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Udfordringer!



Kender I jeres boringer?

Slidt Beskidt



Typiske problemstillinger

• Boringen har 
utætte samlinger

• Filteret er sat til 
med 
okkerudfældning

• Forerør er defekt

• Filteret er defekt

• Tabte genstande 
nede i boringen

• Fejlkonstruktioner

• Og andre 
overraskelser….

Hvordan kan man, så hitte ud af det !



Med Videoinspektion

Analog farvekamera
• Godkendt til 1000 

meters dybde
• 360 ˚ Horisontalt
• 90 ˚ Vertikalt

Et væsentligt værktøj!
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Borehulslogging

• Ledningsevne og temperatur

Utætheder, salt indtrængning

• Dual induktion log

Geologisk sammensætning

• Caliber log

Indvendig rørdimension

• Flow log

Måling af indstrømningsprofil



Gyser filmene!!!
Hvad er der nede i dybet?..........



What…….???!!!

Lille vandbænkebider på 75 meters dybde

Og den var sgu’ 
levende ……….



Dårlig filterslidsning

Utilstrækkelig 
filterslidsning

Tilstrækkelig
filterslidsning



Gennemgående skruer!



Tæring af stålrørscasing



Tæret forerør af stål Bryozokalk

Stålrørsforing fra 1959



Utæt 1. samling!



Utæt skruehul! 
Fra skrue hul under vandspejl



Utæt samling over vandspejl



..og her er synderen. Et skrue hul
hvor der aldrig har været en skrue!



Normalt forerør og diameter



Forerør flækket!



Renovering af boringer
Inderforing i stål



Specifik Ydelse…. Et nøgle tal

• Hvad yder boring

– m3/t per meter sænkning

– Data fra boringens start findes i Jupiterdatabasen hos GEUS

– Tag prøvepumpningsdata og divider dette med afsænkningen i meter

• Måske er der pumpet med forskellige ydelser og målt forskellige 
afsænkninger.

– Disse tal kan bruges til at estimere boringens virkningsgrad.

• I Jupiterdatabasen findes der rigtigt mange data som faktisk afslører store 
variationer i specifik ydelse.

• Det interessante er at man kan se en tydelig forskel på specifik ydelse 
afhængig af boremetode!



Oparbejdning af boringer!....
en ofte overset, glemt eller fravalgt løsning

• Oparbejdningsmetoder:

– Mekanisk rensning med børster

– Mammutpumpning (Airlift pumping)

– Start/stop pumpning med stor ydelse

– Hexametafosfat tilsætning og derefter 
renpumpning
(særligt ved boremudder)

– Syrerensning

• Eller kombinationer af disse!



Oparbejdning



Mammut-pumpning

sugeeffekt



Boring regenerering



Tilklogning……………!



Filter tilstoppet!



Mekanisk rensning af boring i DK

Boring A før mekanisk rensning Boring A efter mekanisk rensning



Oparbejdning af boringer

Boring Specifik Før Specifik Efter Metode Resultat

Slimminge 1A 15,81 50,02 Udsyring + 216%

Odense Ny 2,55 8,41 Hex/syre + 229%

Langeland Ny 1,2 5,1 Hex/Syre + 325%

Bolbro Ny 19,6 64,7 Mek./hex + 174%

Horsens 5,02 11,25 Hex/ Chok + 125%

Lunde 20 år 1,62 5,65 Hex/Syre/Chok + 248%



Tabt gods!



Ny boring renpumpet af 
brøndborer og afleveret til kunden



Åbne boringer i kalk



Defekt filtersætning

Først når pumpen startes ses problemet



Hvad kommer fra Boringen



Men andre gange bliver vi positivt
overraskede.

45 års drift med mere end 21 mill. m3 produceret



Tjek nu jeres boringer og se hvad
der gemmer sig….!!

Tak for opmærksomheden


