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2. 

FÖRORD 

De första ideerna till denna studie diskuterades inom SGI un
der 1980. Projektet utvecklades vidare under 1981 och samma 
år ansöktes om forskningsmedel från BFR, vilket också bevil
jades. 

I samband med kostnadskalkyleringen av de olika förfarandena 
för uppspräckning av berget kom projektet in på frågan om berg
värmelagers ekonomi sett i olika systemalternativ för värmela
ger och värmeproduktion. 

I projektet har ambitioner funnits att närmare studera och 
värdera borrhålslagrens kostnader i relation till hela värme
systemet. Denna övergripande ekonomiska analys av värmelager 
har visat sig vara en för komplicerad fråga att lösa inom detta 
projekt. Analysen ingick heller ej i den ursprungliga projekt
planen men frågeställning och problemformulering ledde till 
förseningar med slutrapporteringen. 

Värmelagrens roll och kostnadskraven utreds dock nu i andra 
BFR-studier och en värdering görs under 1986 av rådets FoU
programgrupp för värmelagring. (PUL-gruppen.) 
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SAMMANFATTNING 

Lagring av värme i berg i sk borrhålslager har i dagsläget 
svårt att vara ekonomiskt konkurrerbar mot andra tekniker 
för värmelagring och som systemdel i totala värmeproduktions
system. 

I denna rapport har möjligheterna till envägscirkulation 
av vatten i borrhål studerats. Envägscirkulation i borrhål 
förutsätter att lagrets botten kan kommunicera med pumpstäl
len för uppfordring av vattnet.Genom detta förfarande faller 
kostnaden för rörinstallation i borrhål bort. Den kostnad 
som tillkommer för uppspräckning av lagrets botten kan göras 
lägre än kostnaden för rörinstallation, vilket leder till 
lägre anläggningskostnad. Kommunikation i lagrets botten 
sker lämpligast via sprickor eller sprickplan som åstadkoms 
med en eller flera av följande metoder: 

@ hydraulisk uppspräckning 

@ sprickbildning genom sprängning 

@ termisk sprickinitiering 

I rapporten ges förslag till tekniskt utförande för respekti
ve metod samt kostnadsbedömning. 

Teoretiskt sett kan sprickor skapas med de föreslagna meto
derna. I praktiken torde dock uppspräckning genom termisk 
sprickinitiering och sprängning te sig som mycket svårbemäst
rade tekniker om acceptabla genomströmningar skall erhållas. 

En av orsakerna till detta är att ingen av dessa två upp
spräckningssätt på ett tillfredsställande sätt kan åstadkomma 
distanshållning av sprickor. Distanshållning är viktigt då 
lagrets temperatur varierar och därmed också åstadkommer 
en variation i bergspänningar. Vid hydraulisk uppspräckning 
kan distansmedel injekteras i sprickplan som en slutfas av 
uppspräckningen. 

Tekniken att hydrauliskt spräcka berg används idag för att 
förbättra tillrinningen till bergborrade brunnar. Innan denna 
teknik med gott resultat kan användas för uppspräckning av 
borrhålslager behövs viss komplettering av utrustning samt 
teknikutveckling. 

En utveckling som medför att tryckning, tryck- och flödesmät
ning utförs samtidigt i en grupp av borrhål kan bli nödvändig 
för att effektivt kunna övervaka och styra uppspräckningsför
loppet. Genom att mäta tryck- och flöden, inte bara i det 
tryckta borrhålet, utan även i angränsande borrhål får man 
mer kunskap om hur sprickutbredningen sker. Eventuellt får 
man även möjligheter till styrning av sprickutbredning genom 
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att stänga vissa grannborrhåls manschetter eller samtidigt 
trycka något grannborrhål. 

I rapporten har en teknikstudie samt ekonomisk bedömning 
genomförts för en lagermodell med parallellborrade borrhål. 
Genom att anta att uppspräckningen fungerar tillfredsställan
de för borrhålsavstånd upp till 4 m, kan en direkt kostnads
jämförelse göras med konventionella lager. Lönsamheten är 
bättre för parallellborrade lager än för något konat lager,
det medför att en övre gräns för den kostnadsreduktiön som 
kan åstadkommas med uppspräckning erhålls. 

Om hydrauliskt uppspräckt bottendel i borrhålslager kan utfö
ras samt fungera utan större driftsstörningar, kan anlägg
ningskostnaden för lagerutförandet minskas med ca 20%. Till 
lagret räknas då ej värmeväxlare, styrsystem och värmepump. 

I relation till ett komplett energisystem, där kostnaden 
för lagret utgör 25-30%, blir kostnadsreduktionen ca 5%. Om 
en sådan reduktion bedöms som intressant, jämfört med utveck
lingspotentialen för andra systemdelar i ett borrhålslager
system, bör uppspräckningstekniken vidareutvecklas och inrik
tas på: 

• utrustning för uppspräckning i borrhålslager 
• lämpligt medel för distanshållning 
• praktiska uppspräckningsförsök med försök till styrning 

av sprickutvecklingen. 
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1. INLEDNING 

1. 1 Bakgrund 

Med stigande energipriser och då framför allt en kraftig 
prisökning på olja aktualiserades behovet av inhemska ener
giproducenter. Behovet accentuerades ytterligare genom be
slutet om avveckling av kärnkraften samt den miljöpåverkan 
som gör sig allt mer påmind vid förbränning av fossila bräns
len. 

Marken kan utnyttjas både för uttag och för lagring av värme. 
Utvinning av värme görs både genom ytjordvärmesystem och 
anläggningar där värme tas ur yt- eller grundvatten. Dessa 
anläggningar kan idag konkurrera med oljeuppvärmningssystem 
när det gäller kostnader. 

Värmelagring i jord och berg kan utföras med en rad olika 
tekniker som: 

o borrhålslager i lera 

o horisontal- eller vertikalt slangsystem i torv 

o akviferlagring 
o gropmagasin 
o bergrum (öppna) tex tunnlar, gruvor 

o bergrum (blockfyllda) 

o borrhålslager i berg 

Borrhålslager i berg består av ett stort antal borrhål med 
ett inbördes avstånd av ca 4 m. I borrhålen cirkuleras den 
värmebärande vätskan som ofta utgörs av vatten. Den perfore
rade bergmassan kan genom vattnets cirkulation i borrhålen 
både värmas upp och tappas på värme, se fig 1. 

-' 11 [rl~NER
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Fig 1. Principskiss som visar ett borrhålslager i genomskär
ning. Del A visar ett konventionellt lagerutförande 
med plaströr som installeras i borrhålen. I Del B 
framgår principen för lager med vattencirkulation 
mellan borrhålen i lagrets botten. 
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Anläggningskostnaden för borrhålslager i berg består dels 
av bergborrningskostnad, dels kostnader för rörsystem i borr
hål och ovan jord. 

Om cirkulationen mellan borrhålen kan möjliggöras i lagrets 
botten finns möjligheter till lägre tillverkningskostnader 
då behovet av rör i borrhålen inte längre finns. 

1.2 Projektets syfte 

Målet för utredningen har sammanfattningsvis varit en studie 
av praktiska lösningar och ekonomiska konsekvenser vid upp
spräckning av borrhålslagers botten - en studie av möjlighe
ter att förbilliga dagens tillverkningssätt. 

Förenklingen och därigenom kostnadsreduktionen skall åstad
kommas genom att möjliggöra cirkulation av det värmebärande 
vattnet mellan borrhålen i lagrets bottendel. Ett sådant för
farande medför att installationskostnader för rör i borrhål 
faller bort. Naturligtvis tillkommer kostnader för sprickini
tiering - hur stora kostnader blir behandlas senare i denna 
rapport. Kostnadsreduktionen har uppskattats till 60-80 kr/m 
borrhål, av den nuvarande kostnaden som är ca 120-160 kr/dm. 

Rapporten har koncentrerats till praktiska tillvägagångssätt 
för att åstadkomma bestående sprickor på önskade nivåer i 
lagrets botten. Systemet med envägscirkulation i borrhål 
ger ekonomiska fördelar i tillverkningsstadiet som måste 
uppväga eventuella olägenheter i driftskedet. Vad dessa nack
delar består i och hur de kan uppskattas ekonomiskt behandlas 
översiktligt. 

1.3 Genomförande 

Projektet är av förstudiekaraktär. Relativt stor del upptas 
därför av kostnadsresonemang som syftar till att värdera 
och styra olika utformningar. Ett viktigt mål, som också 
delvis styrt uppläggningen, har varit praktiska lösningar 
av uppspräckningsförfarandet. För att bättre kunna bedöma 
det praktiska arbetet vid framtida produktionsstudier har 
därför kontakter tagits med TGB (Tung Geoteknisk Borrning) 
och Nitro Consult. 

Beräkningsmetoder för borrhålslagers termiska egenskaper 
och kapaciteter är idag kända, både i dataprogramform och 
med handräkningsregler, varför ytterligare upprepningar i 
denna rapport har ansetts onödiga. Litteraturstudier av hyd
raulisk uppspräckning, distanshållning mm har gjorts, bl a 
för att fånga upp den kunskap som finns om detta i gas- och 
oljebranschen. 

1.4 Lagermodell 

Borrhålslager i berg är i allmänhet tänkta att utföras med 
prallellborrade borrhål eller med solfjäderform (se fig 2). 
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Fig 2. Parallellborrat lager (a) solfjäderformat (b) 

Dessa lagerutseenden är mer eller mindre bundna till rörin
stallation i borrhålen för att åstadkomma vattencirkulation. 
Detta projekts ursprungside bygger på att lager kan byggas 
och fungera utan rör i bergborrhålen. För att åstadkomrra 
detta måste vatten kunna transporteras från borrhålens botten 
till närbelägna pumpställen (pumpborrhål). Genom att borra 
lagret som en kon med spetsen nedåt minskar avstånden mellan 
borrhålen och pumpborrhåler., detta ökar förutsättningarna 
för vattencirkulation i lagrets botten efter uppspräckning 
(se fig 3). 

Fig 3. Borrhålslager med 11 konutseende 11 

Avvikelser från principen med parallella borrhål kommer eme l-
1erti datt ge upphov till minskad lagervolym och därigenom 
ökade anläggningskostnader. Som exempel kan nämnas att den 
effektiva lagervolymen för ett koniskt spetsigt lager bara 
är hälften så stor jämfört med den lagervolym som erhålls 
om borrhålen i stället parallellborrades. Ett sådant utföran
de är inte lönsamt eftersom anläggningskostnaden relativt 
sett ökar med 100% bara till följd av volymreduktionen. 

Kravet på eventuell koning av lager bestäms av effektiviteten 
hos uppspräckningsmetoderna. Skulle metoderna för uppspräck
ning visa sig fungera väl även för borrhålsavstånd upp till 
fyra meter görs naturligtvis ingen avsmalning av lagrets 
bottendel. Utredningar av koningens inverkan på lagrets ef
fektiva volym är inte meningsfulla förrän praktiska försök 
visat hur väl uppspräckning och distanshållning fungerar 
för olika borrhålsavstånd. 
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För att kunna bedöma lönsamheten vid uppspräckning, har en 
modell använts som bygger på parallellborrat lager med borr
hålsavståndet 4 m. Genom den renodling av kostnaderna som 
kan göras i ett sådant lager kan den ekonomiska potentialen 
för uppspräckning klargöras.Det konade utseendet i lagrets 
botten, som åstadkoms genom att borrhålen slutar på olika 
nivåer, används dels för att underlätta tillrinningen till 
pumpborrhålen, dels för att möjliggöra kompletterande upp
spräckning med sprängning, jfr fig 4. 

Uppgifter i litteraturen (Nordell et al, 1984) tyder på att 
uppspräckning med sprängning kan bli mycket svårbemästrat 
om det skall användas som enda uppspräckningsmöjlighet. Spräng
ningstekniken har därför inte utretts som renodlad uppspräck
ningsmetod utan som komplement till övriga uppspräckningsme
toder. Som en följd av detta kompletteras lagret med snedställ
da borrhål för att användas vid sprängningarna, se fig 4. 

HYDRAULISKT UPPSPRÄCKT ZON 

Fig 4. Borrhålslager med konad bottendel. Snedställda borrhål 
(streckade) används för att åstadkomma sprängda sprick
plan i 45° vinkel mot de hydrauliskt uppspräckta sprick
planen (horisontella). 

Sprängning kan bli aktuell i de fall den hydrauliska upp
spräckningen inte kan åstadkomma tillfredsställande genom
strömning i något parti. Ett sådant fall kant ex uppstå 
då den hydrauliska tryckningen ger sprickor i någon ogynnsam 
riktning. Vattentrycket reduceras då utan att tillfredsstäl
lande sprickplan åstadkommits. De alternativa strömningsvägar 
för vattnet som då bildas medverkar till att det lokalt upp
står partier med försämrad cirkulation och därigenom försäm
rat utnyttjande av lagret. Om lagret spräcks upp ytterligare 
genom sprängning enl fig 4 uppkommer sprickor och med en 
annan vinkel än de hydrauliskt uppspräckta sprickplanen. 

Modellens storlek är inte optimerad med hänsyn till värmeför
luster och driftsekonomi, dimensioneringen har i stället 
styrts av kraven på enkel inplacering i små bostadsområden. 
Stora lager ger relativt sett mindre värmeförluster men krä
ver samtidigt stora ekonomiska uppoffringar, vilket för med 
sig beslutströghet samt upplåsning till ett energiproduktions
sätt för många år. 
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Den lagermodell som använts har ett centrumavstånd mellan 
borrhålen på 4 m och en effektiv lagervolym i berg som är

3ca 120.000 m . Lagrets utformning har styrts dels av kravet 
på att minimera energiförlusterna i lagrets överdel, dels 
av önskemålet att underlätta uppspräckningsförfarandet genom 
att förlägga lagrets botten så ytligt som möjligt. 

Medeldjupet för de 144 borrhålen är 53 m, vilket också utgör 
djupet för fyra av pumpborrhålen (se bilagorna 2:1, 2:2 och 
2:3). Det centrala pumpborrhålet är något djupare, 58 m. 
Genom att uppfordringen av vatten sker på fem ställen i stället 
för från ett centralt pumphål vinner man följande fördelar: 

@ vattenuttaget kan i viss mån styras så att en radiell 
likformig temperaturfördelning kan erhållas. 

@ vattenföringen i sprickplanen närmast pumpborrhålen 
minskar vid ökande antal pumpställen. Detta medför 
att kraven på sprickplanens genomsläpplighet minskar. 

En ökad flexibilitet i temperaturfördelningen inom lagret 
kan erhållas om fördelningen av vatten till och från borrhå
len styrs. Ett styrsystem som medger en likformig radiell 
fördelning av vattnet innebär att olika temperaturzoner i 
lagret kan byggas upp. De borrhål som ligger på samma av
stånd från centrum bör alltså matas från samma ledning. 
Hur detaljerat denna temperaturstyrning skall göras beror 
av den ekonomiska fördel som temperaturuppdelning i lagret 
innebär. 

Den lagermodell som utformningen av de olika uppspräcknings
teknikerna knutits till finns redovisade i bilagorna 2:1-3. 

Fortsättningsvis i rapporten appliceras de olika uppspräck
ningsmetoderna på lagerutformningen enligt fig 5. 

/ 
DETALJ A 

SPRICKPLAN 
SOM ÅSTADKOMMITS 
GENOM SPRÄNGNING 

HYDRAULISKT UPPSPRÄCKT 
)( )( )E 

SPRICKPLAN 

BORRHÅL FÖR SPRÄNGNING 

Fig 5. Principskiss som visar det lagerutseende som fungerat 
som modell. I detalj A visas de olika cirkulationsmöj
ligheter för vattnet som hydraulisk uppspräckning 
kombinerat med sprängning förväntas ge. 
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Den erforderliga vattencirkulationen i lagrets botten kan 
klaras med sprickplan vars sprickvidd är 1 mm (Nordell et 
al, 1984). Sprickvidden kommer att variera och understiga 
1 mm på vissa ställen, injektering av distansmedel i sprick
planen kommer också att begränsa genomsläppligheten. Genom 
att öka antalet sprickplan i lagrets botten kompenseras dessa 
reduceringar av permeabiliteten. 

Bergmassans spänningssituation, hållfasthetsparametrar, sprick
plan och övriga strukturer strykning och stupning är av stor 
betydelse vid praktiskt utförande. I denna rapport har förut
satts 11 homogent 11 berg eller bergmassor med närmast horison
tala strukturer. 
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2. TEKNISK FUNKTION - UTFÖRANDE 

2.1 Uppspräckning 

För att åstadkomma den önskade uppspräckningen mellan borrhå
len i lagrets botten kan olika tekniker användas tex: 

e hydraulisk uppspräckning 
• sprängning (konventionell) 
, termisk uppspräckning 

Kunskapen om effekter och det praktiska utförandet varierar 
väsentligt för ovan nämnda uppspräckningstekniker. En följd 
av detta blir att de ekonomiska bedömningarna behäftas med 
stora osäkerheter. Uppspräckningsteknikernas tekniska och 
ekonomiska status redovisas nedan: 

Hydraulisk 
uppspräckning 

Sprängning 

Termisk 
uppspräckning 

Kunskap om teknik 

Tekniken används av 
brunnsborrare för att 
öka tillrinningen till 
borrhålen. Uppspräck
ningen mellan borrhål 
vid c-c avstånd ca 4 m 
är idag relativt lite 
utprovad. 

Sprängning som metod 
att åstadkomma sprick
plan mellan borrhål 
med c-c avstånd 4 m 
är tämligen okänd. 
Sprängning i berg
borrade brunnar har 
använts med varierande 
framgång. 

Helt okänt. 

Möjlighet till be
dömning av ekonomi 

Kostnaderna går att 
bedöma tämligen väl 
med utgångspunkt 
från idag använda 
förfaranden. 

Kostnaderna går att 
bedöma tämligen väl 
med utgångspunkt 
från idag använda 
förfaranden, dock 
något mer svårbe
dömt än för den 
hydrauliska upp
spräckningen. 

Mycket svårbedömt. 

2.1.1 Hydraulisk uppspräckning 

Hydraulisk uppspräckning som metod att förbättra bergborrade 
brunnars kapacitet används idag av brunnsborrningsföretag. 
Metoden får anses som mycket attraktiv att använda i tätbe
byggda områden genom sin miljövänlighet. Markvibrationer 
eller vattenföroreningar pga sprängmedel undviks helt vid 
hydraulisk uppspräckning. 
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Den hydrauliska uppspräckningen, som kan utföras med många 
olika målinriktningar, tex spricktäthet, sprickvidd, sprick
riktningar, kan till viss del styras. I denna rapport behandlas 
hydraulisk uppspräckning i bottendelen av ett lager med utseende 
som framgår av fig 6 och bilagorna 2:1-3. 

HYDRAULISKT UPPSPRÄCKT ZON ~ SPRICK PLAN 

Fig 6. Hydrauliskt uppspräckta sprickplan, med ett inbördes 
avstånd (A) av ca 2 m. 

Utförande 

Vid hydraulisk uppspräckning av brunnar placeras gummiman
schetter på önskad nivå i ett av borrhålen. När manschetten 
spänts fast mot bergväggen pressas vatten under högt tryck 
in mellan manschetten och borrhålets botten. Inpressnings
trycket varierar från plats till plats beroende på bergart, 
djup under markytan, initialspänningsförhållanden i berggrun
den, sprickighet mm. Vanliga trycknivåer i brunnar, 50-100 m 
djupa, uppges av brunnsborrare vara 10-15 MPa. 

Den hydrauliska uppspräckningen kompliceras något vid utfö
rande i borrhålslager. När uppspräckning görs i ett borr-
hål kan läckage till grannborrhål reducera det hydrauliska 
trycket. Vid hydraulisk uppspräckning i borrhålslager är 
det därför lämpligare att utförauppspräckningen med dubbel
manschett. Genom att använda dubbelmanschett kan sprickplanet 
utföras på den nivå(er) som passar lagrets funktion bäst. 
(I fig 7 visas principen för hydraulisk uppspräckning.) 
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TANKVAGN 

PUMP-OCH TRYCKUTRUSTNING 

DUBBELMANSCHETT 

Fig 7. Principutförandet vid hydraulisk uppspräckning 

För att åstadkomma termostabila sprickor bör ett distanshål
lande material injekteras i den uppspräckta sprickan, innan 
manschetterna flyttas till nästa nivå, vilket även påpekas 
av Nordell et al (1984). Injekteringen görs enklast genom 
att distansmedel blandat med vatten pumpas ned i borrhålet 
in i sprickan. Egenskaper och krav på distansmedlet vidare
utvecklas i avsnitt 2.2. 

När en nivå spräckts upp och injekterats görs manschetterna 
loss för att hissas och låsas fast på nästa ovanliggande 
nivå. För rationell hantering bör manschettantalet utökas 
från två till fyra eller fem, fler nivåer kan då spräckas 
upp utan att lyfta manschetterna. 

När samtliga nivåer är uppspräckta i ett borrhåls bottendel 
hissas utrustningen upp för att användas i nästa borrhål. 
Under spräckningen ökas och minskas vattentrycket flera gång
er för att förstärka effekten av sprickbildningen. 

Den arbetsgång som har redovisats ovan utgörs av det tradi
tionella uppspräckningssättet för brunnar överfört till borr
hålslager. 

Genom att installera manschetter även i vissa av grannborrhå
len kan eventuellt sprickplanets utbredning samt sprickvidden 
styras. För att åstadkomma detta måste någon form av system 
för tryck- och flödesmätning samt reglering (styrning) ut
vecklas, systemet bör minst omfatta det tryckta borrhålet 
och de närmaste grannborrhålen. 
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Tryckstyrningssystem - förslag till utförande 

Orsaken till att ett tryckstyrningssytem kan behövas är att 
den upptryckta sprickan inte utbreder sig likformigt cirku
lärt från det tryckta borrhålet till grannborrhålen. Om sprick
an når ett grannborrhål tidigare än övriga minskar det hyd
rauliska trycket och sprickans utbredning avstannar (se fig 8). 

Tryckstyrningssystemets funktion blir att mäta tryck och 
flöde i de grannborrhål som omger det tryckta borrhålet. 
Genom dessa mätningar kan kapaciteten hos det bildade sprick
planet beräknas. Ytterligare en funktion hos tryckstyrnings
systemet blir att strypa vattenutflödet till de grannborrhål 
som nåtts av sprickan, då möjliggörs en fortsatt tryckuppbygg
nad i det tryckta borrhålet. Härigenom ökar möjligheterna 
att sprickplanet fortsätter sin utbredning till de grannborrhål 
som ännu inte nåtts av sprickplanet. 

TRYCK 

TID 

Fig 8. Det hydrauliska trycket stiger till trycket Ps där 
en spricka bildas. Trycksänkningen vid Pg sker då 
sprickan når fram till något grannborrhål. Trycket 
Pb motsvarar den hydrostatiska trycknivå som kan upp
rätthållas i grannborrhålet om inte någon avstängning 
sker. 

Utförandet av tryckstyrningsmetoden bygger på att grannborr
hålen till det tryckta borrhålet förses med manschetter (se 
fig 9). Dessa manschetter är vidare anslutna till ett tryck
och flödesregistrerande system. 
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Fig 9. Planskissen visar tryckstyrningsmanschetter som omger 
det borrhål som tryckts (T). 
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Vid hydraulisk uppspräckning i borrhål T (fig 9) kan en sprick
utbredning som visas i fig 10 A uppstå. 

Sprickplanets utbredning avslöjas genom att en tryckökning 
registreras i manschetterna 2, 3 och 4. Genom att stänga 
dessa manschetter kan det hydrauliska trycket byggas upp 
på nytt och förhoppningsvis fortsätter sprickutbredningen 
så att ett sprickplan runtom den tryckta manschetten bildas, 
fig 10 B. 
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i SPRICKUTBREDNING INNAN
BORRHÅL MANSCHETTERNA 2. 3 Q 4 STÄNGTS 

1-8® BORRHÅL MED 
TRYCKKONTROLLMANSCHETT 

OPTIMAL SPRICKUTBREDNING 

STÄNGD TRYCKKONTROLLMANSCHETT21s)@ ~ 
Fig 10. Hydraulisk uppspräckning under övervakning av tryck-

och flöde i borrhål som omger det borrhål som trycks. 

När ett sprickplan runtom den tryckta manschetten erhållits, 
görs en förnyad registrering av tryck och flöde. Syftet med 
dessa mätningar är att undersöka om alla läckagevägar mellan 
borrhålen i den tryckta gruppen motsvarar de krav på permea
bilitet som ställts upp. I det fall då genomströmningen mel
lan det tryckta borrhålet och något annat borrhål i den tryck
ta gruppen inte är tillräckligt stor kan 11 riktad 11 uppspräck
ning göras. Vid den riktade uppspräckningen stängs alla man
schetter till utom de två som deltar i uppspräckningen genom 
växelvisa tryckpulser. 

Tryckstyrningssystemets uppgifter blir sammanfattningsvis 
dels att mäta tryck och flöde i de borrhål som omger det 
för tillfället tryckta borrhålet, dels stänga de grannman
schetter som nåtts av sprickplanet (tryckökning). Tryck- och 
flödesregistreringen samt avstängningen (styrningen) kan 
troligtvis skötas av en minidator vilket medför att arbe-
tet med hydraulisk uppspräckning kan göras mycket rationellt. 
Tryckstyrningssystemet kan utökas till att omfatta fler borr
hål, vid en utökning av antalet borrhål från 9 till 25 kan 
tex 9 borrhål tryckas utan att någon manschett behöver flyttas. 
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Andra användningsmöjligheter för det sk tryckstyrningssyste
met kan vara att förbättra flödet från det tryckta borrhålet 
till ett specifikt grannborrhål. Orsaken till att en sådan 
förbättring önskas kan dels vara att låga flöden registrerats, 
dels att förhöjda kapaciteter önskas i den delen av lagret, 
tex på grund av närhet till pumpställe. 

Eftersom tryckstyrningssystemet än så länge bara är en teore
tisk produkt måste praktiska försök göras för att utreda 
funktion, nytta samt kostnader. 

2.1.2 Sprängning 

Förutsättningar 
Konventionell sprängning av bergborrhål användes tidigare 
av brunnsborrare för att öka vattentillströmningen till brun
nar. Framgången med sprängningar har varierat kraftigt. Idag 
utförs praktiskt taget all tillrinningsförbättring för borrade 
brunnar genom hydraulisk uppspräckning. Förutom säkrare resul
tat slipper man den förorening i brunnar som sprängning ger. 
Det kan emellertid vara intressant att studera sprängning 
som ett medel att förbättra vattengenomströmning i ett borr
hålslager. Sprängningstekniken för att åstadkomma en permea
bilitetshöjning i bergvolymen kan utformas på en rad olika 
sätt. Alltifrån varierande laddningsmängder i momentana sal
vor till multipla salvor. Sprängningstekniken kan även kombi
neras med annan sprickskapande teknik tex hydraulisk upp
spräckning. Vid en kombination av sprängning och hydraulisk 
uppspräckning används sprängning lämpligast efter hydraulisk 
uppspräckning som ett komplement för att ytterligare förbätt
ra genomsläppligheten. Om sprängtekniken ensam skall svara 
för hela sprickbildningsprocessen kan upprepade sprängningar 
bli nödvändiga. Vid många sprängningar i samma borrhål ökar 
håldiametern efter varje sprängtillfälle. En viss bergvolym 
förgasas nämligen alltid pga den värme och det tryck som 
bildas i explosionsögonblicket. 

Uppspräckning i vertikala sprickor används vid bergsprängning 
för att tex åstadkomma en slät kontur för att därmed minska 
förstärkningsbehovet. Förspräckningen, som sker i konturhålen, 
sprängs före huvudsalvan. När huvudsalvan sprängs bryts ber
get loss runt den förspräckta sprickan utan att skada bakom
varande berg. Nitro Consult AB, som refererar till denna 
metod, bedömer möjligheterna som små att förspräcka berg 
med c-c avståndet 4 m. Det normala hålavståndet är 1 m med 
laddningskoncentrationen 0,33 kg/m i Dynamex viktstyrka. 
För att åstadkomma en spricka vid hålavståndet 2 m måste 
borrhålens diameter vara ~102 mm, bl a för att rymma den 
mängd sprängämne som fordras. 

Anledningarna till att upprepade sprängningar kan bli nödvän
diga om sprängtekniken ensam skall svara för att uppspräck
ning är den starkt avtagande effekten av sprängningen en 
bit in i berget. 
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I litteraturen finns uppgifter på den starkt avtagande per
meabiliteten med ökat avstånd från borrhålet vid sprängning. 
En avklingning av permeabiliteten som proportionell mot l;r4 
(där r är borrhålets radie) nämns av McKee et al, 1974. 

Vid borrhålsavstånd på 3-4 m ökar permeabiliteten troligtvis 
inte i tillräcklig omfattning. Svårigheterna understryks 
bl a av de insituförsök som gjorts i Luleå 1984 (Nordell 
et al, 1984). Trots att borrhålsavståndet bara var 1,3 m 
och djupet under markytan 20 m uppnåddes inte fullgod kommu
nikation mellan hålen efter sprängningsförsöken. 

Även om det är möjligt att enbart genom sprängning åstadkomma 
fullgod kommunikation mellan borrhålen kommer detta att ske 
till priset av höga utförandekostnader och kraftiga markvib
rationer. 

Denna rapport behandlar därför inte uppspräckning genom spräng
ning som självständig metod för uppspräckning. Sprängningarna 
avses i stället att användas som ett sätt att åstadkomma 
cirkulation mellan redan befintliga sprickplan (hydrauliskt 
uppspräckta). 

I ett hydrauliskt uppspräckt lager kan det finnas partier 
som fortfarande har otillräcklig permeabilitet. Vattenläckage 
omedelbart intill detta parti kan omöjliggöra ytterligare 
uppspräckning på hydraulisk väg, eventuellt kan då en uppspräckning 
genom sprängning göras. 

Utförande 
Lagerutförandet och utformningen av den hydrauliska spräck
ningen och de kompletterande sprängningarna finns redovisade 
i kap 1.4 11 Lagermodell 11 samt i avsnittet 2.1.1 11 Hydraulisk 
uppspräckning 11 Den koniska bottendelen spräcks upp hydrau• 

liskt samtidigt injekteras distansmedel i sprickorna som 
står under tryck. 

Sprängningarna förväntas dels förbättra permeabiliteten i 
de hydrauliskt uppspräckta sprickplanen, dels åstadkomma 
nya sprickplan som skär de föregående (se fig 11) i 45° vin
kel. De alternativvägar för vattnet som sprängningen skapar 
minskar riskerna för partiella igensättningar av värmekanaler 
med energi- och effektförluster som följd. 

Genom att sprickplanen skär varandra bildas alternativvägar 
för vattnet från borrhålet till någon pumppunkt. I fig 11 
visas cirkulationsmöjligheter för vattnet från ett borrhål. 
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BORRHÅL 

MÖJLIG CIRKULATIONS-
VÄG FÖR VATTEN 

/ SPRÄNGT SPRICKPLAN 

HYDRAULISKT UPPSPRÄCKT 
SPRICKPLAN 

Fi g 11. (Detalj A från fig 5) visar cirkulationsmöjligheterna 
från ett borrhål via både hydrauliskt uppspräckta 
och sprängda sprickplan. De sprängda sprickplanen 
kan även utföras vertikala. 

2.1. 3 Termisk sprickinitering 

Genom att utnyttja bergmassans termiska volymutvidgning finns 
det möjligheter att skapa sprickplan i övergångszoner med 
stora temperaturskillnader. 

Om begränsade delar (nivåer) av lagret utsätts för kraftiga 
temperatursänkningar uppstår troligtvis dragsprickor mellan 
varma och kallare zoner. Ett tänkbart tillvägagångssätt kan 
se ut på följande sätt: 

Den önskade uppspräckta zonen i lagrets botten är ca 7,5 m. 
Genom att värma 12 m av lagret, från botten och uppåt, till 
ca 40°C har man skapat sig 11 utrymme 11 för temperatursänkningar 
inom denna zon. Dubbelmanschetter som nedförs i lagrets upp
värmda zon kan sedan avgränsa önskade nivåer där kraftig 
nedkylning kan åstadkommas tex genom cirkulation av kall 
alkohollösning. Den temperaturskillnad man härigenom åstad
kommer ger upphov till stora dragspänningar i övergångszoner
na mellan varmt och kallt berg (se fig 12). 
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BORRHÅL 

DUBBELMANSCHETT 

NIVÅ-42-

12 m FÖRVÄRMD ZON 
NIVÅ-43- - s 

NIVÅ-50 

Fig 12. Figuren visar den förvärmda zonen (12 m) i vilken 
en kraftig nedkylning sker mellan nivåerna -42 och 
-43. K = Kyld zon, S = Dragsprickor. 

Förutsatt att det förvärmda bergpartiet är sprickfattigt 
beror dragspänningarnas storlek dels av bergmassans längdut
vidgningskoefficient, dels av den inducerade temperaturskill
naden. 

Teoretiskt kan den optimala sprickvidden (6h) beräknas enligt 
följande: 

-5 
längdutvidgningskoefficient (a) för granit; 0,83 • 10 °C 
temperatursänkt zon (H) 1, 2, 4 m 
temperatursänkning ( 6T) = 80°C 
6 h = H O,83 10

-5 
°C 6 T 

Vid ett manschettavstånd av 1, 2 och 4 m (dvs den temperatur
sänkta zonens höjd H) åstadkoms en teoretisk längdförändring 
av 0,7, 1,3 och 2,7 mm. 

Exemplet visar att termisk uppspräckning teoretiskt kan åstad
komma sprickor av den storleksordning som är intressanta 
i dessa sammanhang. 

Utförande 

Det praktiska arbetet med sprickinitiering kan utföras på 
flera olika sätt. 

Bergmassan kant ex förvärmas för att sedan kylas ned i in
tressanta avsnitt. Ett annat alternativ kan vara en direkt 
nedkylning av bergmassan utgående från naturlig bergtempera
tur. 

Vilket utförande som är lämpligast styrs bl a av tillgång 
på utrustning för temperatursänkng, önskade temperaturdiffe
renser (sprickvidd) samt kostnad för respektive tillvägagångs
sätt. 
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Förvärmning av bergmassan kan troligtvis optimeras genom 
att bara den bergvolym som befinner sig närmast borrhålen 
temperaturhöjs (se fig 13). 

Fig 13. Förvärmd bergvolym 

Fördelarna med att begränsa värmespridningen i horisontalled 
är främst: 

~ minskade uppvärmningskostnader (~50%) 

@ gynnsammare genererad spänningsbild med lägre tryck-
spänningar mellan borrhålen 

När sprickorna initierats måste distanshållande medel rela
tivt snabbt injekteras i spricksystemet eftersom förutsätt
ningarna för sprickornas öppethållande är en temperaturdiffe
rens. 

Ett förslag till praktiskt förfarande vid sprickinjektering 
är: 

@manschetternasinbördes avstånd ökas med ca en meter 
eftersom man inte vet exakt var i temperaturövergång
zonen sprickorna bildas 

@ distansmedel injekteras i sprickorna 

@trycket bör ligga kvar på injekteringsstället tills 
en viss temperaturutjämning har skett. Man undviker 
då att injekteringsmaterialet trycks ut ur sprickan 
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Efter injekteringen, innan lagret tas i bruk, måste överflö
digt injekteringsmedel avlägsnas från lagrets botten. Kraven 
på injekteringsmedlet som skall användas för distanshållning 
i värmelager är väsentligt mer omfattande än vad som är fallet 
vid konstanta temperaturer. Det är därför inte givet att 
de distanshållande medel som idag används inom olje- och 
gasindustrin fungerar på samma sätt när det används i värme-
1 ager. 

Sprickplanets sprickvidd kommer inte att vara konstant varför 
en viss kornstorleksfördelning i injekteringsmaterialet bör 
eftersträvas. Injekteringsmedlets kornstorleksfördelning 
bör spegla den statistiska variationen av sprickplanets sprick
vidd. Några av de krav på egenskaper man kommer att ställa 
på injekteringsmedlet och som bör utredas bättre är: 

© Erforderlig tryckhållfasthet 

i Lämpliga längdutvidningskoefficienter 

© Partikelstorlekar - maximal partikeldiameter, kornstor
leksfördelning 

© Kemiska egenskaper - lakningsbenägenhet 

@ Framställningskostnad 

2.3 Driftproblem 

Värmelager i berg som utförs med uppspräckta bottenzoner 
kommer att ha betydligt större total exponerad bergyta än 
konventionella borrhålslager. Exponerad bergyta är den berg
yta som står i kontakt med det cirkulerande vattnet i borrhål 
och i sprickplan. I fallet med ett uppspräckt sprickplan 
i lagrets botten kommer den exponerade bergytan att mer än 
fördubblas. Utformas lagret med konisk bottendel och 6 sprick
plan (se kap 1.4) ökar den exponerade bergytan ca 4 ggr jäm
fört med ett konventionellt borrhålslager med vattencirkula
tion enbart i borrhål. 

Den ökade bergarean som exponeras kan innebära en ökning 
av lösta mineraler i det cirkulerade vattnet. Avsättningar 
i värmeväxlare och i värmepumpar kan orsaka driftsstörningar. 
Anordningar för att fälla urlakade mineraler bör dock kunna 
åstadkommas. 

Problem som orsakas av igenväxt av organisk karaktär bör 
också kunna avhjälpas. Rensning av vattensystemet från orga
niskt material kant ex göras genom forcerad spolning eller 
med kemiska preparat. Underhåll av denna karaktär kan lämpli
gast göras under lagrets 11 viloperiod 11 efter urladdning. 
Andra typer av störningar som blir mer accentuerade i upp
spräckta lager är oönskade läckage till omgivande grundvat
ten. 
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Några sätt att förebygga dessa läckage är bl a: 

@ Noggranna geologiska och hydrologiska förundersök
ningar 

~ Cementinjektering av uppspruckna och otäta partier 
i lagrets närhet 

I hydrauliskt uppspräckta och/eller sprängda lager kommer 
inte vattenströmningen att ske så likformigt som i konventio
nella borrhålslager. Om variationen i vattenströmning mellan 
borrhålen blir stor medför detta effekt- och energiförluster. 
Genom förnyad uppspräckning kan evenutellt vissa cirkulations
störningar rättas till även sedan lagret tagits i drift. 
Effekten av cirkulationsstörningar bör simuleras i datakör
ningar så att kostnaderna för eventuella energi- eller ef
fektförluster kan tas med vid kostnadskalkylering av dessa 
lagertyper. I kap 3 har kostnader för dessa lagertyper sam
manställts och där har en grov uppskattning av extrakostnader 
somt ex cirkulationsstörningar gjorts. 
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3. KOSTNADSBEDÖMNINGAR 

3.1 Utgångspunkter 

Ett av rapportens syften har varit att finna möjligheter 
till sänkta produktionskostnader och därmed åstadkomma kon
kurrenskraftiga värmelager. I projektet har sprickinitiering 
genom hydraulisk uppspräckning, sprängning och termisk sprick
initiering studerats. 

Kostnaderna för att åstadkomma uppspräckning har i grova 
drag beräknats för den studerade modellen. Ökade lagringskost
nader i driftstadiet har uppskattats så att en diskussion 
kan föras om huruvida besparingen i samband med uppspräckning 
kan uppväga de kända och okända kostnader som kommer att 
drabba dessa lagertyper. En cirkulation mellan borrhålen 
ger en lägre produktionskostnad genom den besparing av rör 
i borrhål som görs. Denna inbesparing har uppskattats till 
60-80 kr per meter borrhål och utgör samtidigt den övre grän
sen för vad uppspräckning totalt får kosta. 

Jämförelser mellan de olika uppspräckningsförfarandena görs 
i tabell 3.1. Kostnaderna har omräknats till kr per meter 
borrhål, bl a för att förenkla kostnadsbilden. 

3.2 Hydraulisk uppspräckning 

Kostnadsbedömning 

Följande kostnadsbedömning är baserad på konventionellt upp
spräckningsförfarande, dvs med uppspräckning utan någon kon
troll eller styrning av sprickutbredningen. Förutom kostnader 
för den hydrauliska uppspräckningen har kostnader för injekte
ring av distansmedel, rensning och kontroll av flödeskanaler 
tagits med. 

Arbetsmoment Kostnad tkr 

Uppspräckning i 144 borrhål 
2 man x 40 dagar a 1 500 kr/dag 120 

Rensning - renpumpning av över
skott av distansmedel 
2 man x 10 dagar a 1 500 kr/dag 30 

Kontroll av genomströmning 25 

Utrustningskostnad 40 
215 

Oförutsett 15% 32 
Totalt 247 
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För- och nackdelar med hydraulisk uppspräckning 

Metodens fördelar ligger i den relativt låga utförandekostna
den och den ringa miljöpåverkan. Uppspräckningskostnaden 
blir ca 32 kr per meter borrhål i lagret. Nackdelarna består 
av osäkerheter om genomströmningsförhållandena i brukstadiet, 
tex igensättning av sprickor eller partiella cirkulations
störningar. 

Konsekvenserna och kostnaderna vid bortfall av vissa värme
ledningskanaler är svåröverskådliga och måste därför beräknas 
i datasimuleringar. Dessa kan emellertid inte göras förrän 
erfarenheter från praktiska uppspräckningsförsök har erhål
lits. 

Kostnaden för utförandet är ca 32 kr/borrmeter och inbespara
de kostnaden för innerrör i borrhål är 60-80 kr/borrmeter. 
Mellanskillnaden skall alltså uppväga eventuellt försämrade 
energi- och effekttekniska egenskaper i dagsläget samt even
tuella igensättningar i framtiden. 

I större borrhålslager med djupare borrhål blir kostnaden 
för uppspräckning relativt sett lägre. För ett lager med 
dubbelt så djupa borrhål blir följaktligen uppspräckningskost
naden bara 15 kr/borrmeter. Då bergspänningarna ökar mot 
djupet kan emellertid den hydrauliska uppspräckningen försvå
ras. 

Kostnaden för igensättningar, som beror av sedimentation 
av utlösta mineraler eller biolgiskt betingad igenväxt, blir 
troligtvis förhållandevis låg. Genom att utnyttja befintligt 
ledningssystem och ansluta någon utrustning för högtrycksspol
ning borde lagret kunna renspolas tex innan inlagring av 
värme görs. 

3.3 Uppspräckning med sprängning 

Kostnadsbedömning 

Som underlag för kostnadsbedömningen har använts en studie 
utförd av Nitro Consult AB (se bilaga 1). 

Nitro Consult AB har arbetat med en lagermodell som bygger 
på parallellborrade hål med en plan bottenyta. Den modifie
ring som senare gjorts i detta projekt innebär att borrhålen 
avslutas på olika djup så att en trattform åstadkoms i lagrets 
botten, se fig 15. 
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Fig 15. Borrhålslager med konventionellt utseende (A) dvs 
plan bottenyta och den i denna rapport 
använda modellen med konformad bottendel (B). 

Här förutsätts att uppspräckning genom sprängning används 
som komplement till hydraulisk uppspräckning. I ett första 
steg utförs sprängning i borrhålen för vattencirkulation 
(tidigare hydrauliskt spräckta). Om effekten inte blir till
räcklig får sprängning dessutom utföras i snedborrade extra 
borrhål. Kalkylen blir då följande. 

Arbetsmoment Kostnad tkr 

Steg 1 
Sprängning i borrhål för vatten
cirkulation 

Planering, läckagekontroll, 
Sprängningskostnad 144 st a 300 kr 43 

extra sprängning 60 
103 

Oförutsett 15% 15 
Totalt steg 1 118 

Steg 2 
Sprängning i extra borrhål 
Borrning, ~102 mm 

Sprängnings kostnad 

Planering, läckagekontroll, 

40 st a 5 000 kr 200 

40 st a 500 kr 20 

extra sprängning 40 
260 

Oförutsett 15% 40 
Totalt steg 2 300 

Totalt steg 1 + 2 418 
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För- och nackdelar med sprickplansbildning genom sprängning 

Då sprängningarnas funktion är att förbättra permeabiliteten 
ytterligare efter hydraulisk spräckning är det svårt att 
ekonomiskt värdera ökningen i permeabilitet och den minskade 
risken för igensättningar av enskilda värmekanaler. Kostnaden 
för sprängning blir 15-55 kr/m, se kostnadsjämförelse i tabell 
3.1. 

Sprängningar ger miljöpåverkan i form av markvibrationer 
och viss förorening av grundvatten. Eftersom värmelager till 
stor del kommer att anläggas i befintlig bebyggelse måste 
hänsyn tas till dessa miljögrepp. Uppkomsten av markvibratio
ner vid anläggningsarbeten i bebyggelse medför oftast extra 
kostnader, inte minst genom det arbete som åtgår för att 
gardera sig mot klagomål. 

3.4 Termisk uppspräckning 

Kostnadsbedömning 

Uppspräckningsalternativet, som innehåller en uppvärmningsdel 
innan den volymminskande nerkylningen görs, är i dagsläget 
svårbedömt från ekonomisk synpunkt. Kostnaden för den uppvärm
ning som görs för att förbättra uppsprickningsmöjligheterna 
kant ex ses som en del i den initialuppvärmningskostnad 
som lagret totalt behöver. 

Arbetsmoment Kostnad tkr 

Förvärmning av lagrets bottendel, ca 12 m. 
Arbetstid 40 mandagar a 1 500 kr 60 

Värmekostnaden för 50% av bergvolymen 
enligt fig 13 blir 112 000 kr. Av 
denna summa kan överslagsmässigt 100% 
beräknas bli förluster, dvs kostnaden 
för uppspräckning blir 112 

Maskinhyror 20 dagar a 2 000 kr 40 

Kylning - uppspräckning, 2 x 45 mandagar 135 
Injektering av distanshållande medel 
Kontroll, TV-granskning, renspolning 

20 
25 

Vattenförlustmätning, flödeskontroll 40 
Maskinhyror 40 
Energikostnad övrigt 25 

~ 

Oförutsett 15% 75 
Tota 1t 572 
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Om uträkningen görs utgående från bergmassans ursprungstempe
ratur bör kostnaden bli: 

tkr 

Kylning- uppspräckning, 2 x 45 mandagar 135 
Injektering av distanshållande medel 20 
Kontroll, TV-granskning, renspolning 25 
Vattenförlustmätning, flödeskontroll 40 
Maskinhyror 40 
Energi kostnad 30 

290 

Oförutsett 15% 44 
Totalt 334 

Bedömning av för- och nackdelar 

Till nackdelarna vid termisk sprickinitiering hör osäkerhets
momenten tex: 

0 troligtvis ett begränsat antal sprickor - 1 eller 
2 i lagrets bottenzon 

0 bergvolymen ovanför bottendelen kan genom sin upp
spruckenhet fungera som fjädrande, varvid inga spric
kor bildas i det önskade avsnittet; uppvärmnings
försök i granit i Stripa visade bl a att denna typ 
av spänningsutjämning kan äga rum 

0 spänningsbilden i berget för bergvolymen kan vara 
avgörande för hur framgångsrika sprickinitieringarna 
bl i r 

o sprickutbredningen begränsas till en zon i närheten 
av borrhålet; sprickplan mellan borrhålen utbildas 
ej. 

Fördelarna, vid en jämförelse med sprängning, är mindre miljö
påverkan i form av vibrationer. 

Kostnaden för den termiska sprickinitieringen motsvarar upp
skattningsvis 43-75 kr/m borrhål. 

Nackdelarna och osäkerheterna med denna sprickinitieringsme
tod är stora. Sammantaget med höga utförandekostnader gör 
det att den renodlade hydrauliska uppspräckningen tills vida
re bör vara att föredra. 



Tabell 3.1 Kostnadsjämförelse mellan olika uppspräckningsalternativ 

Uppspräckni ngs Utförande Uppskattade Total kostnad 
tekni k kostnad ca ökade drifts kr/m borrhål (b) 

kr/m borrhål kostnader 
kr/m borrhål 

Hydraulisk 32 5 - 15 37 - 47 
uppspräckning 

Sprängning, steg 1 15 a) a) 
Sprängning, steg 1+2 55 

Hydraulisk upp-
spräckning+ 
spränging 47 - 87 5 - 10 52 - 97 

Termisk spri ek-
initiering 43 - 75 5 - 20 48 - 95 

a) Sprängningen svarar inte ensam för det totala uppspräckningsförfarandet utan utgör 
en förbättring av genomströmningen efter tex hydraulisk uppspräckning. 

b) Skall ses mot den kostnad som faller bort ca 70 kr/m borrhål. 
w .C) 
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3.5 Kostnadsjämförelse 

Framräknade kostnader i kr/m borrhål för de olika uppspräck
ningsalternativen har ställts samman i tabell 3.1. 

Sammanställningen visar att det bara är uppspräckning genom 
hydrauliskt övertryck i borrhål som har en möjlighet till 
positivt ekonomiskt utfall. Naturligtvis måste siffrorna 
tolkas med viss försiktighet då verkliga kostnader bara upp
skattats. Om tekniken med hydraulisk uppspräckning användes 
i stora värmelager, tex med en bergvolym på 1 000 000 m3 

, 

blir de absoluta besparingarna betydande. Ett sådant lager 
skulle kunna utföras ca 2,5 miljoner kronor billigare än 
konventionella lager med rör i borrhål. 

Beräkningarna av det ekonomiska utfallet för uppspräckta 
lager innehåller flera osäkerheter tex: 

o inhomogena flöden i lagret orsakat av skillnader i 
genomsläpplighet hos de olika sprickplanen; följden 
av detta kan bli energi- och effektförluster 

o igensättningar till följd av igenväxt eller mineral
utlakning/fällning. 

4. FÖRSLAG TILL VIDAREUTVECKLING 

Om en hydrauliskt uppspräckt bottendel i borrhålslager kan 
utföras och fungera utan större driftsstörningar, torde an
läggningskostnaden för lagret kunna minskas med ca 20% (till 
lagret räknas då ej värmeväxlare, styrsystem och värmepump). 

I relation till ett komplett energisystem, där kostnaden för 
lagret utgör 25-30%, blir kostnadsreduktionen ca 5%. En vidare
utveckling av lagerdelen torde då bli intressant först sedan 
man undersökt om det inte finns andra systemdelar i ett lager
system, tex värmepump, kulvert och solfångare, som har större 
utvecklingspotential. 

Om den ovan redovisade kostnadsreduktionen för lagret bedöms 
som attraktiv blir det meningsfullt med fortsatt utvecklings
arbete av uppspräckningstekniken. Detta bör inriktas på: 

o utrustning för uppspräckning i borrhålslager 

o framtagning av lämpligt medel för distanshållning 
0 praktiska uppspräckningsförsök inkluderande styrning 

av uppspräckning. 



32. 

LITTERATUR 

Andersson, S., Eriksson, A. &Tollin, J., 1981. Borrhålsla
ger i berg för säsonslagring av värme. BFR Rapport R66:1981. 

Backlund, m fl, 1980. Ackumulering av värme i berg. Litte
raturstudier, teknik och ekonomi. BFR Rapport R124:1980. 

Bligh, T.P., 1974. Principles of breaking rock using light 
pressure gases. Advances in rock mechanics, Report of 
current Research. Bol II, Part B. Dewer 1974. 

Castillo, E., 1972. Mathematical model for two-dimensional 
percolation through fissured rock. Proceedings Stuttgart 
1972. 

Chernyshev, S.N., 1972. Estimation of the permeability of 
the jointy rocks in massif. Proceedings Stuttgart 1972. 

Classon, T. &Ronge, B., 1982. Vattenkemiska problem vid 
varmvattenlagring i bergborrhålslager i Luleå. CTH, publ 
A40. 

Daneshy, A.A., 1973. Three-dimensional propagating of hyd
raulic fractures extending from open holes. Fifteenth 
symposium on Rock Mechanics. Custer Safe Part SO 1973. 

Darin, S.R. &Huitt, J.L., 1959. Effect at a partial unono
layer of propping agent on fracture flow capacity. 34th 
annual fall meeting of SPE, 1959, Dallas. 

Dusseault, B.M., 1980. The behaviour of hydraulically in
duced fractures in oil sands. Underground Rock Engineering 
Toronto 1980. 

Hyden, H., Matsson, L-0. &Rune, L-A., 1983. Säsongslagring 
av solenergi genom borrhålslager i berg. BFR Rapport 
R14:1983. 

Larsson, B., Fridh, B. &Haag, ö., 1983. Hydroc-värmelager 
berg. CTH Göteborgs Universitet, Geologiska Inst. Publ. 

B222 1983. 

Maimson, B.C. &Lee, C.F., 1980. Hydrofracturing stress de
terminations at darlington, Ontario. Underground Rock 
Engineering. Toronto 1980, s 42-50. 

i 



33. 

McKee, C.R., Hanson, M.C. &Terhune, R.W., 1977. Permeability 
from single and multiple detonations in bore holes. In situ 
I 1977. S 37-73. 

Mizuta, Y. &Kobayashi, H., 1980. A study of inclined hydrau
lic fracturing in brittle and impermeable rock. Underground 
Rock Engineering. Toronto 1980. 

Nordell, B. &Johansson, B., 1980. Berglager en anläggning 
för säsongslagring av värme. TULEA 1980:14. 

Nordell, B. et al, 1984. Fracturing of a pilot plant for bore
hole heat storage in rockat Luleå, Sweden. Swedish Council 
for Building Research. 

Pegler, A.V., 1967. A laboratory study of the fracturing of 
rocks by hydraulic pressure. Nineth symposium on rock mecha
nics. Golden Colorado, 1967. 

Sharp, J.C. &Maini, Y.N.T., 1972. Fundamental considerations 
on the hydraulic characteristics of joints in rock. Procee
dings Stuttgart 1972. 

Thrumalai, K. &Cheung, J.B., 1974. Combined thermal energy 
processes for hard rock fragmentation. Reports of current 
research. Vol II, Part B Denver 1974. 

Wijk, G., 1982. Simple strength tests on and hydraulic frac
turing of rock material. Sue Defo, Report DS 1982:10. 



Nitro Consult AB BILAGA 1:1 

FÖRSTUDIE BETRÄFFANDE MÖJLIGHETEN 

ATT MEDELST SPRÄNGNING ÅSTADKOMMA 

ÖPPNA SPRICKSYSTEM MELLAN BORRHÅL 

I BOTTEN PÅ ETT BORRHÅLSVÄRMELAGER 

Rapport NCS 84:42 

Uppdragsgivare: Statens Geotekniska Institut 

NITRO CONSULT AB 

Stockholmsavdelningen 

Conny Sjöberg 

13 april 1984 



Nitro Consult AB 
Reg Daturn!date Sida1page 

NCS 84:42 84.04.13 1: 2 

FÖRSTUDIE BETRÄFFANDE MÖJLIGHETEN ATT MEDELST SPRÄNGNING 

ÄSTADKOMMA ÖPPNA SPRICKSYSTEM MELLAN BORRHÄL I BOTTEN 

PA ETT BORRHÄLSYÄRMELAGER. 

Beställare: 

Statens Geotekniska Institut 

Olaus Magnus väg 35 
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genom Alf Lindmark 

Uppdrag: 

◊ Att utföra en förstudie beträffande möjligheten att medelst sprängning 

åstadkomma öppna spricksystem mellan borrhål i botten på ett 

ca 4-0 m djupt borrhålsvärmelager i berg. 

◊ Att bedöma den max tillåtna samverkande laddningen så att 

ovanpå.liggande bebyggelse ej skadas av markvibrationer. 

◊ Att bedöma största hålavstånd för att uppnå öppna spricksystem 

mellan borrhålen. 

◊ Att ange lämplig håldiameter för borrhålslagret. 

◊ Att ange lämpliga produkter för sprängning. 

◊ Att göra en grov kostnadsbedömning av uppspräckning medelst 

sprängning. 
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Förutsättningar: 

I en lämplig bergplint (kristallin berggrund-urberget) planeras att 

utföra ca 250 st 40 m djupa borrhål för ett värmelager, borrhålslager. 

Borrhålslagret skall kunna utföras i omedelbar närhet till bebyggelse. 

I botten på borrhålslagret vill man åstadkomma ett spricksystem 

så att vatten kan flöda mellan hälen, Borrhålens c/c-avstånd skall 

vara 2 m alt. 4 m. 

Underlag: 

1. Lagring av värme i mark vid temperatur. BFR-seminarium 

december 1982. 

Byggforskningsrådets rapport R 105: 1983. 

2. Langefors-Kihlström, 1979. The Modern Technique of Rock 

Blasting, Third Edition. 

3. Holmberg R, m.fl 1982. Vibrationer i samband med trafik- och 

byggverksamhet. 

Rapport T 43: 1982, Statens R för byggnadsforskning, 

4. Nitro Nobels produktinformation. 

5. Holmberg R, Persson P.A. General Report. Theme D-Rock Dynamics, 

ISRM 115th Int. Congress on Rock Mechanics11 1982 in Melbourne. 

6. Diskussioner med Mohinder Saund, Atlas Copco MCT AB beträffande 

borrning 
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Borrning: 

För att kunna borra rationellt och erhålla relativt raka hål (max 

avvikelse 2 %) så bör man använda en sänkborrmaskin typ Coop 32 

med minsta håldiameter = (/J 76 mm, eller den nya borrkronan för 

rakare borrhål 11Gide Bit" som också har en minsta håldiameter på 

(/J 76 mm för aktuellt håldjup. Det innebär att borrhålen måste borras 

med en minsta håldiameter på (/J 76 mm. För att uppnå full effekt 

vid "förspräckningstekniken" (se sprängningsförfarande) så får man 

eventuellt öka håldiametern till (/J 102 mm. 

Man bedömer att borrningskapaciteten per borrvagn för Coop 32 

är ca 100 bm/dag och för hydraulborraggregat med 11Gide Bit" borrkrona 

ca 200 bm/dag. 

Markvibrationer: 

Byggnader i bra skick grundlagda på berg kan motstå en vibrationsnivå 

med en partikelhastighet på v = 50 mm/s enligt svenska rekommenda

tioner. För byggnader med vibrationskänsligare material såsom lättbetong 

eller kalksandsten rekommenderas en svängningshastighet på v = 35 mm/s. 

Enligt vår erfarenhet skulle man kunna använda en samverkande 

laddning av Q = 18 kg resp Q = 9 kg på 40 m djup med vattenfyllda 

hål utan att ovan relaterade gränsvärden skall överskridas. Vibrations

överföringen är starkt beroende av rådande geologi och grundläggnings

sätt för byggnaden men som ett riktvärde vid denna förstudie kan 

angivna laddningar användas. 

Om vibrationskänslig utrustning, t ex datorer, finns i fastigheterna 

kan sprängning ej utföras om de känsliga datorenheterna ej först 

vibrationsisoleras. Syneförrättning samt vibrationskontroll under 

sprängningarna måste utföras enligt Svensk Byggnorm (SBN 80). 
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Sprängningsförfarande: 

För att åstadkomma vertikala sprickor mellan borrhål i konturen 

vid bergsprängning använder man normalt 11förspräckningsmetoden". 

Förspräckning är en speciell variant av slätsprängning där konturhålen 

sprängs före huvudsalvan. Avsikten är att berget vid sprängning 

av huvudsalvan skall brytas loss mot den förspräckta sprickan utan 

att skada bakomvarande berg. Det innebär att man använder en låg 

laddningskoncentration (laddning/m borrhål} för att ej skada kvarvarande 

berg vid förspräckning. Normalt hålavstånd som rekommenderas vid 

vägskärningar är 1.0 m med en laddningskoncentration på ca 0.33 kg/m 

i Dynamex viktstyrka. Detta gäller då för borrhål f/J 51 mm upp till 

ca 10 m djup ovan vatten och momentan (samtidig) detonation för 

minst 4 borrhål. 

Förspräckning under vatten är ej så vanlig, men har utförts någon 

gång med som man bedömde relativt gott resultat. 

I detta fall är borrhålen minst f/J 76 mm, 40 m djupa och förmodligen 

vattenfyllda. Det innebär bl a att man måste använda ett sprängämne 

som säkert detonerar på 40 m vattendjup, men också att effekten 

av förspräckningen (sprickans längd) försämras. 

Ett sprängämne som fungerar bra på detta djup är Emulite 150 och 

som i dag tillverkas i en minsta dimension av r/J 50 mm och 550 mm 

längd i plastslangar. Denna laddning ger en laddningskoncentration 

av 2.,25 kg/m i Dynamex viktstyrka. 

Emulite 150 finns även i dimensionerna f/J 55 x 550 och f/J 60 x 550 mm 

med laddningskoncentrationen 2,7 resp 3,22 kg/m i Dynamex viktstyrka. 

Även Dynamex AM går att använda. 

I "Rock Blasting" (2) rekommenderas en håldiameter av r/J 200 mm 

och en laddningskoncentration av 3.0 kg/m för att erhålla en spricka 

vid hålavståndet 1.5 - 2.1 m. Vi bedömer att man måste borra r/J 102 mm 

hål för att lyckas med förspräckning på 2 m hålavstånd. 

https://84.04.13
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Det är en svår avvägning att välja lämplig laddningskoncentration, 

då man dels säkert vill nå med en öppen spricka mellan hålen vars 

avstånd p g a felborrning kan variera mellan ca 1.0 - 3.0 m och dels 

vill ha en minimal laddning för att minska uppkrossningszonen runt 

borrhålet för att minska finmaterial som kan täppa till sprickorna. · 

En tredje parameter är vibrationsnivån som begränsar laddningskon

centrationen då man behöver en viss längd av laddningen för att 

förspräckning skall fungera. 

Alt. med ett hålavstånd på c/c 4 m är ej realistiskt med förspräck

ningsmetoden. 

I denna förstudie räknar vi med att 3 st laddningar på ~ 55 x 550 mm, 

totalt ca 4.5 kg/hål skall användas, Minst två hål måste detonera 

samtidigt vilket innebär en samverkande laddning på 9 kg. Då större 

laddning kan tillåtas spränges flera hål momentant. 

Kravet på momentan laddning innebär att initiering måste utföras 

med precisionssprängkapslar eller pentylstubin. 

Försök pågår bl a att med RSV-laddningar (RSV = riktad sprängverkan) 

uppnå sprickor mellan borrhål. Provsprängningar har utförts vid projektet 

"Bottenuppspräckning av försöksvärmelager i Luleån. 

Andra försök att rikta sprickutbredningen vid borrhålsladdningar 

pågår hos Nitro Nobel. 

Ett sätt att erhålla jämnare och öppna sprickor från sprängningen 

är att blanda in distanskulor i sprängämnet som vid detonationen 

slungas ut i sprickorna och bibehåller dem öppna, 

Om förspräckningsmetoden fungerar då man ej låter sprickan nå 

upp till överytan på berget måste utprovas praktiskt. 

https://84.04.13
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Kostnadsbedömning för ett 250-hålslager: 

En grov uppskattning av kostnader för laddnings- och sprängningsarb~tet 

redovisas här nedan; 

1. _ A~g_ärder vid sprän~nin~ intill beby&_~else 

◊ Riskanalys 

◊ Syneförrättning 

◊ Vibrationskontroll 

◊ (Vibrationsisolering ej inräknat) 

Dessa kostnader varierar mycket vid olika objekt men som ett riktvärde 

uppskattar vi kostnaderna till ca 15.000:-

(En vibrationsisolering kan kosta mellan 10.000 - l 00.000:- beroende 

på antal enheter som skall isoleras). 

2. _ Laddnin$1 koep}in~ och_sprängnin~ 

◊ Arbetslöner sprängare 

◊ Ansvarig arbetsledare 

◊ Sprängämne och tändmedel 

◊ Täckningsmaterial, sprängfilt el. dylikt. 

Vi bedömer grovt att dessa kostnader belöper sig till ca 60.000:-

Total kostnad ca 75.000:- eller ca 300:-/häl 

exkl. resor, traktamente eller mervärdeskatt. 

NITRO CONSUL T AB 
Stockholmsavdelningen 

;;1/14, ,,1 ("'k I{ 0 
{_,(7/1/1./{/i,1' <f ['.,C~1:.c ~·1 

v I 
Conny Sjöberg 
Chefskonsult 
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