Br-unnby indu.strial area at Xnivs-::;a. 

Försöksplatsen delades i två delar av en befintlig allmän väg. 

öster om vägen bestod jorden av lera, försöksområde 1, och 

väster om vägen av morän, försöksområde 2. Etableringsytor för 

bodar, förråd mm röjdes och planerades i anslutning till för

söksområdena. Se figur 2. 
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Fi g. 2 Karta över försöksplatsen. 

Map af the test site. 

Jetinjektering utfördes i form av pelare, skärmar och vingar 

leran samt i form av pelare och skärmar i morän. 

1.2 Beskrivning av använd utrustning 

Den vid försöken använda utrustningen framgår i princip av 

figur 3. Maskiner och pumpar till försöken hyrdes från olika 

specialföretag och modifierades i viss mån. 
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Fi g. 3 Flödesschema visande använd utrustning vid pilotförsök 
för jetinjektering. 

Flo~scheme showing equipement used at jetgrout test. 
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Fig. 4 Bild av den terränggående borrbil som användes för att 
hantera injekteringsutrustningen. 

Photo showing the drilling rig also used for handling 
the grouting equi?ement. 

Cementgrout för injekteringen köptes färdigblandad och leve

rerades till försöksplatsen i roterbilar. 
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Fig. 5 Bild av leverans av färdigblandad cementslurry i roter
bil från betongstation till buffertlager. I förgrunden 
syns injekteringspumparna. 

Photo showing delivery of readymixed cementgrout frcm 
concretestation. In the foregi'Ound groutpwnps. 

SGI Varia 83



7 

- -----------------------------, 

Fig. 6 Bild av högtrycksvattenpump, bakom staket av för
säkringsskäl. 

Photo showing high pressure water pwrrp. Behind fence 
for insurance reason. 

Vid försöken användes den terränggående borrbilen (fig. 4) även 

till att hantera injekteringsutrustning (1 och 2 i fig. 3). 

Byte mellan slående borrmaskin och det vridbord som användes 

vid injekteringen tog ca en timme i anspråk varför borrning ut

fördes i förväg så att åtminstone en dags injekteringar kunde 

utföras utan att byte av utrustning behövde ske. 

1.3 Arbetsplatsens organisation 

Försöken utfördes med en personalstyrka på nio personer. Av 

dessa svarade två stycken från det japanska företaget Chemical 
Grouting Company för teknisk ledning. Arbetsuppgifterna och 

personalorganisationen vid försöket framgår av figur 7. 
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SITE MANAGEMENT 
®TECHNICAL LEADING 

CD CDGROUTAGITATOR AIR COMPRESSOR!WATERPUMP 

CD GROUTPUMP 

DRILLING AND lz"(D FOLLOW-UP 
GROUTING \!:J 

Fi g. 7 Personalorganisat~on vid försök med jetinjektering. 
Uppgifter inom rektangel anger ansvarsområde och upp
gift inom cirkel antal personer. 

Pe1'sonefo1,ganization at jetgrouttest. Notations within 
square marks area of responsibility. Notation within 
circle marks number of persons. 

Arbetsplatsen försörjdes med el från en temporär byggelcentral 

och med vatten dels från egen borrad brunn och dels från ett 

befintligt dike. Cementgrout levererades med betongbil från 

Sollentuna ca 20 km från försöksplatsen. 

1.4 Beskrivning av geotekniska förutsättningar 

Försök med jetinjektering gjordes i två olika jordarter. 

Glacial lera, försöksområde 1, och morän, försöksområde 2. 

Lerans geotekniska egenskaper framgår av fig. 8 och 9. Figur 8 

visar resultatet från två stycken viktsonderingar och en hejar

sondering inom försöksområdet. Jorden består översiktligt av 
ett tunt lager sand på torrskorpelera till ca 2 m djup och där

under av lös högplastisk lera. Figur 9 visar resultatet av 
laboratoriebestämningar av lerans egenskaper. 
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Fig. 8 Resultat av viktsondering (Vim) tv och hejarson<lering 
(Hf A) t h i försöksområde 1. Resultaten härrör från 
borrhål 5, 6 och 9 enligt figur 14-

Results from swedish weightsounding left and 
ramsounding (Hf .4), approximately equal to dynamic 
probing type B, right at testsite 1. 
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Fig. 9 Jordens geotekniska egenskaper bestämda i laboratorium. 
Försöksområde 1. Resultaten härrör från borrhål 5 och 
22 enligt figur 14. 

Geotechnicai properties of clay at testsite 1. Results 
from öorings no 5 and 22 according to figure 14. 

Som framgår av figur 9 är torrskorpelerans tjocklek ca 2 m. 

Skjuvhållfastheten, bestämd med kon ca 70-100 kPa. Konsistens
gränserna är: 

plasticitetsgräns ca 28% 
flytgräns ca 65% 

plasticitetsindex ca 37% 

Den naturliga vattenkvoten är ca 43%. 
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Den lösa lerans skjuvhållfasthet är i medeltal 16 kPa. 

Konsistensgränserna är: 

plasticitetsgräns ca 23% 
flytgräns ca 62% 
plasticitetsindex ca 39% 

Den naturliga vattenkvoten är ca 67%. 

Jordens egenskaper vid försöksområde 2 redovisas i figur 10-12. 

Figur 10 visar resultatet från tre stycken hejarsonderingar. 

Jorden består översiktligt av 0- ca 2 m torrskorpelera på morän. 
I de redovisade sonderingarna har nivåerna korrigerats så att 

gränsen mellan lera och morän sammanfaller. Uppmätt slagmot

stånd varierar kraftigt mellan de olika sonderinga~na. Genom

snittligt kan dock sonderingsmotståndet sägas vara 

ca 40 sl/0,20 m, dvs den är fast lagrad i svensk byggnorms 

mening. Moränen är rikblockig och storblockig vilket torde 

framga av figur 11 som visar uppgrävt material. Detta får anses 

vara den främsta orsaken till sonderingsmotståndets stora 

variation mellan och inom olika borrpunkter. 

Trots blockinnehållet innehåller moränen en stor andel fin

material, dvs den är tät. Siktkurvan i figur 12 visar att 
finjordshalten är nästan 30%, mätt på material mindre än 20 mm. 
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Fig. 10 Resultat av hejarsonderingar (Hf A) i försöksområde 2. 

Resutts from swedish ramsounding (Hf A)r approximatety 
equai to dynamic probing type B, at testsite 2. 

,------------------·----··- ·-·----- -··-··---7 
'll 

Fig. 11 Bild av uppgrävd morän visande omfattning och storlek 
av block i moränen vid försöksområde 2. 

Photo sh01.Jing amount and size of boutders in the 
moraine at testsite 2. 
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Fig. 12 Resultat från siktanalys på morän från försöksområde2. 

ResuZt from sieveanaZysis on moraine from testsite 2. 

1.5 Utförda mätningar och provtagningar 

Utförda mätningar och provtagningar kan grovt delas upp 

mätningar under utförandeskedet och mätningar efter utförandet. 

Under utförandeskedet mättes förbrukad mängd injekteringmedel 

och i en del fall den producerade slamvolymen. Prover togs på 

slammet. Några av dessa analyserades med avseende på cement

halt. 

Förbrukad mängd injekteringsmedel bedömdes utgående från upp

gift om levererad mängd minus resterande mängd i cementagitator 

och roterbil. Vid stora resterande mängder kan fel föreligga i 
3angivna mängder på uppskattningsvis ca 0,5 m . Slamvolymen be

räknades ur uppmätta dimensioner och fyllnadsgrad i slamupp

samlingsgropar. 

Mätningar efter utförandet innefattade uppmätning av dimensioner 

och bestämning av hållfasthet på olika sätt. Dimensionsbestäm-
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ningen utfördes på framgrävda injekteringar. Pelares dimension 

uppmättes längs en diagonal enligt figur 13. 

Fig. 13 Bestämning av jetpelares dimension längs en diagonal 
genom pelarens centrum. 

Photo showing measurement of dimension of a jetcoZu'7;Tl. 

Pelares hållfasthet (fasthet) bestämdes på fyra olika sätt: 

• Genom sondering i pelare med hejarsond ca 0,3 m från pelarens 

centrum. 

• Genom skjuvförsök i laboratorium på cylindriska provbitar 
med diameter 138 mm och höjd ca 100 mm. Proverna trimmades 

ner ur blockprover lossbrutna med grävmaskin i samband med 

framgrävning. 
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• Genom provtryckning av cylinderprov i laboratorium. Prov
styckena hade diametern 52 mm och höjden ca 100 mm och var 
urborrade ur pelare med kärnborrningsutrustning. 

• Genom pressometerförsök utförda i kärnborrhålen ca 0,3 m 
från pelares centrum. 

1.6 Program för injektering 

Vid försöksområde 1 gjordes en plan över injekteringsförsöken 

som efter vissa modofieringar slutligen fick det ~tseende som 

framgår av figur 14. 
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Fig. 14 Plan över injekteringar vid försöksområde 1, lera. 
Pelare betecknas med C, skärmar med P och vingar med 
W(.f.olumn, f_anel, ~ing) 

Lay-out of testsite 1, cZay. CoZumns are mark.ed C, 
panels P and Wing-jetgrouts W. 
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Injekteringarna gjordes efter ett program där olika lyfthastig

heter och spoltryck undersöktes för att kunna utröna effekter 

av variationer i olika tillverkningsparametrar. Det skall 

noteras att lyftning av injekteringsutrustning gjordes stegvis 

med 2,5 cm eller 5 cm steg som är brukligt i Japan. Angiven 

lyfthastighet avser den genomsnittliga lyfthastigheten dvs 

total injekteringslängd dividerad med total tid. Samtliga in

jekteringar gjordes med blandningsförhållandet 1 :1 mellan 

vatten och cement, vet= 1. 

TABELL 1 visar en sammanställning av tillverkningsparametrar 

för injekteringar i område 1. De värden som redovisas är de vid 

utförandet uppmätta värdena. Angivna tryckuppgifter gäller för

hållanden vid respektive pumpar. 
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WATER GROUT Lifting- Rotation- VOLUME 
No Pressure Flow Pressure Flow speed speed Length Grout Slime Remarks 

MPa 1/min MPa 1/min m/min rpm m 3 m m3 
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-i 
J::,, 
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~ -i 
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Vid försöksområde 2 gjordes injekteringar efter den plan som 

redovisas i figur 15. I TABELL 2 redovisas tillverkningspara

metrar för injekteringarna i område 2. 

23 
===it==~==· eU-7 

Q Q 

Q 
SCALEQ Q 

m 
0 2 4 

26 
e 

Fig. 15 Plan över injekteringar vid försöksområde 2, morän. 
Pelare betecknas med C och skärmar med P. 

Lay-out of testsite 2, moraine. CoZwrms are marked C 
and pane Zs P. 
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1.7 Jetpelares storlek 

Jetpelarnas diameter bestämdes så som redovisats i kap 1.5. I 
figur 17 och 18 redovisas samtliga pelare som tillverkades i 
område 1. Figur 16 förklarar de beteckningar som används vid 
redovisningen. Uppgiften om avsedd volym (aimed volume) här
stammar från förutsägelser från japansk sakkunskap. Det skall 
dock noteras i detta sammanhang att de jordarter i vilka för
söken utfördes var helt nya även för japanerna. 

LEGEND 

AIMED VOLUME 

-......;...-ACTUAL VOLUME 

.,_,,..'-!-- BLOW COUNT - SWEOISH 
OYNAMIC PROBING HfA 

~-----PRESSUREMETER TEST 

00('----- COMPRESSION STRENGTH TEST 

lf------CORE DRILLING 

Fig. 16 Beteckningar till figur 17-12, 20-21. 

Legends for figure 17-18, 20-21. 
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Fig. 17 Jetpelare utförda i lera, försöksområde 1. 

Jetcolwnns performed in cfoy, testsite 1. 
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Fi g. 18 Jetpelare utförda i lera, försöksområde 1. 

Jetcolumns per•fonned in clay, testsite 1. 
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Till figur 17 och 18 skall fogas kommentaren att de stora av

vikelser mellan avsedd och verklig nivå på pelare som ställvis 

förekommer till största delen måste tillskrivas det faktum att 

den marknivå till vilket programmet refererade ofta avschaktades 

eller ändrades vid varje injekterings början för att slammet 

skulle kunna tas omhand. Sådana förändringar i marknivå har ej 

dokumenterats. Dock tycks pelarnas överyta vara sluttande utåt 

och ytterranden hamna lägre än avsett. Detta är ett förhållande 

värt att uppmärksamma. 

Med antagandet att pelarna är cirkulärcylindriska med cylinder

diametrar enligt de i figurerna redovisade, kan de pelarvolymer 

som redovisas i TABELL 3 beräknas. Ingen skillnad görs här för 

torrskorpelera respektive lös lera eftersom ingen ~ynbar 

skillnad i erhållen diameter finns. 

TABELL 3 Erhållen pelarvolym 

Achieved colwnnvolwne 

No Volume Grout C(, 

m3 m3 
Grout 
Vo1ume 

1-C-1 7,5 10 1, 3 
1-(-2 2,9 8 2,8 

1-C-3 3,2 3,7 1 , 2 

1-C-4 2,0 7,5 3,7 
1-C-6 0,3+1,0 0,8+2,5 2,7/2,5 

1-C-7 3,3 4,8 1 , 5 

1-C-8 1 , 8 4,5 2,5 
1-C-9 5,3 4,4 0,8 
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TABELL 3 fordrar en del kommentarer: 

1 Pelares volym och storlek är subjektiva begrepp. Det 

existerar inte någon entydig pelaryta, dvs gräns mellan 

pelare och opåverkad jord, utan inom en övergångszon på i 

vissa fall ca 0,5 m tilltar andelen cement in mot den kärna 

som vi i detta fall valt att kalla pelarens yta. Detta inne

bär att en del av den cement som tillförts ej räknats pelaren 

tillgodo utan schaktats bort. Cement påträffades på några 

ställen ut till ca 3 m från pelarens centrum. 

• Pelare 1-C-9, vilken har ett ~-värde< 1, "misslyckades" 

vid tillverkningen i och med att slammets utloppshål täpptes 

igen på ett tidigt skede. Pelaren fullföljdes trots detta 

med resultat att markytan hävdes en knapp meter på grund av 

den tillförda cementen och vattnet. Då ingen cement spolades 
bort borde rätteligen (X,= 1 ,0. Avvikelsen torde bero på de 

relativt osäkra volym- och mängdberäkningarna. Pelare 1-C-9 

var trots det felaktiga utförandet en av de bästa vad be

träffar homogenitet och distinkt yta. 

• Den högsta utnyttjandegraden av tillförd cement (lägsta 

0v-värdet) erhölls när injekteringsutrustningen lyftes med 

små steg. Detta förhållande gäller framför allt i lös lera 

där påvisbara skillnader i pelarstorlek erhölls för olika 
steglängder även om den genomsnittliga lyfthastigheten var 

densamma. I fast torrskorpelera gav variationer i steglängd 
ej samma skillnad. 
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DIAMETER (ml 
z~---~---~---~---~----~--~ 

2-(-5 
f------+-------t--tcf-=111-r--+---==----==----+---~1>+-1(,-¼-----I 

2-(-6 

•1-(-6
i 
I 

- _____ __J____-;-----------+-----1----

CLAY 

o.oz 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 
LIFTING SPEED (m/min) 

Fig. 19 Förhållande mellan pelardiameter och lyfthastighet 
vid jetinjektering i lera. figuren visaF försök i 
område 1 med steglängd 2,5 cm (lös lera och torr
skorpelera) samt försök i område 2 (torrskorpelera). 
Skrafferad zon anger standardavvikelsen i försöks
resultaten. 

Relationship between diameter of column and 
liftingspeed in clay. 

t Pelare tillverkade i lera (lös lera såväl som torrskorpelera) 

erhöll diametern 1 ,62 m :0,2 m vid lyfthastigheten 0,05 m/min 

och med 40 MPa vattentryck i jetstrålen. Se figur 19. Er

hållen pelardiameter minskar ju högre lyfthastighet som an

vänds. 

I figur 20 och 21 redovisas samtliga pelare som tillverkades i 

område 2. Pelare utförda i morän blev inte lika homogena som 

pelare utförda i lera. Större stenar än ca 30 mm kunde ej 

spolas upp till markytan (utrymme mellan borrhålsvägg och in

jekteringsrör). Det medförde att en avsevärd andel av det ur

sprungliga moränmaterialet blev kvar och kom att ingå i 

pelaren. Även mycket hårt packat finmaterial förblev relativt 

opåverkat av injekterinsprocessen. Jetpelare i morän kom att 

bestå av ett kongolmerat av cementkörtlar där allt ursprungligt 

material spolats bort, områden där finmaterial ersatts med 

cement som kittade samman grus och stenar samt områden med 

mycket fast relativt opåverkad morän. 
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Fig. 20 Jetpelare utförda i morän/torrskorpelera, försöksområde 2. 

Jetcolurnns perfoI'ITled in moraine/drycrust elay, testsite 2. 
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MORAiNE m 
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SCALE 

Fig. 21 Jetpelare utförda i morän/torrskorpelerä, försöks
område 2. 

Jetcolurms performed '1-n moraine/6.,.,Jcr>ust clay, 
testsite 2. 

På motsvarande sätt som för försöksområde 1 redovisas beräknade 

pelarvolymer i TABELL 4. 

TABELL 4 Erhållen pelarvolym. Uppgifter inom parentes är 
volym i morän. 

Achieved columnvolv.me. Notes '1-n brackets are volWT:e 
in moraine. 

No Volume Grout ex... 

Grout3 m3m Volume 

2-C-1 1,7 (0,7) 2,2 (1,3) 1,3 (1,9) 
2-C-2 (3,2) ( 7 '7) (2,4) 

2-C-3 3,5 ( 1 '7) 5,0 (2,6) 1 , 4 ( 1 , 5) 

2-C-4 2,9 ( 1 , 3) 5,0 ( 2, 1 ) 1 , 7 ( 1 , 6) 

2-C-5 2,9 (0,5) 2,7 ( 0 '7) 0,9 ( 1 , 4) 

2-C-6 1 , 8 2,6 1 , 4 

2-C-7 ( 1 , 8) ( 5, 0) (2,8) 
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I figur 22 redovisas sambandet mellan erhållen pelardiameter 

(medelvärde på delen i morän) och den använda lyfthastigheten. 

Ur figuren framgår att ju högre lyfthastighet som användes desto 

mindre pelardimension erhölls. Figuren visar vidare att pelare 

tillverkade i fast blockig morän erhöll medeldiametern 
1,58 m ~0,3 m vid lyfthastigheten 0,05 m/min och med 40 MPa 

vattentryck. 

DIAMETER (ml 
2 

I •2-C-7 I • •2-C-5~~:2-(-1 

-
I 

I 
i 
I 

-- ·--------~-~-~--

MORAINE 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0, 12 
LIFTING SPEED (m/min) 

Fig. 22 Förhållande mellan pelarens medeldiameter och lyft
hastigheten i morän. Skrafferad zon anger standard
avvikelsen i försöksresultaten. 

F~lationship be~ween diameter af colwnn and 
Z:ftingspeed in moraine. 
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Fig. 23 Bild av pelare i morän. 

Photo showing column in moraine. 

1.8 Jetpelares hållfasthet 

Hållfastheten (eller fastheten) i jetpelare undersöktes på fyra 

olika sätt. Genom sondering i pelare med hejarsond metod A, 
genom enaxliga tryckförsök på 52 mm cylinderprover upptagna med 

kärnborrutrustning, genom skjuvförsök på 138 mm cylinderprover 

som trimmats till rätt storlek ur större blockprover samt genom 

pressometerförsök utförda i kärnborrhålen. 

Resultat av hejarsonderingar samt exakt läge för provtryckta 

cylindrar och pressometerförsök redovisa i figurer 17, 18, 20 

och 21. 
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Hejarsondering utfördes i pelare 1-C-1, 1-C-6 och 1-C-9 inom 

lerområdet, försöksområde 1 samt i 2-C-2 på moränområdet för

söksområde 2. Sonderingarna gjordes när pelarna uppnått 
2-3 veckors ålder. Sonderingarna visar relativt stor spridning. 
I pelare 1-C-6 gick sonden uppenbarligen i randzonen med lägre 

hållfasthet för att slutligen, på undre halvan av pelaren, gå 

ur denna. övriga sonderingar i lerområdet visar slagmotstånd 

mellan 6-41 slag/0,2 m. Medelvärdet blev 18 slag/0,2 m. I pelare 
2-C-6 i morän varierade slagmotståndet mellan 3 och 43 slag/0,2m 

i den omlagrade delen av moränen. 

Tryckförsök och skjuvförsök på prover från jetpelare har utförts 

som ett examensarbete vid institutionen för jord- och berg

mekanik KTH, Stockholm och redovisats av Danny Herrman och 
Claes Påhlman. 

De enaxliga tryckförsöken, sammanlagt 11 st på prover tagna i 

lera gav ett medel värde på brotthå l lfastheten <rbr = 3 ,08 MPa. 
Standardavvikelsen i försöken var 1,1 MPa och högsta respektive 

lägsta värde 6,08 MPa och 2,02 MPa. 

Resultaten från skjuvförsöken redovisas i figur 24. Figuren 

visar att skjuvhållfastheten kan anses variera med spännings
nivån enligt ekvationen 't"= 300 +o- • tan 45° (kPa). 
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Fig. 24 Skjuvhållfasthet i jetinjekterad lera som funktion av 
spänningsnivån. 

Shearstrength in jetgrouted clay as a function of 
the stresslevel. 

De låga hållfasthetsvärdena vid låga spänningsnivåer kan till 

viss del förklaras av ofullständigheter i försöksutrustningen. 

Proven roterade vid låga normaltryck varför de utsattes för 

dragspänningar när deformationerna ökade. 

Pressometerförsök utfördes i tre pelare i lera (6 försök) och 

två pelare i morän (2 försök). Resultat från pressometerför
söken redovisas som bilagor till rapporten. Ur de utförda för

söken kan pressometermodul, Epm' och flyttryck, Pf' utvärderas. 
Medelvärde i olika jordar samt högsta och lägsta värdena på 

dessa parametrar redovisas i TABELL 5. 
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TABELL 5 Deformations- och hållfasthetsparametrar i jetpelare 
bestämda med pressometer. 

Deformation- and strengthparameters in jetcolumns as 
determined by pressurmeter. 

Soil Epm Range pf Range 

(MPa) (MPa) 

Clay 85 36-147 2,0 0,9-3,0 

Mora i ne 155 78-233 >4,2 4,0- >4,3 

Hållfastheten i jetpelare är uppenbarligen dimensionsberoende. 

Uppbyggnaden i lera framgår tex av figur 25. Strukturen i lera 

liknar i viss mån en schweitzerosts där cementskelettets hålrum 

är fyllda med lera. En provningsmetod för hållfasthet bör där

för påverka så stor jordvolym som möjligt. Av de undersökta 

metoderna förefaller därför pressometern vara den lämpligaste. 
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Fig. 25 Jetinjekterad leras struktur. 

Structure of jetgrouted clay. 

1.9 Jetskärmar och vingjet 

Jetskärmar utfördes både i område 1 och i område 2. Vingjet ut

fördes endast i område 1. 

I försöksområde 1 utfördes skärmar mellan borrhål med hålavstånd 

varierande från 1 ,0 m till 2,0 m och med lyfthastigheter varie

rande från 0,25 m/min till 0,45 m/min. Skärmar kunde tillverkas 

i samtliga avsedda lägen. Någon skillnad i tjocklek mellan 

skärmar tillverkade med låg lyfthastighet och med litet hålav

stånd och de med hög lyfthastighet och stort hålavstånd kunde 

dock ej påvisas. Där skärmen injekterats i två riktningar blev 

dock resultatet väsentligt bättre än vid injektering endast i 

en riktning. 
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Jetskärmar tillverkade i lera och injekterade i en riktning blev 

1-3 cm tjocka och ej helt homogena se figur 26. Jetskärm till

verkad i lera och injekterad i två riktningar blev 4-10 cm tjock 

och homogen. 

Fi g. 26 Snitt av skärm i lera som injekterats i endast en 
riktning. 

Panel in clay injectet only in one direction. 
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Vingjet tillverkad i lera fick relativt begränsad utbredning 

och blev ej helt homogena, se figur 27. I sand däremot fyllde 

injekteringen ut den avsedda volymen väl. 

'---------- -------

fig. 27 Vingjet i lera blev ej homogena. Notera dock utseendet 
i det tunna sandlagret överst. 

Wingjet performed in aZay ~ere not aontignous. Note 
the shape in the sand Zayer upper part. 

Orsaken till att jetskärmar blev relativt tunna och att vingjet 

fick en begränsad utbredning i leran beror på att lera är 

tämligen okänslig för erosion och att endast jetsträlens kärna 

spolade bort jordmaterial. En fortsatt erosion och vidgning av 
det uppspolade utrymmet, likt den som inträffar i friktionsjord, 

uppkom aldrig i leran. I det fall där injekteringen utfördes 
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från två håll, och där således jetstrålens läge ändrades, ut

bildades en homogen skärm av avsedd tjocklek. 

Jetskärmar i försöksområde 2, morän, blev ej homogena på grund 

av jordens stora blockinnehåll. De använda hålavstånden, 

1,0 m - 1 ,6 m, visade sig också alltför stora eftersom det i 
samtliga skärmlägen fanns ett flertal block som stoppade jet

strålens eroderande verkan. Lösningen på problemet torde vara 

att anpassa hålavståndet efter blockförekomst och blockstorlek 

i jorden samt att noga kontrollera att kontakt alltid finns 

mellan injekterings- och utloppshål (slam kommer upp) och i 

annat fall utföra injektering i två motsatta riktningar där 
detta är möjligt. 

På grund av att skärmarna ej blev homogena kunde några permeabi

litetsbestämningar av hela skärmar ej göras. 

1.10 Jetpelare och träpålar 

Med försöken avsågs även att undersöka kontaktytans form (stor

lek) och hållfasthet mellan befintliga träpålar och jetpelare. 

För detta ändamål installerades före försöken tre stycken trä

pålar på varierande avstånd från centrum av pelare 1-C-8. 

Av figur 28 framgår att "skuggzonen" bakom träpålarna förblev 

relativt opåverkad av injekteringen även vid den närmaste be
lägna pålen. 

Där kontakt mellan träpåle och cement erhölls var hållfast

heten minst lika bra som cementen. Kontaktytans storlek var ca 

halva pålens omkrets både på 30 cm och 60 cm avstånd mellan 

injekteringshål och påle. 
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Fig. 28 Bild av pelare 1-C-8 sedd uppifrån. "Skuggzonen" 

bakom träpålen strax ovanför centrum syns tydligt. 

Photo showing colwnn 1-C-8 from the top. 
The shadowzone of unfilled material behind the upper 
centre pile can be clearly seen. 

1.11 Jetpelare och befintliga fundament 

För att jetpelare skall kunna användas vid tex grundförstärk

ning av befintliga fundament är det viktigt att god kontakt 

skapas mellan den befintliga konstruktionen och den nya jet

injekteringen. För att undersöka kontakten mellan en befintlig 

konstruktions undersida och jetpelare installerades liggande 

betongpålar i jorden vid läge för pelarna 1-C-7 och 2-C-7. 

I figur 17 visas en genomskärning av kontakten mellan pelare 

och påle vid pelare nr 1-C-7. Som framgår av figuren blev pålen 

undergjuten endast på ca hälften av sin bottenyta. Detta berodde 

sannolikt på att injekteringen avslutades endast 0,15 m över 

pålens undersida vilket är för litet för att en bra kontakt 

skall kunna åstadkommas. överytan av jetpelare, speciellt ytter
kanten, kommer ofta något lägre än avsett, möjligen beroende 

på avståndet mellan vatten- och cementmunstyckena. 
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I figur 21 visas en genomskärning av kontakten mellan pelare 

och påle vid perare nr 2-C-7. Denna kontakt blev som syns 

betydligt bättre än vid nr 1-C-7 och pålen blev helt kringfylld 

alltså även på "skuggsidan". Injekteringen avslutades i detta 

fall 0,6 m över pålens underkant. 

Fig. 29 Bild av pelare 2-C-7 där den helt kringfyllda, genom
gående betongpålen syns i nederkant. 

Photo showing colwnn 2-C-7. The underreamed concrete 
pile can be seen in the lower part of the ?icture. 
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2. ERFARENHETER AV ARBETSPROCESSEN 

2.1 Cementhantering och blandning 

Injekteringstekniken medför hantering och blandning av stora 

mängder cement (eller vilket annat injekteringsmedel som an

vänds) och vatten. Till försöken blandades injekteringsmedlet 

på betongstation i frifallsblandare och transporterades i roter

bil. Metoden fungerade bra och kan mycket väl användas vid 

mindre injekteringsarbeten under förutsättning att blandare och 

bil rengörs före varje sats så att ballastmaterial ej kommer 

med i injekteringsblandningen. 

Större injekteringsarbeten torde kräva att en spe~ell blandare 

reserveras eller byggs för enbart tillverkning av injekterings

medel. Förbrukningen under drift uppgår till maximalt 

ca 12 m3/tim dvs 4,6-9,2 ton cement/tim beroende på inbland

ning. Erfarenheter från försöken visar att en frifallsblandare 
klarar uppgiften. 

2.2 Slamhantering 

Det slam som spolas upp till markytan innehåller cement. Det 

innebär att slammet hårdnar med tiden. Slammets konsistens är 

beroende av vilken jordart som injekteras och vilken typ av in
jektering som utförs. 

Vid pelarinjektering kan slam från friktionsjord, silt, sand 

och morän, pumpas med diafragmapump till deponeringsgrop eller 

behållare för borttransport. Slam från lös lera får en gröt

liknande konsistens med så låg viskositet att det inte kan 

rinna undan med självfall utan kräver mekanisk borttransport 

eller pumpning med vakumpump. Konsistensen på slammet varierar 

i viss utsträckning med lerans sensitivitet och vatteninnehåll 

samt med utförandetekniken. Slam från torrskorpelera intar en 

mellanställning men är mestadels pumpbart med diafragmapump. 
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Vid skärminjektering, där mängden spolvatten i relation till 
mängden jord är betydligt större än vid pelarinjektering, är 

slammet från alla jordarter pumpbart eller flyter med självfall. 

Slammet får med tiden, beroende på innehållet av cement, egen

skaper som liknar den injekterade jordens. Det innebär att 

slammet med fördel kan deponeras som fyllningsmaterial i fyll

ningar där krav på relativ sättningsfrihet ställs. 

2.3 Utförandeteknik och kontroll 

Vid pelarinjektering påverkar följande faktorer resultat och 

ekonomi: 

• Lyfthastigheten. En ökning av lyfthastigheten medför att 
pelardimensioner minskar samtidigt som injekteringstiden, och 

därmed cementförbrukningen, minskar. 

Erfarenheten från försöken visar att lyftning av injekte

ringsutrustning bör ske i så små steg som möjligt framför 

allt i lera där lyftning helst bör göras kontinuerligt. 

• Jetstråletryck. Vattentryck i jetstrålen bör rimligtvis på

verka diametern hos pelare utförda i lätteroderad jord som 

sand och silt. I lera och fast morän kunde vid försöken dock 

ingen skillnad påvisas mellan vattentrycken 40 MPa och 50 M~. 

Vattentrycket bör väljas så högt som möjligt. 

• Injekterad cementvolym. Volymen injekterad cementgrout bör 

väljas så att den med 20% till 30% överstiger den hålvolym 

som vattenstrålen förmår skära ut i jorden. Den vid försöken 

använda pumpkapaciteten var således alltför stor med hänsyn 

till verklig pelardiameter. Resultatet innebar att en stor 

del av cementen enbart pumpades runt och försvann i form av 

slam. Kapacitet på injekteringspumpar bör väljas efter det 

att dimensionerande pelardiameter beräknats ur parametrarna: 

jordart, fasthet, jetstråletryck och lyfthastighet. 
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Av de metoder för kvalitetskontroll av pelare som studerats 

framstår sondering (Hf A) som den metod som huvudsakligen bör 

användas. Dess noggrannhet, vid rätt utförande, och snabbhet gör 

att ett stort antal pelare kan undersökas med tillräcklig nog

grannhet i fasthetsuppskattning. I de fall där en noggrannare 

bestämning av pelares hållfasthet krävs är pressometermätning 

den bästa metoden. Pressometermätning bör dock utföras i slits

rör för att undvika att pressometerproben förstörs vid sprött 

brott i jetinjekterad jord. Slitsrör skall borras ner för att 

undvika att cementinjekteringen spräcks upp runt röret. 

Kärnborrning och provtryckning av cylindrar rekommenderas ej 

beroende på: 

• Metoden är dyr. 

• Provvolymen (cylinderprov) är så liten att någon representa

tiv makrohållfasthet ej kan bestämmas. 

• Stora svårigheter att erhålla hela kärnor speciellt där 
jorden innehåller lera som gör att väggfriktionen i prov

tagaren blir stor. 

Någon permeabilitetsmätning utfördes som nämnts ej i fält vid 

försöken och därför kan således någon bedömning av olika meto

der ej göras i detta sammanhang. För permeabilitetskontroll av 

jetinjekterad jord torde därför samma kontrollmetoder som an

vänds vid konventionell tätinjektering användas dvs provpump

ningar eller olika typer av permeametrar. All håltagning i jet

injekterad jord måste dock utföras med borrning för att inte 

spräcka upp cementinjekteringen. 

2.4 Tidåtgång, kapacitet 

Den genomsnittliga tidåtgången för injektering av en pelare var 

vid Knivstaförsöken 144 min. Motsvarande tid för en skärmbit 

var 41 min. I dessa tider är tiden för borrning av pilothål ej 
inräknad. Tiden fördelade sig på olika moment enligt fig 30. 

Väntetid avser väntan på cementleveranser och stillestånd avser 
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tid för att korrigera uppkomna svårigheter ( tex borttransport 

av slam) samt reparation av utrustning. Som framgår av figur 30 

utgjorde tiden för förberedelser och rengöring samt diverse 

stillestånd i genomsnitt 115 min per injekteringshål vid pelar

injektering och 35 min per injekterinshål vid skärminjektering. 

Dessa tider ligger till grund för de kapacitetsberäkningar som 

redovisas nedan. Den relativt sett lilla andelen injekterings

tid vid försöken beror främst på de korta injekteringarna samt 

på de många förflyttningarna men även på att detta var ett för

söksprojekt. 

VÄNTETID 

STILLESTÅND 

STILLE
STÅND 

FÖRBEREDELSE 
RENGÖRING M M 

FÖRBEREDELSE 
RENGÖRING M M 

INJEKTERING 

PELARE SKARMAR 
144 min 44 min 

Fi g. 30 Fördelning av tid på olika moment vid pelar- och 
skärminjektering. 

Timedistribution at column- and paneZinjection. 

En rimlig kapacitet vid pelarinjektering, om denna utförs i lera 

mellan fem och tio meters djup, torde vara ca 25 m3 behandlad, i 

form av blockinjekterad, jord per arbetsdag, eller 10-15 m jet

pelare. I sand är en rimlig kapacitet 40 m3 behandlad jord per 

arbetsdag. 
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Kapaciteten vid tillverkning av skärmar mellan fem och tio 

meters djup torde variera markant beroende på jordart. 1 morän, 

där man måste räkna med att behöva injektera med litet hålav

stånd, är en rimlig kapacitet 20 m2/dag. I sand eller silt kan 
2kapaciteten mycket väl uppgå till 60 m . 

2.5 Kostnader 

Kostnader för jetinjektering är avhängigt många faktorer såsom 

jordart, fasthet, djup, framkomlighet samt förutsättningar för 

slamhantering. 

För beräkningsexemplet i figur 31 som visar pelarjnjektering på 

ett djup mellan 5 och 10 m under markytan och där slam till-

fälligt kan omhändertas i slamgropar och sedan transporteras 

bort med lastbil, beräknas kostnaden till: 

1. 500 kr/m3 behandlad jord i lera och morän. 

1. 150 kr/m3 behandlad jord i sand 

vilket motsvarar 3.800 resp 4.600 kr/m pelare. 

I dessa siffror ingår en schablonkostnad för borttransport och 

tippning av slam med 110 kr/m3 slam. 

Kostnadsspannet för pelarinjektering torde vid varierande för

utsättningar sträcka sig från ca 2.000 kr/m pelare till 

ca 5.000 kr/m pelare. 

Kostnaden för jetskärmar på samma djup som i figur 31 kan be

räknas till: 

700 kr/m2 i sand 

1.500 kr/m2 i morän 
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Fig. 31 Exempel på jetpelarinjektering av ett jordblock med 
pelare tangerande varandra. d = 2,0 m i sand och 
d = 1,6 m i lera och morän. 

Exar:rpZe of jetgrouting with intersecting coZwnns. 
d =2,0 min sand and d =1,6 min cZay and moraine. 
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