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Sammanfattning
En definition av fyllningsdamm är att det är en uppbyggd konstruktion för
vattenreglering. Dess huvudsakliga funktion är att dämma upp dvs. lagra vatten i
den reservoar som bildas uppströms dammen.
Höga säkerhetskrav ställs med hänsyn till risken för dammskador eller
dammbrott samt vilka konsekvenser det kan ge på miljön, inverkan på
bebyggelse och anläggningar i närområdet och längs älvdalen. Som en del i
dammsäkerhetsåtgärderna finns behovet att komplettera instrumenteringen av
dammarna med syfte att denna komplettering åtminstone ska nå upp till den
lägsta nivå som anvisas i RIDAS.
Det som däremot inte finns beskrivet i RIDAS är hur installationen av
mätutrustningen i fyllningsdammar skall utföras. Installationsarbetet har i många
delar avgörande betydelse för den framtida kvaliteten på mätresultaten. Borrning
i en fyllningsdamm är ett känsligt arbete eftersom spolmediet kan orsaka skador
på tätzoner utsatta för ensidigt vattentryck.
I föreliggande examensarbete har en litteratur- och fältstudie utförts på vilka
borrmetoder som är lämpliga för dammapplikationer, vilka som används idag
för instrumentering av dammar och hur arbetet med dessa metoder utförs.
Studien visar att val av borrmetod och spolmedium styrs av var i dammen
borrning skall ske. Det spolmedium man använder för att rensa borrkax från
borrhålet påverkar jordmaterialet runt borrkronan i olika stor utsträckning. Detta
beror till stor del på permeabiliteten hos det material man borrar i. Luft kräver
större flödeshastighet för effektiv spolning av borrkax än vatten eller någon
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annan form av borrvätska. Högre flödeshastighet ger större påverkan på det
jordmaterial som genomborras.
Vid borrning i tätkärnan faller valet av borrmetod på någon av de metoder som
gör det möjligt att driva ner foderrör genom att tillföra så lite spoltryck som
möjligt till den omgivande jordfyllningen, exempelvis OD- och DR-borrning.
Excentriska/koncentriska metoder kan vara direkt olämpliga att använda i en
filterzon som är tryckkänslig men vara lämplig för foderrörsdrivning i en
stödfyllning som inte är lika känslig för trycksättning. Undantaget
Wassarametoden som med sitt låga spoltryck kan användas i en filterzon.
Borrledaren och kontrollanten, skall ha kunskap om en damms uppbyggnad,
material, zoner och vilka risker som är förenade med borrning i en
fyllningsdamm. Detta för att minska riskerna för att åsamka fyllningsdammen
skada under utförandet av borrningsarbetet.
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Summary
An embankment dam can be defined as a construction/barrier that impounds
water. It’s main function is to collect water i.e. store water in the reservoir
formed upstream of the dam.
High safety standards is required with regard to the risk of damage to the dam or
dam failure and the consequences it can bring to the environment, impact on
buildings and facilities in the immediate area and along the river valley. As a
part of the dam safety measures is the need to supplement the instrumentation of
the dams. The aim off this supplement should at least reach the minimum level
specified by RIDAS.
However, what is not covered in RIDAS is how the installation of measuring
equipment in embankment dams should be performed. Installation work is in
many parts critical to the future quality of measurement results. Drilling in an
embankment dam is a delicate job because use of water, air or any other drilling
additives can cause damage to central parts of the dam that are subjected to
unilateral water pressure.
In this thesis, a literature and field study are conducted about the drilling
methods that are suitable for embankment dams and those that are currently used
for instrumentation of dams as well as how the work with these methods is
carried out.
The study shows that the choice of drilling method and drilling fluid is
determined by the location of the borehole. The circulating media used to
remove drill cuttings, affects soil material around the borehole to varying
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degrees. This largely depends on the permeability of the material that the
drilling take place in. Air requires greater flow rate for efficient flushing of drill
cuttings than water or any other type of drilling fluid. Higher flow rate gives a
greater impact on the soil formation.
The methods of choice when advancing a drill hole through an embankment to
set casing should fall on one of those methods that adds as little pressure from
circulating media as possible to the surrounding soil formation, such as OD- and
DR-drilling.
Eccentric/concentric methods can be very inappropriate to use in a filter zone
which is sensitive to pressurization, but it may be appropriate to use to set casing
in supporting fill that is not sensitive to pressurization. An exception is the
Wassara method, that with its low flow rate, can be used in a filter zone.
Both a drill engineer and a geotechnical engineer that works as a controller,
must have knowledge of the construction of a dam, material, different zones and
the risks associated with the drilling procedures of an embankment dam. This is
to reduce the risk of dealing causing to the dam during execution of drilling
work.
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1

Inledning

Författaren berättar kortfattat om bakgrund och syfte med föreliggande
examensarbete.

1.1

Bakgrund

Dammsäkerhetsarbetet i Sverige är under ständig utveckling och just nu sker
dammsäkerhetshöjande åtgärder på alla dammar i konsekvensklass 1 i våra
vattendrag. Dammar ska dimensioneras för att klara ett vattenflöde som
återkommer en gång var 10 000: e år.
Som en del av detta säkerhetsarbete finns ett behov av att komplettera
instrumenteringen av våra dammar.
RIDAS, kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, som kom till i februari
1997, som ett led i att behovet av gemensamma dammsäkerhetsriktlinjer växte,
behandlar det övervakningsbehov av fyllningsdammar som finns idag.
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Det som inte finns beskrivet i RIDAS är hur installationen av mätutrustningen
skall gå till. Borrning i en fyllningsdamm är ett känsligt arbete eftersom de
spolningsmedium som används kan orsaka skador på tätzoner i dammen och att
installationen i sig kan orsaka läckvägar för vatten och ge upphov till inre
erosion.
Föreliggande examensarbete omfattar studier av fyllningsdammar och
borrmetoder som används för installation av den instrumentering som RIDAS
föreskriver.
1.2

Syfte

Det övergripande syftet med examensarbetet är att identifiera möjliga
nyckelfaktorer vid val av borrmetod, spolmedium och arbetsmetod för att
minimera risken att skador på fyllningsdammen skall uppstå vid
installationsarbeten.
Resultatet av arbetet kan vara en hjälp vid planering av framtida
installationsarbeten i fyllningsdammar.
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2

Fyllningsdammar

Detta kapitel ska ge läsaren en inblick i fyllningsdammens funktion och
uppbyggnad. Beskriva de olika zonerna i en fyllningsdamm, dess syfte och
funktionalitet.

2.1 Allmänt
Man har genom många årtusenden byggt dammar för bevattning, vattenreglering, översvämningsskydd, vattenförsörjning, energiförsörjning samt
deponier. Enligt länsstyrelsens registreringar finns det ca 6000 dammar av
varierande storlek och ålder i Sverige. Det är dock endast en liten del av dessa
som används idag.
En definition av fyllningsdamm är att det är en byggd konstruktion för
vattenreglering. Huvudsakligen delas fyllningsdammar in i jord- och
stenfyllningsdammar. Valet av material till dammen beror på tillgången av
material på byggplatsen. I vissa projekt finns god tillgång av jord och i andra
finns god tillgång på sten eller sprängsten.
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Den vanligaste dammtypen i Sverige är filtrerade stenfyllningsdammar, dvs. de
har en tätande zon som omges av en dränerande zon (filter) och en yttre zon med
stödfyllning. En orsak till det är att vår berggrund ofta ligger nära markytan och
är av god kvalitet. Uppbyggnaden av dammkroppen i en stenfyllningsdamm är i
princip den samma som i uppbyggnaden av dammkroppen i en jordfyllningsdamm, RIDAS (2002).
2.2 Funktion
Som tidigare nämnts så är fyllningsdammen en byggd konstruktion för
vattenreglering. Dess huvudsakliga funktion är att dämma upp dvs. lagra vatten i
den reservoar som bildas uppströms dammen. Genom att fånga upp och lagra
smält- och regnvatten under vår, sommar och höst säkerställs elproduktionen
vintertid.
2.3 Konstruktiv utformning
Designen av fyllningsdammen anpassas efter de hydrologiska, geologiska och
topografiska förutsättningarna som råder på den tänkta byggplatsen, Kjærnsli
(1992). Höga säkerhetskrav ställs med hänsyn till risken för dammskador eller
dammbrott samt vilka konsekvenser det kan ge på miljön, inverkan på
bebyggelse och anläggningar i närområdet och längs älvdalen, Vattenfall (1987).
De gamla homogena dammkonstruktionerna saknar ofta dränerande lager och
detta medförde bl.a. läckage genom dammen, sättningar och materialtransport
pga. läckage. Därför utvecklades typer av zonerade fyllningsdammar med olika
tätande lager, filter, dränerande lager och stödzoner, figur 2-1. Dessa zoner i
dammen har olika egenskaper och fungerar främst som:
• en tätande zon som begränsar vattenströmningen genom dammen
• filterzoner som hindrar transport av finmaterial från den tätande zonen
samt kontrollerar uppbyggnad av portryck i nedströmsslänten
• stödjande zoner som ger dammen dess stabilitet
• erosionsskydd ytterst på slänterna som skyddar mot angrepp från vågor, is
och regn.
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Figur 2-1 1. Tätkärna; 2. Finfilter; 3. Mellanfilter; 4. Grovfilter; 5. Stödfyllning;
6. Injektering; 7. Ev. särskild yttätning; 8. Erosionsskydd; 9. Dammkrön;
10. Tåförstärkning

2.3.1 Grundläggning
Grundläggningen bestäms av materialet på grundläggningsnivån. Grundläggning
mot berg är något man strävar efter men det är inte alltid det är möjligt. Om
mäktigheten på det jordlager som täcker berget är för stort så måste grundläggning ske mot den befintliga jorden, Kjærnsli (1992).
Om jorden där man planerar sin grundläggning av dammen är mer genomsläpplig än planerad ovanpåliggande tätkärna ska man säkerställa att grundläggningen och kontakten mellan damm och undergrund blir minst lika säker
med hänsyn till risken för inre erosion som ovanpåliggande fyllningsdamm,
Vattenfall (1987). Detta kan åstadkommas genom att vidta vissa åtgärder såsom:
• tätmatta av morän uppströms tätkärnan för att förlänga läckvägen och på
så sätt minska gradienten i undergrunden
• tätskärm i form av tätdike, slitsmur eller injekteringsskärm för att minska
undergrundens genomsläpplighet
• dränageanordningar i form av filterlager, dränagediken och/eller brunnar.
Om man kan bestyrka att undergrunden har samma täthet som den planerade
tätkärnan så kan grundläggning ske direkt på jorden utan de åtgärder som
nämndes ovan. Här räcker det med att schakta fram markytan, avjämna den och
packa den på samma sätt som tätjordsfyllningen i övrigt, RIDAS (2002).
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Vid grundläggning på berg måste bergets kvalitet undersökas. Det gör man för
att veta vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå tillfredställande täthet i
berget. Ur grundläggningssynpunkt för en damm anses berget som tätt om
vattenförlusten är lägre än 1.0 l/min, m, MPa. Man undersöker förekomst av och
karaktär på sprickor, svaghetszoner och slag i berg, förslagsvis genom
ytinspektion och kärnborrning. För att kontaktytan mellan dammen och berget
ska bli så jämn som möjligt avjämnas ytan genom rensning, försiktig sprängning
eller betonggjutning.
Under tätkärnan och under filterzonen ska alla sprickor tätas. Är berget
uppsprucket så rensas berget och täcks med en betongplatta och ytinjekteras
inom området från uppströms till nedströms finfilter. Plattan förankras i berget
och fungerar som mottryck vid injektering så att sprickor i berget kan fyllas
ända upp mot betongplattan, Kjærnsli (1992).
Syftet med injektering är att minska läckningsförlusterna från magasinet, hålla
vattentrycket i bergsprickor och under dammens nedströmsdel under kontroll
samt att förstärka berget mot deformationer orsakat av lasten från dammen och
vattnet i magasinet. Vanligtvis minskar bergets genomsläpplighet med djupet
men i vissa bergarter kan genomsläppligheten vara oförändrad med djupet och
där blir effekten av en injekteringsskärm obetydlig och andra lösningar bör
beaktas. Det finns dock en gammal och konservativ regel som säger att: vid
tveksamhet – injektera!, Vattenfall (1987).
Allmänt eftersträvas att bergets sprickor under dammens tätkärna ska vara fyllda
med tätt och erosionsbeständigt material. Vidare bör nämnas att trots injektering
av berggrunden finns det risk för sprickutvidgning av bergssprickor pga.
påförandet av dammens egentyngd med stora tryck- och skjuvspänningar som
följd samt vid uppdämningen där stor horisontal belastning kommer att påverka
nedströmsdelen av dammen.
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2.3.2 Tätkärna
Tätkärnan är den centrala delen av en dammkonstruktion. Tätkärnans funktion
är att förhindra vattnet uppströms att rinna nedströms, en tätande zon som
begränsar vattenströmningen genom dammen.
Tätkärnan består oftast av morän, en vertikal betongvägg och på senare år har
även tätning av typen asfaltbetong använts. Asfaltbetongen utformas antingen
som en vertikal vägg eller som en tätning på uppströmsslänten av dammen,
RIDAS (2002).
Vanligt utomlands är en variant där uppströmssidan av stenfyllningsdammen är
täckt med ett betongdäck (concrete face rockfill dams, CFRD), Kjærnsli (1992).
Det material som används till största del i svenska fyllningsdammar och det
mest lämpade är månggraderad morän som är ett material med bra tätnings-,
packnings- och konsolideringsegenskaper. Moränen bör vara av siltig-sandig
typ, blockfattig och med måttlig stenhalt, RIDAS (2002).

Figur 2-2

Utläggning av morän med dumper och grävmaskin.
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Vid uppbyggnad av tätkärnan, figur 2-2, ska vattenkvoten hos moränen och
packningsgraden hållas inom specificerade gränser.
Dessa gränser skapar en acceptabel zon för densitet och vattenkvot som bör
tillämpas vid uppbyggnad av tätkärnan. I dammbyggnadssammanhang heter det
att moränen skall packas på den ”våta sidan” av optimal vattenkvot.
• vattenkvotens lägre gräns väljs till optimal vattenkvot bestämd enligt tung
laboratoriestampning
• vattenkvotens övre gräns bestäms så att tillräcklig bärighet fås för
packningsredskapet, här wopt+3 %
• krav på maximal luftporhalt anpassas till dammens känslighet för
sättningar. Normalt tillåts en luftporhalt av maximalt 10 %.
Vid en packning på ”våta sidan” minskar risken för sättningarna i moränen vid
första dämningen, dvs. när moränen vattenmättas första gången. Sättningar i
tätkärnan skall försöka undvikas eftersom dessa kan ge upphov till
upphängningar av tätkärnan i omgärdande filter och stödfyllning då dessa
material är mindre sättningsbenägna.
Gränserna för vattenkvoten vid packning av tätjord av morän på ”våta sidan”
visas i figur 2-3 nedan.
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Figur 2-3

Acceptabel zon för moränens tunghet för torrt material, vattenkvot och
luftporhalt vid packning (RIDAS 2002).

Resultatet av det packprov som tas på moränen i fält efter packning skall hamna
inom det gröna området i figur 2-3 för att bli godkänt. Om inte så får pallen
packas om, figur 2-4, och nytt prov tas innan man får fortsätta med utläggning
av ny pall av morän, RIDAS (2002).
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Figur 2-4

Packning av tätkärna med hjullastare och vält.

2.3.3 Filter
Dammens filterzoner utgör det för dammsäkerheten avgörande skyddet mot inre
erosion i samband med sprickor i tätkärnan. Inre erosion är enligt internationell
statistik orsaken till en stor andel av skador och dammbrott på fyllningsdammar.
Filtret skall förhindra urspolning av finmaterial från de materialzoner som de
skyddar och samtidigt tillåta relativt fri passage för det läckvattenflöde som
alltid finns genom dammen.
Med tanke på att filtret avgränsar material med olika egenskaper, såsom tätjord
(kärnan) och stenfyllning (släntskydd), bör filterreglerna vara uppfyllda med
avseende på bägge materialen. Förutom ett finfilter av sandigt material och ett
grovfilter av makadam så kan en övergångszon av finberg i stenfyllningen vara
nödvändig, Vattenfall (1987).
Om tätjorden består av lera, silt eller finkornig morän kan det vara nödvändigt
med tre filterskikt för att filterreglerna ska uppfyllas.
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Filterreglerna säger att filtermaterialet skall ha:
• avsevärt högre permeabilitet än basmaterialet för att vara dränerande
• tillräckligt små porer för att förhindra urspolning av finpartiklar i
basmaterialet
• begränsad stenstorlek för att inte separera under utläggning.
Nedströmsfiltret anses som det viktigaste filtret i en fyllningsdamm, dess
funktion är att både dränera och förhindra urspolning av tätkärnan.
Uppströmsfiltret uppgift är att förhindra urspolning åt uppströmssidan vid
varierande vattenstånd i dammen och plugga igen läckor som kan uppkomma i
tätkärnan och på så vis förhindra att erosionen sprider sig.
Utöver detta så har uppströmsfilter följande uppgifter:
• att skydda mot urspolning vid vågerosion
• att skydda mot tjälskjutning och flytning i tätjorden vid upptining
• att bilda en övergångszon mot tätjordens oftast sågtandade och
erosionskänsliga kontaktyta
• att fungera på samma sätt som nedströmsfiltret vid hastig nedsänkning av
magasinet.
Mellanfiltret brukar kunna uteslutas för att vattenströmningen mot
uppströmssidan är mer tillfällig än mot nedströmssidan medans fin- och
grovfilter utformas med samma krav som för nedströmssidan, RIDAS (2002).
2.3.4 Stödfyllning
Fyllningsdammars stabilitet bestäms till stor del av stödfyllningens hållfasthet
och släntlutning. Eventuella dränageanordningar och stödfyllningens täthet
påverkar också dammens stabilitet genom att portryckförändringar på grund av
hastig avsänkning av magasinet, i samband med läckage på grund av skador på
tätkärnan eller av det normala läckaget genom dammen förändrar stabiliteten.
En höjning av portrycken i stödfyllningen minskar stabiliteten för dammen.

11

Borr- och arbetsmetoder vid instrumentering av fyllningsdammar

Jämvikt ska råda mellan pådrivande och mothållande krafter samt moment i
möjliga glidytor så att stabiliteten i dammen mot utglidningar vid olika
belastningar blir tillfredsställda, Vattenfall (1987).
Tabell 2-1

Översikt över de olika belastningsfallen samt erforderlig säkerhetsfaktor
(RIDAS 2002).

Belastningsfall

Beskrivning

Säkerhetsfaktor

1

Färdig uppbyggnad av dammen innan
magasinet fyllts.

1.5

2

Normalt driftförhållande med
stationär strömning genom
dammkroppen.

1.5

3

Extrema driftförhållanden med
överdämning i samband med
dimensionerande flöde.

1.3

4

Efter snabb avsänkning av
vattenståndet.

1.3

Säkerhetsfaktorer listade i tabell 2-1 avser säkerheten på skjuvhållfastheten
längs glidytan.
Stödfyllningen skall ha nödvändig erosionsstabilitet för att tåla genomströmning
och utläckning av det vattenflöde som kan tänkas uppkomma under dammens
livslängd. Detta flöde kallas dimensionerande läckageflöde. Dammens
dränagekapacitet beror till stor del av utformningen och materialet vid dammtån.
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Figur 2-5 visar ett exempel på utformning av anslutning till naturlig jord för en
damm där dammtån på en jordfyllningsdamm dimensioneras för en
tvådimensionell utströmning, RIDAS (2002).

Figur 2-5

Utformning av skyddsvall där dammens stödfyllning är grundlagd på jord
(RIDAS 2002).

Skyddsvallen för dimensionerande läckage utformas så att hänsyn tas till
stödfyllningens grundläggning och dammens utformning.
Sättningarna måste hållas så små som möjligt, speciellt i nedströms stödfyllning,
för att undvika sprickbildning i stödfyllningen som medför försämrad stabilitet i
dammen.
Lämpligt material till stödfyllning är grovkornig friktionsjord eller sprängsten,
RIDAS (2002).
2.3.5 Erosionsskydd
Vanligtvis används sprängsten eller natursten som material för erosionsskydd på
både upp- och nedströms sida. Då det är svårt att finna natursten av den mängd
och lämplig storlek som behövs så är det nästan uteslutande sprängsten som
används idag.
För svenska fyllningsdammar rekommenderas att någon form av ordnat
erosionsskydd används. Med ordnat erosionsskydd menas att utläggning av
erosionsskyddet sker med hjälp av en grävmaskin, figur 2-6, så att föreskriven
släntlutning erhålls.
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Figur 2-6

Utläggning av erosionsskydd med grävmaskin, s.k. ordnat erosionsskydd.

En avgörande förutsättning för erosionsskyddets funktion är att underliggande
material inte kan passera ut genom mellanrummen mellan stenblocken.

Figur 2-7
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Principskiss för utformning av erosionsskydd (RIDAS 2002).
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Uppströmsslänten som ska klara påverkan av vågor, is och tjäle måste bestå av
stenar som är stora nog att motstå vågor och tillräckligt beständiga mot påverkan
av is, frost och vatten. Stenarna ska helt enkelt ligga stabilt. För att veta hur stora
stenar som ska användas måste våghöjder och vågkrafter beräknas. Skyddet ska
täcka den del av dammen som är utsatt för dessa krafter.
Nedströms erosionsskydd, figur 2-8, ska vara erosionssäkert mot snösmältning
och regn och tåla frost och is. En stenmatta nedströms dammtån kan vara
nödvändig om dammtån ligger på en jordgrund som skydd för underminering
genom erosion, RIDAS (2002).

Figur 2-8

Erosionsskydd på nedströmssidan.
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3.

Orsaker till dammbrott i fyllningsdammar

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i vad som kan orsaka
dammbrott.
3.1

Allmänt

Fyllningsdammar utformas så att säkerhet finns mot alla tänkbara orsaker till
dammbrott. Skador kan accepteras vid extrema belastningar. Alla
fyllningsdammar har sina egna speciella förutsättningar då det råder olika
förhållanden från plats till plats vad gäller hydrologiska, topografiska,
geotekniska eller geologiska förutsättningar, RIDAS (2002).
3.2

Exempel på orsaker

Internationell statistik visar att dammhaveri som orsakas av läckage och inre
erosion genom dammkroppen är lika vanliga som dammbrott som beror på höga
eller extrema flöden.
Exempel på orsaker till dammbrott:
• inre erosion i dammkroppen eller undergrunden
• yttre erosion i samband med regn, högt vattenstånd och vågor
• stabilitetsbrott i form av utglidning åt ned- eller uppströmssidan.
17
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3.3

Inre erosion

Sjunkgropar, figur 3-1, är i de flesta fall ett tecken på att inre erosion i dammen
har inträffat. Orsakerna har ofta varit svåra att fastställa men bedöms i många
fall ha koppling till brister i eller avsaknad av nedströmsfilter.

Figur 3-1

Sjunkgrop på dammkrön.

Enligt Fell et al. (2005), måste fyra omständigheter samverka för att inre erosion
och ”piping” (tunnelbildning), skall inträffa:
• det måste finnas en vattenkälla samt ett vattenflöde
• det måste finnas eroderbart material inom det område där vattnet flödar
och detta material måste transporteras med vattenflödet
• det måste finnas en oskyddad utgång (öppen, ofiltrerad) där det eroderade
materialet kan läcka ut
• för att en eroderad kanal skall kunna upprätthållas i jorden vid ”piping”
måste det direkt ovanliggande materialet ha tillräcklig hållfasthet för att
kunna utgöra ett tak för kanalen.
Det är i huvudsak tre utvecklingsförlopp, Fell et al. (2005), som kan initiera inre
erosion eller piping i tätkärnan i en fyllningsdamm: bakåtgripande erosion,
koncentrerat läckage samt urspolning av finmaterial (suffusion).
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I figur 3-2 vissas en modell av förloppet vid utveckling av brott genom ”piping”
i dammkroppen orsakad av bakåtgripande erosion och koncentrerat läckage.

läckage mynnar ut
på nedströmssidan
av tätkärnan och
bakåtgripande
erosion inleds

→ den inre erosionen
fortskrider

→ en kanal (”pipe”)
utvecklas

→ dammhaveri
inträffar

(a) bakåtgripande erosion

koncentrerat
läckage uppstår
och inre erosion
initieras

→ den inre erosionen
fortskrider

→ det eroderade
hålrummet
utvidgas
successivt

→ dammhaveri
inträffar

(b) koncentrerat läckage
Figur 3-2

Modell av förloppet vid utveckling av brott genom ”piping” i dammkroppen
(a) bakåtgripande erosion, och (b) koncentrerat läckage (Fell et al. 2005).

Bakåtgripande erosion genom otillräcklig filterverkan kan medföra ”piping” i
tätkärnan, dvs. finmaterial från tätkärnan börjar transporteras ut i nedströms
filter. Erosionen arbetar sig mot uppströmssidan, figur 3-2a, och när den når
uppströms filter ökar läckaget och materialtransporten accelererar, varvid
materialbrist kan uppstå i filtret. Underskottet av material kan leta sig uppåt i
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filterlagret som successivt rasar samman och utbildar sjunkgropar när förloppet
når dammkroppens yta.
Koncentrerat läckage, figur 3-2b, startar genom en spricka eller i en svaghetszon
i dammen som sträcker sig från en vattenkälla till en oskyddad öppning.
Erosionen längs väggarna i det hål eller ”rör” som den koncentrerade läckaget
skapar gör att hålet gradvis blir större och större, Fell et al. (2005).
Dessa sprickor eller svaghetszoner kan uppkomma genom ojämna sättingar i
dammen som gör att tätkärnan riskerar att hänga upp sig på filtret vilket skapar
en förändring av spänningsfördelningen i tätkärnan. Zoner i tätkärnan uppstår
med lägre vertikala effektivspänningar.
I lokala men ganska stora zoner i dammkroppen så kan den vertikala
effektivspänningen minska ner till nära noll. Detta gör att då vattennivån i
reservoaren stiger över en sådan zon och vattentrycket är lite större än
totalspänningen i den zonen så möter vattnet nästan inget motstånd utan kan ta
sig in i dammen och skapa en spricka eller en sprickanvisning.
När vattennivån i reservoaren ökar så ökar samtidigt trycket i det vatten som
trängt in i dammen vilket pressar upp sprickan och gör den större. Detta kallas
för hydraulisk uppspräckning, Sherard (1986).
Suffusion är urspolning eller erosion av finmaterial genom de hålrum som
skapas av de grövre partiklarna som finns i materialet. Om tätjorden består av ett
material som inte har en inre stabilitet kan suffusion initiera ett koncentrerat
läckage som sedan genom bakåtskridande erosion kan medföra ett läckage
genom tätkärnan. Detta kan undvikas om materialet som används är
månggraderat, Fell et al.(2005).
En inventering av förändringar i svenska fyllningsdammar, utförd av Nilsson
och Ekström (1995), presenteras i VASO-rapport nr 16. Denna rapport visar att i
vissa fall finns det bara ett filter mellan tätkärna och stödfyllningen. Den stora
skillnaden i korngradering mellan dessa båda material gör att minst två filter är
nödvändigt för att förhindra materialvandring.
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Vidare nämns att filtret måste innehålla tillräcklig mängd fint material för att
kunna hålla kvar finmaterialet från tätkärnan av morän.
3.4

Yttre erosion

Yttre erosion förekommer på både upp- och nedströmssidan av dammen.
Erosion kan uppkomma genom vågrörelser på uppströmssidan av dammen, stora
variationer av vattenståndet, snösmältning, is, av kraftigt regn eller överspolning
som en följdverkan av inre erosion eller stabilitetsbrott som resulterar i en
sättning i dammkrönet.
Detta ställer krav på erosionsskyddet som ska skydda dammens stödfyllning,
filter och tätkärna mot skador. Tecken på yttre erosion kan vara erosionssår i
uppströms slänt eller omarrangemang i erosionsskyddet, Skoglund och Solvik
(1995) och Burstedt et al. (1995).
3.5

Stabilitetsbrott

Dammar dimensioneras så att jämvikt skall råda mellan pådrivande och
mothållande krafter i möjliga glidytor. Om denna jämvikt förändras så kan
risken för brott öka, RIDAS (2002).
Orsaker till att de pådrivande krafterna blir större kan vara ett högt vattenstånd
som ger ett högre tryck på dammen.
Faktorer som påverkar storleken på de mothållande krafterna är:
• ”piping” i undergrund
• brant nedströmsslänt
• förhöjda portryck som påverkar stabiliteten för dammen negativt då
skjuvhållfastheten minskar
• felaktigt tolkad grundläggningsundersökning av undergrund.
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Stabilitetsbrott kan även vara en följdeffekt av inre eller yttre erosion. Inre
erosion som förändrar dammens hållfasthetsegenskaper eller yttre erosion som
förändrar dammens geometri, Fell et al. (2005).
3.6

Risker i samband med borrning i fyllningsdammar

Undersökningar visar att i nästan alla dammar kan man räkna med att det finns
sprickanvisningar sedan byggnadstiden, t ex i kontakten mellan olika lager som
utgör en inbyggd svaghet trots att det gamla lagret ofta rivs upp i ytan innan nytt
lager sprids.
Tätkärnor som är tunna och centralt belägna i dammkroppen har visat sig vara
känsliga för uppspräckning, eftersom jordtrycken i dessa kärnor kan ha zoner
med låga effektivspänningar på grund av ojämna sättningar och valvbildning
mellan uppströms och nedströms filterzoner som är styvare än den mellanliggande tätkärnan.
I dessa svaga lager kan hydraulisk uppspräckning inträffa i samband med
borrning i de fall då spoltrycket överstiger totaltrycket som finns i sprickplanet
på grund av jordens överlagringstryck.
I samband med borrning i en tätkärna kan helt eller delvis bortfall av
återspolningen inträffa, vilket indikerar att spolmedlet försvunnit ut genom
sprickor eller andra kanaler i jorden som omger borrkronan.
Om vätskeflödet vid borrkronan ut från ett borrhål är stort och långvarigt bildas
erosionskanaler som då kan initierar ett inre läckage via bakåtskridande erosion.
Om återspolningen försvinner bör därför borrningen omedelbart stoppas och
andra undersökningsmetoder övervägas, Nilsson (1995).
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4

Instrumentering

Avsikten med detta kapitel är att ge en inblick i vikten av övervakning och en väl
fungerande instrumentering i fyllningsdammar ur dammsäkerhetssynpunkt.
Kapitlet beskriver även syfte och funktion av de instrument som ingår i den
basinstrumentering som föreskrivs ska finnas i en fyllningsdamm i enlighet med
RIDAS.

4.1 Allmänt
Mätningar i dammar görs principiellt med två olika syften, övervakning och
undersökning. Övervakning sker ständigt medan undersökningar utförs under en
begränsad tid, s.k. incidentundersökning. Metoder och instrument för incidentundersökning kommer inte att beskrivas närmare i detta arbete.
”Målet med instrumenteringen är att mätningar skall ge information som
möjliggör att åtgärder kan vidtas innan eventuella förändringar utvecklas så att
de allvarligt påverkar dammens säkerhet,”(RIDAS, 2004).
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Sprickor och sjunkgropar i dammkrön indikerar att någonting har skett/sker inne
i dammen. Likaså ras i nedströms stödfyllning eller i erosionsskyddet i
uppströms slänt indikerar på en rörelse i dammkroppen orsakad av en förändring
i dammen eller dess närmsta omgivning. Detta är incidenter som upptäcks med
blotta ögat antingen under säkerhetsrondning av personal eller från distans via
kameraövervakning, RIDAS (2004).
För att få en bild över vad som händer inne i en damm och hur den rör sig med
tiden är det viktigt med en väl fungerande instrumentering. Vertikala och
horisontella deformationer kan tyda på sättningar av dammkroppen orsakad av
t.ex. inre erosion, Vattenfall (1987).
Dammar klassificeras utifrån de konsekvenser som kan bli följden av ett
dammbrott. Klassificeringssystemet består av fyra konsekvensklasser; 1A, 1B, 2
och 3, där 1A motsvarar de allvarligaste konsekvenserna. Tabell 4-1 beskriver
de fyra konsekvensklasserna.
Vilken typ av instrumentering och dess omfattning styrs av fyllningsdammens
grundläggningsförhållanden, ingående material, utformning och vilken
klassificering dammen i fråga har. Basinstrumenteringen i en fyllningsdamm ska
enligt tabell 4-2, vara av sådant slag att den kan mäta läckage, sättningar,
sidorörelser, portryck och vattenstånd i tätkärna, filter, stödfyllning och
undergrund. Tabell 4-2 visar vad som mäts och hur ofta mätningarna ska utföras
för respektive konsekvensklass, RIDAS (2004).
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Tabell 4-1

Klassificering med avseende på sannolikheten för förlust av människoliv eller
allvarlig personskada (RIDAS 2004).
Konsekvensklass
Konsekvens
1A

Hög sannolikhet för förlust av många människoliv

1B1)

Sannolikheten för förlust av människoliv eller för allvarlig
personskada är icke försumbar

2-32)

(Sannolikheten är försumbar för förlust av människoliv eller
allvarlig personskada)

1)

Klass 1B omfattar både sannolikhetsnivåerna ”icke försumbar” och ”beaktansvärd” enligt kap 2.3.3 i
RIDAS (2004).
2)
Klass 2 och 3 konstitueras av en värdering enligt kap 2.3.4 i RIDAS (2004)

Tabell 4-2

Basinstrumentering för fyllningsdamm med tätkärna grundlagd på jord
eller berg och stödfyllning på jord eller berg (RIDAS 2004).
Variabel för mätning
KonsekvensKonsekvensKonsekvensklass 1A
klass 1B
klass 2
Läckage, (mätöverfall)
x, kont.
x, kont.
x, månadsvis2)
Sättning och sidorörelse av krön
(mätbrunnar i dammkrön)
x, år
x, år
(x, årlig)
Portryck i tätkärna (portrycksgivare)
(x, årlig)
(x, årlig)
Vattenstånd i nedströms filter eller i
stödfyllning
x, halvår
(x, halvår)
1)
Vattenstånd/portryck i undergrund
x, halvår
x, halvår
x, halvår

Mätning markerad med x anger att mätningen bör vara obligatorisk där så är praktiskt möjlig.
Mätning med markering inom parantes rekommenderas, men kan i vissa fall undvaras och även längre
tidsintervall kan vara tillräckligt.
1)
Vid stödfyllning på jord mäts trycket i första hand vid dammtån.
2)
Då läckageförändringar kan utvecklas snabbt bör tätare mätningar övervägas ur beredskapssynpunkt.
Avläsning i samband med tillsynen t.ex. veckovis kan vara motiverat.

4.2 Mätning av läckage
Det förekommer mer eller mindre alltid någon form av läckage genom, runt eller
under dammkroppen vid en fyllningsdamm. Genom att mäta storleken på
läckningen under flera år kan man registrera samband och utläsa trender och på
så vis se om det har hänt något i dammen. Det är viktigt ur dammsäkerhets-
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synpunkt att ha koll på läckaget i dammen. Ökat läckage tyder på att något inte
står rätt till med dammen. Så fort dammen tas i drift dvs. vid första dämningen
skall denna mätning påbörjas, Vattenfall (1988).
Vanligtvis sker mätningen av läckaget med ett s.k. mätöverfall (Thompsonöverfall), figur 4-1 visar ett sådant överfall.

Figur 4-1

Thompsonöverfall.

Med hjälp av ett s.k. Thompsonöverfall kan vattenföringen, dvs. flödet q (l/s)
beräknas som en funktion av vattenståndet H (mm), figur 4-2.

Figur 4-2
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Vattenföringen q i ett Thomsonöverfall som funktion av vattenståndet
H från spetsen i överfallet till lugnvattenytan (Vattenfall, 1987).
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Kontinuerlig mätning sker med ett intervall av en mätning var 15 minut
(fyllningsdammar av konsekvensklass 1A och 1B). Automatisk överföring av
larm skall alltid kunna göras till t.ex. kraftstation och driftcentral. Det i
kombination med okulär besiktning med jämna mellanrum där man tittar på
läckvattnets karaktär, d.v.s. färg, grumlighet o.s.v., gör att man i ett relativt tidigt
skede kan upptäcka förändringar och om så krävs, vidta de åtgärder som
erfordras för att lösa problemet, RIDAS (2004).
4.3 Rörelsemätning
Genom att registrera de rörelser som uppstår i en damm och dess undergrund
under en längre tid kan man få värdefull information om dammens tillstånd.
Horisontalrörelser skvallrar om risk för skjuvning, glidning och sprickbildning.
Vertikala rörelser i dammen kan ge information om dammkroppens och
undergrundens deformationer dvs. sättningar i dammen, Vattenfall (1988).
För mätning av horisontala och vertikala rörelser ovan jord kan man installera
mätdubbar på dammkrön och dammslänt.
För mätning av rörelser under jord används olika typer av inklino- och
extensometrar. Nedan redovisas ett par typer av inklino- och extensometrar och
en kortfattad beskrivning av hur de fungerar.
4.3.1. Inklinometer
Instrumenten läser av horisontella rörelser i marken under markytan. I
fyllningsdammar kan det vara lämpligt att ha sådana instrument installerade i
slänten för att övervaka släntproblem. En permanent installerad inklinometer gör
det möjligt att utföra mätningar kontinuerligt. På så sätt kan man snabbt
upptäcka tendenser till begynnande brott i slänten och snabbt sätta in resurser för
att motverka problemet innan förändringarna utvecklas så att de allvarligt
påverkar dammens säkerhet, Vattenfall (1987) och RIDAS (2004).
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Systemet består av flera inklinometrar som är sammanlänkade tillsammans via
distansrör till den nivå man önskar utföra mätningarna på, figur 4-3. På olika
djup, i regel med 1 - 2 meters avstånd, mäts vinkeländringen i två vinkelräta
riktningar. Med ledning av de uppmätta vinkeländringarna kan man sedan
beräkna deformationen.
Vid nyinstallation så installeras ett inklinometerrör av plast genom att borra sig
ner i dammkroppen med foderrörsdrivning. Dimensionen på foderröret väljs så
att störningszonen runt röret blir så liten som möjligt. Materialet i inklinometerrören ska ha tillräcklig styvhet för att ta upp rådande jordtryck utan att
deformeras men samtidigt vara så pass vekt att det följer jordens deformation.
Skarvarna ska ha minst samma styvhet som själva rören. Givarna på själva
inklinometern är inkapslade och på så vis skyddade från yttre påverkan,
Geometrik (2006).

Figur 4-3
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Schematisk bild över hur en multi-inklinometer kan se ut (Geometrik 2006).
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4.3.2 Extensometer
En annan typ av instrument som läser av vertikala och horisontella rörelser är
extensometer, figur 4-4. Där mäts axiella rörelser i borrhål eller rörelser i jord.
Ankaret, dvs. referenspunkten, injekteras fast i botten av hålet och mäthuvudet
förankras i markytan på bästa sätt. Vid mätning av horisontalrörelser med
extensometer monteras instrumentet mellan två eller flera förankringsplattor i
fyllningen. Deformationerna kan antingen mätas manuellt eller elektroniskt. Vid
manuell mätning, mäts avståndet mellan stången och mäthuvudets referensyta.
Vid elektronisk mätning monteras en elektronisk mätenhet vid mäthuvudet och
en magnet monteras i nedre änden av mätstången. Avläsningsenheten känner av
och registrerar förändringar i magnetfältet då referensstången rör sig relativt
mäthuvudet.
Då en extensometer mäter vertikala deformationer så kan den även fungera som
sättningsmätare om den är förankrad i botten. Installationsförfarandet är det
samma som för inklinometern, se avsnitt 4.3.1.

Figur 4-4

Extensometer (Geometrik 2006)

Det finns även instrument som mäter både vertikala och horisontala
deformationer samtidigt. Den har både en inklino- och extensometer inbyggd.
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DEX In- place extenso Inklinometer är ett sådant instrument, figur 4-5. En klar
fördel med denna typ av instrument är att det medför färre borrhål i dammen då
man är intresserad av att mäta både vertikala och horisontala deformationer.

Figur 4-5
30

Exempel på en in- place extenso inklinometerinstallation (SISGEO 2006).
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4.3.3 Sättningsmätare
Det finns ett par olika varianter av dessa instrument som läser av vertikala
rörelser i en konstruktion d.v.s. sättningar. Principen för dessa är den samma,
man mäter avstånd mellan en sensor och en referenspunkt.
Figur 4-6 och 4-7 visar en sättningsmätare som har ett system som gör att man
kan läsa av sättningar, vertikala deformationer, på flera nivåer i ett mätrör.

Figur 4-6

Schematisk bild över sättningsmätare typ Geometrik (Geometrik 2006).
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Figur 4-7

Sättningsmätare typ geometrik.

Systemet består av mätrör som installeras med hjälp av foderrör, referensgivare
som sitter i botten av installationen och sättningsgivare som placeras på önskad
nivå. Vidare består systemet av en sättningsindikator. Indikatorn ansluts vid
mätning i överkanten av mätröret. Genom att mäta skillnaden i avstånd mellan
sättningsgivaren och referensgivaren så kan den vertikala sättningen beräknas,
Geometrik (2006).
4.4 Portrycksmätning
Det finns olika metoder för att mäta portryck i en damm. Olika hydrauliska,
pneumatiska och elektriska mätsystem finns att tillgå. Hydrauliska mätsystem
använder portrycksgivare med filtersten. Tryckmätningen sker med manometer
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eller en elektrisk tryckmätare. Pneumatiska mätsystem består av filtergivare med
membranventil ansluten till två tunna plastledningar. Elektriska mätsystem
bygger på frekvensändringar hos en svängande sträng, Vattenfall (1987).
Portrycksmätningar sker i tätkärna, stödfyllning och i undergrund.
För mätning av portryck i tätkärnan är ett slutet system att föredra då det
registrerar portrycksändringen vid ett minimum av in- eller utströmning av
vatten. Installation av portrycksmätare i tätkärnan på en befintlig damm bör
undvikas då en sådan installation är förenad med stora risker, RIDAS (2004).
4.5 Vattenståndsmätning
Vattenståndsmätning är en viktig del i dammövervakningen då rörelser, vattentryck och läckage till stor del beror på variation av nivån i magasinet. Man
placerar vattenståndsrör på de platser man är intresserade av att veta
vattenståndet t.ex. i stödfyllningen, nedströms filter, på sidan av dammen för att
få reda på den naturliga grundvattennivån. Mätningarna görs sedan med olika
typer av lod t.ex. klucklod.
4.6 Kameraövervakning
För övervakning på distans kan kameraövervakning vara ett gott alternativ. Med
kamera kan man i t.ex. driftcentralen observera utskov, damtå, mätöverfall och
andra delar av dammen som man anser vara av vikt. Kameraövervakning ska
övervägas vid dammar av konsekvensklass 1A och 1B. Vid stora anläggningar
kan det vara nödvändigt att använda sig av flera kameror och möjlighet att spara
inspelningarna, RIDAS (2004).
4.7 Fiberoptik
Med hjälp av fiberoptik kan man mäta temperaturvariationer och töjningar längs
den optiska kabeln. Man drar nytta av faktumet att reflexionen av laserljus som
färdas längs en optisk fiber varierar med temperatur och spänning. Sensorn
består av optisk fiber, vanligtvis omsluten i en skyddande kabel, optokabel.
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Mätinstrumentet använder en laser för att skjuta pulser av laserljus in i
fiberkabeln. En detektor mäter reflexionerna från fibern allteftersom ljuspulsen
färdas längs dess längd.
Att mäta ändringen i styrka och färg på dessa reflexioner mot tid gör det möjligt
för instrumentet att beräkna temperatur och/eller töjning på alla positioner längs
fibern. En fördel är att fibern utgör sensorn och mätningar kan ske längs hela
dess längd. Detta gör att man kan fånga in variationer i temperatur och/eller
rörelser längs hela dammen och inte bara punktvis, Johansson (2004).
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5

Borrning i fyllningsdammar

Detta kapitel beskriver de borrmetoder som är intressanta för borrning i
fyllningsdammar samt de risker som är förenade med borrning i dammkroppen.
Läsaren får en inblick i hur dessa metoder fungerar samt dess för- och
nackdelar för detta ändamål.

5.1

Allmänt

På 60-talet utvecklade Atlas Copco en metod där man med hjälp av foderrör
stabiliserar väggarna i borrhålet. Dessförinnan var instabila väggar i borrhål ett
av de större problemen som borrentreprenören ställdes inför vid borrning i jord.
Roterande slående borrning där borrkronan och/eller foderröret roterar i
borrhålet är den vanligaste metoden för att göra ett vertikalt hål i en dammkropp.
Borrsträngen som består av, skarvbara borrstål vid användandet av en
topphammare eller skarvbara borrör då man använder en sänkhammare, verkar
innanför foderröret med en konventionell borrkrona (pilotborrkrona), figur 5-1, i
fronten.
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Foderröret är försedd med en ringborrkrona, figur 5-1, placerad längst fram på
foderröret. Ringborrkronan drivs av pilotborrkronan eller av hammarborrmaskinen via foderröret.
Pilotborrkrona

Ringborrkrona

Figur 5-1

Ringborrkrona och en pilotborrkrona (Atlas Copco 2007).

Hålet som skapas ger möjlighet till provtagning eller installation av instrument
för övervakning alternativt undersökning av dammen. Vanligen används vatten
eller luft för renhållning av borrhålet men spolmedium som innehåller bentonit
eller skum kan användas. Det spolmedium som nyttjas, pumpas eller blåses ner
till borrkronan genom den ihåliga borrsträngen. Förutom att spola borrkaxet upp
ur hålet så har även spolmediumet en smörjande effekt för borrkronan och
foderrörsdrivningen.
De borrmetoder som beskrivs i avsnitt 5.3, använder sig av någon variant av
foderrörsdrivning.
5.2

Borrning

Roterande slående borrning, även kallad hammarborrning, är den vanligaste
metoden för att borra i dammar. Energin överförs från en elektrisk eller
dieseldriven motor via hydraulolja eller tryckluft till en hammarborrmaskin.
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Huvudkomponenten i en hammarborrmaskin är en cylinder med en fram- och
återgående slagkolv, som slår mot borrstångens nacke. Kolvens rörelseenergi
överförs till stången i form av en stötvåg. Stötvågen, figur 5-2, fortplantar sig
genom borrstången, genom borrkronan och energin används för att
krossa/spräcka materialet under stiften på kronan.

Figur 5-2

Stötvåg i borrstål.

Stötvågen flyttar sig längs borrstången med en hastighet av ca 5000 m/sek
(ljudhastigheten i stål). Normal slagfrekvens för en hammarborr är ca 50-60
slag/s, vilket innebär att avståndet mellan stötvågorna är ca 100 meter.
Stötvågens form bestäms av kolvens och borrstålets geometrier.
Stötvågens amplitud (A) bestäms av anslagshastigheten. En hög amplitud
innebär en hög belastningsnivå på stålet, vilket i sin tur resulterar i kortare
livslängd. Den idealiska stötvågen skall därför vara utdragen och ha en låg och
jämnt fördelad belastningsnivå, för att kunna överföra största möjliga
energimängd med bibehållen hög livslängd på stålet.
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För att kunna borra till önskat håldjup kan det vara nödvändigt att skarva ihop
flera borrstänger med hylsor. I varje skarv eller annan dimensionsförändring på
borrstången reflekteras en del av stötvågen, figur 5-3. Energin i den stötvåg, som
når borrkronan, överförs till borrningsarbete i kontaktytan mellan skär/stift och
det material man borrar i. Den del av energin som inte utnyttjas, reflekteras
tillbaka genom borrstången.

Figur 5-3

Varje skarv orsakar energiförluster (Atlas Copco 2007).

En borrkrona, som arbetar i samma läge hela tiden, kommer snabbt att kila fast.
För att undvika detta och öka indriften, vrids kronan en viss vinkel mellan varje
slag. Funktionerna matning, rotation och spolning, figur 5-4, förekommer i
större eller mindre utsträckning i samtliga mekaniska borrmetoder.
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Figur 5-4

Viktiga parametrar vid hammarborrning.

5.2.1 Topphammare
En topphammare drivs antingen med tryckluft eller med hydraulik. Funktionen
är, som beskrevs i avsnitt 5.2, att en återgående slagkolv slår på en nackadapter.
Den stötvåg som bildas går via nackadaptern till borrsträngen och vidare ner till
borrkronan, figur 5-5 och 5-6.

Figur 5-5

Principskiss över funktionen hos en topphammare (Atlas Copco 2007).
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Figur 5-6

Topphammare (Atlas Copco 2007).

Slag och rotation av borrsträngen sker utanför hålet och borrsträngen roteras för
varje slag för att inte kilas fast. Spolmedium kan vara vatten, luft eller en
blandning av vatten och t.ex. bentonit.
5.2.2 Sänkhammare (DTH, DownTheHole)
Vid borrning med sänkborrmaskin (eng. DTH), överförs energin i princip på
samma sätt som för topphammare, vilket beskrivs i avsnitt 5.2, men med den
skillnaden att borrmaskinen följer med in i hålet och arbetar direkt på
borrkronan, figur 5-6.

Figur 5-6

Sänkborrhammare (DTH) (Atlas Copco 2007).

Sänkborrmaskinen utför bara slagfunktionen, rotation och matning av
borrsträngen sker utanför hålet. Sänkhammare drivs antingen med tryckluft eller
med vatten.
Arbetstrycket för en luftdriven sänkhammare ligger mellan 6.0 – 25.0 bar
beroende på hålstorlek och borrmetod.
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Wassara hammaren, figur 5-7, är en vattendriven sänkborrhammare.

Figur 5-7

Vattendriven sänkborrhammare typ Wassara (Wassara 2007).

Arbetstrycket på vattnet som går till hammaren kan vara upp till 180 bar men
när vattnet lämnar hammaren genom kronan har trycket sjunkit ner till ca 1 bar
(plus eventuellt statiskt tryck), Wassara (2006). Detta medför att
flödeshastigheten upp ur borrhålet är låg, ca 0.5 – 1.0 m/s jämfört med en
luftdriven hammare där flödeshastigheten ligger mellan 16.0 – 35.0 m/s vid
samma tvärsnittsarea mellan foderrör och borrsträng.
5.2.3 Spolmedium
Det material som spräcks loss kommer, om det ligger kvar på hålbotten, att
krossas till ett fint pulver. Slagenergin blir då dämpad och till slut kommer ingen
materialavverkning att ske. För att man ska undvika detta måste borrkaxet
forslas bort. Detta sker vanligtvis med vatten- eller luftspolning genom ett hål i
borrsträngen/pilotborrkronan.
För att effektivt hålla borrhålet rent från borrkax med luft bör flödeshastigheten
vara ca 20 m/s. Flödeshastigheten beror på kompressorns kapacitet och
storleken på det utrymme, tvärsnittsarean mellan foderröret och borrsträngen,
där borrkaxet ska transporteras upp.
Då borrhålets diameter, borrsträngens diameter och kompressorns kapacitet är
kända kan man använda diagrammet i figur 5-8 för att avläsa ungefärlig
flödeshastighet.
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Figur 5-8

Lathund för flöden, kompressorkapacitet och rördimensioner (Sandvik 2006).

För att få en mer exakt flödeshastighet kan den beräknas med formel (5.1) och
(5.2). Figur 5-9 visar vilka diametrar som avses.
Flödeshastighet (m / s ) =

F × 21220
D2 − d 2

F = Fri angiven luftmäng ( m 3 / s )
D = Inre diameter av foderröret
d = Yttre diameter av borrsträng en
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Flödeshastighet (m / s ) =

F × 1273
D2 − d 2

(5.2)

F = Fri angiven luftmängd (l / s )
D = Inre diameter av foderröret
d = Yttre diameter av borrsträngen
D

Figur 5-9

Principskiss över tvärsnittsarean mellan foderrör och borrsträng.

Vid användandet av vatten eller någon form av blandning mellan vatten och
bentonit eller skum så behöver inte flödeshastigheten vara större än
0.5 – 1.0 m/s för att effektivt hålla borrhålet rent från borrkax. Detta på grund av
att vatten eller den blandning man använder har högre densitet än luft vilket gör
att mediumets lyftförmåga är större.
5.2.4 Matning
Allteftersom borrningen fortskrider måste borrkronan föras djupare ner i hålet
och tryckas mot hålbotten tillräckligt hårt för att få en god överföring av
slagenergin. En matare, antingen av kedjetyp eller med hydraulcylindrar,
ombesörjer detta. Matning sker med konstant tryck under borrningen.
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5.3

Borrmetoder

5.3.1 OD
OD-borrning är en metod utvecklad av Atlas Copco på 60-talet för jordborrning.
Borrsträngen består av en borrkrona (pilotborrkrona) och skarvbara borrstål för
bergborrning som verkar innanför foderröret som är försedd med en ringborrkrona. Borrsträngen är kopplad till borraggregatet med en nackadapter som
har en invändig rörgänga för anslutning till borrstålen och en utvändig
trapetsgänga för anslutning av foderröret med en spännhylsa, figur 5-10.

Nackadapter

Borrsträng

Foderrör

Ringborrkrona
Pilotborrkrona
Figur 5-10 Skiss över en borrsträng för OD-borrning (Atlas Copco 2007).
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Normalt roterar hela paketet med borrsträng och foderrör samtidigt. Slagenergin
från topphammaren fördelas på både borrsträngen och foderröret vid borrning.
Valet av borrmaskin för denna metod faller således på en topphammare med hög
slagenergi och ett stort vridmoment. Friktionen mot foderröret från omgivande
jord blir större med djupet vilket medför att det går tyngre och tyngre för
borrmaskinen att rotera på foderröret. Ska man borra djupare än 30 m med
foderrör bör man använda sig av en annan metod pga. ökad risk för hålavvikelse
och förluster av slagenergi i skarvarna mellan borrstålen.
Vid borrning i känsliga jordprofiler, som t.ex. dammar, kan man borra med det
yttre och inre systemet separat, dock ej samtidigt. Foderröret drivs ner i
formationen etappvis 2.0 – 3.0 m, beroende av skarvlängden på foderrören och
borrvagnens kapacitet. Därefter kopplas systemet om från det yttre till det inre
systemet och rensar/sotar ur foderröret med vattenspolning eller med hjälp av
pilotborren, dock ej hela vägen ner utan man lämnar en plugg på ca 0.30 –
0.50m vilket motverkar luft- eller vattentryck att tränga ut i den omgivande
jordfyllningen, Atlas Copco (2007).
Vanligtvis används vatten och/eller luft som spolmedium för att transportera
bort kaxet från fronten. Det valda mediumet tillförs genom borrstålets spolkanal
och ut till fronten genom pilotborrens spolkanaler och trycker upp borrkaxet i
utrymmet mellan foderröret och borrstålet.
En begränsning med metoden inträffar när man stöter på sten eller block i den
formation man borrar i. Påträffas ett block när man driver ner foderröret så tar
det stopp och tvingas då till att gå lite före med piloten för att driva ner
foderröret genom blocket vilket gör att man riskerar att tillföra spoltryck i
omgivande jordfyllning.
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5.3.2 DEPS
DEPS (Dual Energy Percussion System), är Atlas Copcos vidareutveckling av
OD systemet. Liksom OD använder sig DEPS av två borrsträngar. En yttre
bestående av foderrör försedd med en ringborrkrona och ett inre bestående av
skarvbara borrör med en pilotborrkrona. Skillnaden mellan de två metoderna är
att detta system drivs av två oberoende hammarborrmaskiner. En kraftfull
topphammare för rotation och drivning av foderröret och en sänkhammare för
rotation av pilotborrkronan, Atlas Copco (2007).
5.3.3 DR-borrning
DR-borrning (Dual Rotary Drilling), utvecklades av Barber Industries 1979.
1993 köptes tekniken för DR-borrning upp av Foremost Industries, Canada, där
metoden vidareutvecklades.
Systemet består av två rotationsenheter som verkar oberoende av varandra, figur
5-11. Den nedre rotationsenheten används för att driva ner foderröret i den
jordprofil man borrar i och den övre sköter den inre borrsträngen bestyckad med
en sänkhammare. Vanligtvis används luft som spolmedium för borttransport av
borrkax men även vatten och bentonit kan användas.
Eftersom de två enheterna kan köras helt oberoende av varandra så kan
pilotborrkronan drivas före eller efter foderröret, figur 5-12 a & b. I en
dammkropp som är känslig för det blås/spoltryck som uppstår vid rensning av
borrkax, kan man då, likt OD, driva foderröret före så att en plugg av material
hela tiden ligger före i foderröret och förhindrar trycksättning av dammens
känsliga zoner.
Enligt Foremost Industries (2007), är den nedre rotation- och matningsenheten
så kraftfull att man kan, till skillnad från OD, driva ner foderröret genom ett
block utan att gå före med piloten. Genom att foderröret roterar under
borrningen så minskar man risken för hålavvikelse och vibrationsskador av
känsliga zoner, Foremost Industries (2007).
Denna metod har använts i olika dammprojekt i Canada och USA.
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Övre rotationsenheten

Borrör
Spolflöde

Utkast för borrkax

Nedre rotationsenhet
Borrkaxflöde
Foderrör

Ringborrkrona
Pilotborrkrona
Figur 5-11 Schematisk bild över en DR-borrigg (Foremost Industries 2007).
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(a)
(b)
Figur 5-12 (a) foderrör drivs före pilotborr med plugg av material framför och
(b) pilotborren drivs före foderröret (Foremost Industries 2007)

5.3.4 Excentrisk borrning
Två metoder som använder sig av excentrisk borrning är ODEX (Atlas Copco)
och Tubex (Sandvik). Det som karaktäriserar excentrisk borrning är den
rymmare som svänger ut vid borrning. Kronans rymmare, figur 5-13, borrar ett
hål som är lite större än foderrörets ytterdiameter, och detta gör att foderröret
inte behöver någon ringborrkrona samt att foderröret kan drivas ner utan att
behöva rotera, Sandvik (2007).
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Foderrör

Rymmare

Figur 5-13 Excentrisk borrning (Atlas Copco 2007).

Metoden fungerar både med topphammare och sänkhammare. Vanligtvis
används luft som spolmedium vid excentrisk borrning. Spolmediumet tillförs
genom borrstålets spolkanal och ut till fronten genom borrkronans spolkanaler,
figur 5-14. Topphammarversionen av ODEX kan även ha vatten som
spolmedium medans sänkhammarversionen använder sig av luft. I svårborrade
jordprofiler så kan en tillsats av skum användas, även till sänkhammarversionen,
för att öka mediumets lyftförmåga. Skummet har även en smörjande effekt på
foderrörets utsida, Atlas Copco (2007).
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Figur 5-14 Spolmediumets väg från borrkronan (Atlas Copco 2007).

En nackdel med excentrisk borrning är att rymmaren gör att borrkronan vill
börja ”vandra” när den stöter på stenblock från sidan vilket kan orsaka
hålavvikelse och knäckning av foderrör. Då själva borrningen sker framför
foderröret så betyder det att jordprofiler är utsatta för det spoltryck som tillförs
av spolmediumet för borttransport av borrkax.
5.3.5 Koncentrisk borrning
Symetrix är en koncentrisk metod för jordborrning med foderrör. Systemet
består av en pilotborrkrona, en symetrisk ringborrkrona med intern
bajonettkoppling och en slagsko för drivning av foderrör, figur 5-15.
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Slagskon är fastsvetsad i foderröret, pilotborrkronan och en lagrad ringborrkrona
är ihoplåsta genom en bajonettkoppling. Tillsammans borrar de ett hål stort nog
för att foderröret ska kunna dras ner i hålet. Pilotborrkronan och ringborrkronan
roterar med borrsträngen utan att slagskon eller foderröret roterar.

Slagsko

Pilotborrkrona

Ringborrkrona

Figur 5-15 Komponenter som ingår i symetrix.

Varianter finns för både topp- och sänkhammare. Vanligtvis används luft som
spolmedium för borttransport av borrkax men även vatten och bentonit kan
användas. Då själva borrningen sker framför foderröret så betyder det att
formationen är utsatt för det spoltryck som tillförs av spolmediumet för
borttransport av borrkax.
W-rex är ett rördrivningssystem där upprymningen för foderröret görs med
koncentrisk ringborrkrona. Detta system är optimerat för Wassaras vattendrivna
sänkborrhammare. Vattenspolningen driver ut borrkaxet effektivt och bör vara
skonsamt mot jordfyllningen på grund av det låga trycket i vattenflödet.
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5.4

Sonicborrning

Sonicborrning är en jordborrningsmetod för kontinuerlig provtagning av
jordprofilen och foderrörsdrivning för brunnar och instrumentering. Metoden är
ursprungligen från Kanada, Rahm (2007).
Man använder sig av en toppmonterad oscillator som skapar en högfrekvent
vibrationskraft som fortplantar sig ner genom borrstålet ner till
borrkronan/skäret. Två motroterande excentrar roterar i hög hastighet och
fortplantar vibrationer i borrsträngen på 50 – 200 Hz. En stående vibrationsvåg
uppstår i borrstålet, figur 5-16, vilket medför att jordpartiklarna närmast borröret
sätts i rörelse och mantelfriktionen mot borrsträngen sänks till ett minimum.

Figur 5-16 Principskiss av Sonicborrning (Boart Longyear, 2007).

Borrningen går till så att den inre borrsträngen drivs ner 0,3 – 3m beroende på
vilket material jordfyllningen består av för att sedan driva ner foderröret till
samma nivå. Foderröret kan drivas ner torrt men man kan ta hjälp av vatten eller
borrskum för att foderröret lättare ska ”glida” ner beroende av materialet i den
jordfyllning man borrar i samt borrhålets diameter och djup, Boart Longyear
(2007).
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En stor fördel med denna metod är att borrning kan ske utan att luft, vatten eller
annat spolmedium behöver användas för att hålla borrhålet rent från borrkax
vilket tar bort problemet med skadligt spoltryck. Detta tillsammans med att man
kan borra sig igenom sten och block gör metoden intressant för borrning i
fyllningsdammar.
Sonicborrning användes vid undersökningsborrning i Bennett dam, Kanada
1996. Syftet med borrningen var att ta prover på tätkärnan för att få reda på
orsaken till de sjunkhål som observerats på dammen, Boart Longyear (2007).
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6

Fältstudier

Författaren berättar kortfattat om den pågående verksamheten vid tidpunkten
för fältstudierna.

6.1 Messaure
Messaure kraftstation ligger i Luleälvens stora gren en bit uppströms
sammanflödet med Lilla Lule älv. Älvdalen spärras av en ca 1900 m lång
fyllningsdamm med en högsta höjd över grundläggningsnivån på 101 m.
Dammen har en central tätkärna av morän, övergångs- och filterlager av sand
och grus, samt stödmassor av grus och sprängsten. En allmän väg går över
dammen på krönet.
På grund av skred och rörelser under vattenytan vid uppströmsslänten på
dammen i Messaure, avvikande sättningar och ovanligt snabb sättningshastighet
så tog Vattenfall, som dammägare, ett beslut att man skulle undersöka orsakerna
närmare. Ett led i denna undersökning är att mäta horisontalrörelser i
uppströmsslänten med inklinometer.
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Borrningen utfördes med en klemm 803 som redskapsbärare, figur 6-1, utrustad
med en topphammare. Ett yttre foderrör installerades genom erosionsskyddet
med hjälp av ODEX-borrning. Detta foderrör lämnas kvar efter installation för
att verka som skydd för inklinometerröret av plast mot förskjutningar i
erosionsskyddet. Som borrmetod till det inre foderröret användes OD-borrning
med försiktig vattenspolning för borttransport av borrkax, figur 6-2.

Figur 6-1

Redskapsbärare typ klemm 803.

Figur 6-2

Spolning av borrkax med vatten.
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Då det inre foderröret nått avsett djup, påbörjades installationen av
inklinometerröret. Rördelarna kopplas samman, figur 6-3, och vattenfylls för att
hållas på plats under injekteringen som bestod av en cement- bentonitslurry.
Besöken skedde vårvintern 2006 och anledningen till att det blev två besök var
att vid det första tillfället rådde det sträng kyla (-30º C), med den följden att
inget arbete pågick.
Kylan är ett stort problem för denna typ av arbete vintertid då man använder
vatten som spolmedium och bentonitlera för injektering. Det bör finnas tillgång
till ett varmgarage eller motsvarande för upptining av utrustning, tillgång till
varmvatten för blandning av injekteringsmassan. Påfrestningen på borrutrustningen blir stor vid låga temperaturer. Något man bör ta i beaktande vid
planering av dylika arbeten.

Figur 6-3

Installation av inklinometerrör.
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6.2 Bodens kraftstation
Bodens kraftstation är den sista dammen innan Luleälven mynnar ut i havet.
Höger fyllningsdamm är ca 150 m lång och en högsta höjd över grundläggningsnivån på ca 25 m.
Resultat från undersökning av höger fyllningsdamm vid Bodens kraftstation
visade på höga grundvattennivåer nedströms om förlängd dammlinje.
För att få en klarare bild av grundvattnets gradient genom dammen
kompletterades dammens instrumentering med 5 st vattenståndsrör hösten 2006.
Foderrörsdrivning med topphammare och NOEX-borrning med luft och vatten
som spolmedium användes vid installationen, figur 6-5 till 6-7. NOEX är en
koncentrisk borrmetod liknade symetrix som beskrevs i avsnitt 5.3.5.
Borrningen övervakades av en geotekniker från SWECO.

Figur 6-5
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Figur 6-6

Foderrörsdrivning med NOEX på dammen i Boden.

Figur 6-7

Borrkax som blåses ut ur foderröret med luft.
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6.3 Wassara
Vid studiebesöket hos Wassara AB i Gällivare/Malmberget vid LKAB:s gruva i
Vitåfors ingick det en föreläsning om wassara både som företag och deras
vattendrivna sänkborrhammare, figur 6-8. Ingen hammare var inne för
reparation vid besökstillfället så det fanns ingen möjlighet att medverka vid
isärplockandet av en hammare och titta på dess uppbyggnad och beståndsdelar.

Figur 6-8

Wassaras vattendrivna sänkborrhammare i olika storlekar.

Studiebesöket innefattade även en rundtur under jord där en borrigg utrustad
med deras vattendrivna sänkborrhammare studerades i aktion, figur 6-9 och
6-10. Ett stående intryck från rundturen under jord var hur låg ljudvolym det var
runt borrplatsen.
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Figur 6-9

Skarvning av borrstål sker automatiskt.

Figur 6-10 Den högtryckspump som förser borrhammaren med vatten.
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Inuti en jordprofil varierar strömningshastigheten från punkt till punkt på grund
av jordskelettets oregelbundna uppbyggnad. Det gångsystem som bildas av
hålrummen mellan kornen bestämmer materialets permeabilitet, dvs.
genomträngligheten i ett poröst material av en vätska eller gas. I stort sett gäller
att permeabiliteten minskar när lagringstätheten i jordmaterialet ökar. Vid
fyllning med bestämt material är den avgörande betydelsen för lagringstätheten
hur man lyckas med fyllning- och packningsarbetet.
Om man överför detta till en dammkonstruktion som är uppbyggd av material
med varierande kornstorlekar i olika zoner med avseende på dess funktion
(tätkärna, filter och stödfyllning), så ser man att permeabiliteten varierar från
zon till zon i en dammkropp.
Varierandet av permeabiliteten är något man kan och ibland måste beakta vid
val av borrmetod och spolmedium vid borrning i dammar. Det spolmedium som
man använder för att rensa borrkax från borrhålet påverkar jordmaterialet runt
om borrkronan i olika stor utsträckning. Detta beror till stor del på
permeabiliteten hos det material man borrar i.
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grSa

siMn
Berg

Figur 7-1

Tryckpåverkan av spoltryck i jordprofiler med olika permeabilitet.

Vid borrning i grusig sand (filterzon) påverkas ett större område av förhöjt
porvattentryck runt borrkronan än vid borrning i siltig sandmorän (tätjord). I
friskt berg påverkas endast ett litet område närmast kronan. I figur 7-1 har
tryckfördelningen schematiskt ritats upp med isolinjer.
Tryckpåkänningen enligt figuren kan jämföras med ett ensidigt vattentryck på
ett jordmaterial. Jordelementet påverkas mer av det ensidiga porvattentrycket
om gradienten i en portryckslinje eller grundvattenyta är brant än om den är
flack. Tätare isolinjer kan jämföras med en brantare gradient.
För spolningens funktion är det bättre att borra i ett mindre permeabelt
jordmaterial, där man får ett mottryck, än i en genomsläpplig jord där delar av
spolflödet försvinner i omgivande jordmaterial.
För en homogen jämnt packad fyllning med månggraderat material, s.k. frisk
fyllning kommer normalt spoltrycket med t.ex. Wassaraborrmetoden inte att
överstiga totaltrycket i jordprofilen.
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Om fyllningen inte är frisk, ex. fyllningen är inhomogen och/eller har ojämn
packningsgrad eller att upphängning till följd av att ojämna sättningar har skett i
omliggande fyllning medför det att zoner i fyllningen har lägre vertikal
effektivspänning. I sådana zoner kan spoltrycket överstiga totaltrycket varvid
hydraulisk uppspräckning kan uppkomma. Om luft används som spolmedium
kan pneumatisk uppspräckning (blow-out), inträffa.
Neddrivning av foderrör bör ske kontinuerligt, utan stopp för att undvika att
belasta materialet med långvarig spolning på en nivå mer än nödvändigt, vilket
kan skapa erosionskanaler som i sin tur kan initiera i bakåtskridande erosion.
Förutom ovan nämnda parametrar vid val av borrmetod och spolmedium bör
man även tänka på var i dammen man ska borra. Vissa borrmetoder är inte
lämpliga att använda i tätkärnan, figur 7-2 borrpunkt 1 och 2, men kan fungera
mycket väl vid borrning i stödfyllningen, figur 7-2 borrpunkt 3 och 4.
1

2

3
4

A

A

B C

D

E

E

F

Figur 7-2

Dammsektion med tänkbara borrpunkter: 1 berggrund, 2 tätkärna,
3 stödfyllning/ filter, 4 stödfyllning/filter/naturlig mark. Zoner: A stödfyllning, B
grovfilter, C finfilter, D tätkärna, E naturlig mark, F berg.

I tabell 7-1 listas de borrmetoder som behandlats i denna rapport med avseende
på spolmedium, var i dammen metoden är lämplig att användas samt dess föroch nackdelar vid borrning i dammar.
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Tabell 7-1 Översikt över olika borrmetoders för- och nackdelar, spolmedium samt var i
dammen de är lämpliga att använda.
Borrmetod
Spolmedium
Borrpunkt
Fördelar
Nackdelar
OD med plugg

luft, vatten,
borrvätska

1-2
(3-4)

Spoltryck
tränger ej ut i
den omgivande
jordfyllningen
pga. plugg

Svårt att borra sig
igenom sten eller
block

DR-borrning

luft, vatten,
borrvätska

1-4

Spoltryck
tränger ej ut i
den omgivande
jordfyllningen
pga. plugg

Oprövad i svenska
dammar

Excentrisk
borrning
(ODEX,
TUBEX)

luft, vatten,
borrvätska

3-4

Borrar igenom
alla typer av
material

Risk för
hålavvikelse.
Spoltryck då
borrning sker
framför foderrör

Koncentrisk
borrning
(Symetrix)

luft, vatten,
borrvätska

3-4

Borrar igenom
alla typer av
material

Spoltryck då
borrning sker
framför foderrör

Wassara

Vatten

Lågt tryck
framför
borrkrona vid
borrning

Oprövad i svenska
dammar.
Spoltryck i
jordmaterial, dock
begränsat.

Sonicborrning

Inget

Inget spoltryck,
möjlighet till
provtagning vid
borrning

Långsam,
vibrationer, dyr.
Oprövad i Sverige
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3-4
(1-2 vid frisk
tätkärna)

1-4
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Vid borrning i tätkärnan, borrpunkt 1 och 2, faller valet av borrmetod på någon
av de metoder som gör det möjligt att driva ner foderrör genom att tillföra så lite
spoltryck som möjligt till den omgivande jordfyllningen.
Borrpunkterna 3 och 4 i figur 7-2 ligger i zoner som inte är lika tryckkänsliga
förutom vid filterzoner i närheten av tätkärnan. Detta gör att man här kan
använda andra snabbare metoder såsom excentriska- och koncentriska
borrmetoder.
OD- och DR-borrning är två liknande metoder där man driver foderröret så att
en plugg av material hela tiden ligger före i foderröret och förhindrar
trycksättning av jordprofilen. OD- och DR-borrning väl utförd är fungerande
metoder för borrning i tätkärnan förutsatt att man är noggrann med att hålla den
föreskrivna pluggen på 0.30 – 0.50 m samt iakttar stor försiktighet vid
rensning/sotning av foderröret.
Om man har en fullt frisk homogen tätkärna utan svaga zoner bör Wassarametoden vara ett alternativ då spoltrycket normalt inte överstiger totaltrycket i
jordprofilen. Det är av yttersta vikt att man har kontroll på spoltrycket framför
borrkronan och att man inte använder ett högre vattenflöde än vad som behövs
för att uppnå materialtransport av borrkax upp i foderröret.
Fördelen med sonicborrning är att borrning kan ske utan att luft, vatten eller
annat spolmedium behöver användas, det sker ingen trycksättning av
jordprofilen vilket gör den lämplig för borrning i tätkärnan. Metoden ger även
möjlighet till kontinuerlig provtagning av den jordfyllning man borrar i vilket
kan vara av intresse vid undersökningsborrning eller installationsborrning.
Nackdelen är att den är oprövad i Sverige och att det i dagsläget inte finns någon
rigg i Sverige som är utrustad med ett sonicaggregat.
Anledningen till att man inte ska/bör använda excentrisk eller koncentriska
borrmetoder i tryckkänsliga jordfyllningar är att borrkronan befinner sig framför
foderröret vilket i sin tur innebär att den omgivande jordfyllningen utsätts för det
spoltryck som tillförs av spolmediumet för borttransport av borrkax. Detta gör
att dessa metoder är direkt olämpliga att använda för borrning i tätkärnan.
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Vid borrning i stödfyllningen, borrpunkt 3 och 4 figur 7-2, fungerar dessa
borrmetoder väl då stödfyllningen inte är lika känslig för trycksättning. Vid
borrpunkt 3 ska man vara aktsam vid filterzoner nära tätkärnan då spoltrycket
påverkar ett större område kring borrfronten och om man har en försvagning i
tätkärnan i det området kan tryckökningen orsaka ovan nämnda skador som
hydraulisk- och pneumatisk uppspräckning samt initiera suffusion.
Även om stödfyllningen är mindre känslig för spoltryck så bör man inte använda
större flöden än vad som krävs för att uppnå en effektiv spolning av borrkax.
Borrledaren bör ha kunskap om en damms uppbyggnad, dess olika zoner och
material så att borrledaren vet vilka risker som är förenade med borrning i en
fyllningsdamms olika delar. Vid borrning i tätkärnan och angränsande
filterzoner bör en kontrollant med god dammgeoteknisk kunskap närvara för att
i samverkan med borrledaren och dammägaren utföra borrningen på ett så säkert
sätt som möjligt.
Vid borrning i jordfyllningar, bankar eller dess grundläggning i USA och
Kanada är vatten, gas eller luft, även luft med skum, förbjudet att använda som
spolmedium. Dispens från detta förbud kan ges i speciella fall. Borrning i
stödfyllning ner till tätkärna eller filterzon kan vara ett sådant fall.
Man använder sonicborrning som är en accepterad metod och roterande slående
borrning s.k. hammarborrning. Om valet faller på hammarborrning så ska en
speciell borrvätska användas som spolmedium. Denna borrvätska har U.S. army
corps of engineers tagit fram ett recept på. Man har även givit riktlinjer på hur
man ska ändra i blandningen om borrvätskan inte fungerar på avsett vis.
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Under arbetets gång har ett par nyckelfaktorer identifierats som man bör tas i
beaktande vid planering och utförande av borrning i fyllningsdammar.
• Borrlaget, borrledaren och kontrollant, skall ha kunskap om en damms
uppbyggnad, material, zoner och vilka risker som är förenade med
borrning i en fyllningsdamm. Detta för att minska riskerna för att åsamka
fyllningsdammen skada under utförandet av borrningsarbetet.
• För att minimera den tryckökning spoltrycket ger bör man inte använda
större flöden på spolmediumet än vad som krävs för att uppnå en effektiv
spolning av borrkax.
• Val av spolmedium. Luft kräver större flödeshastighet för effektivt
spolning av borrkax än vatten eller någon annan form av borrvätska.
Högre flödeshastighet ger större påverkan på det jordmaterial man
genomborrar. Var i fyllningsdammen borrningen sker är också en faktor
för val av spolmedium.
• Excentrisk/ koncentriska borrmetoder är direkt olämpliga för borrning i
dammars känsliga delar så som tätkärna och filterzoner då själva
borrningen sker framför foderröret vilket innebär att formationen är utsatt
för det spoltryck som valt spolmedium ger. I stödfyllningen fungerar
dessa metoder väl.
För att få en större förståelse för hur en fyllningsdamm påverkas under borrning
rekommenderas mer forskning på följande områden:
• Wassarametoden fungerar troligtvis vid borrning i tätkärnan men kräver
mer forskning och eventuellt ett fullskaleförsök för att utreda hur
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tätkärnan påverkas vid borrfronten med avseende på spoltryck och
vattenflöde.
• Spolmedium. Optimera blandningen mellan vatten och annat medel för att
på så sätt minimera trycksättningen av jordprofilen under borrning.
• Borrkronans utformning. De borrkronor som används idag är designade
att borra i berg. Genom en optimerad utformning av borrkronan och dess
spolkanaler kan man troligtvis minska påverkan på fyllningsmaterialet i
dammen under borrning.
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