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1

FORORD

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening, har gennemført et udredningsprojekt om
boringsoptimering. Grontmij | Carl Bro har stået for projektets udførelse med støtte fra en
følgegruppe med følgende repræsentanter fra DANVA, Foreningen af Vandværker i
Danmark, udvalgte vandforsyninger samt Foreningen af Danske Brøndborere:
• Karin Larsen, Danva
• Hans Nørgaard, FVD
• Mogens Brems Knudsen, Energi Viborg A/S
• Johan Linderberg, Odense Vandselskab as
• Jørgen Madsen, Københavns Energi A/S
• Christian Christiansen, Poul Christiansen A/S
• Flemming Gejl Christensen, GEO
• Peter B. Hasbo, Hasbo AS

Udredningsprojektet er gennemført i henhold til et godkendt programforslag, dateret 19.
februar 2008.

I udredningsprojektet indgår et litteraturstudie. Litteraturstudiet er afrapporteret i en separat rapport, /1/. Endvidere har udredningsprojektet omfattet en erfaringsopsamling fra
vandforsyninger og brøndborere.

Den foreliggende hovedrapport præsenterer de væsentligste resultater fra erfaringsopsamlingen og sammenholder disse med resultaterne af litteraturstudiet. Der gives en
række anbefalinger i relation til udførelse og regenerering af boringer, og endvidere gives
et skøn over det samlede potentiale for energibesparelser, opnået ved boringsoptimering
på landsplan.

Rapporten er udarbejdet af Grontmij | Carl Bro og repræsenterer ikke nødvendigvis hverken DANVAs eller følgegruppens synspunkter. Vi ønsker at bringe en stor tak til alle, der
på forskellig vis har bidraget til projektets gennemførelse.
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2

SAMMENFATNING

Denne rapport kan læses i sin helhed, men den er i højere grad tænkt som et opslagsværk, hvor anbefalinger i relation til de forskellige elementer i arbejdet med boringer kan
slås op. Et overblik over rapporten kan opnås ved at læse sammenfatningen samt de anbefalinger og konklusioner, der følger efter hvert afsnit eller kapitel. I sammenfatningen er
kun de væsentligste konklusioner og anbefalinger medtaget. Definitioner af de væsentligste grundbegreber fremgår af boksen på næste side.

Grundbegreber
Den specifikke kapacitet for en boring defineres som boringens ydelse pr. m afsænkning ved
pumpning, og den måles normalt i m3/t/m. Den specifikke kapacitet afhænger i nogen grad af
pumpetiden og ydelsen.

Virkningsgraden for en boring kan defineres som forholdet mellem boringens aktuelle specifikke
kapacitet og den teoretisk mulige, maksimale specifikke kapacitet. Virkningsgraden måles i procent.

Ved oparbejdning af en boring forstås her aktiviteter, der tjener til at hæve virkningsgraden af en
ny boring – eksempelvis returskylning eller trykluftsbehandling.

Regenerering er aktiviteter til rensning og forøgelse af virkningsgraden for en boring, der har været i drift i en periode. I de fleste tilfælde indgår fjernelse af kemiske udfældninger med syre i regenereringen af en boring.

Ved boringsoptimering forstås forøgelse af selve boringens virkningsgrad eller den specifikke
kapacitet. Begrebet omfatter således ikke ændringer der vedrører pumpen eller pumpestrategien.

Ved at hæve virkningsgraden for en indvindingsboring reduceres afsænkningen, og der
spares energi ved pumpning. Endvidere vil den reducerede afsænkning for nogle boringer medføre, at boringsydelsen kan hæves. Dette er hovedtemaerne for den foreliggende
rapport, der forsøger at besvare følgende spørgsmål: Hvordan hæves virkningsgraden?
Hvornår og hvordan skal boringer regenereres? Hvornår kan det betale sig at ofre penge
på boringsoptimering? Hvor meget energi kan der spares på landsplan? Og er der faktisk
så mange danske boringer med lav virkningsgrad, at der er noget at komme efter?
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Danske boringers virkningsgrad
I forbindelse med udredningsprojektet er der indsamlet data om indvindingsboringer fra
en række større danske vandforsyninger. I figuren på næste side vises virkningsgrad,
afsænkning og ydelsesinterval for 136 indvindingsboringer i sand eller grus. Som figuren
viser, findes der en række danske indvindingsboringer, der har lav virkningsgrad, stor
afsænkning og høj ydelse. For disse boringer er der et væsentligt energibesparelsespotentiale ved at hæve virkningsgraden. Det kan derfor konkluderes, at det er værd at se
nærmere på boringsoptimering.
Udførelse af boringer
Der er ikke dokumentation for væsentlige forskelle i virkningsgraden imellem omvendte
skylleboringer/lufthæveboringer, tørboringer/slagboringer og DTH-boringer. Hensyn til
pris samt kvalitet af jordprøver vil således oftest være afgørende ved valg af boremetode.
For direkte skylleboringer kan der derimod være risiko for lav virkningsgrad, så denne
metode anbefales ikke til indvindingsboringer.

Ved risiko for tab af meget borevæske ved skylleboring i højpermeable aflejringer kan
oparbejdning af boringen være lettere ved udførelse af en tørboring, der kan overvejes,
hvis dette er prismæssigt overkommeligt. I øvrigt anbefales det, at tab af borevæske registreres på borejournalen med henblik på planlægning af oparbejdningen.
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Virkningsgrad, afsænkning og ydelse for 136 indvindingsboringer i sand/grus. Der er mulighed for de største energibesparelser for boringer med lave virkningsgrader, høje afsænkninger og høje ydelser. Den gennemsnitlige virkningsgrad er 44,7 %. Et rimeligt og
realistisk mål for den gennemsnitlige virkningsgrad for indvindingsboringer i drift vurderes
at være 60 %.

I områder med risiko for partikeltransport i formationen og tilstopning omkring boringen
kan luftskylleboringer i ekstra stor diameter anbefales. Som følge af den øgede borediameter kan det være nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at fjerne resterne af borevæsken i den yderste del af gruskastningen og på borehullets væg.

Som borevæske bør aldrig anvendes ren bentonit, men altid iblandes væsentlige mængder polymerer. Det kan ikke afgøres, om det under visse betingelser er fordelagtigt at nøjes med at anvende polymerer, og således helt undgå bentonitten.

Hvis der i et område er erfaring for problemer med vedvarende mikrobiologisk forurening
af nye boringer kan der stilles krav om, at der kun anvendes CMC med et lavt acetatindhold eller i stedet anvendes A63 som polymer.
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I fast kalk under grundvandsspejlet er rent vand den mest hensigtsmæssige borevæske.
Boringens design og udbygning
Kalkboringer bør fores til under det fremtidige driftsvandspejl, men det er mest hensigtsmæssigt at afslutte stabile kalkboringer åbne under driftsvandspejlet, da virkningsgraden
typisk falder 20 – 30 % ved filtersætning.

I Danmark anvendes ofte en gruskastning, der er en smule mere finkornet end hvad der
ville have været anvendt i udlandet. Der kan forsøges med lidt grovere gruskastning, hvis
en længerevarende renpumpning/oparbejdning kan accepteres, og der kan opnås enighed om ansvaret for renpumpningen imellem brøndborer og bygherre.

Gruskastningen bør normalt være imellem 35 og 152 mm tyk, dog evt. tykkere hvis der er
risiko for partikelvandring omkring boringen (se ovenfor).

Der foreslås udført forsøg, hvor der anvendes grovere filterslidser i forhold til gruskastningen, således at op til 15 % af gruskastningen kan passere slidserne.

Det anses ikke generelt for fordelagtigt at anvende filterrør med kontinuerte slidser (typisk
rustfri stålrør). Rørene kan dog forsøges anvendt i områder med meget store problemer
med tilstopning af boringer, eller hvis filterhastigheden bliver meget høj ved filtre med almindelige slidser.

Det anbefales generelt, at boringer med spændt vandspejl filtersættes i hele det vandførende lag, og at boringer i frit magasin filtersættes i 30 – 50 % af det vandførende lag.

Hvis der skal filtersættes væsentligt over boringens bund bør det altid overvejes straks at
udføre en oparbejdning. Alternativt kan der udføres en ny boring umiddelbart ved siden af
den først udførte boring, der således opfattes som en undersøgelsesboring. Endeligt kan
borehullet opbores igen umiddelbart inden filtersætning for at fjerne boringsfilmen. Denne
opboring kan ske i lidt større diameter, eller alternativt kan den zone, der skal filtersættes,
fyldes op med grus. Gruset vil sikre at boringsfilmen fjernes, selv om opboringen sker i
samme diameter som under første nedboring.

Forerøret bør lukkes for oven med en prop under gruskastningen.
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Der er udført forsøg som viser, at en boring ved installation af pumpen i filteret i stedet for
over filteret muligvis kan opnå en lidt højere virkningsgrad. Det kunne endvidere tænkes,
at boringen bedre kan renholdes, hvis pumpen installeres i varierende dybde i filteret.
Forsøg med denne metode foreslås udført.
Renpumpning og oparbejdning af boringer i sand og grus.
Ved oparbejdning af en boring fjernes finkornet materiale og eventuelle rester af boremudder etc. i gruskastningen og den nærmeste del af formationen. Ved en oparbejdning
opnås typisk en højere virkningsgrad end ved simpel renpumpning. Ofte ses en forbedring af den specifikke kapacitet i intervallet 33 – 150 %.

Det er hensigtsmæssigt at træffe aftaler med boreentreprenøren om en eventuel oparbejdning af boringen allerede inden borearbejdet påbegyndes. Herved kan oparbejdningen iværksættes umiddelbart efter renpumpningen, hvis det skønnes relevant.

Boringens virkningsgrad bestemmes om muligt ved renpumpningen eller en efterfølgende
kortvarig prøvepumpning (typisk 60 minutter). Virkningsgraden kan give et fingerpeg om,
hvor meget afsænkningen kan reduceres ved oparbejdning af boringen.

Beslutningen om at iværksætte en oparbejdning kan træffes på grundlag af en costbenefit betragtning, som beskrives nærmere i kapitel 7 og afsnit 10.3. Der er udarbejdet
et regneark til støtte for en cost-benefit analyse (appendiks 3). Erfaringerne viser i øvrigt,
at en oparbejdning næsten altid kan betale sig, hvis en forøgelse af boringens virkningsgrad kan udnyttes til at hæve boringens ydelse.

Hvis boringsydelsen ligger fast, er mulighederne for at opnå en økonomisk gevinst ved
oparbejdning eller syring af en ny boring større, jo større ydelsen, afsænkningen og den
daglige pumpetid er. Følgende tommelfingerregel er opstillet:

Hvis ydelse (m3/t) gange afsænkning (m) gange daglig pumpetid (t) er under 2000
kan man undlade oparbejdning, da denne næppe vil være rentabel. Er værdien
over 2000 kan der udføres en cost-benefit analyse som grundlag for at beslutte, om
boringen skal oparbejdes.

Reglen gælder kun for nye boringer, kun i tilfælde, hvor boringsydelsen ligger
fast, og kun hvis man ønsker, at udgiften til oparbejdningen kan betales af besparelserne i energiudgifter!
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Effekten af oparbejdningen kan moniteres løbende under udførelsen, f.eks. ved at måle
stigningen efter 5 minutters pumpestop.

Ved en gennemgribende oparbejdning anvendes først niveau-specifikke metoder, og der
afsluttes med pumpning, returskylning og surging. Evt. indgår tillige behandling med kemikalier. Behandling med natrium hexametafosfat kan give meget gode resultater og kan
særligt anbefales i tilfælde af tab af store mængder borevæske.

Følgende oparbejdningsmetoder kan anbefales: Airlift surging og pumpning med returskylning. For en række andre oparbejdningsmetoder er der positive internationale erfaringer, men få eller ingen danske erfaringer. Disse metoder nævnes i kapitel 10 og forsøg
med metoderne anbefales. Navnlig ”line swabbing”, der illustreres her på siden, virker
som en simpel og relativt billig metode til niveaubestemt oparbejdning.
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Line swabbing (figuren) virker som en simpel og
relativt billig metode til niveaubestemt oparbejdning.
Fra /12/.

Spuling kan på foreliggende grundlag ikke anbefales til oparbejdning af danske boringer.
Renpumpning og syring af kalkboringer
Selve renpumpningen af en kalkboring er generelt uproblematisk.

Ved flowsyring af en ny kalkboring med saltsyre opnås typisk en 2 – 3 gange højere specifik kapacitet, og for nogle boringer opretholdes denne forbedring helt eller delvist i hele
boringens levetid. Et eksempel herpå ses i nedenstående figur. Andre boringer stopper
hurtigt til efter syringen.
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Effekten af syring af en ny kalkboring, der i nogen grad tilstoppes under driften.

Hvis ydelsen kan hæves i tilfælde af forbedret specifik kapacitet kan syring meget ofte
betale sig. Cost-benefit analyse kan gennemføres ved anvendelse af regneark B i appendiks 3. Den vanskeligste del af analysen er at vurdere, i hvilken grad forbedringen af
boringen er varig. Vandkemiske analyser, herunder niveaubestemte vandprøver, samt
erfaring fra nærliggende boringer, kan anvendes til denne vurdering.

Hvis boringsydelsen ligger fast, er mulighederne for at opnå en økonomisk gevinst ved
oparbejdning eller syring af en ny boring større, jo større ydelsen, afsænkningen og den
daglige pumpetid er. Samme tommelfingerregel som nævnt ovenfor for
sand/grusboringer kan anvendes til at beslutte, om der skal udføres en cost-benefit betragtning over syring af boringen.
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Test, drift og overvågning
Det anbefales generelt at bestemme virkningsgraden for alle nye og idriftsatte indvindingsboringer i sand og grus. Virkningsgradsbestemmelsen vil i praksis kunne undlades,
hvis den afsænkningsbetingede energiudgift (den udgift der medgår til at løfte vandet fra
driftsvandspejlet til rovandspejlet i boringen) akkumuleret over en årrække er mindre end
udgifterne til oparbejdning eller regenerering. Regneark A i appendiks 3 til denne rapport
kan anvendes til beregning af den afsænkningsbetingede energiudgift.

For kalkboringer kan virkningsgraden ikke i samme grad anvendes til at vurdere boringens forbedringspotentiale, da virkningsgraden kan være langt over 100 %. Det anbefales dog stadig at bestemme virkningsgraden, når der udføres en professionelt tolket,
længerevarende prøvepumpning.

For boringer med kraftig tendens til tilstopning kan niveaubestemt vandprøvetagning
overvejes, idet tilstopningen kan skyldes en blanding af vandtyper i boringen.

Det anbefales at undgå hyppig start og stop af pumpen for boringer, der har tendens til
tilstopning med kemiske udfældninger. For boringer, der vurderes at stoppe til på grund
af vandring af partikler, bør kontinuert pumpning undgås.

Det er vigtigt at monitere den specifikke kapacitet for alle indvindingsboringer i sand/grus.
Ved et fald på 10 – 15 % i den specifikke kapacitet kan det overvejes, om faldet skyldes
forhold ved driften af boringen, der vil kunne ændres.

For kalkboringer er det normalt tilstrækkeligt at kontrollere, om driftsvandspejlet nærmer
sig pumpen, så der må syres for at opretholde indvindingen.
Regenerering af boringer i sand og grus
Det anbefales at forsøge at vurdere, hvorfor en boring stopper til, og planlægge regenereringen ud fra denne vurdering.

En fuld regenerering af en boring med udfældninger består af først en mekanisk rensning
(børstning, spuling, pumpning eller anvendelse af vibrator), herefter en kemisk behandling og herefter mekanisk oparbejdning. Regenereringen udføres sektionsvist. Imellem
fuld-skala regenereringer kan det nogle gange betale sig at udføre en mere simpel behandling med kemikalier.
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Valg af syre skal foretages ud fra karakteren af udfældninger i boringen, samt efter om
der er metaldele i boringen, der kan ætses af syre. Der kan anvendes en række andre
kemikalier ud over syre, som nærmere beskrevet i kapitel 13.

Det anbefales at monitere pH ved syring. Nedre grænse for pH er omkring 1. Syren bør
oppumpes fra boringen når pH stiger til 3 – 3,5 for at undgå genudfældning, med mindre
der anvendes nogle af de produkter, der holder metalioner i opløsning (se kapitel 13).

Ved meget store problemer med tilstopning af en boring kan det overvejes at syre med
pumpen installeret, med mindre der anvendes galvaniserede stigrør. Der kan anvendes
en relativt svag syre samt en korrosionsinhibitor for at beskytte pumpen, eller syren kan
introduceres i filterstrækningen under pumpen.

For nye boringer i sand eller grus bør man normalt foretage en regenerering, når den
specifikke kapacitet er faldet ca. 25 %. Hvis regenereringen udskydes er der risiko for, at
fuldstændig regenerering ikke vil være mulig eller meget kostbar – se eksemplet på nedenstående figur. For boringer, der allerede har været regenereret, eller hvor den specifikke kapacitet er faldet mere end 25 %, kan der foretages en cost-benefit analyse af, om
regenerering betaler sig.
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Afsænkning i en boring, der oplyses at have haft næsten konstant pumpeydelse. Ved ”R”
foretages regenerering. Første gang skete regenereringen rettidigt, og den specifikke
kapacitet blev fuldstændigt genetableret. Anden gang skete regenereringen øjensynligt
for sent, så den specifikke kapacitet ikke kunne genetableres. Figuren viser, at det kan
være af betydning at foretage regenerering af boringen i tide.

Der er udviklet et regneark (ark C i appendiks 3), der kan anvendes som støtte til udførelse af cost-benefit analyser af regenereringen. I mange tilfælde er en dybtgående analyse
dog ikke nødvendig.
Regenerering af kalkboringer
Kalkboringer kan næsten altid regenereres fuldstændigt, så der er normalt ikke behov for
at regenerere boringen, når faldet i specifik kapacitet har nået et vist niveau, som for
sandboringer. Dog viser udredningsprojektet, at ca. 10 % af kalkboringerne ikke har kunnet regenereres til det oprindelige niveau. For disse boringer kunne det foreslås at forsøge at modificere regenereringsmetoden, så jern- og manganforbindelser bedre kan fjernes.
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Regenerering af kalkboringer kan være nødvendigt for at opretholde indvindingen, hvis
driftsvandspejlet nærmer sig pumpen i boringen, men regenerering af kalkboringer kan
meget sjældent betale sig, hvis det ønskes, at udgifterne til regenerering skal kunne
dækkes af de reducerede udgifter til energi.
Nationalt energibesparelsespotentiale
Der er udarbejdet et groft overslag over energibesparelsespotentialet ved boringsoptimering. Hvis boringsoptimeringen udføres på basis af cost-benefit betragtninger, således at
de energibesparende foranstaltninger vurderes at være selvfinansierende, ligger besparelsespotentialet i størrelsesordenen 1 Gwh pr. år for de almene vandforsyninger, og
yderligere ca. 0,6 Gwh pr. år for erhversindvinderne.
Tests og forsøg med nye metoder
I rapporten er angivet en række forslag til forskellige tests og nye metoder, der foreslås
afprøvet i Danmark. Der udarbejdes en separat oversigt over disse tests og forsøg, som
lægges på Danvas hjemmeside og fremsendes til de vandforsyninger og brøndboringsfirmaer, der har deltaget i undersøgelsen. Hensigten hermed er at gøre det lettere for interesserede vandforsyninger og brøndborere at gennemføre nogle af de foreslåede tests
og forsøg.

3

INDLEDNING OG FORMÅL

Udredningsprojektet om boringsoptimering omfatter en belysning af forhold, der påvirker
en borings virkningsgrad. Virkningsgraden har direkte indflydelse på afsænkningen i boringen og dermed på energiforbruget i forbindelse med pumpning. Ved optimering af en
borings virkningsgrad opnås således en energibesparelse, og i nogle tilfælde opnås endvidere en højere boringsydelse. Virkningsgraden kan påvirkes af følgende forhold:
• Formation og boringsydelse
• Boremetode
• Boremudderets beskaffenhed (for forskellige typer af skylleboringer)
• Filtertype, filterdimensionering og dimensionering af gruskastning
• Renpumpning og oparbejdning af boringen
• Regenerering af boringen
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I Danmark har især vandforsyningerne og brøndborerne en række erfaringer i relation til
optimering af boringers virkningsgrad, og der foreligger en del litteratur om emnet. Der er
dog stor variation i den tilgang, som de forskellige brøndborere og vandforsyninger har til
boringsoptimering. Der er tale om en disciplin, der i høj grad er baseret på erfaring og
tradition, idet effekten af et boringsoptimerende tiltag ikke kan forudses med stor nøjagtighed. Herved adskiller boringsoptimeringen sig fra de fleste andre energibesparende
foranstaltninger, hvor resultatet som regel kendes på forhånd. Hvor man for andre foranstaltningers vedkommende umiddelbart kan beregne en tilbagebetalingstid for den aktuelle investering, må man således for boringsoptimeringen basere sig på et skøn.

I forbindelse med udredningsprojektet om boringsoptimering er der gennemført et litteraturstudie af såvel dansk som international litteratur. På grundlag af litteraturstudiet og
indsamlingen af danske erfaringer beskrives forskellige metoder, teknikker og materialer,
som anvendes i forbindelse med udførelse og regenerering af boringer. Der anlægges i
videst muligt omfang en cost-benefit betragtning, hvor udgifter til forøgelse af boringernes
virkningsgrad holdes op mod besparelserne i energi, målt såvel i kroner som i kilowatttimer. Der gives på dette grundlag en række anbefalinger til udførelse og regenerering af
boringer.
Hensigten med den foreliggende rapport er at støtte vandforsyninger, brøndborere og
rådgivere i forbindelse med udførelse og regenerering af boringer, således at de foreliggende erfaringer udnyttes optimalt, og der opnås størst mulige energibesparelser for de
mindst mulige udgifter. Det skal dog understreges, at rapporten bygger på generelle erfaringer, og at der er behov for at monitere effekten af de boringsoptimerende tiltag, der
iværksættes i hvert enkelt tilfælde. Der gives i rapporten forslag til, hvorledes denne monitering kan udføres.

Det skal præciseres, at udredningsprojektet ikke omfatter forhold, der vedrører selve
pumpen, og heller ikke energibesparelser, der stammer fra ændringer i pumpestrategien.
Tilsvarende er øvrige aspekter i relation til udførelse af en optimal boring ikke omfattet af
rapporten, eksempelvis hvordan boringer bedst kan udføres med henblik på at sikre en
god vandkvalitet. Det bemærkes i øvrigt, at hensyntagen til eksempelvis vandkvaliteten i
nogle tilfælde kan medføre, at der ikke kan opnås en optimal virkningsgrad for en boring.

Udredningsprojektet behandler ikke de aspekter, der vedrører arbejdsmiljø, myndighedsgodkendelser og bortskaffelse af kemikalier og andre restprodukter. Hvis nogle af de beskrevne metoder ønskes anvendt er det således op til de ansvarlige at søge oplysninger
om disse forhold, og om nødvendigt godkendelse fra myndighederne.
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Rapporten omfatter først nogle generelle afsnit om grundbegreber i relation til boringsoptimering samt om det udførte litteraturstudie og erfaringsindsamlingen. Herefter følger en
række afsnit om de forskellige elementer i arbejdet med boringer. Hvert afsnit eller kapitel
afsluttes med en række anbefalinger og evt. konklusioner i punktform, skrevet i kursiv. I
appendiks findes en ordforklaring, og endvidere er vedlagt nogle regneark, der kan anvendes til energiberegninger og cost-benefit analyser samt til betragtninger over boringers virkningsgrad ved partiel filtersætning.

Rapporten kan læses i sin helhed, men den er i højere grad tænkt som et opslagsværk,
hvor anbefalinger i relation til de forskellige elementer i arbejdet med boringer kan slås
op. Et overblik over rapporten kan opnås ved at læse sammenfatningen samt de anbefalinger og konklusioner, der følger efter hvert afsnit.

Rapporten giver på ingen måde en udtømmende beskrivelse af de emner, den behandler, men fokuserer på forhold der er relateret til boringsoptimering.

4

GRUNDBEGREBER

Grundbegreberne i relation til afsænkningen i en boring fremgår af figur 4.1. Ved pumpning udvikles en sænkningstragt. Sænkningstragtens form ude i grundvandsmagasinet er
afhængig af ydelsen ved pumpning, pumpetiden og grundvandsmagasinets hydrauliske
egenskaber, eventuelle positive eller negative hydrauliske barrierer samt eventuel pumpning i nærliggende boringer.
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Figur 4.1. Figuren viser de væsentligste tryktab omkring en boring. Det totale tryktab stot
deles op i:
ds:

Formationstabet, der sker i formationen uden for zonen, der er påvirket

af borearbejdet
ds’:

Tryktabet i zonen, der er påvirket af borearbejdet

ds’’:

Tryktabet i gruskastningen

ds’’’: Filtertabet
ds’ + ds’’ + ds’’’ kaldes boringstabet
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Tæt ved boringen samt i selve boringskonstruktionen påvirkes sænkningen desuden af
en række andre faktorer. Disse forhold illustreres på figur 4.1, der viser sænkningstragtens form og de væsentligste tryktab, der er omkring en boring.

Mens formationstabet generelt ikke påvirkes af borearbejdets udførelse og boringens design vil de øvrige tryktab afhænge af boringens udførelse.

Den specifikke kapacitet for en boring defineres som boringens ydelse pr. m afsænkning
ved pumpning, og den måles i Danmark normalt i m3/t/m. Den specifikke kapacitet afhænger af pumpetiden, og i Danmark er der tradition for hovedsageligt at anvende den
specifikke kapacitet efter 60 minutters pumpning. Den specifikke kapacitet afhænger i
øvrigt i nogen grad af ydelsen ved pumpning.

Forholdet imellem formationstabet og de øvrige tryktab kan udtrykkes ved boringens virkningsgrad. Virkningsgraden kan med henvisning til ovenstående figur bestemmes som
ds/stot, svarende til, at virkningsgraden defineres som forholdet mellem boringens aktuelle specifikke kapacitet og den teoretisk mulige, maksimale specifikke kapacitet. Virkningsgraden måles i procent. Jo lavere virkningsgraden er, jo større er afsænkningen ved
pumpning med en given ydelse.

For en mere dybtgående behandling af ovenstående emner henvises til fagbøger indenfor emnet.

5

LITTERATURSTUDIE

Som nævnt i indledningen er litteraturstudiet afrapporteret i en separat rapport, /1/. Studiet har omfattet 58 referencer. De væsentligste resultater af litteraturstudiet er medtaget i
den foreliggende hovedrapport, i det omfang de har betydning for hovedrapportens konklusioner og anbefalinger, og inddrages i de relevante kapitler. I den foreliggende hovedrapport henvises ofte til litteraturstudiet uden yderligere reference, og kun hvor det skønnes særlig relevant er der henvist direkte til den originale litteratur.
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ERFARINGSINDSAMLING

Erfaringsindsamlingen er udført ved udsendelse af spørgeskemaer til 12 vandforsyninger
og 10 brøndboringsfirmaer. Der er indkommet svar fra 11 af de 12 vandforsyninger, og
der er efterfølgende foretaget opfølgning ved besøg hos 8 vandforsyninger og telefonisk
opfølgning hos yderligere 2 vandforsyninger.

Fra brøndboringsfirmaerne er der modtaget svar fra 4 ud af 10 firmaer, og der er foretaget telefonisk opfølgning fra alle 4 firmaer. Flere firmaer angiver, at de er i besiddelse af
et meget stort datamateriale, men at det vil være meget tidskrævende at fremlægge eller
analysere materialet. Spørgsmålene i spørgeskemaet er derfor generelt besvaret på
grundlag af firmaernes erfaringer, og der er kun i begrænset omfang fremlagt dokumentation eller angivet specifikke tal.

Resultaterne af erfaringsindsamlingen er anvendt i de efterfølgende afsnit, når det er relevant. Umiddelbart herunder anføres nogle af de mere generelle resultater.

Nedenfor vises histogrammer over den gennemsnitlige afsænkning og den daglige pumpetid, som angivet af vandforsyningerne. Det bemærkes, at den gennemsnitlige afsænkning for de 136 boringer i sand eller grus, for hvilke der er indsamlet detaljerede oplysninger, som illustreres i figur 6.3, er 5,7 m.
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Figur 6.1. Figuren viser den gennemsnitlige afsænkning i indvindingsboringer, som opgivet af de 11 vandforsyninger, der har besvaret det udsendte spørgeskema. Afsænkningen er i figuren afrundet til hele meter. Bemærk at der er store variationer i afsænkningen
indenfor de enkelte vandforsyninger. Disse variationer fremgår ikke af figuren. I alt omfatter figuren 1184 boringer, og den gennemsnitlige afsænkning er 4,9 m.
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Figur 6.2. Figuren viser den gennemsnitlige daglige pumpetid i indvindingsboringer, som
opgivet af 10 vandforsyninger. Afsænkningen er i figuren afrundet til hele timer. I alt omfatter figuren 1160 boringer, og den gennemsnitlige daglige pumpetid er 13 timer.

Ni vandforsyninger har beskrevet årsagerne til regenerering af sand/grusboringer som
værende som angivet i nedenstående tabel:

Årsag til regenerering af sand/grusboringer

Antal vandforsyninger der anfører denne årsag

Faste intervaller (ved samtidigt tilsyn)

1

Specifik kapacitet

1

Afsænkning

2

Elforbrug

1

Ydelse

3

Pumpe suger luft

1

Videoinspektion

1

Regenereres aldrig

3

Tabel 6.1. Årsagen til regenerering af sand/grusboringer som angivet af 9 vandforsyninger. Bemærk at nogle vandforsyninger angiver mere end én årsag.

Fem vandforsyninger har beskrevet årsagerne til regenerering af kalkboringer som værende som angivet i nedenstående tabel:
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Årsag til regenerering af kalkboringer

Antal vandforsyninger der
anfører denne årsag

Faste intervaller (ved samtidigt tilsyn)

1

Virkningsgrad

1

Specifik kapacitet

2

Afsænkning

1

Ydelse

1

Videoinspektion

2

Tabel 6.2. Årsagen til regenerering af kalkboringer som angivet af 5 vandforsyninger.
Bemærk at nogle vandforsyninger angiver mere end én årsag.

Efter brøndborernes opfattelse er den primære årsag til regenerering af boringer lav specifik kapacitet eller lav ydelse.

Der er indsamlet data om 136 indvindingsboringer i sand eller grus fra 3 forskellige vandforsyninger. For 69 af disse boringer har Grontmij | Carl Bro udført beregninger af boringernes virkningsgrad, og for de resterende boringer forelå pålidelige virkningsgradsberegninger. I nedenstående figur vises sammenhængen imellem boringernes virkningsgrad og afsænkningen under pumpning, og der differentieres for forskellige boringsydelser.
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Virkningsgrad, afsænkning og ydelse for
indvindingsboringer i sand/grus
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Figur 6.3. Virkningsgrad, afsænkning og ydelse for 136 indvindingsboringer i sand/grus.
De boringer, hvor der er mulighed for de største energibesparelser, er boringer med lave
virkningsgrader, høje afsænkninger og høje ydelser. Den gennemsnitlige virkningsgrad er
44,7 % og medianværdien for virkningsgraden er 43 %. Der ses i øvrigt intet klart mønster, idet såvel lavtydende som højtydende boringer kan have både lave og høje virkningsgrader og afsænkninger. Det bemærkes at datagrundlaget stammer fra prøvepumpninger af forskellig alder, og at der således er nogen usikkerhed i relation til den
nuværende tilstand og anvendelse af boringerne.

Der er ikke foretaget lignende beregninger for indvindingsboringer i kalk, idet virkningsgraden for disse boringer varierer mere og kan være langt over 100 % (se afsnit 12.1
samt /2/.
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COST- BENEFIT ANALYSER

I denne rapport er der, hvor det er muligt, anvendt cost-benefit betragtninger i relation til
de boringsoptimerende foranstaltninger. Der er udviklet tre regneark, der kan anvendes til
støtte ved udførelsen af cost-benefit analyser. Regnearkene indgår som appendiks 3 til
rapporten, men da de er udarbejdet i Excel, foreligger de som en separat fil. Regnearkene er beregnet til følgende:

A: Energiberegninger
B: Cost-benefit analyser af oparbejdning
C: Cost-benefit analyser af regenerering

Ved cost-benefit analyserne foretages en skønsmæssig beregning af de variable udgifter
for forskellige scenarier for en boring, eksempelvis med og uden oparbejdning eller med
og uden regenerering af boringen. De variable udgifter beregnes såvel totalt som pr. m3
indvundet vand. Tilsvarende beregnes energiforbruget såvel totalt som pr. m3 indvundet
vand.

Ved cost-benefit analyserne vil man kunne vurdere, hvilket scenarium, der giver den billigste pris i variable udgifter pr. m3 indvundet vand. Dette betyder dog ikke, at man nødvendigvis skal vælge den billigste løsning. Man kan i stedet vælge den mest energibesparende løsning, og her kan de udviklede regneark anvendes til at vurdere energibesparelsens størrelse og de udgifter, der er forbundet med energibesparelsen. Regnearkene
er således tænkt som et værktøj, der kan anvendes som støtte til at træffe beslutninger i
relation til boringsoptimerende foranstaltninger.

Ved udførelsen af cost-benefit analyserne skal man vælge en analyseperiode. Denne kan
i en del tilfælde sættes til 30 år, svarende til gyldighedsperioden for en vandindvindingstilladelse. Endvidere skal der vælges en langsigtet rentesats. Denne anvendes til at beregne alle beløb, der disponeres ude i fremtiden, som nutidsværdi. Nutidsværdiberegningen
foretages automatisk i regnearket. Endvidere er der naturligvis behov for input af en række tekniske størrelser og priser, som nærmere angivet i de enkelte regneark.

25

Udredningsprojekt om boringsoptimering
Oversigt over foreslåede tests og forsøg

23. marts 2009

Cost-benefit analyser giver meget forskelligt resultat, afhængigt af om ydelsen af en boring ligger fast, eller om den tværtimod kan hæves, hvis boringens specifikke kapacitet
øges som følge af oparbejdning eller regenerering. Hvis ydelsen ligger fast, er besparelsen ved en oparbejdning primært knyttet til sparede udgifter til pumpning under driften,
samt evt. en lille besparelse ved valg af en mindre pumpe, ligesom der ofte vil kunne opnås et tilskud til oparbejdningen, hvis denne ses som en energibesparende foranstaltning. Tilskuddet er typisk i størrelsesordenen 10 – 20 øre pr. kwh for første års energibesparelse, og vil generelt være uden større betydning i relation til cost-benefit analysen,
men tilskuddet kan naturligvis regnes ind.

Hvis ydelsen af en boring kan hæves efter en vellykket oparbejdning eller regenerering,
får man ofte meget mere vand for et relativt lille beløb. Herved kan man eksempelvis spare en boring i et kildefelt, og oparbejdning eller regenerering fremstår derved ofte som en
attraktiv investering – ud over at der stadig kan spares energi ved et passende pumpevalg.

7.1 Energiberegninger. Regneark A
I regneark A kan driftsbesparelserne ved forbedring af en borings specifikke kapacitet let
estimeres. Driftsbesparelserne kan sammenligned med prisen for en oparbejdning i forbindelse med en cost-benefit analyse. Der skal indlæses følgende:
• Boringens ydelse
• Afsænkning under driften (i boringens nuværende tilstand)
• Den daglige pumpetid
• Totalvirkningsgraden for pumpen
• Elprisen
• En rentesats svarende til en typisk langfristet lånerente

For de nederste 3 punkter er i regnearket angivet typiske værdier, der kan anvendes til
en overslagsmæssig beregning eller evt. revideres for en mere korrekt vurdering.

I step 1 i regnearket beregnes det samlede årlige energiforbrug, der medgår til at løfte
vandet fra driftsvandspejlet til rovandspejlet i en driftssituation. Endvidere beregnes udgiften til denne energi pr. år og som nutidsværdi over en årrække.
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I step 2 i regnearket forudsættes det, at boringens virkningsgrad er bestemt, og regnearket beregner nu det energiforbrug og den energiudgift, der er relateret til boringstabet.
Det er i princippet kun dette energiforbrug, der kan reduceres ved oparbejdning af boringen – dog gælder dette ikke i de tilfælde, hvor virkningsgraden kan være over 100 %,
hvilket især gælder for kalkboringer

I step 3 i regnearket regnes der på, hvad der spares af såvel energi som udgifter ved en
specifik forbedring af boringen. Forbedringen kan udtrykkes såvel i en ny (højere) virkningsgrad, eller ved en reduktion i afsænkningen, udtrykt i meter.

Det bemærkes, at regneark A kan anvendes til løbende at udføre en cost-benefit beregning på forbedringen af boringen under oparbejdningen. Reduktionen i afsænkning kan
moniteres på grundlag af stigningen efter 5 minutters pumpestop (”5 minute recovery level”), og besparelsen ved denne reduktion i afsænkningen kan direkte sammenlignes
med den løbende udgift til oparbejdningen.

7.2 Cost-benefit analyser af oparbejdning/syring af en ny boring. Regneark B
Cost-benefit analyser i relation til oparbejdning eller syring af nye boringer er vanskelige
af flere årsager:
• Effekten af en oparbejdning eller syring kan ikke forudsiges præcist, før oparbejdningen/syringen er gennemført.
• Det kan være svært at vurdere, i hvilken grad forbedringen af boringens
specifikke kapacitet ville være opnået uden oparbejdning/syring, alene ved
pumpning efter at boringen er sat i drift. Dette gælder især for boringer i
sand og grus.
• Det kan være svært at vurdere, hvor længe effekten af oparbejdningen/syringen varer.
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Hvis ydelsen af boringen ikke kan hæves, i det tilfælde at virkningsgraden forbedres, er
mulighederne for at opnå en økonomisk gevinst ved oparbejdning eller syring af en ny
boring større, jo større ydelsen, afsænkningen og den daglige pumpetid er. Ved gennemregning af forskellige scenarier i regneark A kan der opstilles nedenstående tommelfingerregel. Reglen gælder kun for nye boringer, kun i tilfælde, hvor boringsydelsen
ikke kan hæves efter en vellykket oparbejdning eller udsyring, og kun hvis man
ønsker, at udgiften til oparbejdningen kan betales af besparelserne i energiudgifter!
• Hvis Q * s * t > 2000: overvej oparbejdning/syring - gennemfør cost-benefit
analyse
• Hvis Q * s * t < 2000: undlad oparbejdning/syring – den er næppe rentabel

Hvor

Q = fremtidig ydelse, i m3/t
s = afsænkning, i m
t = fremtidig daglig pumpetid, i timer

Baggrunden for denne tommelfingerregel er forklaret i appendiks 2.

Hvis det besluttes at gennemføre en cost-benefit analyse, kan regneark B anvendes. Input til regneark B omfatter:
• Analyseperiode
• Elpris
• Rentesats
• Boringsydelse (med og uden oparbejdning/syring)
• Afsænkning (med og uden oparbejdning/syring)
• Daglig pumpetid (med og uden oparbejdning/syring)
• Totalvirkningsgrad for pumpe
• Udgifterne til etablering af en boring, herunder råvandsstation, pumpestyring, tilslutning og tilsyn.
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Baseret på ovenstående input beregner regnearket den afsænkningsbetingede energiudgift i analyseperioden (som nutidsværdi), samt summen af denne og etableringsudgiften
for en boring. Summen udgør de variable udgifter relateret til etablering og drift af boringen, og disse variable udgifter beregnes også pr. m3 indvundet vand. Herved kan der
foretages en direkte sammenligning imellem scenariet med og uden oparbejdning.

Den totale besparelse ved en oparbejdning beregnes i regnearket som nutidsværdi over
analyseperioden, og ved denne beregning tager regnearket hensyn til den højere ydelse
af boringen efter oparbejdning. Dette sker ved at hæve anlægsudgiften i scenariet uden
oparbejdning proportionalt med ændringen af boringens ydelse. Hvis eksempelvis ydelsen efter oparbejdning stiger 50 %, regnes der med at der i scenariet uden oparbejdning
skal betales for 1½ boring for at opnå samme ydelse.

Regneark B beregner endvidere energiforbrug og energiudgift ved scenariet med og
uden oparbejdning, og energiudgiften beregnes både totalt og pr. m3 indvundet vand.

7.3 Cost-benefit analyser af regenerering. Regneark C
I /18/ konkluderes det, at det næsten altid betaler sig at udføre en økonomisk analyse af
regenereringen af en boring versus udførelse af en erstatningsboring – analysen er billig
sammenlignet med den potentielle gevinst, der kan være resultatet af en velinformeret
beslutning.

Det anbefales i litteraturen, at man udfører en cost-benefit analyse, hvor man sammenligner 3 scenarier. De tre scenarier er:

1. Regenerering af boringen
2. Udførelse af en erstatningsboring straks
3. Ingen regenerering. Den eksisterende boring anvendes et stykke tid uden regenerering, og normalt må der herefter påregnes udført en erstatningsboring.
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I mange tilfælde er det ikke nødvendigt at udføre en dybtgående cost-benefit analyse for
at vurdere, om regenerering kan betale sig. Hvis en eventuel erstatningsboring efter en
kort periode må forventes at have samme behov for regenerering som den eksisterende
boring, kan regenerering næsten altid betale sig. Kan der derimod udføres en erstatningsboring, som forventes at have betydeligt mindre behov for regenerering (f.eks. en
dybere boring), eller kan et andet kildefelt i stedet udvides, kan der være større behov for
en egentlig cost-benefit analyse. Ligeledes kan en analyse være påkrævet for at vurdere,
hvor længe det betaler sig at fortsætte indvindingen i en boring, som man har opgivet at
regenerere. I nogle tilfælde vil man kunne have glæde af at anvende en kildepladsmodel,
se /19/.

Hvis det besluttes at gennemføre en cost-benefit analyse, kan regneark C anvendes.
Regnearket omfatter ovenstående 3 scenarier. Input til regnearket omfatter:
• Analyseperiode
• Elpris
• Rentesats
• Forventet levetid for en ny boring
• Gennemsnitlig boringsydelse (for alle 3 scenarier)
• Gennemsnitlig afsænkning (for alle 3 scenarier)
• Daglig pumpetid (for alle 3 scenarier)
• Totalvirkningsgrad for pumpe (for alle 3 scenarier)
• Udgifterne til etablering af en boring, herunder råvandsstation, pumpestyring, tilslutning og tilsyn.
• Tidspunkt for etablering af en ny boring (for scenarie 3)
• Udgifter til regenerering fordelt på de enkelte år, for alle 3 scenarier.

Ved angivelse af udgifterne til regenerering må man tage hensyn til, at det oftest tager
længere tid, før en boring behøver sin første regenerering, end tidsrummet imellem efterfølgende regenereringer. I /11/ angives det, at den specifikke kapacitet efter regenerering
typisk falder 3 – 4 gange hurtigere, end den gjorde for den nye boring.

Regneark C beregner de variable udgifter for hver m3 indvundet vand, så prisen kan
sammenlignes for de tre scenarier. Endvidere beregnes energiforbruget pr m3 indvundet
vand, og på dette grundlag kan det overvejes, om man ønsker at vælge en lidt dyrere
løsning for at opnå en energibesparelse.
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Konklusioner og anbefalinger
• Cost-benefit analyser giver overblik over udgifter og energiforbrug, og kan
anvendes såvel til at vælge den billigste løsning som den løsning, der medfører det laveste energiforbrug.
• Ved cost-benefit analyser må der skelnes imellem to scenarier: Et scenarie
hvor ydelsen for boringen ligger fast, og et scenarie hvor ydelsen kan hæves, hvis den specifikke kapacitet øges.
• Når ydelsen ligger fast kan følgende tommelfingerregel anvendes for oparbejdning eller syring af en ny boring, hvis man ønsker at udgiften til oparbejdningen kan betales af besparelserne i energiudgifter: Hvis ydelse (m3/t)
gange afsænkning (m) gange daglig pumpetid (t) er over 2000, skal man
overveje en oparbejdning og gennemføre en cost-benefit analyse ved hjælp
af regneark A i appendiks 3. Hvis værdien er under 2000 kan man undlade
oparbejdning, da denne næppe vil være rentabel. Der anvendes tal for den
fremtidige drift.
• Hvis ydelsen kan hæves i tilfælde af forbedret specifik kapacitet kan oparbejdning eller syring af en ny boring næsten altid betale sig. Cost-benefit
analyse kan gennemføres ved anvendelse af regneark B i appendiks 3.
• Regnearkene i appendiks 3 kan anvendes til løbende at udføre en costbenefit beregning på forbedringen af boringen under oparbejdningen, ud fra
monitering af afsænkningen. Besparelsen forbundet med reduktion i afsænkningen kan direkte sammenlignes med den løbende udgift til oparbejdningen.
• Det betaler sig ofte at udføre en cost-benefit analyse af regenereringen af en
boring versus udførelse af en erstatningsboring. Regneark C i appendiks 3
kan anvendes. Dog er det ikke nødvendigt at udføre en dybtgående costbenefit analyse, hvis en eventuel erstatningsboring efter en kort periode må
forventes at have samme behov for regenerering som den eksisterende boring. I dette tilfælde kan regenerering næsten altid betale sig.
• I cost-benefit analysen for regenerering skal det indregnes, at den specifikke
kapacitet efter regenerering typisk falder 3 – 4 gange hurtigere, end den
gjorde for den nye boring.
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UDFØRELSE AF BORINGER

8.1 Boremetoden
Eventuelle forskelle i virkningsgraden på tørboringer (slagboringer), omvendte skylleboringer/lufthæveboringer og DTH-boringer er kun belyst i begrænset omfang.

I /4/ angives at boringer udført ved omvendt skylleboring ofte har bedre virkningsgrad end
tørboringer, samt at erfaringer med DTH-boringer i danske aflejringer tyder på, at der
med denne metode opnås en god virkningsgrad.

En af de brøndborere, der har besvaret det anvendte spørgeskema, angiver at såvel tørboringer (slagboringer) som lufthæveboringer generelt har høj virkningsgrad.

Det bemærkes, at særlige forhold gør sig gældende ved boring i meget højpermeable
lag, idet der kan være risiko for tab af store mængder borevæske ved udførelse af skylleboringer, se afsnit 8.3.

I litteraturstudiet beskrives et studie fra Holland, der viser, at boringer boret som omvendte skylleboringer har større tendens til tilstopning end boringer udført som tørboringer.
Det konkluderes, at tilstopningen for disse boringer skyldes vandring af finkornede partikler i formationen og akkumulering af partiklerne umiddelbart udenfor gruskastningen. En
dansk brøndborer har under opfølgningen til erfaringsindsamlingen beskrevet en tilsvarende situation, hvor tilstopning af boringer vurderes at skyldes vandring af finkornede
partikler i formationen. Konklusionen var her at lufthæveboringer er mere velegnede end
tørboringer, idet den større borediameter (helt op til 1 m) afstedkommer en lavere vandhastighed i formationen umiddelbart udenfor gruskastningen, hvorved der er mindre tendens til partikeltransport. Det har dog vist sig, at renpumpning/oparbejdning af boringerne
har været besværlig, og at boringernes specifikke kapacitet kun langsomt forbedres under driften.

Der findes flere referencer som indikerer, at direkte skylleboringer er tilbøjelige til at have
en relativt dårlig virkningsgrad og ofte må oparbejdes for at opnå en rimeligt god ydeevne. En brøndborer angiver dog i forbindelse med erfaringsindsamlingen, at virkningsgraden er OK ved relativt lille borediameter.
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Konklusioner og anbefalinger:
• Generelt er der ikke grundlag for at lade hensynet til boringens virkningsgrad
være afgørende, når der skal vælges imellem omvendte skylleboringer/lufthæveboringer, tørboringer/slagboringer og DTH-boringer. I stedet vil
hensynet til pris samt kvalitet af jordprøver oftest være afgørende.
• Særlige forhold gør sig gældende, når der skal bores i meget højpermeable/grovkornede lag, se afsnit 8.3.
• I områder med risiko for partikeltransport i formationen anbefales boringer
udført i størst mulig diameter. Herved besværliggøres renpumpning/oparbejdning af boringen, og der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at lette renpumpningen. Disse foranstaltninger kan f.eks. omfatte
fortynding af boremudderet inden filtersætning eller behandling med kemikalier, herunder tilsætning af kemikalier til filtergruset (se afsnit 8.2.3 og 9.11).
•

Direkte skylleboring bør anvendes med forsigtighed for vandindvindingsboringer, og der bør påregnes oparbejdning af boringen, evt. efter forudgående
cost-benefit vurdering (se kapitel 7).

• Det anbefales at udføre danske studier af sammenhængen imellem boremetoden og boringernes virkningsgrad.

8.2 Borevæskens beskaffenhed
Ved alle typer skylleboringer anvendes en borevæske. I nogle tilfælde, eksempelvis i fast
kalk under grundvandsspejlet, kan der i omvendte skylleboringer bores udelukkende med
vand som borevæske. I de fleste tilfælde tilsættes forskellige stoffer for at øge borevæskens densitet, viskositet og gelstyrke, samt forbedre dens filtreringsegenskaber. De to
mængdemæssigt mest anvendte grupper af tilsætningsstoffer er bentonit og polymerer,
hvor CMC er den mest anvendte polymer. For en nærmere beskrivelse henvises til /1/.

Borevæsken danner ved borearbejdet en film på indersiden af borehullet, og kan endvidere i et vist omfang trænge ud formationen. Hvis rester af partikler fra borevæsken ikke
fjernes, vil dette kunne påvirke boringens virkningsgrad. Borevæskens sammensætning
kan derfor have betydning for boringens virkningsgrad.
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8.2.1 Bentonit og polymerer
Det udførte litteraturstudie indikerer, at bentonit aldrig bør anvendes som eneste tilsætningsstof til borevæske, hvis der skal opnås en høj virkningsgrad. Derimod kan det ikke
konkluderes, hvorvidt det i nogle tilfælde er mere fordelagtigt udelukkende at anvende
polymerer frem for en blanding af bentonit og polymerer. Nogle referencer peger på, at
bentonit kan medføre alvorlig tilstopning af boringer. Andre referencer lægger vægt på, at
bentonitten har en god evne til at opbygge en filterkage i boringen. Herved begrænses
tabet af boremudder til formationen, hvilket kan have en gunstig effekt på boringens virkningsgrad.

Blandingsforholdet imellem bentonit og CMC er beskrevet i kursusmaterialet til brøndboreruddannelse, og her anbefales under normale omstændigheder et blandingsforhold på
10 – 30 kg bentonit og 8 – 15 kg CMC pr. m3 ferskvand. I USA anvendes i nogle tilfælde
mindre bentonit end i Danmark (ned til 5,7 kg bentonit pr. m3 vand).

Ved tilsætning af polymerer alene opnår borevæsken ikke tilstrækkelig densitet i situationer med højt formationsvandtryk (se /1/).

Udover CMC anvendes i Danmark mindre mængder af den anioniske polymer A63, der
er et polyacrylamid-produkt. Produktet er meget vandopløseligt (/6/) og kan derfor forventes fjernet fra en boring efter kort tids pumpning. Dette kunne have en positiv virkning på
renpumpning og oparbejdning af boringen, men der foreligger ikke undersøgelser, der
giver grundlag for at konkludere nærmere herom. Ved brøndboreruddannelsen anbefales
under normale omstændigheder et blandingsforhold på 20 – 40 kg bentonit og 1 – 4 kg
polyacrylamid pr. m3 ferskvand.

Ved erfaringsindsamlingen har en vandforsyning oplyst, at der med succes har været
udført boringer med boremudder baseret udelukkende på polymerer, herunder såvel
CMC som A63, og det er vandforsyningens opfattelse at dette letter oparbejdning af boringen og giver gode virkningsgrader. Den brøndborer, der har udført disse boringer, har
oplyst, at A63 har været let at anvende og at renpumpningen har været uproblematisk,
hvilket formentligt skyldes produktets høje vandopløselighed, som angivet ovenfor.

De brøndborere, der har deltaget i erfaringsindsamlingen, har ikke ment at der var væsentlige problemer ved anvendelsen af bentonit i boremudder.

34

Udredningsprojekt om boringsoptimering
Oversigt over foreslåede tests og forsøg

23. marts 2009

Der foreligger ikke tilstrækkeligt datamateriale til at foretage en egentlig sammenligning af
virkningsgraden af boringer udført med og uden bentonit, og ud fra det foreliggende materiale kan det ikke konkluderes, om det i nogle tilfælde er fordelagtigt kun at anvende
polymerer som tilsætningsstof til boremudder, og hvornår dette i givet fald er tilfældet.

Det konkluderes i en dansk undersøgelse (/6/), at det ikke er sandsynligt, at bentonit eller
CMC anvendt i Danmark kan bidrage til mikrobiologisk vækst i drikkevandet. Dog konkluderedes det, at anvendelsen af store mængder teknisk CMC kan bidrage til mikrobiologisk vækst, hvis CMCen har et betydeligt acetat-indhold som urenhed. I samme undersøgelse konkluderes det, at den anionisk polymer A63 sandsynligvis ikke er årsag til mikrobiologisk vækst i nyetablerede drikkevandsboringer.

En brøndborer angiver erfaringer med at CMC kan have en negativ indvirkning på kimtallet.
Anbefalinger:
• Det bør altid sikres at der iblandes væsentlige mængder polymerer i en borevæske med bentonit.
• Når der er mulighed for det, anbefales det efter samråd med brøndboreren
at udføre boringer med forskellige sammensætninger af borevæsken, herunder boringer hvor der udelukkende anvendes polymerer som tilsætningsstof, boringer hvor der tilsættes A63 i stedet for CMC samt boringer med tilsætning af en lille mængde bentonit, som i USA. Hvis virkningsgraden af boringerne undersøges og sammenholdes kan der opnås yderligere erfaringer
med borevæskes indflydelse på virkningsgraden.
• Hvis der i et område er erfaring for problemer med vedvarende mikrobiologisk forurening af nye boringer kan der stilles krav til, at der kun anvendes
CMC med et lavt acetat-indhold eller i stedet anvendes A63.
•

I fast kalk under grundvandsspejlet bør der anvendes rent vand som borevæske. Vandet kan evt. afledes i stedet for recirkuleres i boringen, hvorved
denne vil være mere ren ved borearbejdets afslutning.

35

Udredningsprojekt om boringsoptimering
Oversigt over foreslåede tests og forsøg

23. marts 2009

8.2.2 Øvrige tilsætningsstoffer
Ved litteraturstudiet (/1/) er der fundet oplysninger om, at pulveriseret kalk kan anvendes
til at hæve densiteten af borevæske i stedet for eksempelvis baryt. Kalken kan fjernes
med syre, efter at boringen er færdiggjort. Der er ved erfaringsindsamlingen ikke fundet
oplysninger om anvendelse af metoden i Danmark.
Anbefalinger:
• Det anbefales at udføre forsøg med anvendelse af pulveriseret kalk til at
hæve borevæskens densitet.

8.2.3 Borevæskens samlede egenskaber
I standarden for boringer (/7/), udarbejdet af den amerikanske vandværksforening (AWWA), angives der grænser for borevæskens densitet, viskositet, filtreringsegenskaber og
sandindhold ved ”normale” boreoperationer. Endvidere stilles der krav om tests af borevæskens egenskaber for hver 15 m boring, eller for hver 4 timers borearbejde. Der stilles
tillige krav om, at boremudderet skal modificeres (be reconditioned) inden installation af
gruskastningen, til følgende maksimale værdier: densitet 1,083 kg/m3, viskositet 30 (bestemt med Marsh-tragt) og sandindhold 1 % vol.. Denne modificering af boremudderet vil
i mange tilfælde have karakter af en fortynding og rensning, der vil kunne påvirke boringens virkningsgrad positivt og lette fjernelsen af boremudderet under renpumpning/oparbejdning.

Ved erfaringsindsamlingen har 3 ud af 4 brøndboringsfirmaer klart tilkendegivet at fortynding af boremudder inden filtersætning giver gode resultater, idet det letter renpumpningen af boringen og kan hæve virkningsgraden. Det 4. firma påpeger risikoen for, at boringen falder sammen ved fortynding.
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Anbefalinger:
• Når det er muligt bør boremudderet modificeres inden filtersætning ved fortynding eller rensning. Med mindre der er tale om særlige forhold såsom højt
formationsvandtryk kan man evt. anvende de amerikanske maksimale værdier: densitet 1,083 kg/m3, viskositet 30 (bestemt med Marsh-tragt) og sandindhold 1 % vol.. Den densitet, der er nødvendig for at stabilisere borehullet,
kan i øvrigt beregnes som beskrevet i /8/.

8.3 Højpermeable zoner og stopmaterialer
Ved skylleboring i højpermeable zoner kan der ske stort tab af borevæske til formationen.
Hvis borevæsken ikke efterfølgende fjernes, kan den påvirke boringens virkningsgrad.

For at standse tabet af borevæske kan der anvendes forskellige stopmaterialer. I Danmark anvendes jf. litteraturstudiet og erfaringsindsamlingen bl.a. følgende:
• fibre fra f.eks. træ
• træstykker
• granulater fra knuste nødder
• flager af cellofan eller marieglas
• sand

Ovennævnte stopmaterialer vil kunne påvirke virkningsgraden af en boring, men der er
ikke fundet artikler, der beskriver eksempler på dette. En brøndborer har i forbindelse
med erfaringsindsamlingen oplyst, at der ikke er registreret påvirkning på virkningsgraden
ved anvendelse af nøddeskaller som stopmaterialer.

I de almindeligt anvendte amerikanske standarder for borearbejde angives, at stopmaterialer ikke må anvendes i den zone, der skal indvindes fra. Der anvendes dog nu i visse
tilfælde stopmaterialer i USA, som kan fjernes fra boringen igen ved hjælp af syre (se /1/).

Såvel tab af borevæske som anvendelse af stopmaterialer vil kunne undgås hvis der i
stedet for skylleboring udføres en tørboring. Dette kunne tænkes at have en positiv indvirkning på boringens virkningsgrad, men der foreligger ikke studier, som dokumenterer
dette.
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Ved erfaringsindsamlingen er der beskrevet danske eksempler, hvor der er tabt 20-30 m3
borevæske ved boring i højpermeable formationer. Nedenfor beskrives eksempler på effekten af tab af borevæske:

Case 1: Borevæske tabt ved overboring af eksisterende boring
En ældre boring havde to filterstrækninger. Det blev på grundlag af en separationspumpning og videoinspektion vurderet, at omkring 10 % af boringens vand kom fra
øvre filter.

Boringen blev overbordet. Som følge af tekniske problemer, der skyldtes en særpræget
konstruktion af det eksisterende filter, gik borearbejdet i stå, og der skete et større tab
af borevæske. Overboringen blev fuldført efter en pause på skønsmæssigt 6-7 uger,
og boringen blev filtersat ud for den ældre borings nedre filterstrækning med Johnson
filter med kontinuerte filterslidser og grov gruskastning.

Test af boringen viste en specifik kapacitet, der var mere end 3 gange lavere end
umiddelbart før overboringen. Boringen blev behandlet med Herlirapid. Den specifikke
kapacitet blev forbedret, men var stadig omkring det halve af kapaciteten umiddelbart
før overboringen.

I forbindelse med erfaringsindsamlingen under det foreliggende udredningsprojekt har
vandforsyningen igen testet boringen. Boringens ydelse er nu 59 m3/t ved 3 m sænkning. Sænkningen ved tilsvarende ydelse var ca. 0,8 m ved boringens etablering og ca.
1,6 m umiddelbart inden overboring.

Den forringede specifikke kapacitet kan næppe tilskrives filtersætningen, der er udført i
høj kvalitet. Den eneste oplagte forklaring er, at partiklerne fra den tabte borevæske
ikke er fjernet, selv efter flere års pumpning.
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Case 2: Borevæske tabt i højpermeabel formation og efterfølgende fjernet ved pumpning
og returskylning
Ved udførelse af en luftskylleboring i en højpermeabel formation tabes ca. 20 m3 boremudder i
den zone, der skal filtersættes. Der anvendes sand som stopmaterialer.

Boringen testes efter filtersætningen og yder 73 m3/t ved 3,3 m sænkning, svarende til en specifik
kapacitet på 22 m3/t/m.

Herefter oparbejdes boringen ved pumpning og returskylning. Ydelsen er herefter 48 m3/t ved
0,82 m sænkning, svarende til en specifik kapacitet på 59 m3/t/m, eller en forbedring på 164 %.
Virkningsgraden efter oparbejdningen er bestemt til 90 %.

Case 1 viser at borevæske, der har stået i længere tid i en formation, tilsyneladende ikke
kan fjernes ved simpel pumpning. Case 2 er et eksempel på, at der ved oparbejdning
umiddelbart efter filtrersætningen kan fjernes så meget af den tabte borevæske, at boringen opnår en høj virkningsgrad.

Idet borevæske som oftest består af en blanding af bentonit, CMC og naturlige partikler,
herunder ler, vil en blanding af natrium hexametafosfat og klor kunne hjælpe med at fjerne borevæsken – se afsnit 10.2.1.

Anbefalinger:
• Tab af borevæske i den formation, der skal filtersættes, bør registreres af
brøndboreren i borejournalen.
• Hvis der er sket betydeligt tab af borevæske i det filtersatte niveau bør det
altid overvejes straks at udføre en oparbejdning. Der kan evt. gennemføres
en cost-benefit analyse af oparbejdningen som beskrevet i kapitel 7 og afsnit
10.3.
• Det kan overvejes at anvende natrium hexametafosfat og klor til fjernelse af
borevæske, idet der om muligt tilsættes mindst samme mængde opløsning
som det tabte volumen af borevæske. Yderligere oplysninger findes i afsnit
10.2.1.
• Som alternativ til udførelse af skylleboringer med efterfølgende oparbejdning
i meget højpermeable aflejringer kan det overvejes at udføre tørboringer, såfremt dette er prismæssigt overkommeligt.
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• Det anbefales at udføre forsøg med anvendelse af amerikanske specialprodukter eller knust kalk som stopmaterialer, idet disse materialer efterfølgende kan fjernes med syre.

9

BORINGENS DESIGN OG UDBYGNING

I dette afsnit behandles først kalkboringer, idet disse indtager en særstilling i relation til
boringens design og udbygning. Herefter gennemgås de enkelte emner vedrørende design og udbygning, der overvejende er relevante for sand/grusboringer

9.1 Design og udbygning af kalkboringer
Såvel vandforsyninger som brøndborere angiver entydigt i erfaringsindsamlingen, at det
er mest fordelagtigt at afslutte kalkboringer som åbne boringer, forudsat at de er tilstrækkeligt stabile. Dette giver bedre muligheder for senere at udsyre boringen, og giver klart
den bedste virkningsgrad. Ét brøndboringsfirma angiver, at den specifikke kapacitet typisk bliver 20 – 30 % lavere, når kalkboringer filtersættes.

Det er vigtigt, at kalkboringer fores ind til under det fremtidige driftsvandspejl. Sker dette
ikke, vil tilstrømning af det øvre grundvand under pumpning kunne plaske ud i boringen,
hvilket medfører iltning af vandet i boringen og store problemer med udfældning af jern
og mangan, hvis disse metaller er til stede i grundvandet. En vandforsyningen i hovedstadsområdet har boringer med dette design og har registreret, at regenerering af boringerne kun har effekt i få måneder.

I kalkboringer kan der inden den endelige udbygning foretages prøvepumpning og niveaubestemt vandprøvetagning. Ved variationer i vandkemien kan det overvejes at lukke
af eksempelvis for den øverste del af boringen, hvis vandet indeholder mere jern, mangan eller ilt, der kan give anledning til fremtidige udfældninger.

Hvis kalken ikke er stabil, må boringen filtersættes. Med mindre kalken indeholder løse
partikler kan der vælges grove slidser og en grov gruskastning. I udlandet udbygges boringer i denne type aflejringer hyppigt med filter, men uden gruskastning, idet forseglingen af boringen hviler på en packer.
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Anbefalinger:
• Stabile kalkboringer bør afsluttes åbne.
• Kalkboringer bør fores til under det fremtidige driftsvandspejl.
• Der kan evt. udføres niveaubestemt vandprøvetagning i en kalkboring, og
det kan overvejes at lukke af for eksempelvis øvre kalklag med iltholdigt
vand.
• Hvis kalken ikke er stabil, men ikke indeholder løse partiler, kan den udbygges med grove slidser og grov gruskastning, eller med filterrør uden
gruskastning.

9.2 Gruskastningens kornstørrelse
I Danmark anvendes generelt følgende normer for gruskastningens kornstørrelse (se litteraturstudiet):

Teoretisk værdi: Dg = 4 · d60
Grænseværdi for sorteringen: 1,5 · d60 < Dg < 5 · d60

Hvor:

Dg = gruskastningens kornstørrelse
d60 = Det vandførende lags kornstørrelse i mm ved 60 % gennemfald, bestemt
ved sigteanalyse

På grundlag af litteraturstudiet blev det konkluderet, at de danske normer for gruskastningen angiver en kornstørrelse, der er i underkanten af, hvad der anbefales i andre lande, specielt hvad angår den nedre grænse for kornstørrelsen af gruskastningen. Den øvre grænse svarer omtrent til normerne i USA, hvor det i en standard for vandindvindingsboringer angives, at størrelsesforholdet imellem kornstørrelsen i gruskastningen og formationen skal være imellem 6:1 og 4:1. En finere gruskastning må forventes kun at have
minimal betydning for virkningsgraden af en ny boring, hvis denne oparbejdes tilstrækkeligt godt, men gruskornstørrelsens betydning for muligheden for oparbejdning af boringen
er dårligt belyst. Endvidere kan en mere finkornet gruskastning i nogle tilfælde betyde, at
virkningsgraden under drift falder hurtigere.
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Litteraturstudiet viser, at der kan være behov for mere langvarige renpumpninger, hvis
der anvendes en grovere gruskastning end de danske normer tilsiger, ligesom risikoen
for sandpumpning generelt stiger.

Ved erfaringsindsamlingen har to vandforsyninger og tre brøndboringsfirmaer angivet at
man har erfaring med grovere gruskastning i forhold til de danske normer. Den ene vandforsyning bekræfter at den grovere gruskastning kan resultere i en mere langvarig renpumpning. Ét af brøndboringsfirmaerne udtrykker, at man får bedre boringer på både kort
og længere sigt, hvis det er muligt at gå op i gruskornstørrelse, og angiver endvidere, at
firmaet er mere tilbøjeligt til at anvende en større kornstørrelse ved større borediameter.
Et andet firma påpeger, at tryktabet i gruskastningen er minimalt.

Det har ikke i forbindelse med erfaringsindsamlingen været muligt at få talmateriale, der
kvantitativt kan underbygge de danske erfaringer.

De firmaer, der har deltaget i erfaringsindsamlingen, angiver at hhv. 10, 40, 50 og 90 %
af gruskastningerne dimensioneres på baggrund af skøn og erfaring. I disse tilfælde udføres der således ikke kornstørrelsesanalyser.
Anbefalinger:
• De danske normer for gruskastningens kornstørrelse kan anvendes, men
man bør under ingen omstændigheder anvende en mindre kornstørrelse,
end normerne tilsiger. Derimod bør den groveste gruskastning anvendes,
hvis flere ligger indenfor normens grænseværdier.
• For at sikre mod anvendelse af for fin gruskastning kan det overvejes at
supplere et skøn af formationskornstørrelsen med en begrænset analyse af
kornstørrelsen ved borestedet, eksempelvis ved at skylle repræsentative
prøver igennem nogle få sigter for at vurdere middelkornstørrelsen.
• Der kan eventuelt anvendes en gruskastning, som er lidt grovere end de
danske normer angiver, svarende til de tyske eller amerikanske normer –
især ved stor borediameter. Dette vil især være relevant når der filtersættes i
grundvandsmagasiner, hvor der er stor risiko for tilstopning af boringer under
driften.
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• Der må ved anvendelse af en grovere gruskastning påregnes en længerevarende renpumpning eller oparbejdning af boringen. Ansvaret for renpumpningens varighed og effektivitet må klart aftales med brøndboreren. Det kan
ikke forventes, at brøndboreren garanterer for boringen, hvis gruskornstørrelsen overskrider angivelsen i de danske normer.

9.3 Gruskastningens tykkelse
I henhold til den danske standard DS 442 skal gruskastningen have en tykkelse på
mindst 35 mm (/9/).

I henhold til referencer identificeret ved litteraturstudiet gælder det generelt, at jo tykkere
gruskastningen er, jo vanskeligere er det at fjerne boringsfilmen under oparbejdningen,
og det vurderes i én reference, at en gruskastning bør være mellem 76 og 152 mm tyk.
Anbefalinger:
• Gruskastningen bør normalt være imellem 35 og 152 mm tyk
• Tykkere gruskastning kan anvendes ved problemer med vandring af finkornede partikler i formationen, se afsnit 8.1. Herved besværliggøres renpumpning/oparbejdning af boringen, og der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at lette renpumpningen.

9.4 Filterslidserne
I /8/ refereres de danske normer, ifølge hvilke gruskastningens kornstørrelse som vejledende værdier skal være 1,5 – 3 gange slidsebredden, og ideelt set 1,57 gange slidsebredden.

Litteraturstudiet viser, at de danske normer angiver en noget mindre størrelse af filterslidser i forhold til gruskastningens størrelse, sammenlignet med anbefalinger i den identificerede litteratur. I internationale lærebøger og artikler specificeres det typisk, at en mindre del af den mest finkornede del af gruskastningen skal kunne passere filterslidserne.
Samtidig angives det i mange artikler og lærebøger, at det ved oparbejdning, regenerering og drift er en fordel med større filterslidser.

Der er tilsyneladende ikke erfaringer fra Danmark, hvor man har anvendt en større slidsestørrelse i forhold til kornstørrelsen af filtergruset.
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Anbefalinger:
• Der foreslås udført forsøg hvor slidsestørrelsen vælges således at op til 15
% af gruskastningen kan passere slidserne.

9.5 Filterrørets åbne areal
På baggrund af litteraturstudiet må det konkluderes, at filterrørets åbne areal generelt er
af mindre betydning for nye boringers virkningsgrad, forudsat at boringerne er oparbejdet
tilstrækkeligt.

I /8/ angives, at den vandrette hastighed gennem filterets slidser ikke ønskes større end
0,3 cm/s, mens udenlandske undersøgelser har vist, at filtertabet var minimalt for boringer med en indstrømningshastighed under 0,76 m/s (/1/).

I flere bøger og artikler peges der på, at et større åbent areal letter oparbejdning og regenerering af boringer og forebygger de negative effekter af udfældninger. Omvendt angives i én reference, at én af ulemperne ved rustfri stålfiltre med kontinuerte slidser er, at
det er vanskeligt at fjerne udfældninger med mekaniske metoder som f.eks. børster.

I Danmark er der i relativt sjældne tilfælde anvendt filterrør med kontinuerte slidser (typisk
rustfri stålfiltre), men der har ikke indenfor rammerne af udredningsprojektet kunnet skaffes datagrundlag til en vurdering af, i hvilket omfang filtrene har medført højere virkningsgrader eller mindre tendens til tilstopning.
Anbefalinger:
• Det anses ikke generelt for økonomisk fordelagtigt at anvende filterrør med
store åbne arealer, såsom rustfri stålfiltre med kontinuerte slidser.
• I områder med meget store problemer med tilstopning af filtre kan der eventuelt forsøges anvendt filterrør af denne type.
• I boringer, der skal udbygges i højtydende lag med korte filterstrækninger,
hvor filterhastigheden bliver meget høj (over 0,76 m/s), kan der eventuelt
anvendes filterrør af denne type.
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9.6 Filterlængden
Der er i litteraturstudiet fundet flere referencer, der angiver, at filterlængden er den vigtigste enkelte designfaktor, der påvirker en borings specifikke kapacitet. Det anbefales således typisk, at boringer med spændt vandspejl filtersættes i hele det vandførende lag, og
at boringer i frit magasin filtersættes i 30 – 50 % af det vandførende lag.

Nogle referencer angiver, at indstrømning i et langt filter hovedsageligt sker i den øverste
del af filteret, når pumpen er placeret over filtertoppen, selv om filteret står i et homogent
sandlag i hele sin længde. I mange tilfælde bidrager et længere filter således ikke væsentligt til en større ydelse eller en bedre virkningsgrad. Omvendt er der ikke fundet indikationer på, at et langt filter har en negativ effekt på virkningsgraden.

Den maksimalt opnåelige virkningsgrad ved filtersætning af under halvdelen af et homogent, spændt magasin kan estimeres ved anvendelse af regnearket i appendiks 4, under
visse forudsætninger, der angives i regnearket. Regnearket viser at virkningsgraden vil
ligge væsentligt under 100 %, hvis under halvdelen af et spændt magasin filtersættes.
Konklusioner og anbefalinger
• Det kan ikke med sikkerhed konkluderes, at et meget langt filter giver en højere virkningsgrad. Der er dog ikke indikationer på, at et langt filter har en
skadelig effekt. Det anbefales derfor generelt at boringer med spændt vandspejl filtersættes i hele det vandførende lag, og at boringer i frit magasin filtersættes i 30 – 50 % af det vandførende lag.

9.7 Diameter af filteret
I litteraturstudiet refereres et eksempel, der viser, at fordobling af filterrørets radius kun
medfører en 9 % forøgelse af den specifikke kapacitet, hvis der er tale om laminær
strømning i gruskastningen. Det konkluderes endvidere, at de danske anbefalinger i form
af en sammenhæng imellem ydelse, filterlængde og filterdiameter sikrer, at der opretholdes laminær strømning i gruskastningen. De danske anbefalinger fremgår af nedenstående figur:
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Figur 9.1. Filterlængde og diameter som funktion af ydeevnen. Efter Leo Glensvig, kopieret fra /8/.
Anbefalinger
• Angivelserne på ovenstående figur kan generelt anvendes til at fastlægge filterlængde og diameter. Internationale referencer tyder på, at kriterierne er
på den sikre side.
• I ekstreme situationer med meget store ydelser og afsænkninger og relativt
korte filtre vil det i nogle tilfælde godt kunne betale sig at gå op i den største
filterdiameter, der er praktisk mulig med de rør, der normalt anvendes i
Danmark, for at øge den specifikke kapacitet.

9.8 Direkte indbyggede filtre
Litteraturstudiet peger på, at filterrør med kontinuerte slidser (typisk rustfri stålfiltre) har
optimale egenskaber til direkte indbygning i finkornede, velsorterede sandaflejringer,
samt at direkte indbyggede filtre med fordel kan anvendes i meget dybe boringer. Det
angives endvidere, at i stærkt lagdelte, vekslende aflejringer skal der normalt anvendes
gruskastning.
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Anbefalinger
• Filterrør med kontinuerte slidser kan overvejes til direkte indbygning i finkornede, velsorterede sandaflejringer.
• Direkte indbygning kan overvejes i dybtliggende magasiner med ensartede
kornstørrelsesforhold og uden udtalt lagdeling.

9.9 Filterrør i lille dimension i gruskastningen
I litteraturstudiet nævnes, at filterrør i lille dimension kan installeres i gruskastningen og
anvendes under regenerering af boringen. Sådanne rør kan også anvendes til overvågning af vandspejlet i gruskastningen. Herved kan det afgøres, om en faldende specifik
kapacitet skyldes tilstopning omkring filteret, eller omkring grænsen imellem gruskastningen og formationen.

Man må formode, at installationen af rørene i visse tilfælde kan give en risiko for skorstenseffekt i boringen som følge af manglende mulighed for effektiv forsegling omkring de
små filterrør.
Anbefalinger:
• I områder med store problemer med tilstopning af filtre kan der forsøges installeret filterrør i lille dimension i gruskastningen. Der skal afproppes bedst
muligt omkring rørene, så risikoen for skorstenseffekt minimeres.

9.10 Boredybden
I forbindelse med udredningsprojektet har det været bragt op i projektets følgegruppe, at
der udføres en del boringer, hvor der bores væsentligt under det filtersatte niveau. Herved kan boringen i nogle tilfælde henstå med borevæske i filterzonen i længere tid, hvilket kan gøre borevæsken svær at fjerne. Én af de vandforsyninger, der har deltaget i erfaringsindsamlingen, har oplevet problemer med renpumpning af sådanne boringer, hvor
der er boret til mere end 80 m under det filtersatte niveau.

Ved spørgeskemaundersøgelsen blev brøndboringsfirmaerne spurgt, hvor dybt boringerne typisk bores i forhold til det filtersatte niveau. Svarene indikerer, at omkring 2/3 af boringerne filtersættes til boringernes bund, 1/3 bores op til 10 m dybere, mens ca. 1 % af
boringerne bores 10 – 20 m dybere end det filter, der indvindes fra.
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Ved erfaringsindsamlingen har én vandforsyning i øvrigt nævnt, at problemer med tilstopning af boringer næsten er forsvundet efter at forsyningen er gået over til at indvinde
anaerobt vand fra dybtliggende magasiner.
Konklusioner og anbefalinger:
• Hvis der skal filtersættes væsentligt over boringens bund bør det altid overvejes straks at udføre en oparbejdning. Der kan evt. gennemføres en costbenefit analyse af oparbejdningen som beskrevet i kapitel 7 og afsnit 10.3.
Alternativt kan der udføres en ny boring umiddelbart ved siden af den først
udførte boring, der således opfattes som en undersøgelsesboring. Endeligt
kan borehullet opbores igen umiddelbart inden filtersætning for at fjerne boringsfilmen. Denne opboring kan ske i lidt større diameter, eller alternativt
kan den zone, der skal filtersættes, fyldes op med grus. Gruset vil sikre at
boringsfilmen fjernes, selv om opboringen sker i samme diameter som under
første nedboring.
• Erfaringsindsamlingen understreger at boringer, der udelukkende indvinder
anaerobt vand, ofte er problemfri under driften.

9.11 Installation af filterrør
Ved gruskastning af en boring kan der være risiko for, at filtergruset trækker opslemmet
materiale i boremudderet med ned til filterstrækningen. Ved erfaringsindsamlingen er det
nævnt, at forerøret derfor ved gruskastning bør være lukket for oven. Herved reduceres
indstrømning af borevæske igennem filterslidserne til filterrøret under gruskastningen,
hvorved risikoen for at urenheden trækkes ned med filtergruset reduceres.

I USA tilsættes sammen med filtergruset et produkt, der dispergerer lerpartikler og samtidig er 100 % vandopløseligt og ikke giver anledning til bakterievækst.
Anbefalinger:
• Forerøret bør lukkes for oven ved gruskastning.
• Der foreslås udført forsøg med tilsætning af specialprodukter, der dispergerer ler, til gruskastningen.
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9.12 Pumpens placering i boringen
I litteraturstudiet beskrives forsøg i en sandtank, der er udbygget med en boring i form af
forerør og filterrør, omgivet af filtergrus. Forsøgene har vist, at den højeste virkningsgrad
opnås, når pumpeindtaget placeres nede i filterrøret, og ikke over filterrøret, som det er
normal praksis. Der omtales modelberegninger, som viser tilsvarende resultater. Endvidere omtales det, at placering af pumpens indtag i filteret potentielt kan medføre forskellige
problemer. For det første er der mulighed for, at vandspejlet sænkes under toppen af filteret (med mindre boringen udbygges med niveaubestemte start-stop relæer), hvilket kan
medføre en risiko for øget udfældning i filteret. For det andet kan øget turbulens omkring
pumpen i nogle tilfælde skade pumpen. Det angives endvidere, at langtidseffekterne af at
installere pumpen i filteret ikke er kendt.

Det kan tilføjes, at de fleste dykpumper er udformet med henblik på, at vandstrømmen fra
niveauet under pumpen skal køle pumpens motor. Ved installation midt i et filter kan der
være risiko for, at kølingen bliver utilstrækkelig. Der har i forbindelse med udredningsprojektet været rettet henvendelse til Grundfos, som har tilkendegivet, at køling af de pumper, der produceres nu, ikke vil være problematisk ved danske grundvandstemperaturer.
Grundfos vil være villig til at garantere for pumpen ved et pilotforsøg med placering af
pumpen i filteret, efter nærmere aftale.

Ved oparbejdning af en boring ved pumpning anbefales det, at pumpen placeres i forskellige niveauer i filteret, for at sikre oprensning af hele filterstrækningen. På samme måde
kunne det tænkes, at en boring med et langt filter bedre kunne holdes ren, hvis pumpen
med mellemrum flyttes til et andet niveau i filteret – eventuelt i forbindelse med pumpeservice.
Anbefaling:
• Der anbefales udført pilotforsøg med pumpen placeret i filteret samt forsøg,
hvor pumpen med mellemrum flyttes op eller ned, eventuelt i forbindelse
med pumpeservice.
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RENPUMPNING OG OPARBEJDNING AF
BORINGER I SAND OG GRUS

Renpumpning og oparbejdning har direkte indflydelse på virkningsgraden af en ny boring.
Endvidere kan mangelfuld renpumpning eller oparbejdning medføre øget risiko for tilstopning af boringen under drift, med lav virkningsgrad til følge (/1/).

10.1 Plan for renpumpning og oparbejdning
Den danske standard for almene vandforsyningsanlæg foreskriver en renpumpning af en
boring. Det anføres, at der bør foretages en efterbehandling, hvis virkningsgraden er ringe, og boringen ikke yder den ønskede vandmængde (/9/). Erfaringsindsamlingen viser,
at der for mange danske boringer kun foretages en renpumpning.

I USA anbefales det, at oparbejdning af en boring ikke sker på basis af en fast sum i boretilbudet, men at oparbejdningen fortsætter, så længe boringens specifikke kapacitet
stiger signifikant. Den specifikke kapacitet moniteres under oparbejdningen på baggrund
af stigningen efter 5 minutters pumpestop (5-minute recovery level) (/1/).

Der skelnes ikke i de danske eller amerikanske anbefalinger imellem lavtydende boringer
med lav afsænkning, og højtydende boringer med stor afsænkning. Der vil som regel være væsentligt større økonomisk gevinst ved en oparbejdning af den sidste gruppe boringer i forhold til den første gruppe boringer, selv om virkningsgraden er ens. En simpel
cost-benefit analyse kan anvendes til at udføre en skønsmæssig økonomisk vurdering af
en oparbejdning (se kapitel 7 og afsnit 10.3).

Oparbejdning skal starte hurtigst muligt efter filtersætning for skylleboringer. For tørboringer er det normalt ikke helt så væsentligt, om der er en vis pause imellem filtersætning og
oparbejdning (/1/).

En overordnet, generel plan for oparbejdning af en boring kan være en indledende oparbejdning udført med niveau-specifikke metoder, og en afsluttende oparbejdning omfatte
pumpning, returskylning og surging af kortere og længere varighed (/1/).
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Anbefalinger:
• Inden borearbejdet påbegyndes aftales det med boreentreprenøren, at oparbejdning kan foretages umiddelbart efter renpumpning, hvis det skønnes
relevant, og metoden for en evt. oparbejdning fastlægges.
• Boringens virkningsgrad bestemmes om muligt ved renpumpningen eller en
efterfølgende kortvarig prøvepumpning (typisk 60 minutter).
• Beslutningen om at iværksætte en oparbejdning træffes på grundlag af en
cost-benefit betragtning (se kapitel 7 og afsnit 10.3).
• Effekten af oparbejdningen moniteres løbende, f.eks. ved at måle stigningen
efter 5 minutters pumpestop.
• Ved en gennemgribende oparbejdning anvendes først niveau-specifikke metoder, og der afsluttes med pumpning, returskylning og surging. Evt. indgår
behandling med kemikalier (se afsnit 10.2.1)

10.2 Oparbejdningsmetoder
I de nedenstående afsnit gives en oversigt over de væsentligste metoder til renpumpning
og oparbejdning af en boring. Oversigten er primært udarbejdet på grundlag af litteraturstudiet samt erfaringsindsamlingen, og hvor andre kilder anvendes, angives dette særskilt.

Resultater ved anvendelse af de forskellige oparbejdningsmetoder angives for hvert enkelt afsnit. Der refereres bl.a. en engelsk undersøgelse, som omtales nærmere i /1/.

10.2.1 Fjernelse af borevæske med kemikalier
Fjernelse af bentonit og naturligt ler
Polyfosfater kan anvendes til fjernelse af bentonit og naturligt ler i området omkring boringen. Nogle forfattere mener, at polyfosfater kun bør anvendes, hvis andre metoder ikke
har givet tilstrækkeligt gode resultater, idet polyfosfater kan nedbryde leraflejringer og
dermed reducere ydelsen for boringer i formationer med lerlag. I andre referencer anvises, at polyfosfat eller andre kemikalier bør anvendes systematisk til fjernelse af boremudder.
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Natrium hexametafosfat, der er den mest anvendte polyfosfat, kan under uheldige omstændigheder udfældes i ikke-krystalinsk, fast form (som glas) i en boring. Risikoen for
dette aftager dog tilsyneladende ved opløsning af kemikalierne i en større vandmængde.
Der foreligger danske erfaringer, hvor denne teknik er anvendt, og hvor der tilsyneladende ikke er dannet udfældninger.
Natrium hexametafosfat kan stimulere bakterievækst, og bør derfor altid anvendes sammen med natrium hypochlorid.

Det anbefales at anvende 1 – 3 % opløsninger af polyfosfat. Polyfosfaten kan introduceres niveaubestemt i boringen, imellem to packere eller stempler eller ved anvendelse af
en såkaldt double swab (se afsnit 10.2.3), der så efterfølgende anvendes til omrøring i
boringen.

I nogle referencer lægges der vægt på, at der bør tilsættes vand for at presse polyfosfaten ud i formationen omkring boringen. I et amerikansk eksempel er der til 18 m 400 mm
filter anvendt 180 – 270 kg polyfosfat og 60 – 200 m3 vand.

Der er ikke enighed om, hvor lang opholdstiden for polyfosfat i en boring bør være. De
fleste referencer anbefaler en opholdstid i intervallet 12 – 48 timer, hvor andre anbefaler
flere behandlinger à 2-4 timer.

I USA anvendes en type polymerer, der i stedet for fosfater kan anvendes til at fjerne ler
og bentonit. Polymeren leveres flydende og er 100 % vandopløselig, så den let fjernes fra
formationen efter behandlingen, og den giver ikke anledning til udfældninger eller bakterievækst.
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Eksempler på resultater af behandling med polyfosfat er angivet nedenfor.

Metode

Forbedring i spec. kap.

Kilde

(%)

Kemisk behandling: kloring og
behandling med polyfosfat,

0-45 %

efterfulgt af rensning ved ren-

(gennemsnit 23 %

Engelsk undersøgelse, se /1/

blæsning
/10/. Det er mundtligt oplyst, at
Vekslen mellem renpumpning
og flowbehandling med hexametafosfat, evt. med lidt luft-

de største forbedringer er opOp til 2000 – 3000 %

overtryk, op til 1-2 uger

nået på tørboringer, der ført
gennem fed ler. Borerørene
havde trukket en lerhinde ned i
magasinet.

Ca. 0,5 kg hexametafosfat pr.
m filter og vand svarende til 2

Typisk 50 – 100 %, mere i

Oplyst af brøndborer ved erfa-

gange filtervolumen (inkl.

særlige tilfælde

ringsindsamlingen

gruskastning)
Hexametafosfat tilsat med 200
l vand, opholdstid 1 døgn

Typisk 50 %

Oplyst af brøndborer ved erfaringsindsamlingen

Lufthæveboring udført uden
bentonit (kun CMC). Pumpning
og returskylning efterfulgt af
behandling med hexametafos-

33 %

Oplysninger fra Grontmij | Carl
Bros arkiv

fat, 1,25 m3 vand pr. m filter,
opholdstid natten over.
Behandling med hexametafosfat

Tidligere oplyst eksempel fra
876 %

dansk brøndborer til Grontmij |
Carl Bro

Som det fremgår af ovenstående er der som regel en betydelig effekt og af og til en meget stor effekt af en behandling med natrium hexametafosfat.
Fjernelse af polymerer
Kloring har efter test vist sig at være den billigste, sikreste og mest effektive metode til at
nedbryde polymerer, der anvendes i borevæske. Der anvendes en minimumskoncentration på 1000 mg/l fri klor. Brintoverilte kan dog også anvendes til at accelerere nedbrydningen af CMC-baseret borevæske.

53

Udredningsprojekt om boringsoptimering
Oversigt over foreslåede tests og forsøg

23. marts 2009

Idet natrium hypochlorid bør anvendes, når der foretages behandling med hexametafosfat, sker der ved denne behandling på samme tid en dispergering af ler/bentonit og en
nedbrydning af CMC. Det kan dog overvejes at øge koncentrationen af natrium hypochlorid for at opnå den minimumskoncentration af klor, der angives ovenfor.

Det har ikke været muligt at fremskaffe kvantitative erfaringer med effekten af kloring. Én
brøndborer opgiver at have anvendt klor til nedbrydning af CMC, men der foreligger ikke
erfaringstal for effekten af kloringen.

10.2.2 Pumpning
Ved anvendelse af pumpning til oparbejdning skal der altid startes med en lav ydelse, der
gradvist øges.

Oparbejdning ved simpel renpumpning alene har tendens til kun at påvirke de mest permeable zoner nær filterets top. Derfor foreslås det ofte, at pumpen på skift installeres i
alle niveauer i filteret. Der kan installeres packere over og under pumpen for yderligere at
fokusere pumpeeffekten på veldefinerede intervaller. Hvis der pumpes for kraftigt, er der
dog risiko for, at gruskastningen beskadiges. Det angives i /11/, at en filterhastighed på 5
gange filterhastigheden ved normal drift anbefales. Der skulle således kunne pumpes
med boringens normale ydelse, hvis der aflukkes et interval på 1/5 af filterlængden.

10.2.3 Surging/swabbing
Surging eller swabbing omfatter en række metoder, hvor et eller flere stempler eller
plumbere (surge blocks/swabs) bevæges op og ned i filter eller forerør, evt. med samtidig
pumpning, vaskning eller renblæsning af boringen. Når bevægelsen sker i forerøret, medfører den en effekt svarende til skiftevis pumpning og returskylning. I filterrøret medfører
den en vandbevægelse ind og ud af gruskastningen, omkring stemplet. Surging beskrives
af flere forfattere som en rimeligt effektiv oparbejdningsmetode.

Der er ikke fundet detaljerede danske erfaringer med surging eller swabbing. Et enkelt
brøndboringsfirma oplyser at have anvendt metoden. Der var tale om et enkelt stempel,
og metoden blev ikke anset for særlig effektfuld.

Nedenfor beskrives metoderne baseret på international litteratur.
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Surging skal ske med forsigtighed, især i finkornede og lavtydende magasiner. Når metoderne anvendes, skal det sikres, at sediment, der ophobes i boringen, fjernes med mellemrum.

Swabbing er ikke så effektivt i rustfri stålfiltre med kontinuerte slidser, da vand kan passere imellem de lodrette stænger.

Flere surging/swabbing-metoder nævnes i litteraturen:

Line swabbing: Der monteres et i filterrøret tætsluttende stempel omkring en bailer/sandspand, der har lidt mindre diameter end filterrøret, og klap-ventil i bunden. Baileren bevæges op og ned i filterrøret, ophængt i en wire. Metoden beskrives som bedst for
højtydende boringer, og bevægelserne skal ske med forsigtighed, især ved bunden af
filteret og i begyndelsen af processen, ellers er der risiko for skade på filteret.

Figur 10.1. Line Swabbing. Fra /12/

Single swab: Et enkelt stempel, med eller uden ventil, der bevæges op og ned i filterrøret med stænger. Metoden kan kombineres med vaskning af boringen.
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Double swab: To stempler, evt. kombineret med ”bypass”, som er et rør, der skaber en
hydraulisk forbindelse fra oversiden af det øverste stempel til undersiden af det nederste
stempel. Hvis de to stempler er forbundet med et perforeret rør, kan der nedpumpes vand
imellem stemplerne, eller udføres renblæsning eller airlift surging imellem stemplerne.
Metoderne illustreres på nedenstående figur:

Bypass
Tube.

Double-flanged swab without bypass.

Double-flanged swab with bypass.

Airlift swabbing tool.

Figur 10.2. Forskellige udgaver af double swabs. Fra /12/.

Ovennævnte metoder beskrives i litteraturen som meget effektive, herunder specielt anvendelse af en double swab med ”bypass”, nedpumpning af vand og samtidig pumpning i
boringen, samt double swab airlift surging – dvs. airlift pumpning fra et rør imellem to
stempler, hvor luftstrømmen af og til afbrydes, så vandet falder tilbage i boringen. Denne
metode beskrives som følger:

En 1 tomme luftslange installeres i et 4 tommers stigrør, som forbindes til en ”open
center double surge block”. Denne består af to stempler forbundet med et 3 m
langt, 4 tommer perforeret rør. Der air-lift pumpes, samtidig med at udstyret hæves
og sænkes over et 10-15 fods interval. Af og til lukkes af for luften, så vandet falder
tilbage i filterrøret.
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10.2.4 Trykluftsbehandling (air lifiting og compressed-air release)
Trykluftsbehandling kan udføres ved placering af en luftslange i bunden af boringen eller
ved blæsning i intervaller, der eventuelt lukkes af med gummimanchetter, hvorved metoden minder om dual-swab air lifting, som beskrevet ovenfor. Der kan endvidere anvendes
en mammutpumpe, hvor luftslangen først sættes lidt under stigrøret for at blæse luft ud af
filterslidserne med henblik på at løsne partikler i filteret. Herefter hæves luftslangen, og
pumpen virker som en almindelig mammutpumpe, hvorved de løsnede partikler fjernes
og boringen renpumpes.

I /11/ testes forskellige metoder til regenerering af gruskastede boringer, og konklusionen
er, at compressed-air release er den metode, der trænger længst ud i gruskastning og
formation. Metoden består i, at lufttrykket bygges op i et lille kammer og frigives i 1-3 pulser pr. sekund.

I forbindelse med erfaringsindsamlingen har et brøndboringsfirma nævnt, at trykluftsbehandling som regel er den billigste metode til at skabe turbulens i gruskastningen og formationen, men at metoden stiller krav til boringskonstruktionen og derfor skal bruges varsomt. Et andet firma har anført, at trykluftsbehandling har en god effekt, samt at anvendelsen af en mammutpumpe er mindre effektiv end direkte blæsning.

Der er ikke fundet andre kvantitative angivelser af effekten af trykluftsbehandlingen end
den, der tidligere er refereret i litteraturstudiet, og er indsat nedenfor. Som det fremgår,
må det anbefales at udføre behandlingen som surging, hvor luftstrømmen af og til afbrydes, så vandet falder tilbage i boringen.

Metode

Forbedring i spec. kap. % (gen-

Forbedring i spec. kap. %

nemsnit)

(interval)

Renblæsning alene

9

0-17

Airlift surging

23

14 – 33
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10.2.5 Spuling
Der er uenighed om effektiviteten af spuling af et filter som oparbejdningsmetode. Nogle
referencer beskriver metoden som meget effektiv, mens andre anfører, at spuling kun
anses for effektivt til rensning af indersiden af filteret samt slidser, men ikke oparbejdning
af gruskastning og formation.

I én reference er der foretaget hydrauliske beregninger af effekten af spuling. Her når
man frem til, at spuling kun er effektivt, når gruskastningen har en kornstørrelse, så nogle
korn kan passere filterslidserne. Dette kan muligvis forklare de divergerende meninger
om effekten af spuling, som beskrevet ovenfor. Endvidere peger beregningerne på, at
spuling ikke er effektivt til oparbejdning af danske boringer, hvor gruskastningen efter
normerne ikke kan passere filterslidserne.

Det anføres i litteraturen, at spuling kun bør udføres med samtidig pumpning i boringen.
Dette fremgår også af den omtalte engelske undersøgelse, som viser, at spuling havde
en direkte negativ effekt uden samtidig pumpning, se skemaet nedenfor.

Metode
Spuling alene
Spuling med samtidig
airlift pumpning

Forbedring i spec. kap. %

Forbedring i spec. kap. %

(gennemsnit)

(interval)

-11

-5 - -17

9

3-13

To brøndboringsfirmaer har ved erfaringsindsamlingen angivet at have anvendt spuling i
forbindelse med oparbejdning af nye boring. Et af firmaerne er kontaktet telefonisk og har
oplyst at spuling anses for effektivt, når det udføres i boringer med Johnson filter, med
samtidig air lifting.

10.2.6 Returskylning
Det angives i litteraturen, at der ved returskylning skal ydelsen stige gradvist. Der returskylles op til 10 minutter, eller indtil vandspejlet stabiliseres over det vandspejl, der indstiller sig i boringen efter 5 minutters pumpestop (5-minute recovery level).
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Ved at installere en pumpe uden bundventil i boringen kan der opnås en effekt svarende
til en returskylning med lav ydelse i forbindelse med tilbageløb, når pumpen af og til afbrydes.

To firmaer har i forbindelse med erfaringsindsamlingen opgivet at have anvendt returskylning. Det ene firma angiver at returskylning kan have en vis effekt. Det andet firma
har fremsendt data fra tre oparbejdninger af boringer, hvor der har været anvendt pumpning og returskylning. Disse data summeres i nedenstående skema:

Før oparbejdning
Projekt

Ydelse

Afsænkning

m3/t

m

Efter oparbejdning

Forbedring

Ydelse

Afsænkning

Virkningsgrad

spec. kap.

m3/t

m

%

%

1

34,5

6,21

36,1

3,9

91

67

2

13,5

18

21

9,6

Ikke bestemt

192

3

73,2

3,3

48

0,82

90

164

Som det fremgår af skemaet, har oparbejdningen medført en væsentlig forbedring af den
specifikke kapacitet, og for de to boringer, hvor virkningsgraden har kunnet bestemmes,
er denne meget tilfredsstillende efter oparbejdning.

Det bemærkes, at vand fra boringerne er genbrugt til returskylning. Der kan evt. anvendes et simpelt bundfældningsbassin, hvor vandet renses inden returskylningen, hvis det
er partikelholdigt.

10.2.7 Grusvaskere
Grusvaskere består af en enhed opdelt i kamre af packere. Der injiceres rent vand i et
kammer og pumpes fra et andet kammer, så vandet passerer igennem gruskastningen
og hermed vasker denne. Disse såkaldte multikammer-systemer anføres at kunne trænge dybere ind igennem gruskastning og formation end andre metoder.

Ingen af de brøndboringsfirmaer, der har deltaget i erfaringsindsamlingen, angiver at have anvendt grusvaskere.
Konklusioner og anbefalinger:
• Der kan på grundlag af ovenstående anbefales følgende oparbejdningsmetoder: Airlift surging og pumpning med returskylning.
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• Det må anbefales at forsøge med compressed-air release metoden.
• Behandling med natrium hexametafosfat kombineret med natrium hypochlorid har normalt en god effekt og i nogle tilfælde en meget stor effekt. Metoden synes særligt anvendelig i tilfælde af tab af store mængder borevæske,
hvis der anvendes et stort volumen af opløsningen. Metoden kan dog ikke
anbefales i boringer filtersat i formationer, der indeholder lerlag.
• De forskellige typer af surging/swabbing virker lovende ud fra internationale
erfaringer, men der foreligger få eller ingen danske erfaringer med metoderne. Line swabbing virker som en simpel og relativt billig metode til niveaubestemt oparbejdning, ikke mindst i et dybtliggende filter. Double swab airlift
surging beskrives som en meget effektiv metode. Forsøg med disse metoder
anbefales.
•

Forsøg med grusvaskere anbefales.

• Spuling kan på foreliggende grundlag ikke anbefales til oparbejdning af danske boringer.

10.3 Cost-benefit betragtninger
Nedenfor angives specifikke cost-benefit betragtninger for oparbejdning af boringer i sand
og grus. Disse betragtninger skal ses i forlængelse af det generelle kapitel om costbenefit analyser (kapitel 7).

10.3.1 Forudsigelse af effekten af oparbejdning
Når man skal forsøge at forudsige effekten af en oparbejdning som grundlag for en costbenefit analyse kan man anvende to forskellige tilgangsvinkler:
• Der antages en vis forbedring af den specifikke kapacitet, under anvendelse
af erfaringstal – enten egne erfaringer eller de erfaringstal, der angives i
denne rapport.
• Virkningsgraden bestemmes efter renpumpning, og det antages, at der ved
oparbejdning kan opnås en bestemt virkningsgrad. Normalt bør der kunne
opnås en virkningsgrad på mindst 70 – 80 % ved fuld filtersætning i et
spændt grundvandsmagasin. Ved partiel filtersætning må der forventes en
lavere virkningsgrad. Når under 50 % af magasinet filtersættes kan regnearket i appendiks 4 anvendes til at estimere den maksimalt mulige virkningsgrad.
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De erfaringstal, der er angivet ovenfor, gælder for de enkelte oparbejdningsmetoder isoleret set. Ved en kombination af metoder opnås ofte et bedre resultat. Som et eksempel
herpå angives nedenfor erfaringerne fra den tidligere omtalte engelske undersøgelse.

Metode

Forbedring i spec.
kap. % (gennemsnit)

Forbedring i spec.
kap. %

Kilde

(interval)

Behandling ved kloring og med polyfosfat (kontakttid 12-48
timer), efterfulgt af
airlift pumpning og

103

13-204

Engelsk undersøgelse, se /1/

derefter spuling kombineret med airlift
pumpning

10.3.2 Forbedring af den specifikke kapacitet under driften.
Under udredningsprojektet er der indsamlet tidsserier over den specifikke kapacitet for 30
boringer i sand og grus. Af disse tidsserier har 21 ikke tilstrækkeligt tætliggende eller gode data til at afgøre, om der er sket en forbedring af den specifikke kapacitet under driften
af boringen. Af de øvrige 9 boringer viser 4 ingen tegn på forbedring af den specifikke
kapacitet, efter boringen er sat i drift. For de øvrige 5 boringer ses en forbedring, som
fordeler sig som vist nedenfor, idet forbedringen fra første måling til den maksimale værdi
af den specifikke kapacitet (inden regenerering) er angivet:
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Forbedring i %

Forbedring i specifik kapacitet under
drift
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Figur 10.3. Forbedring i specifik kapacitet under driften, for 5 boringer i sand/grus. Den
gennemsnitlige forbedring er 29 %. Forbedringen fra første måling til den maksimale
værdi af den specifikke kapacitet (inden regenerering) er angivet. 4 andre boringer viste
ingen tegn på forbedring under driften. Hvis disse boringer tilskrives en værdi på 0 % bliver den gennemsnitlige forbedring under driften sammenlagt 16 %.

Et eksempel på forbedring i specifik kapacitet under driften vises i nedenstående figur:
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Figur 10.4. Forbedring af den specifikke kapacitet under driften af en boring filtersat i
smeltevandssand.
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Ovenstående resultater viser, at der kan ske en vis forbedring af den specifikke kapacitet
under driften, men forbedringen vil generelt være størst, når udførelse og renpumpning af
boringen har været mindst ideel. Endvidere viser case 1 i afsnit 8.3, at der ikke kan påregnes en fuldstændig oprensning efter tab af borevæske ved simpel pumpning. Herudover bemærkes det, at effekten af en oparbejdning typisk ligger væsentligt over de 16 %,
der er den gennemsnitlige forbedring af virkningsgraden under driften for de boringer, for
hvilke der foreligger data (se ovenfor).

Det må konkluderes, at udvikling af en boring under driften ikke kan påregnes at have
samme effekt som en oparbejdning, men der kan eventuelt regnes med en vis udvikling
under driften, når der gennemføres en cost-benefit analyse.

10.3.3 Varighed af effekten af en oparbejdning.
Ved en oparbejdning sker der typisk en fjernelse af finkornede partikler i gruskastningen
og formationen, og i nogen grad en sortering af de korn, der lades tilbage. Når der senere
sker en tilstopning af boringen under driften er der generelt tale om én af følgende processer:
• kemisk udfældning
• vandring af partikler i formationen og ophobning omkring grænsen imellem
formation og gruskastning
• bakterievækst

De processer, der medfører tilstopning af boringer, er enten uafhængige af oparbejdningen af boringen, eller forløber langsommere, når boringen er godt oparbejdet. Effekten af
en oparbejdning antages derfor at vare i hele boringens levetid, selv om senere tilstopning og regenerering kan give et mindre klart billede.

Det kan nævnes at flere vandforsyninger har angivet, at deres boringer har en særdeles
stabil specifik kapacitet og ikke har behov for regenerering. I sådanne tilfælde er det oplagt, at effekten af oparbejdningen varer i hele boringens levetid og i nogle tilfælde endog
forlænger levetiden.
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10.3.4 Prisniveau for oparbejdning.
Prisen for en oparbejdning varierer meget afhængigt af metode og varighed, samt af,
hvorvidt det relevante udstyr og materiel allerede er til stede ved boringen. Hvis dette er
tilfældet kan en dags oparbejdning udføres fra omkring kr. 10.000. Typiske priser for en
grundig oparbejdning af en sand/grusboring ligger i størrelsesordenen fra kr. 25.000 til kr.
100.000, afhængigt af en række forhold, herunder især boringsdybde, tilstedeværelse af
vand og mulighederne for afledning af vand. Det vil i hvert enkelt tilfælde være nødvendigt på forhånd at indhente forslag til oparbejdning med omkostningsoverslag fra boreentreprenøren.

10.3.5 Cost-benefit analyse for boringer, hvor ydelsen ligger fast
Når ydelsen af en ny boring ligger fast kan tommelfingerreglen beskrevet i kapitel 7 anvendes. Reglen gælder kun for nye boringer, kun i tilfælde, hvor boringsydelsen ikke kan
hæves efter en vellykket oparbejdning, og kun hvis man ønsker, at udgiften til oparbejdningen kan betales af besparelserne i energiudgifter! Reglen er: Hvis ydelse (m3/t) gange
afsænkning (m) gange daglig pumpetid (t) er over 2000, skal man overveje en oparbejdning og gennemføre en cost-benefit analyse ved hjælp af regneark A i appendiks 3. Hvis
værdien er under 2000 kan man undlade oparbejdning, da denne næppe vil være rentabel. Der anvendes tal for den fremtidige drift.

Hvis det besluttes at gennemføre en cost-benefit analyse kan regneark A i appendiks 3
anvendes. Hvis man ønsker, at oparbejdningen skal være selvfinansierende, kan proceduren beskrevet i nedenstående flowdiagram anvendes:
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Beregn den afsænkningsbetingede
energiudgift over 30 år
(Regneark A, step 1)

Afsænkningsbetinget
energiudgift over 30 år < pris
for oparbejdning?

Ja

Undlad oparbejdning
Den er ikke rentabel

Nej
Bestem boringens virkningsgrad og
beregn den boringstabsbetingede
energiudgift over 30 år
(Regneark A, step 2)

Boringstabsbetingede
energiudgift over 30 år < pris
for oparbejdning?

Ja

Undlad oparbejdning
Den er ikke rentabel

Nej
Antag højere virkningsgrad eller
lavere afsænkning og beregn
besparelse over 30 år
(Regneark A, step 3)

Besparelse over 30 år < pris
for oparbejdning?

Ja

Undlad oparbejdning
Den er ikke rentabel

Nej

Boringen
oparbejdes
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10.3.6 Cost-benefit analyse for boringer, hvor ydelsen kan øges
I visse tilfælde udgør afsænkningen i en boring under pumpning en begrænsning for
ydelsen i en indvindingsboring, således at ydelsen kan øges, hvis den specifikke kapacitet øges (og afsænkningen dermed reduceres). I dette tilfælde skal cost-benefit analysen
tage hensyn til, at boringen giver mere vand for næsten den samme investering. Regneark B i appendiks 3 er beregnet til at gennemføre en cost-benefit analyse i denne situation. Proceduren er nærmere beskrevet i kapitel 7.
Konklusioner og anbefalinger
• Den specifikke kapacitet forbedres i nogle tilfælde under boringens drift, men
forbedringen er normalt mindre end forbedringen ved en oparbejdning.
• Effekten af en oparbejdning kan som udgangspunkt antages at vare i hele
boringens levetid. De processer, der kan medføre tilstopning af boringen under driften, er enten uafhængige af oparbejdning af boringen eller forløber
langsommere, når boringen er godt oparbejdet.
• Cost-benefit analysen udføres efter retningslinier i kapitel 7 og som vist i
flowdiagrammet ovenfor.

11

RENPUMPNING OG SYRING AF KALKBORINGER

11.1 Metoder
Det er generelt ukompliceret at renpumpe en kalkboring ved simpel pumpning. Hvis boringen har været udført som skylleboring og skyllevandet ikke har været recirkuleret, men
i stedet er afledt under borearbejdet, vil boringen typisk være ren efter kort tids pumpning.

Ved syring af en ny kalkboring skal der udelukkende fjernes kalk, og der er derfor ikke
behov for at anvende anden syre end saltsyre.
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Der anvendes to metoder til syring af kalkboringer: tryksyring og flowsyring. Som det
fremgår af litteraturstudiet er der ikke enighed om hvilken af metoderne, der er mest effektiv. Flere brøndboringsfirmaer er i henhold til erfaringsindsamlingen gået bort fra tryksyring, da metoden anses for farlig at arbejde med og risikabel at anvende, da boringen
kan ødelægges. På dette grundlag må det anses for mest oplagt at anvende flowsyring,
med mindre boreentreprenøren anbefaler tryksyring og garanterer for, at boringen ikke
beskadiges.

Efter flowsyring renblæses boringen typisk med trykluft. I /10/ anføres, at der opnås væsentligt bedre resultater af flowsyring ved henstand i ca. 3 døgn.

Såvel syring som renblæsning kan enten udføres sektionsvist eller fra hhv. toppen (syring) og bunden (renblæsning) af boringen. Der foreligger ikke data der giver grundlag for
at afgøre, hvilken af disse metoder, der giver det bedste resultat.

11.2 Cost-benefit betragtninger
Nedenfor angives specifikke cost-benefit betragtninger for oparbejdning af boringer i kalk.
Disse betragtninger skal ses i forlængelse af det generelle kapitel om cost-benefit analyser (kapitel 7).

11.2.1 Effekten af en syring af nye kalkboringer
I henhold til litteraturstudiet sker der typisk en forbedring af den specifikke kapacitet på 2
– 3 gange ved flowsyring af en ny boring.

I forbindelse med erfaringsindsamlingen foreligger der data fra en række boringer, der er
syret umiddelbart efter udførelsen, og hvor den specifikke kapacitet er målt både før og
efter syring. Resultaterne er angivet i nedenstående tabel, og bekræfter angivelserne fra
litteraturen, men viser samtidig en stor spredning i resultaterne.
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Specifik kapacitet

Specifik kapacitet

før syring

efter syring

(m3/t/m)

(m3/t/m)

Boring

Forbedring (%)

1

7,4

8,0

8,7

2

6,8

10,8

57,7

3

3,9

8,3

115,8

4

3,2

7,1

122,7

5

11,5

73,8

540,4

6

1,8

11,7

551,2

Gennemsnit

232,7

Tabel 11.1. Forbedring af specifik kapacitet efter syring af nye boringer, syret max. 6 måneder efter boringens udførelse

11.2.2 Varigheden af effekten af en syring
Varigheden af effekten af syring af en ny boring afhænger fuldstændigt af, i hvilken grad
boringen tilstoppes under driften. Der findes boringer i kalk, der stort set ikke tilstoppes
under driften, og hvor effekten af en indledende syring derfor varer i hele boringens levetid. Et eksempel på udviklingen af den specifikke kapacitet på denne type boring vises i
nedenstående figur.
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Figur 11.1. Effekten af syring af en ny boring, der ikke tilstoppes under driften.

For andre kalkboringer falder den specifikke kapacitet relativt hurtigt efter syringen af den
nye boring, men ofte er der alligevel en vis effekt, sammenlignet med den specifikke kapacitet inden syring, som det ses på nedenstående figur.
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Figur 11.2. Effekten af syring af en ny kalkboring, der i nogen grad tilstoppes under driften.
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Tendensen til tilstopning af boringen kan i nogen grad vurderes ud fra vandkemiske data,
herunder data fra niveaubestemte vandprøver. Generelt gælder det at jo mere jern og
mangan der er i boringen, jo større er risikoen for tilstopning, og risikoen er særligt stor,
hvis der i boringen sker en sammenblanding af vand med meget jern/mangan og vand
med opløst ilt.

11.2.3 Prisniveau for syring af kalkboringer
Syring af en kalkboring koster typisk i intervallet 30.000 – 70.000. Prisen er især afhængig af boringsdybden, men også af hvorvidt optagning og geninstallation af pumpen er
med i ydelsen.

11.2.4 Cost-benefit analyse for boringer, hvor ydelsen ligger fast
Når ydelsen af en ny boring ligger fast kan tommelfingerreglen beskrevet i kapitel 7 anvendes. Reglen gælder kun for nye boringer, kun i tilfælde, hvor boringsydelsen
ikke kan hæves efter en vellykket syring, og kun hvis man ønsker, at udgiften til
syringen kan betales af besparelserne i energiudgifter! Reglen er: Hvis ydelse (m3/t)
gange afsænkning (m) gange daglig pumpetid (t) er over 2000, skal man overveje en syring og gennemføre en cost-benefit analyse ved hjælp af regneark A i appendiks 3. Hvis
værdien er under 2000 kan man undlade syring, da denne næppe vil være rentabel. Der
anvendes tal for den fremtidige drift.

Hvis det besluttes at gennemføre en cost-benefit analyse og man ønsker, at syringen
skal være selvfinansierende, kan regneark A anvendes til udførelse af analysen.

Ved vurdering af en kalkborings forbedringspotentiale kan man antage, at virkningsgraden efter syring er 100 %, hvis der foreligger en virkningsgradsbestemmelse. Alternativt
kan man antage, at afsænkningen reduceres til mellem halvdelen og en tredjedel af afsænkningen inden syring.

Som det fremgår af figur 11.1 og 11.2 kan det være vanskeligt at forudsige varigheden af
effekten af en syring, med mindre der foreligger data fra eksisterende, nærliggende boringer. Som omtalt i afsnit 11.2.2 kan kemiske analyser dog give et fingerpeg om tendensen til tilstopning. Ved hjælp af regneark A kan der gennemregnes forskellige scenarier
med forskellige forbedringer og varigheder af disse forbedringer for at vurdere sandsynligheden for, at en syring vil kunne betale sig.
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11.2.5 Cost-benefit analyse for boringer, hvor ydelsen kan øges
I visse tilfælde udgør afsænkningen i en boring under pumpning en begrænsning for
ydelsen i en indvindingsboring, således at ydelsen kan øges, hvis den specifikke kapacitet øges (og afsænkningen dermed reduceres). I dette tilfælde skal cost-benefit analysen
tage hensyn til, at boringen giver mere vand for næsten den samme investering. Regneark B i appendiks 3 er beregnet til at gennemføre en cost-benefit analyse i denne situation, og proceduren er omtalt i kapitel 7.

For kalkboringer er det ganske svært at skønne, i hvilken grad en syring af boringen forbedrer ydelsen på længere sigt. Som omtalt ovenfor kan erfaringer fra nærliggende boringer eller resultater af kemiske analyser være til hjælp Erfaringen viser dog, at syring
meget ofte kan betale sig, når den reducerede afsænkning kan udnyttes til at hæve boringens ydelse, se eksemplerne i figur 11.1 og 11.2.
Konklusioner og anbefalinger
• En ny kalkboring kan generelt bedst syres ved flowsyring med saltsyre, efterfulgt af renblæsning. Effekten af syringen er typisk en forbedring på 200 –
300 % af den specifikke kapacitet, men variationen i forbedringen er stor.
• Det er svært at forudsige varigheden af effekten af en syring. Erfaringer fra
eksisterende nærliggende boringer samt vandkemien kan tages til hjælp. For
en del boringer er der en effekt i hele boringens levetid.
• Cost-benefit analysen udføres efter retningslinier i kapitel 7.

12

TEST, DRIFT OG OVERVÅGNING

12.1 Test af boringers virkningsgrad
Sand/grusboringer
For sand/grusboringer giver en professionel bestemmelse af boringens virkningsgrad en
indikation af kvaliteten af det udførte arbejde og af forbedringspotentialet i forbindelse
med oparbejdning og regenerering. Som en tommelfingerregel kan der ved et godt boringsdesign samt god udførelse og oparbejdning af en boring som regel opnås en virkningsgrad på mindst 70 – 80 % (/5/). Nogle danske sand/grusboringer har en virkningsgrad over 80 % (se figur 6.3 samt /2/)
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Besparelserne i energi og energiudgift ved forbedring af boringen til en højere virkningsgrad kan vurderes ved anvendelse af regnearket i appendiks 3 til denne rapport. Hvis
virkningsgraden bestemmes mens boremandskabet stadig er ved borestedet kan det
straks vurderes, hvorvidt yderligere oparbejdning af boringen vil kunne være rentabel.

Virkningsgradsbestemmelser er også relevante for idriftsatte boringer, idet beregningerne
giver en indikation af forbedringspotentialet ved regenerering – om end det må erindres,
at boringer efter nogen tid ikke altid kan regenereres fuldt (se afsnit 13.5).

Det skal nævnes, at der er flere fejlkilder og muligheder for misfortolkninger i forbindelse
med virkningsgradsbestemmelsen, herunder blandt andet følgende:
• Ved partiel filtersætning i et magasin kan der normalt ikke opnås så høje
virkningsgrader som ved fuld filtersætning (/5/). I appendiks 4 er vedlagt et
regneark, som kan anvendes til at estimere den maksimalt opnåelige virkningsgrad ved partiel filtersætning under visse forudsætninger. Metoden beskrives i /5/.
• Inhomogeniteter og grænser i grundvandsmagasinet kan påvirke sænkningen under en prøvepumpning, og dermed virkningsgradsbestemmelsen, i
varierende grad. Dette gælder ikke mindst for boringer filtersat i aflejringer,
der typisk har en relativt begrænset udbredelse og ofte optræder som kanaludfyldninger (hvilket gælder for meget grovkornede aflejringer). Som eksempel er der gennemført en beregning af sænkninger i et kanalreservoir
med en bredde på 50 m. Beregningen viser, at sænkningen efter 60 minutters pumpning vil være omtrent dobbelt så stor som den ville have været,
hvis aflejringen ikke havde begrænset udbredelse. Det er ikke klarlagt præcis hvilken indflydelse dette forhold vil have på virkningsgradsbestemmelsen.
• Lækageeffekter kan påvirke sænkningen i en boring. Hvis lækageeffekterne
ikke erkendes under tolkning af prøvepumpningen kan disse lede til en fejlagtig bestemmelse af såvel transmissivitet som virkningsgrad.
• Alle fejlbehæftede beregninger af T-værdien vil få indflydelse på bestemmelsen af virkningsgraden. Forståelsen af dynamikken i grundvandsmagasinerne (i 3D) er derfor en forudsætning for en analyse af den enkelte borings
ydeevne og effektivitet.
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Anbefalinger:
• Det anbefales generelt at bestemme virkningsgraden for nye sand/grusboringer umiddelbart efter renpumpningen for at vurdere forbedringspotentialet i forbindelse med en oparbejdning af boringen.
• Det anbefales generelt at der udføres virkningsgradsbestemmelser af alle
idriftsatte indvindingsboringer i sand/grus som grundlag for udførelse af costbenefit analyser i relation til regenerering
• Virkningsgradsbestemmelsen vil i praksis kunne undlades, hvis den afsænkningsbetingede energiudgift (den udgift der medgår til at løfte vandet
fra driftsvandspejlet til rovandspejlet i boringen) akkumuleret over en årrække er mindre end udgifterne til oparbejdning eller regenerering. Regnearket i
appendiks 1 til denne rapport kan anvendes til beregning af den afsænkningsbetingede energiudgift.
• Hvis der er tale om store afsænkningsbetingede energiudgifter bør virkningsgradsbestemmelsen foretages af en hydrogeolog med ekspertise i
tolkning af prøvepumpninger.
Kalkboringer
For kalkboringer er test af boringens virkningsgrad ikke af helt samme natur som for boringer i sand og grus. Dette skyldes først og fremmest at virkningsgradsbestemmelsen
ikke i samme grad kan anvendes til at vurdere boringens forbedringspotentiale, fordi
kalkboringer under tiden (men ikke altid) kan opnå virkningsgrader over 100 %, af og til
endog væsentligt over 100 % (/2/). Forbedringspotentialet ved syring af en kalkboring kan
derfor som oftest bedre vurderes ud fra de erfaringer, der foreligger om forbedring af
kalkboringer ved syring (se afsnit 11.2.1 og 14.2).

Ved bestemmelsen af virkningsgraden for en kalkboring ud fra en kort prøvepumpning er
der desuden betydelig risiko for, at transmissiviteten fejlvurderes (/3/), hvorved også virkningsgradsbestemmelsen bliver fejlbehæftet.

En virkningsgradsbestemmelse kan dog i nogle tilfælde give en indikation af mulighederne for forbedring af boringens virkningsgrad, især når virkningsgraden er væsentligt under 100 %, idet der efter syring kan forventes en virkningsgrad tæt på eller over 100 %
(se /2/).
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Anbefalinger
• Virkningsgraden for en kalkboring bør bestemmes, når der udføres en professionelt tolket, længerevarende prøvepumpning, idet virkningsgraden kan
give nogen indikation af forbedringspotentialet ved syring. Det skal dog erindres, at virkningsgraden efter syring kan være betydeligt over 100 %.

12.2 Vandkvalitetsanalyser
Vandkvalitetsanalyser kan anvendes til at vurdere risikoen for tilstopning ved kemiske
udfældninger i boringer, herunder hvilke stoffer, der udfældes i boringen.

I nogle boringer ses en variation i vandkemien, således at der i den øvre del af boringen
indpumpes iltet vand og fra den nedre del reduceret vand. Litteraturstudiet viser, at kemisk udfældning ofte accelereres ved blanding af grundvand med forskellig kemisk sammensætning.
Anbefalinger:
• Anvend vandkvalitetsanalyser til vurdering af risikoen for tilstopning med
kemiske udfældninger. Overvej niveaubestemt vandprøvetagning for boringer med kraftig tendens til tilstopning.

12.3 Drift
I henhold til litteraturstudiet kan hyppig start og stop af en pumpe øge behovet for regenerering, hvis boringen stopper til på grund af kemiske udfældninger, idet der hver gang
pumpes ilt ned i boringen. Dette er bekræftet under erfaringsindsamlingen af en vandforsyning, der oplevede væsentligt færre problemer med tilstopning af boringer efter skift til
en mindre pumpe og reduktion i antallet af daglige pumpestart og –stop.

Litteraturstudiet viser endvidere, at situationen er anderledes, hvis tilstopningen skyldes
vandring af partikler. I dette tilfælde kan tilstopningen modvirkes, hvis der IKKE pumpes
kontinuert på boringen, idet afbrydelser hjælper med til at løsne partikler omkring boringen. Der er ikke kendskab til danske erfaringer med denne effekt.
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Det angives i litteraturen, at en totalt lufttæt lukning af toppen af forerøret i en indvindingsboring reducerer aflejring af jern- og manganilter i boringer, pumper og råvandsledninger til 25 – 33 %, men endvidere anføres det, at en sådan tæt afslutning kan medføre
en risiko for forurening af boringen. Dette skyldes, at der opstår undertryk, som vil kunne
suge forurenet vand ind igennem mindre utætheder. Emnet har under erfaringsindsamlingen været drøftet med to vandforsyninger. Den ene anfører, at boringsforurening anses
for et større problem end udfældning, og derfor udføres boringsafslutningen med udluftning. Den anden vandforsyning har boringer med meget stor tendens til tilstopning, og
har derfor valgt en lufttæt lukning, hvorved tendensen til tilstopning er reduceret betydeligt.
Anbefalinger:
• Undgå hyppig start og stop af pumpen for boringer, der har tendens til tilstopning ved kemiske udfældninger.
• Undgå kontinuert pumpning på boringer, der vurderes at stoppe til på grund
af vandring af partikler.
• Udfør forerørsafslutningen med udluftning for at mindske risikoen for forurening, med mindre der er meget kraftig tendens til tilstopning.

12.4 Overvågning
Der er i litteraturen bred enighed om, at den vigtigste overvågning under driften af en boring i relation til virkningsgraden er en monitering af boringens specifikke kapacitet. På
baggrund af moniteringen udarbejdes et plot, der viser udviklingen i den specifikke kapacitet med tiden. Dette plot kan direkte anvendes ved beslutninger om, hvorvidt en boring
skal regenereres, eller der skal bores en erstatningsboring.

I /5/ anbefales, at man allerede ved et fald på 10 – 15 % i den specifikke kapacitet bør
overveje årsagen til faldet samt om der skal ændres noget ved driften af boringen.

Udredningsprojektet har vist, at ud fra det foreliggende erfaringsmateriale kan regenerering af kalkboringer meget sjældent betale sig alene for at opnå en energibesparelse, og
endvidere kan kalkboringer næsten altid regenereres helt. Der synes derfor ikke at være
behov for at overvåge den specifikke kapacitet for kalkboringer, men det må dog kontrolleres, om driftsvandspejlet nærmer sig pumpen, så der må syres for at opretholde indvindingen.
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Erfaringsindsamlingen har vist, at danske vandforsyninger kun i mindre omfang foretager
en systematisk overvågning af den specifikke kapacitet med anvendelse af talmaterialet i
beslutninger om, hvorvidt boringerne skal regenereres.

Hvis der som omtalt i afsnit 9.9 sættes pejlerør i gruskastningen må vandspejlet i pejlerørene måles og sammenlignes med vandspejlet i boringen, når den specifikke kapacitet
ændrer sig. Herved kan det afgøres, om tilstopningen sker omkring filterslidserne eller
udenfor pejlerøret, dvs. ved kanten af gruskastningen eller i den inderste del af formationen.
• Anbefalinger:
• Den specifikke kapacitet bør moniteres for alle indvindingsboringer i
sand/grus. Måleproceduren bør være veldefineret (f.eks. måling af stigningen 60 minutter efter pumpestop efter konstant pumpning natten over). Hyppigheden af målingerne afhænger af, hvor hurtigt den specifikke kapacitet
ændrer sig.
• Da den specifikke kapacitet i nogen grad afhænger af boringens ydelse foreslås den specifikke kapacitet og ydelsen plottet sammen, som f.eks. i figur
11.2.
• Ved et fald på 10 – 15 % i den specifikke kapacitet for en sand/grusboring
bør årsagen til faldet overvejes, ligesom det overvejes, om der skal ændres
noget ved driften af boringen.
• Hvis der er sat pejlerør i gruskastningen må vandspejlet i rørene måles og
sammenlignes med vandspejlet i boringen, når den specifikke kapacitet
ændrer sig.
• For kalkboringer er det normalt tilstrækkeligt at kontrollere, om driftsvandspejlet nærmer sig pumpen, så der må syres for at opretholde indvindingen.
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REGENERERING AF BORINGER I SAND OG
GRUS

13.1 Plan for regenerering
I noget litteratur (/13/) lægges der vægt på, at årsagen til tilstopning af en boring bør vurderes, inden regenerering iværksættes. Denne vurdering baseres på vandanalyser, boringsopbygning og geologi samt observationer af udfældninger på pumpen og filterrøret.
Baseret på vurderingen designes regenereringsprogrammet. I /10/ angives derimod, at
der for udsyring af sandboringer ikke kan udpeges én regenereringsmetode, men at man
i hvert enkelt tilfælde må forsøge med 2 – 3 metoder, før man finder den bedste fremgangsmåde. De to angrebsvinkler kunne sammenfattes til én, således at man først forsøger at udlede årsagen til tilstopning af boringen, og lykkes det ikke, må man prøve sig
frem med de mest lovende metoder.

Ved erfaringsindsamlingen er der set eksempler på regenereringer af sand/grusboringer,
der ikke har haft nogen effekt – hvilket illustrerer, at det er af betydning at vælge den rette
regenereringsmetode. Nedenfor vises ét af disse eksempler:
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Figur 13.1. Afsænkning i en boring, der oplyses at have haft næsten konstant pumpeydelse. Ved ”R” foretages regenerering – tilsyneladende uden nogen effekt. Figuren viser, at det kan være af betydning at vælge den rette regenereringsmetode.

I /11/ anføres, at den overordnede plan for regenerering generelt bør være som følger:

1. Mekanisk rensning (med børster el. lign, samt ved spuling/pumpning etc.)
2. Kemisk behandling, der eventuelt kan være delt op i flere step med forskellige
kemikalier. Der anvendes hovedsageligt 3 typer kemisk behandling: syrebehandling, behandling med polyfosfat eller andre stoffer med tilsvarende virkning, samt
desinfektion
3. Mekanisk oparbejdning med surging, pumpning, renblæsning etc. (metoder er
generelt omtalt i afsnit 10.2).

Endvidere anføres i /11/, at sektionsvis regenerering (normalt fra top til bund) generelt er
meget mere effektiv end udifferentieret behandling af hele boringen, som er illustreres på
nedenstående figur:
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Figur 13.2. Illustrering af hvorfor udifferentieret regenerering af hele boringen kan være
meget ineffektiv. Fra /11/.

I /13/ omtales det, at der kan udføres en simpel behandling med kemikalier for at forlænge perioden imellem to fuld-skala regenereringer.

13.2 Mekanisk rensning
Mekanisk rensning kan eksempelvis ske ved spuling eller med børster, ultralyd eller vibration. Ved anvendelse af ultralyd og vibration er der eksempler på skader på filteret, og
faldende ydelse. Der findes forskellige specialiserede instrumenter til regenerering, f.eks.
Sonar Jet, der kombinerer chok-bølger med spuling.

Kun ét af de brøndboringsfirmaer, der har deltaget i erfaringsindsamlingen, angiver at
have anvendt rensning ved børstning, mens alle firmaer har anvendt spuling. Et firma
angiver at spuling udført alene ikke er specielt effektivt.
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En vandforsyning rapporterer i forbindelse med erfaringsindsamlingen, at man har gode
erfaringer med at kombinere syrebehandling med anvendelse af en stavvibrator under
selve syrebehandlingen.

Et brøndboringsfirma har anvendt stavvibrator til mekanisk rensning inden syring. Resultaterne har af og til været så gode, at man helt har undladt at syre boringerne.

13.3 Behandling med syre
De væsentligste typer af syre, der anvendes til regenerering af boringer, er med henvisning til litteraturstudiet oplistet i nedenstående skema:
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Anvendelse
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Bemærkninger
Den stærkeste syre. Anses for langt den mest
effektive i kalkboringer og til kalkudfældninger i
sand- og grusboringer. Til regenerering bør

Saltsyre

Mod udfældninger af karbonater,

ikke anvendes den billigste kvalitet, der kan

oxider og hydroxider

frigive arsen og danne det giftige AsH3 (/11/).
Almindeligt salt kan tilsættes og forøger evnen
til at opløse metaloxider. Kan opløse metal i
boringskonstruktionen.

Mod udfældninger af karbonater,
Hydroxy eddikesyre

oxider og hydroxider, holder metal-

Relativt svag syre der kræver lang opholdstid

(glykolsyre)

ioner i opløsning, bakteriedræben-

for opløsning af udfældninger

de
For at opløse jernoxider skal der tilsættes kogSulfaminsyre

Mod udfældninger af karbonater,

salt, 2 – 3 kg til 10 kg sulfaminsyre. Polyfosfat

oxider og hydroxider

kan også hjælpe med at opløse jern sammen
med sulfaminsyre.

Salpetersyre
Citronsyre
Fosforsyre
Vinsyre
Ascorbin-syre

Blandes med saltsyre og giver
øget opløsning af metaloxider.
Holder metal-ioner i opløsning
Holder metal-ioner i opløsning,
virkningsfuldt mod manganoxider
Holder metal-ioner i opløsning
Reducerer jern- og manganforbindelser til mere opløselige typer
Mest effektive syre til opløsning af

Oxalsyre

de mest tungtopløselige jernforbindelser. Holder metal-ioner i

Kan medføre bakterievækst.

opløsning.
Herli-Rapid TWB
CARELA®BIOPLUSforte og CARELA®BIO-Plusforte
”Spezial”

Mod bl.a. jern- og manganudfæld-

Blandingsprodukt. Består af bl.a. saltsyre, fos-

ninger

forsyre, citronsyre og ascorbinsyre

Angives at være virksomt mod

Blandingsprodukter. Består bl.a. af syrer og

jern, mangan- og kalkaflejringer

brintoverilte. ”Spezial” anvendes på syreføl-

samt bakterier

somme dele.

Tabel 13.1. De mest anvendte syrer og blandingsprodukter til syring af boringer.

Der kan tilsættes en lang række øvrige midler til syren, der på forskellig vis kan forbedre
dens egenskaber, som beskrevet i ovennævnte referencer. Her skal kun nævnes, at
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• tilsætning af polyfosfater kan fremme jernfjernelse sammen med alle syrer,
samtidig med at det letter fjernelse af finkornede partikler fra boringen.
• brintoverilte kombineret med saltsyre muliggør opløsning af jern- og mangan
oxider, karbonater, sulfider og biomasse.
• natriumdithionit er en reductant. Skal anvendes ved neutralt pH, og bicarbonat kan anvendes som buffer. Lige så effektivt som oxalsyre mod tungt opløselige jernforbindelser. Bliver mere effektivt ved tilsætning af citrat.
• citrat (citronsurt salt) er en kelat (engelsk: complexing agent), der kan tilsættes sammen med natriumdithionit (se ovenfor).
• Natrium hypochlorid kan anvendes til at oxidere sulfider, så de bagefter kan
fjernes med syre, samt til at fjerne biomasse.

Der er ikke enighed om, i hvilken grad de forskellige tilsætningsstoffer er nødvendige.
Mens det i en del af litteraturen anbefales at anvende mange forskellige tilsætningsstoffer, så anbefales det i /18/ at anvende ren saltsyre til jernfjernelse i boringer.

I henhold til erfaringsindsamlingen er der primært erfaring med anvendelse af saltsyre i
Danmark. Et firma angiver at der anvendes oxalsyre sammen med saltsyre, og at erfaringerne hermed er gode.
.
Det angives i flere artikler, at pH bør moniteres og bibeholdes under 3 – 3,5 for at undgå,
at jern genudfælder, med mindre der er tilsat stoffer, der holder jern i opløsning. I /11/
angives, at den nedre grænse for pH i praksis skal være omkring pH 1. To brøndboringsfirmaer angiver i erfaringsindsamlingen at pH moniteres ved syring. Ved henvendelse til
den ene brøndborer er det oplyst, at moniteringen primært sker for at sikre, at al syre er
fjernet, før boringen idriftsættes. Der moniteres således ikke på selve syreprocessen.

13.3.1 Syring af filterboringer med pumpen installeret
I /15/ beskrives regenerering af boringer med kalcium- og magnesium-udfældninger. Der
anvendes 10 % sulfaminsyre med en korrosionsinhibitor, og syringen foretages med
pumper i boringerne. Efter syring behandles med polyfosfat. Forbedringen af specifik kapacitet angives til 45 – 160 %.
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I /17/ beskrives ligeledes syring af en boring ved tilførsel af syre igennem stigrør og pumpe. Der anvendes 23 % saltsyre med en korrosionsinhibitor, og det anføres, at to behandlinger er normale. Ved første behandling efterlades syren i 2-4 timer. Der udføres surging
med pumpen. Endvidere nævnes muligheden af at anvende sulfaminsyre kombineret
med polyfosfat, idet dette er mere skånsomt overfor pumpen.

I USA anbefales det ved syring af en boring med pumpen installeret at der anvendes sulfaminsyre og fosforsyre sammen med en korrosionsinhibitor (/17/).

Ét brøndboringsfirma angiver at have erfaringer med syring af boringen med pumpen installeret. Firmaet har oplyst, at det især sker ved grundvandssænkning, men også i enkelte tilfælde er sket ved indvindingsboringer. Der har været anvendt saltsyre, og det oplyses at være hårdt ved pumpen. Firmaet nævner muligheden af, at syren hældes igennem et rør ned til filterstrækningen, således at pumpen ikke kommer i kontakt med den
ufortyndede syre.

13.4 Midler til dispergering (afspændingsmidler)
Midler til dispergering, såsom polyfosfater, anvendes i henhold til litteraturen hyppigt i
forbindelse med regenerering af boringer. I /15/ beskrives, at polyfosfat dispergerer jernhydroxider, jernoxider, manganhydroxider, silt og ler, og polyfosfat kan således anvendes
mod tilstopning af boringen med partikler. Der bør altid klores samtidig med behandlingen
(/5/).

I henhold til erfaringsindsamlingen anvendes afspændingsmidler sjældent til regenerering
af boringer i Danmark.

13.5 Regenereringsfrekvens og cost-benefit betragtninger
Der angives i litteraturen forskellige tommelfingerregler for, hvornår en regenerering af en
boring bør iværksættes. De fleste forfattere er enige om, at regenerering af boringer i
sand/grus bør iværksættes, når den specifikke kapacitet er faldet 25 – 30 %. Der er enighed om, at hvis man venter for længe med at regenerere en boring, er der stor risiko for,
at dette kun vil lykkes dårligt, samt at udgifterne til regenerering stiger uforholdsmæssigt
meget, når regenereringen udskydes.
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I /11/ forklares årsagerne til, at regenereringen bliver mere besværlig, jo længere man
venter. Årsagen kan være, at dele af filteret er helt tilstoppede. Hermed kan det være
særdeles vanskeligt at få ”hul” på filterstrækningen, så eksempelvis syre kan komme til at
virke. Endvidere kan de kemiske udfældninger med tiden omkrystallisere til faser, der ikke
kan opløses med de kemikalier, som anvendes til regenerering.

I nedenstående figur vises et eksempel på en boring, der er regenereret to gange, og
hvor den sidste regenerering tilsyneladende er foretaget for sent.
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Figur 13.3. Afsænkning i en boring, der oplyses at have haft næsten konstant pumpeydelse. Ved ”R” foretages regenerering. Første gang skete regenereringen rettidigt, og
den specifikke kapacitet blev fuldstændigt genetableret. Anden gang skete regenereringen øjensynligt for sent, så den specifikke kapacitet ikke kunne genetableres. Figuren
viser, at det kan være af betydning at foretage regenerering af boringen i tide.

Flere vandforsyninger og brøndborere bekræfter i forbindelse med erfaringsindsamlingen,
at man i nogle tilfælde ikke kan regenerere en boring fuldstændigt, når den specifikke
kapacitet er faldet for meget. Der ses eksempler, hvor boringer er opgivet, fordi det ikke
er lykkedes at regenerere dem.
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Såvel litteraturen som erfaringsindsamlingen viser, at der er meget store forskelle på,
hvor hyppigt der er behov for regenerering. I Danmark er der eksempler på boringer, der
regenereres årligt. I den anden ende af spektret findes boringer, der har været i drift siden 1960’erne med næsten konstant afsænkning uden at have været regenereret. Én
vandforsyning har nævnt, at siden man gik over til indvinding fra dybtliggende, anaerobe
magasiner, har behovet for regenerering været meget lille.

Cost-benefit analyser af regenerering udføres efter anvisningerne i kapitel 7.
Konklusioner og anbefalinger
• Forsøg ud fra vandanalyser, boringsopbygning, geologi og oplysninger fra
pumpe og filterrør at vurdere, hvorfor boringen tilstoppes, og planlæg regenereringen herefter.
• En fuld regenerering af en boring med udfældninger består af først en mekanisk rensning (børstning, spuling, pumpning, vibrator), herefter en kemisk
behandling og herefter mekanisk oparbejdning. Regenereringen udføres
sektionsvist.
• Imellem fuld-skala regenereringer kan det nogle gange betale sig at udføre
en mere simpel behandling med kemikalier.
• Valg af syre skal foretages ud fra karakteren af udfældninger i boringen,
samt efter om der er metaldele i boringen, der kan ætses af syre. Se tabel
13.1.
• Der bør foretages monitering af pH ved syring. Nedre grænse for pH er omkring 1. Syren bør oppumpes fra boringen når pH stiger til 3 – 3,5 for at undgå genudfældning, med mindre der anvendes nogle af de produkter, der
holder metalioner i opløsning (se tabel 13.1).
• Når den specifikke kapacitet er faldet meget for boringer med udfældning af
jernoxider, eller hvis boringen ikke har været regenereret i meget lang tid,
kan der forsøges anvendt oxalsyre eller alternativt natriumdithionit og citrat.
• Polyfosfater fremmer jernfjernelse og fjernelse af partikler fra boringen.
• Brintoverilte kan kombineres med saltsyre for at fjerne manganforbindelser
og biomasse.
• Natrium hypochlorid kan anvendes til at fjerne biomasse samt til at reducere
sulfider, så de bagefter kan fjernes med syre.

85

Udredningsprojekt om boringsoptimering
Oversigt over foreslåede tests og forsøg

23. marts 2009

• Ved meget store problemer med tilstopning af en boring kan det overvejes at
syre med pumpen installeret, med mindre der anvendes galvaniserede stigrør. Anvend en svagere syre samt en korrosionsinhibitor, eller introducer syren i filterstrækningen under pumpen.
• For nye boringer må der træffes en beslutning, når den specifikke kapacitet
er faldet 25 %: Enten regenereres boringen, eller også fortsætter man driften
uden regenerering og accepterer en betydeligt større risiko for, at fuldstændig regenerering ikke vil være mulig eller meget kostbar.
• Tilsvarende kan der for boringer, der har været regenereret eller hvor den
specifikke kapacitet er faldet mere end 25 % foretages en analyse af, om regenerering betaler sig.
• Cost-benefit analyser af regenereringen udføres efter anvisningerne i kapitel
7.

14

REGENERERING AF KALKBORINGER

14.1 Syring
Syring af idriftsatte kalkboringer foretages ofte som syring af en ny boring, der er beskrevet i afsnit 11.1. I forhold til syring af en ny boring kan der for idriftsatte boringer være den
komplikation, at boringen ofte indeholder udfældninger af jernforbindelser, og i nogle tilfælde også kan indeholde manganforbindelser. Der kunne derfor i princippet være behov
for anvendelse af andre kemikalier end saltsyre, se afsnit 13.3.

Ved syring af boringen kan pH ikke holdes under 3 – 3,5 som følge af kalkens buffervirkning. Der er derfor risiko for genudfældning af jern, og ved renblæsning af boringer efter
syring ses også hyppigt rustfarvede partikler. Det må således forventes, at jernforbindelser genudfælder umiddelbart omkring boringen. Dette kunne i princippet undgås ved én
af følgende metoder:
• Ved syring i to tempi. Først syres med en syre, der indeholder produkter,
som holder jern i opløsning (se afsnit 13.3). Denne syre fjernes efter kort tid,
og efterfølgende gennemføres en almindelig flowsyring af boringen.
• Ved at tilsætte eksempelvis citronsyre eller fosforsyre til saltsyren kan det
forventes, at jern holdes i opløsning i længere tid og formentligt vil udfældes
i større afstand fra boringen.
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• Ved at fjerne jernudfældningerne inden syringen ved anvendelse at natriumdithionit og citrat.

Der er ikke grundlag for at afgøre, om det er udgiften værd at forsøge at anvende én af
ovenstående metoder. I de fleste tilfælde anvendes ren saltsyre, i henhold til erfaringsindsamlingen.

14.2 Regenereringsfrekvens og cost-benefit betragtninger
Cost-benefit betragtningerne i relation til regenerering er meget anderledes for kalkboringer, sammenlignet med boringer i sand/grus. Dette skyldes, at boringerne næsten altid
kan regenereres til deres oprindelige ydelse, og typisk bliver bedre med årene. Dette anføres i litteraturen og er bekræftet under erfaringsindsamlingen. Eksempler på udviklingen i den specifikke kapacitet for sådanne boringer er vist i fig. 14.1 og 14.3.

Ved udredningsprojektet er det dog konstateret, at 4 ud af 49 boringer, for hvilke der er
indsamlet data, efter gentagne regenereringer ikke har kunnet opnå den oprindelige specifikke kapacitet. Et eksempel herpå vises nedenfor i figur 14.2. Det anses for sandsynligt, at der er tale om boringer med mange udfældninger af jern og evt. mangan. Hvorvidt
boringerne kan regenereres, hvis metoden modificeres til bedre at kunne fjerne disse
stoffer, er uvist.

Der er tillige ikke-verificerede oplysninger om, at filtersatte kalkboringer ikke altid kan regenereres fuldstændigt. For boringer af denne type må regenereringen således foretages, inden den specifikke kapacitet er faldet for meget, som beskrevet for
sand/grusboringer. Det anses igen for sandsynligt, at der er tale om boringer med mange
udfældninger af jern og evt. mangan.

For langt hovedparten af kalkboringerne kan der ud fra en cost-benefit betragtning være
tre mulige grunde til at regenerere boringerne:

1. Besparelsen i energiudgifter dækker udgifterne til regenerering.
2. Uden regenerering kan den ønskede indvinding ikke opretholdes, da pumpen
suger luft.
3. Der ønskes en energibesparelse – selv om den ikke er selvfinansierende.
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Cost-benefit analyser kan udføres som beskrevet i kapitel 7. For at vurdere, om besparelserne i energiudgifterne dækker udgiften til regenerering kan regneark A eller C i appendiks 3 anvendes. Der har i forbindelse med udredningsprojektet været gennemført beregninger af denne type for 29 kalkboringer fra én vandforsyning, fra hvilke der forelå tilstrækkeligt datagrundlag. Beregningen har vist, at udsyringen af kalkboringer ikke for nogen af boringerne har kunnet betale sig, hvis der udelukkende ses på besparelser i energiudgifter. Dette skyldes primært, at effekten af udsyringen klinger af i løbet af 1 – 5 år.
Derimod tyder det foreliggende datamateriale på, at udsyringen for flere af boringerne har
været nødvendig for at opretholde indvindingen.

Data fra de 29 boringer viser, at udsyringen typisk medfører en fordobling af den specifikke kapacitet. Ofte kan de specifikke kapaciteter dog ikke direkte sammenlignes, idet der
er tale om varierende boringsydelser, og for flere boringer ses en klar sammenhæng
imellem ydelse og specifik kapacitet.

Det er uvist, i hvilket omfang ovennævnte situation er repræsentativ for de danske kalkboringer som helhed. Hvis det gælder generelt, at effekten af en regenerering maksimalt
fordobler den specifikke kapacitet i 5 år, vil en udsyring aldrig kunne betales af de reducerede udgifter til energi.

Typiske eksempler på udviklingen i den specifikke kapacitet i kalkboringer, hvor effekten
af udsyringen ses at klinge ud, fremgår af nedenstående figurer.

88

23. marts 2009

Udredningsprojekt om boringsoptimering
Oversigt over foreslåede tests og forsøg

12

100
90

10

R
R

8

R

R

80
70
60
50

6

40
4

30

Pumpeydelse [m3/h]

Spec. kapacitet [m3/h/m]

R

20

2

10
0
0
1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004

Spec kapacit et [ m3/ h/ m]

Pumpeydelse [m3/ h]

Figur 14.1. Kalkboring regenereret 5 gange, markeret med ”R”. Effekten af en syring klinger af i løbet af ca. 5 år.
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Figur 14.2. Kalkboring regenereret 6 gange, markeret med ”R”. Den specifikke kapacitet
er faldet meget siden boringens udførelse, og der må tilsyneladende syres for at indvindingen kan opretholdes.
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Figur 14.3. Kalkboring regenereret 4 gange, markeret med ”R”. Syringen har resulteret i
en høj specifik kapacitet, sammenlignet med det indledende niveau. Den specifikke kapacitet når sit højeste niveau ved 4. regenerering, men effekten klinger af efter nogle år.
Konklusioner og anbefalinger
• Det kan ikke på foreliggende datagrundlag afgøres, om det betaler sig at
modificere metoden for syring af en idriftsat boring i forhold til syringen af en
ny boring for at fjerne jern og mangan.
• Kalkboringer kan næsten altid regenereres fuldstændigt, så der er normalt
ikke behov for at regenerere boringen, når faldet i specifik kapacitet har nået
et vist niveau, som for sandboringer. Dog viser udredningsprojektet, at ca.
10 % af kalkboringerne ikke har kunnet regenereres til det oprindelige niveau. For disse boringer kunne det foreslås at forsøge at modificere regenereringsmetoden, så jern- og manganforbindelser bedre kan fjernes.
• Regenerering af kalkboringer kan være nødvendig for at opretholde indvindingen, hvis driftsvandspejlet nærmer sig pumpen i boringen.
• Ud fra det foreliggende erfaringsmateriale kan regenerering af kalkboringer
meget sjældent betale sig, hvis det ønskes, at udgifterne til regenerering
skal kunne dækkes af de reducerede udgifter til energi.
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NATIONALT ENERGIBESPARELSESPOTENTIALE

15.1 Opgørelse over vandindvindingen og fordeling på magasintyper
Den samlede vandindvinding i Danmark i 2005 er af GEUS opgjort til 640 millioner m3. Af
den samlede indvinding udgør indvindingen foretaget af vandværker til almen vandforsyning 413 millioner m3, mens resten af indvindingen foretages til erhvervsvanding, dambrug og andre virksomheder med egen vandindvinding.

Som det er fremgået af de foregående kapitler, er der stor forskel på indvinding i kalk og
indvinding i sand/grus. Der er derfor foretaget en opdeling af indvindingen baseret på data fra DANVAs benchmarkingprojekt, der findes på www.bessy.dk. I tabeller fra vandstatistikken 2006 er indvindingen for 2005 fordelt på forskellige magasintyper. På dette grundlag er der foretaget en opdeling af indvindingen i sand/grus, kalk og andet/ikke oplyst.
Vandstatistikken omfatter i alt 238 millioner m3 indvundet vand fra de større almene
vandforsyninger i Danmark.

For vandforsyninger, der indvinder fra såvel sand/grus som kalk, er der regnet med 50 %
indvinding fra hver magasintype, undtagen for Københavns Energi og Gentofte Vandforsyning. Ved disse vandforsyninger foretages indvindingen helt overvejende i kalk, og antallet af boringer i hhv. sand/grus og kalk er oplyst i forbindelse med udredningsprojektet.
Der regnes således for disse to vandforsyninger med, at indvindingen for hver magasintype er proportional med antallet af boringer i denne magasintype.

Ved ovenstående opdeling nås der frem til, at fordelingen af indvindingen på magasintyper er som følger:

Kalk: 54,3 %
Sand/grus: 43,6 %
Andet/ikke oplyst: 2,1 %

I opgørelse omfatter kalk også kridt og grønsandskalk.
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Idet der ses bort fra gruppen ”andet/ikke oplyst”, regnes der i det følgende med en fordeling af indvindingen på 55,5 % fra kalk og 44,5 % fra sand eller grus. Denne fordeling antages at gælde for al vandindvinding i Danmark. Hermed fås følgende skønnede, omtrentlige indvundne vandmængder i Danmark:

Indvinding

Omtrentlig indvinding

Omtrentlig indvinding fra

fra kalkmagasiner (mio.

sand/grus-magasiner

m3/år)

(mio. m3/år)

Almen vandforsyning

229

184

Forskellige erhverv

126

102

Tabel 15.1. Omtrentlig vandindvinding i Danmark, fordelt på magasintyper

Der kan være mulighed for, at værdierne i ovenstående skema er overestimeret for kalk
og underestimeret for sand/grus, idet en stor del af kalkboringerne findes i bl.a. hovedstadsområdet, der kan være overrepræsenteret i DANVAs statistik, mens sand/grus i højere grad findes i tyndt befolkede områder, der kan være underrepæsenterede i DANVAs
statistik. Idet der er tale om skønsmæssige beregninger af energibesparelsespotentialet
anses ovenstående tal dog som et tilstrækkeligt godt grundlag.

15.2 Nationalt energibesparelsespotentiale for
sand/grusboringer
Der er udført to forskellige skøn over energibesparelsespotentialet for sand/grusboringer.
Det første skøn er baseret på, at den gennemsnitlige virkningsgrad af de 136 vandindvindingsboringer, for hvilke virkningsgrad, ydelse og afsænkning er opgjort i forbindelse med
udredningsprojektet, er 44,7 % (se figur 6.3).

Som angivet i afsnit 12.1 kan der ved god udførelse og oparbejdning af en boring i
sand/grus normalt opnås en virkningsgrad på mindst 70 – 80 %. Efter boringen sættes i
drift falder den specifikke kapacitet, men boringen bør generelt regenereres, når den
specifikke kapacitet er faldet med 25 – 30 % (se afsnit 13.5). Når dette sker, kan boringen
normalt regenereres næsten fuldstændigt.
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På baggrund af ovenstående anses 60 % for et rimeligt og realistisk mål for den gennemsnitlige virkningsgrad for vandindvindingsboringer i sand og grus, der regenereres i henhold til anbefalingerne angivet i afsnit 13.5.

Afsænkningen i de 136 boringer, der er medtaget i figur 6.3, er i gennemsnit 5,7 m. Ved
en gennemsnitlig virkningsgrad på 44,7 % svarer dette til et gennemsnitligt boringstab på
3,15 m i hver boring. Hvis virkningsgraden i stedet for 44,7 % havde været 60 %, havde
det gennemsnitlige boringstab været 2,28 m i hver boring. Den lavere virkningsgrad resulterer således i et gennemsnitligt ekstra løft af det indvundne vand på 0,87 m. På baggrund af de indvundne vandmængder kan med disse tal beregnes et første skøn over
energibesparelsespotentialet for sand/grusboringer. Der regnes med en totalvirkningsgrad for pumpen på 70 %.

Omtrentlig indvinding fra
Indvinding

sand/grusmagasiner
(mio. m3/år)

Energibesparelsespotentiale Mwh/år

Almen vandforsyning

184

623

Forskellige erhverv

102

345

Tabel 15.2. Skønnet nationalt energibesparelsespotentiale ved optimering af
sand/grusboringer til en gennemsnitlig virkningsgrad på 60 %, beregnet ud fra de af
vandforsyningernes opgivne, gennemsnitlige afsænkninger.

Ovenstående skøn tager ikke hensyn til, at oparbejdning af en boring i visse tilfælde kan
undlades på grundlag af en cost-benefit analyse, idet den ikke skønnes rentabel. Der er
derfor nu i stedet gennemført en cost-benefit baseret beregning for de 136 boringer, der
er medtaget i figur 6.3. Ved denne beregning er besparelsen over en 30-årig periode ved
at øge virkningsgraden til 60 % beregnet for alle de boringer, hvor virkningsgraden er under 60 %. Der regnes med en daglig pumpetid på 13 timer, svarende til den gennemsnitlige pumpetid angivet af vandforsyningerne (se figur 6.2), en totalvirkningsgrad for pumpen på 70 %, en elpris på 60 øre pr. kwh samt en langfristet rentesats på 5 %.

102 ud af de 136 boringer, eller 75 %, har en virkningsgrad under 60 %. For disse boringer fordeler den beregnede akkumulerede besparelse over 30 år ved at hæve virkningsgraden til 60 % sig som følger:
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Besparelser ved boringsoptimering til V = 60 %

Akkummuleret besparelse over 30 år,
nutidsværdi i kr.
Figur 15.1. Beregnet besparelse ved optimering af 104 boringer med virkningsgrad under
60 % til en virkningsgrad på 60 %. Den akkumulerede besparelse over 30 år er angivet.
Figuren viser antallet af boringer, for hvilke der spares 0 – 10.000 kroner pr. boring over
en 30-års periode (40 boringer), antal boringer, for hvilke der spares 10.000 – 20.000
kroner pr. boring over en 30-års periode, etc. Besparelsen er beregnet ud fra en totalvirkningsgrad for pumpen på 70 %, en energipris på 60 øre pr. kwh samt en langfristet lånerente på 5 %.

Som angivet i afsnit 10.3.4 kan 1 dags oparbejdning af en boring typisk udføres for i størrelsesordenen 10.000 kroner, mens en mere grundig oparbejdning typisk koster 25.000 til
100.000 kroner. På dette grundlag antages det nu, at boringer med en potentiel, akkumuleret besparelse på over 30.000 kroner vil blive oparbejdet og regenereret, så virkningsgraden i gennemsnit er 60 %. For boringer hvor den potentielle besparelse er under
30.000 kroner foretages ingen oparbejdning, men boringerne bør stadig regenereres når
den specifikke kapacitet er faldet ca. 25 % for at undgå, at tilstopningen bliver permanent.
For disse boringer antages det, at der som følge af regenereringen realiseres en energibesparelse, der svarer til halvdelen af den besparelse, som ville være opnået ved at hæve virkningsgraden til 60 %.
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På ovenstående grundlag er i et regneark beregnet et energibesparelsespotentiale for
alle 104 boringer med en virkningsgrad under 60 %. For boringer, hvor besparelsen i kroner beløber sig til over 30.000 kroner over 30 år regnes der med, at boringen opnår en
virkningsgrad på 60 %. Energibesparelsespotentialet beregnes på grundlag af de konkrete oplysninger om virkningsgrad, ydelse og afsænkning i den enkelte boring, mens der
anvendes en gennemsnitlig daglig pumpetid på 13 timer. Energiforbruget beregnes med
den aktuelle virkningsgrad, og herfra fratrækkes det beregnede energiforbrug, hvis boringen havde haft en virkningsgrad på 60 %. Herved fremkommer besparelsespotentialet.

For de boringer, hvor besparelsen i kroner er under 30.000 laves en tilsvarende beregning, men der anvendes kun det halve energibesparelsespotentiale, som forklaret ovenfor.

Beregnet som beskrevet i det ovenstående ville der for de 104 boringer kunne opnås en
årlig energibesparelse på 187 Mwh. De 136 boringer, der indgår i analysen, indvinder en
samlet vandmængde på 35 mio. m3/år, hvis der antages en daglig pumpetid på 13 timer.
Hvis det antages, at de 136 boringer er repræsentative for alle sand/grus-boringerne i
Danmark, kan det således skønnes, at der ved boringsoptimering kan spares nedenstående årlige energimængder, hvis boringsoptimeringen planlægges ud fra en cost-benefit
betragtning:

Omtrentlig indvinding fra
Indvinding

sand/grusmagasiner
(mio. m3/år)

Energibesparelsespotentiale Mwh/år

Almen vandforsyning

184

983

Forskellige erhverv

102

545

Tabel 15.3. Skønnet nationalt energibesparelsespotentiale ved optimering af boringer ud
fra en cost-benefit betragtning, beregnet ud fra faktiske data for 136 boringer.

De to estimater af energibesparelsespotentialet for sand/grusboringer (tabel 15.2 og
15.3) ligger relativt tæt, selv om beregningerne er foretaget på vidt forskellig måde.

15.3 Nationalt energibesparelsespotentiale for kalkboringer
Udredningsprojektet har vist, at syring af en ny kalkboring jævnligt kan betale sig, idet
syringen i en del tilfælde har en vis effekt i hele boringens levetid (se kapitel 11).
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En brøndborer har i forbindelse med erfaringsindsamlingen angivet, at de fleste kalkboringer syres, men der er en restgruppe, der ikke syres, hvilket bekræftes af oplysninger
fra vandforsyningerne. For en del af denne restgruppe af boringer ville en syring kunne
betale sig, men der foreligger ikke tilstrækkeligt datagrundlag til at skønne, hvor mange
boringer, det drejer sig om.

Udredningsprojektet har endvidere vist, at regenerering af kalkboringer, når der ses bort
fra den indledende syring, generelt ikke kan betale sig, hvis der udelukkende ses på gevinsten i form af besparelser i betalingen for energi.

På ovenstående grundlag skønnes størrelsesordenen af det nationale energibesparelsespotentiale ved at antage, at 1 ud af 10 kalkboringer aldrig er syret, selv om en syring
ville kunne betale sig. Det antages endvidere, at syringen medfører en gennemsnitlig forbedring af den specifikke kapacitet på 100 % i boringens levetid. En sådan forbedring er
ikke urealistisk, som det fremgår af figur 11.1 og 11.2. Der regnes nu med en gennemsnitlig afsænkning på 4,9 m i kalkboringerne, svarende til den gennemsnitlige afsænkning
angivet af vandforsyningerne (se figur 6.1). Denne afsænkning reduceres således til 2,45
m for hver 10. boring. På dette grundlag skønnes nedenstående nationale energibesparelsespotentiale for kalkboringer, idet beregningen følger fremgangsmåden anvendt i afsnit 15.2:

Omtrentlig indvinding fra
Indvinding

kalkmagasiner (mio.
m3/år)

Energibesparelsespotentiale Mwh/år

Almen vandforsyning

229

218

Forskellige erhverv

126

120

Tabel 15.4. Skønnet nationalt energibesparelsespotentiale ved optimering af kalkboringer. Skønnet er behæftet med stor usikkerhed og angiver udelukkende en størrelsesorden.
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15.4 Samlet nationalt energibesparelsespotentiale ved boringsoptimering
I afsnit 15.2 og 15.3 er der udarbejdet overslag over energibesparelsespotentialet for hhv.
sand/grus-boringer og kalkboringer. Der er tale om grove overslag, der er behæftet med
væsentlig usikkerhed. Det skal nævnes, at overslagene er baseret på data modtaget fra
de større vandforsyninger i Danmark. Det forventes, at der er et relativt større besparelsespotentiale for de mindre vandforsyninger og erhvervsindvinderne, idet der generelt
forventes at være mindre fokus på kvaliteten af indvindingsboringer for disse grupper.

Sammenfattende må det konkluderes, at energibesparelsespotentialet ved boringsoptimering, udført baseret på cost-benefit betragtninger, samlet ligger i størrelsesordenen 1
Gwh pr. år for de almene vandforsyninger, og yderligere ca. 0,6 Gwh pr. år for erhversindvinderne.
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BILAG 1

17.1 Indledning
Danva har gennemført et udredningsprojekt om boringsoptimering. Der foreligger to rapporter fra projektet, en hovedrapport og en rapport over et litteraturstudium. I hovedrapporten er foreslået en række tests og forsøg. Det er aftalt med udredningsprojektets følgegruppe, at der gives en oversigt over disse tests og forsøg i et separat dokument. Hensigten er at skabe et overblik, der skal gøre lettere for interesserede vandforsyninger og
brøndborere at gennemføre nogle af de foreslåede tests og forsøg.

I de følgende afsnit gives et overblik over tests og forsøg, ordnet efter hvilke arbejdsprocesser, de hører under. Der henvises samtidigt til de afsnit i hovedrapporten, hvor de enkelte tests eller forsøg er omtalt, og hvor der i nogle tilfælde findes flere detaljer.

Det bemærkes, at der i hovedrapporten findes mange flere anbefalinger end gengivet her
– de kan blot ikke karakteriseret som tests eller forsøg.

17.2. Udførelse af boringer
Boremetoden. Afsnit 8.1
Det anbefales at udføre danske studier af sammenhængen imellem boremetoden og boringernes virkningsgrad. Her tænkes der på at udføre boringerne i et kildefelt med to forskellige boremetoder (f.eks. luftskylleboringer og tørboringer), og herefter teste og sammenligne boringernes virkningsgrad. Tilsvarende studier kunne udføres over eksisterende boringer, hvis der foreligger tilstrækkeligt datagrundlag.
Tilsætningsstoffer til borevæsken. Afsnit 8.2
Når der er mulighed for det, anbefales det efter samråd med brøndboreren at udføre boringer med forskellige sammensætninger af borevæsken, herunder boringer hvor der
udelukkende anvendes polymerer som tilsætningsstof, boringer hvor der tilsættes A63 i
stedet for CMC samt boringer med tilsætning af en lille mængde bentonit, som i USA.
Hvis virkningsgraden af boringerne undersøges og sammenholdes kan der opnås yderligere erfaringer med borevæskes indflydelse på virkningsgraden.
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Det anbefales at udføre forsøg med anvendelse af pulveriseret kalk til at hæve borevæskens densitet. Oftest anvendes baryt til at hæve borevæskens densitet. Fordelen ved
kalk er at det let kan fjernes fra boringen med syre.
Stopmaterialer til anvendelse i højpermeable zoner. Afsnit 8.3
Stopmaterialer anvendes i højpermeable zoner for undgå tab af borevæske. Det anbefales at udføre forsøg med anvendelse af amerikanske specialprodukter eller knust kalk
som stopmaterialer, idet disse materialer efterfølgende kan fjernes med syre.

17.3. Boringens design og udbygning
Bredden af filterslidserne. Afsnit 9.4
Der foreslås udført forsøg hvor slidsebredden vælges således at op til 15 % af gruskastningen kan passere filterslidserne. Det er almindeligt at vælge slidsebredden efter disse
retningslinier i udlandet, men der foreligger ikke danske erfaringer på området. Den større slidsebredde kan lette oparbejdning og regenerering, samt i nogle tilfælde medføre, at
perioden imellem to regenereringer kan forlænges.
Filterrør i lille dimension i gruskastningen. Afsnit 9.9
I områder med store problemer med tilstopning af filtre kan der forsøges installeret filterrør i lille dimension i gruskastningen. Rørene kan anvendes til at hælde syre ned i
gruskastningen ved regenerering af boringen. Sådanne rør kan tillige anvendes til overvågning af vandspejlet i gruskastningen. Herved kan det afgøres, om en faldende specifik
kapacitet skyldes tilstopning omkring filteret, eller omkring grænsen imellem gruskastningen og formationen. Der skal afproppes bedst muligt omkring rørene, så risikoen for
skorstenseffekt minimeres.
Tilsætning af specialprodukter, der dispergerer ler, til gruskastningen. Afsnit 9.11
I USA tilsættes sammen med filtergruset et produkt, der dispergerer lerpartikler og samtidig er 100 % vandopløseligt og ikke giver anledning til bakterievækst. Produktet skulle
gøre det lettere at fjerne bentonit og naturligt ler fra boringen ved renpumpning og oparbejdning. Der foreslås udført forsøg med anvendelse af denne type produkter i Danmark.
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Placering af pumpen i filterrøret. Afsnit 9.12
I litteraturstudiet beskrives forsøg der viser, at den højeste virkningsgrad for en boring
opnås, når pumpeindtaget placeres nede i filterrøret, og ikke over filterrøret, som det er
normal praksis. Der anbefales derfor udført pilotforsøg med pumpen placeret i filteret.
Endvidere foreslås udført forsøg, hvor pumpen med mellemrum flyttes op eller ned i filteret, eventuelt i forbindelse med pumpeservice, for at teste, om boringen bedre kan holdes
ren på denne måde.

17.4. Oparbejdning af boringer i sand og grus
Surging/swabbing. Afsnit 10.2.3
Surging eller swabbing omfatter en række metoder, hvor et eller flere stempler eller
plumbere (surge blocks/swabs) bevæges op og ned i filter eller forerør, evt. med samtidig
pumpning, vaskning eller renblæsning af boringen. Når bevægelsen sker i forerøret, medfører den en effekt svarende til skiftevis pumpning og returskylning. I filterrøret medfører
den en vandbevægelse ind og ud af gruskastningen, omkring stemplet. Surging/swabbing
virker lovende ud fra internationale erfaringer, men der foreligger få eller ingen danske
erfaringer med metoderne. Forsøg med disse metoder anbefales derfor udført.
Compressed-air release metoden. Afsnit 10.2.4
Compressed-air release metoden er en metode til oparbejdning og regenerering af boringer, hvor lufttryk bygges op i et lille kammer i boringen og frigives i 1-3 pulser pr. sekund.
Der foreligger undersøgelser som viser, at dette er den metode, der trænger længst ud i
gruskastning og formation. Det foreslås derfor at udføre forsøg med metoden.
Grusvaskere. Afsnit 10.2.7
Grusvaskere består af en enhed opdelt i kamre af packere. Der injiceres rent vand i et
kammer og pumpes fra et andet kammer, så vandet passerer igennem gruskastningen
og hermed vasker denne. Disse såkaldte multikammer-systemer anføres at kunne trænge dybere ind igennem gruskastning og formation end andre metoder. Det foreslås derfor
at udføre forsøg med metoden.
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17.5. Regenerering AF kalkboringer
Modificering af syringsprocessen for bedre fjernelse af jern og mangan. Afsnit 14.1
Nogle kalkboringer indeholder væsentlige mængder af jernudfældninger på boringsvæggen. I nogle tilfælde findes også manganudfældninger. Det foreslås derfor at syre disse
boringer af to omgange, Jernet fjernes ved første syring, hvor der tilsættes produkter
(kompleksdannere), som sikrer, at jernet forbliver i opløsning. Alternativt kan kompleksdannerne tilsættes ved en almindelig flowsyring, hvorved det forventes, at metallerne
holdes i opløsning i længere tid og formentligt vil udfældes længere fra boringen. Endeligt
kunne metallerne fjernes med natriumdithionit og citrat før syringen.
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APPENDICES:

1.

Ordforklaring

2.

Grundlag for opstilling af tommelfingerregler for, hvornår oparbejdning og

syring af nye boringer bør overvejes udført

3.

Regneark til udførelse af energiberegninger og cost-benefit betragtninger

4.

Regneark til vurdering af den maksimale virkningsgrad ved partiel filter-

sætning
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Appendiks 1: Ordforklaring

Airlift: Pumpning ved hjælp af trykluft.

Anaerobt: Iltfrit eller næsten iltfrit.

Baryt: Mineral opbygget af grundstoffet barium samt sulfat. Mineralet har høj vægtfylde.

Bentonit: En type aktivt ler, der kan suge meget vand og dermed kvælder op.

Borevæske, boremudder: Skyllemiddel der anvendes ved udførelse af forskellige typer
skylleboringer. Borevæske består for danske vandforsyningsboringer oftest af vand, bentonit og polymerer (f.eks. CMC). Borevæsken/boremudderet har mange forskellige funktioner, se f.eks. /8/.

Boringsoptimering: Anvendes om forøgelse af selve boringens virkningsgrad eller den
specifikke kapacitet. Begrebet omfatter således ikke ændringer, der vedrører pumpen
eller pumpestrategien.

Boringstab: Den del af tryktabet, der opstår ved pumpning omkring en boring, og som er
relateret til selve boringskonstruktionen og påvirkningen fra udførelse af borearbejdet.

CMC: Carboxy Methyl Cellulose, som er en polymer, der anvendes som tilsætning til borevæske.

Cost-benefit analyse: En analyse der sammenligner prisen for en aktivitet eller en investering med udbyttet af denne aktivitet eller investering.

Direkte skylleboring: Skylleboringstype hvor løsboret materiale fjernes af borevæske/boremudder, der pumpes ned igennem borestammen og herefter trykkes op igennem
ringvolumenet imellem borestammen og borehulsvæggen.

Dispergere: Spredning, findeling eller opløsning af stof. Anvendes her i relation til ler,
hvor dispergering bryder bindingerne imellem de enkelte lerpartikler og dermed findeler
leret i meget små partikler.
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DTH-boring: Trykluftboring med hammeren monteret i borehullet oven på borekronen.
Generelt bruges den engelske betegnelse ‘Down-The-Hole drilling’, der forkortes til DTHboring.

Flowsyring: Syring af en boring, der ikke udføres under tryk, men hvor syren af egen
kraft løber ned i boringen og ud i formationen.

Formationstab: Den del af tryktabet, der opstår ved pumpning omkring en boring, og
som sker i den del af formationen, der ikke er påvirket af udførelsen af borearbejdet.

Korrosionsinhibitor: Et kemikalie, der kan tilsættes en syre, og som hæmmer korrosionen af metaller.

Laminær strømning: Roligt flydende strømning uden hvirvler.

Lufthæveboring: Omvendt skylleboring (se nedenfor), hvor den omvendte cirkulation af
borevæsken/boremudderet frembringes ved at introducere trykluft i borestammen.

Mammutpumpe: Pumpe hvor trykluft blæses ind i et vandfyldt rør, der evt. kan være en
borings fore- eller filterrør. Da luften udvider sig på vejen op gennem røret bevirker det, at
luften, som et stempel, skubber vandet oven ud af røret.

Medianværdi: Værdien i midten af en talrække. Medianværdien er således den værdi,
hvor antallet af tal større end medianværdien er lig med antallet af tal mindre end medianværdien.

Omvendt skylleboring: Skylleboringstype hvor løsboret materiale fjernes af borevæske/boremudder, der strømmer ned i ringvolumenet mellem borehullets væg og borestængerne, henholdsvis vægtstængerne, og strømmer op inden i vægt- og borestængerne. Omfatter lufthæveboringer samt sugeboringer, hvor borevæsken inden i vægt- og
borestængerne for sidstnævnte type suges op.

Oparbejdning: Ved oparbejdning af en boring forstås her aktiviteter, der tjener til at hæve virkningsgraden af en ny boring – eksempelvis returskylning eller trykluftsbehandling.

Polymerer: Stoffer opbygget af lange kæder af mindre molekyler. Kan være naturlige
eller syntetiske. Når kæderne bliver sammenfiltrede, danner de en stærk film.
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Regenerering: Aktiviteter til rensning og forøgelse af virkningsgraden for en boring, der
har været i drift i en periode. I de fleste tilfælde indgår fjernelse af kemiske udfældninger
med syre i regenereringen af en boring.

Skorstenseffekt: Nedsivning langs med forerøret i en boring.

Slagboring: Boring under anvendelse af en tung sandspand, der er ophængt i en wire.
Sandspanden bankes regelmæssigt ned i bunden af boringen og fungerer både som
mejsel og som oprensningsværktøj.

Specifik kapacitet: Boringens ydelse pr. m afsænkning ved pumpning. Måles normalt i
m3/t/m. Den specifikke kapacitet afhænger i nogen grad af pumpetiden og ydelsen.

Stopmaterialer: Materialer der tilsættes under udførelse af en boring for at stoppe tabet
af boremudder eller borevæske til formationen, når denne er meget permeabel.

Surging, surge block: Surging er en proces, der resulterer i, at vandstrømningen skiftevis er indadrettet og udadrettet i filteret. Surging kan bl.a. udføres med en surge block,
der er et stempel, som bevæges op og ned i fore- eller filterrør.

Swab, swabbing: En swab (engelsk) er et stempel, som anvendes på same måde som
en surge block. Der kan skelnes imellem et enkelt stempel, ”single swab”, et dobbelt
stempel, ”double swab”, eller en ”line swab”, hvor stemplet udgøres af en sandspand/bailer med en ring, der næsten slutter tæt imod fore- eller filterrør. Sandspanden/baileren er ophængt i en wire.

Tryksyring: Metode til syring af kalkboringer hvor syren pumpes ned i boringen og ud i
sprækkerne under højt tryk.

Turbulens, turbulent strømning: Hvirvler, strømning med hvirveldannelse

Tørboring: En boring hvor løsboret materiale bringes op til terræn med et stykke boreværktøj. En tørboring er ikke tør! Der tilsættes ofte vand til en tørboring, ligesom vandindvindingsboringer føres ned i vandførende lag og dermed ikke er tørre.
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Virkningsgrad: Kan defineres som forholdet mellem boringens aktuelle specifikke kapacitet og den teoretisk mulige, maksimale specifikke kapacitet. Virkningsgraden måles i
procent.

Åbent areal: Den del af overfladearealet af et filter, der udgøres af åbninger som eksempelvis slidser. Angives i procent.
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Appendiks 2: Grundlag for opstilling af tommelfingerregler for, hvornår oparbejdning og syring af nye boringer bør overvejes udført

Der er i denne rapport angivet to meget simple tommelfingerregler for, hvornår oparbejdning (for sand/grus-boringer) eller syring (for kalkboringer) af nye boringer bør overvejes
nærmere. Tommelfingerreglerne forudsætter, at det ønskes, at udgiften til oparbejdning
eller udsyring kan dækkes af energibesparelserne opnået ved forbedring af boringens
specifikke kapacitet. Det skal understreges, at oparbejdning eller syring af nye boringer
kan være relevant, selv om udgiften ikke kan dækkes af energibesparelserne, nemlig i
følgende tilfælde:
• Hvis boringens ydelse kan hæves som resultat af oparbejdning eller syring.
• Hvis der ønskes energibesparelser, selv om disse ikke er selvfinansierende.

Det skal endvidere understreges, at tommelfingerreglerne ikke vedrører regenereringer af
boringer, der allerede er i drift.

I det følgende redegøres for grundlaget for opstillingen af tommelfingerreglerne.

Tommelfingerreglerne er opstillet ved udførelse af en række beregninger i regnearket i
appendiks 3. Ved beregningerne er forbedringer i boringernes specifikke kapacitet sammenholdt med udgifterne til oparbejdningen og besparelserne i energiudgifter som følge
af oparbejdningen. Det er således angivet, hvor meget den specifikke kapacitet mindst
skal forbedres ved anvendelse af forskellige beløb til oparbejdning/syring af boringen, for
at udgifterne tjenes hjem i energibesparelser over en periode på 30 år.
Beregningsforudsætninger
Ved beregningerne er der anvendt en række forudsætninger som angivet nedenfor. Der
er valgt konservative forudsætninger, dvs. forudsætninger, der medfører relativt høje
energibesparelser ved oparbejdningen.
• Totalvirkningsgraden for pumpen er sat til 60 %. Denne virkningsgrad er relativt lav for en korrekt dimensioneret ny pumpe, som forventes installeret i
en ny boring.
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• Der er valgt en elpris på 0,70 kr/kwh. Dette er en relativt høj elpris for en stor
forbruger.
• Der er valgt en langfristet lånerente på 3,5 % ved nutidsværdiberegningerne,
hvilket er en lav rente.

Det forudsættes endvidere, at forbedringen af boringens specifikke kapacitet ”holder” i
hele boringens levetid. Denne forudsætning diskuteres nærmere i afsnit 10.3.3 og 11.2.2
i rapporten.

Det bemærkes i øvrigt, at beregningerne er ensartede, når produktet af ydelse, afsænkning og daglig pumpetid holdes konstant – uanset om de enkelte parametre er høje eller
lave. Der gennemregnes derfor et antal scenarier for forskellige værdier af dette produkt.
Beregning for sand/grus-boringer
I nedenstående skemaer er vist resultaterne af beregninger for 3 forskellige værdier af
produktet Q * s * t , hvor

Q = fremtidig ydelse, i m3/t
s = afsænkning, i m
t = fremtidig daglig pumpetid, i timer

Q * s * t = 1500:

Minimum forbedring af specifik kapacitet for
Udgift til oparbejdning (kr.)

at energibesparelser over 30 år kan dække
udgift til oparbejdning (%)

10.000

45

20.000

263

30.000

1667

30.946

3000
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Q * s * t = 2000:

Minimum forbedring af specifik kapacitet for
Udgift til oparbejdning (kr.)

at energibesparelser over 30 år kan dække
udgift til oparbejdning (%)

10.000

30

20.000

89

30.000

333

40.000

1667

41.261

3000

Q * s * t = 2500:

Minimum forbedring af specifik kapacitet for
Udgift til oparbejdning (kr.)

at energibesparelser over 30 år kan dække
udgift til oparbejdning (%)

10.000

23

20.000

59

30.000

227

40.000

400

50.000

1667

51.577

3000

En udgift på kr. 10.000 rækker typisk til ca. 1 dags oparbejdning med materiel, der allerede er mobiliseret til borestedet. Med henvisning til kapitel 10, der angiver erfaringstal fra
resultatet af forskellige typer oparbejdning, er airlift surging umiddelbart den mest effektive metode, der kan anvendes på én dag. De registrerede forbedringer ved airlift surging
ligger i intervallet 14 – 33 %, med et gennemsnit på 23 %.

Ved Q * s * t = 2000 skal der opnås en forbedring af den specifikke kapacitet på 30 %
efter oparbejdning for kr. 10.000 for at oparbejdningen betaler sig. Dette svarer omtrent til
forbedringen ved en vellykket airlift surging.

Ved Q * s * t = 1500 skal der opnås en forbedring af den specifikke kapacitet på 45 %
efter oparbejdning for kr. 10.000 for at oparbejdningen betaler sig. Dette virker som et
urealistisk godt resultat, i betragtning af de erfaringer, der er refereret i kapitel 10.
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Ved Q * s * t = 2500 skal der opnås en forbedring af den specifikke kapacitet på 23 %
efter oparbejdning for kr. 10.000 for at oparbejdningen betaler sig. Dette svarer til et gennemsnitligt resultat af airlift surging.

I tilfælde hvor der ses forbedringer af den specifikke kapacitet på over 33 % er der - hvor
oplysninger foreligger - tale om flere dages arbejde og typisk om anvendelse af mere end
én metode. Der er således generelt tale om udgifter, der ligger i størrelsesordenen kr.
30.000 og opefter. Ved anvendelse af dette beløb til oparbejdning skal der opnås min.
333 % forbedring af den specifikke kapacitet for at oparbejdningen betaler sig (ved Q * s *
t = 2000). Så gode resultater af oparbejdning er kun set i særlige tilfælde ved behandling
med natrium hexametafosfat, hvor der exceptionelt er set op til 3000 % forbedring. En så
stor forbedring har dog typisk været resultatet af 1 – 2 ugers arbejde, hvorfor udgifterne
vurderes at være betydeligt over kr. 30.000. Det er i ovenstående skema for Q * s * t =
2000 beregnet, at udgiften til en oparbejdning, der resulterer i en 3000 % forbedring af
den specifikke kapacitet, maksimalt må være kr. 41.261 for at oparbejdningen kan betale
sig. Så lave udgifter for denne type oparbejdning anses ikke for realistiske.

Det vurderes sammenfattende, at ved Q * s * t = 2000 kan oparbejdningen under optimale omstændigheder (30 % forbedring for kr. 10.000) lige netop betale sig. Ved Q * s * t =
1500 er det ud fra de foreliggende erfaringstal meget usandsynligt at en oparbejdning kan
betale sig, idet eksempelvis en udgift på kr. 10.000 i så tilfælde skulle resultere i en forbedring af den specifikke kapacitet på 45 %. På dette grundlag opstilles følgende tommelfingerregel:
• Hvis Q * s * t > 2000: overvej oparbejdning - gennemfør cost-benefit analyse
• Hvis Q * s * t < 2000: undlad oparbejdning – den er næppe rentabel

Hvor

Q = fremtidig ydelse, i m3/t
s = afsænkning, i m
t = fremtidig daglig pumpetid, i timer
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Beregning for kalkboringer
Som omtalt i afsnit 11.2.1 er forbedringen af den specifikke kapacitet ved syring af en ny
kalkboring typisk 2 – 3 gange. Der optræder større forbedringer, men disse kan vanskeligt forudses, idet virkningsgraden for kalkboringer ikke umiddelbart kan anvendes til at
vurdere forbedringspotentialet.

Varigheden af effekten af en syring er meget forskellig og afhænger fuldstændigt af, i
hvilken grad boringen tilstoppes under driften, se afsnit 11.2.2. Der forekommer boringer,
hvor effekten af en indledende syring varer i hele boringens levetid, men oftest ses en
reduceret effekt med tiden. I nedenstående beregninger sættes effekten til at vare i hele
boringens levetid. Dette er en meget optimistisk forudsætning. Det skal derfor understreges, at tommelfingerregelen ikke skal anvendes til at beslutte, om syringen skal finde
sted, men hvorvidt der er basis for at foretage en mere detaljeret cost-benefit analyse.
Ved en sådan analyse kan varigheden af effekten af syringen vurderes nærmere på basis
af lokale erfaringer.

Prisen for en syring af en ny kalkboring ligger typisk i intervallet kr. 30.000 – 70.000. Idet
der ved opstilling af en tommelfingerregel regnes med et optimalt scenarium sættes prisen for syringen til kr. 30.000. Nedenfor er der som for sand/grusboringer angivet beregninger for forskellige værdier af Q * s * t:, hvor prisen for syringen er sat til kr. 30.000.

Q * s * t = 1500:

Minimum forbedring af specifik kapacitet for
Udgift til syring (kr.)

at energibesparelser over 30 år kan dække
udgiften til syringen (%)

30.000

1667

Q * s * t = 2000:

Minimum forbedring af specifik kapacitet for
Udgift til syring (kr.)

at energibesparelser over 30 år kan dække
udgiften til syringen (%)

30.000

333
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Q * s * t = 2500:

Minimum forbedring af specifik kapacitet for
Udgift til syring (kr.)

at energibesparelser over 30 år kan dække
udgiften til syringen (%)

30.000

227

Som det fremgår af ovenstående skemaer skal der ved Q * s * t = 1500 opnås en forbedring af den specifikke kapacitet på 1667 % i hele boringens levetid for at syringen betaler
sig. Dette er ikke et realistisk resultat, og ved Q * s * t = 1500 kan udgifterne til syring
således aldrig betales af de opnåede energibesparelser.

Ved Q * s * t = 2000 skal der opnås en forbedring af den specifikke kapacitet på 333 % i
hele boringens levetid for at syringen betaler sig. Den typiske forbedring er 2 – 3 gange,
så den beregnede minimumsforbedring på 333 % er lidt bedre end hvad der kan forventes. Ved Q * t * s = 2500 er minimumsforbedringen 227 %, hvilket ligger indenfor det interval af forbedringer, der typisk kan forventes. Det er dog optimistisk at antage, at forbedringen varer i hele boringens levetid, som angivet ovenfor.

Det bemærkes, at der opstilles tommelfingerregler baseret på beregninger under optimale forhold, og at reglerne kun foreslås anvendt til at afgøre, hvornår der skal udføres en
mere detaljeret cost-benefit analyse. Endvidere bemærkes det, at der er tale runde tal og
enkle regler, og derfor vil der være en fordel i at anvende samme tal for sand/grusboringer og kalkboringer. På denne baggrund foreslås følgende tommelfingerregel:
• Hvis Q * s * t > 2000: overvej syring - gennemfør cost-benefit analyse
• Hvis Q * s * t < 2000: undlad syring – den er næppe rentabel
Hvor

Q = fremtidig ydelse, i m3/t
s = afsænkning, i m
t = fremtidig daglig pumpetid, i timer.
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