ÅTERFYLLNAD AV BORRHÅL MED MUOVITERM
8x220m TurboCollector 45mm SDR11
MuoviTech gör ett studiebesök hos ett smidesföretag i Vallentuna, som installerar bergvärme.
Vi träffar Karl Dahlqvist från NCT som visar oss runt. Dagen innan var Sweco på studiebesök och de ﬁck
lära sig allt om återfyllnad.
Återfyllnad diskuteras mycket för miljöaspekter och är mer vanligt i stora delar av Europa. Karl tror att
det kommer komma lagkrav på återfyllnad. Frågan är bara hur lång tid det tar.
Ramonas Baronaitis visar hur NCT:s blandare fungerar. Anders Eriksson är imponerad av att den hyfsat
lilla blandaren kan ha den höga hastigheten. Ändå går den inte för fullt.
I det här fallet används kollektorer i tryckklass SDR11 med etanol som köldbärare. Är man orolig för
bucklingstrycket med SDR17 kan man använda Kilfrost som köldbärare.
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ÅTERFYLLNAD AV BORRHÅL MED MUOVITERM
MUOVITERM
MuoviTerm är ett torrt murbruk, gjort av naturliga lermineraler med kemisk motståndskraft speciellt
utvecklad för återfyllning av borrhål för geoenergi.
Produkt och produktblad
FÖRDELAR MED ÅTERFYLLNAD
Att återfylla en energibrunn framtidssäkrar grundvattnet mot kända och okända miljögifter och skyddar
närliggande vattenbrunnar mot föroreningar. Återfyllnaden hindrar också saltvatten att tränga upp och
blandas med grundvatten.
ÅTERFYLLNING AV NCT
Nordisk Cementteknik AB utvecklar och tillverkar utrustning för gruv- och anläggningsindustrin. Kontor
och tillverkning i Tierp 120 km norr om Stockholm.
NCT har spetskompetens inom: Utrustning och metoder för bergförstärkningar, Återfyllning, Alla typer
av återtätningar med bentonit/cement, Höjning av vattenbrunnar, tätningar av brunnar och Återfyllingsentreprenader av energihål.
www.nct.se
BORRNING AV JÄRVSÖ BORR
Järvsö Borr har mångårig erfarenhet av energi-, vatten- och entreprenadborrning.
www.jarvsoborr.se

Blandaren står i centrum av borrhålen.
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