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FÖRORD 

Denna rapport redovisar resultat från försöksfältet för värmelagring i lös lera vid hög tempera
tur och cyklisk frysning och tining i Linköping. De redovisade resultaten har erhållits under 
försöksfältets två inledande driftsår, från februari 1992 till mitten av januari 1994. Rapporten 
ersätter tidigare utgiven rapport från det första driftsåret, SGI Varia 374. Byggnation och drift 
av försöksfältet finansieras med experimentbyggnadsstöd från Byggforskningsrådet (BFR) 
medan FoU-verksamheten samfinansieras mellan BFR och Statens geotekniska institut (SGI). 
Drift av försöksfältet är planerad till och med december 1994. Ett tilläggsanslag kommer att 
sökas från BFR för att möjliggöra fortsatt drift av anläggningen och FoU-uppföljning under 
ytterligare tre år till 1998. 

Arbetet har utförts vid SGI. Projektgruppen har bestått av UlfBergdahl, Lovisa Moritz, Anna 
Gabrielsson och Marti Lehtmets, med UlfBergdahl som projektledare. Marti Lehtmets har haft 
huvudansvaret för driften av anläggningen och utfört den värmetekniska utvärderingen. Anna 
Gabrielsson och Lovisa Moritz har ansvarat för planering och genomförande av geotekniska 
undersökningar samt sammanställning och utvärdering av resultaten. 

Mätningar och undersökningar (provtagningar och sonderingar) har utförts av Fredrik Burman, 
Veijo Puustinen, Kjell Hidsjö, Ulf Johansson och Lars Blomqvist. Sven-Erik Torneus har skött 
underhållet av det automatiska mätsystemet. Samtliga arbetar vid SGis Fält- och mätteknik
grupp. 

Linköping februari 1995 
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lV 

SAMMANFATTNING 

Ett försöksfält för värmelagring i lera togs i drift februari 1992. Syftet med försöksfältet är att 
studera effekter på lera vid högtemperaturlagring (70 °C) och omväxlande frysning/tining. För
söksfältet ska drivas i tre år varav denna rapport utgör redovisning för de två första driftsåren. 

Försöksfältet som är beläget i Linköping består av tre I0xl0 meter stora ytor i vilka plaströr 
har tryckts ned vertikalt till I 0 meters djup. Värme respektive kyla överförs till omgivande jord 
via en cirkulerande vätska. Det vertikala slangsystemet består av rör av förstärkt polyeten 
(PEX), 25 mm i diameter, som installerades i form av enkla U-rör med centrumavstånd I 
meter. Slangarna är anslutna till en konventionell energiförsörjningscentral inbyggd i en frakt
container på platsen. De två högtempererade lagren är isolerade med 2xl 00 mm cellplastskivor 
av polystyren. 

I ett av lagren cyklas temperaturen mellan 3 5 och 70 °C, i det andra lagret hålls temperaturen 
konstant vid ca 70 °C och i det tredje lagret varieras temperaturen omkring fryspunkten. För
söksfältet är inte anslutet till någon förbrukare vilket gör att anläggningen kan drivas kontinu
erligt och med ett snabbare provförlopp än vad som är brukligt vid säsonglagring. Försöks
fältet drivs med 2 cykler per år vilket motsvarar 6 uppvärmningssäsonger. 

Anläggningen har fungerat utan stora problem och den har kunnat drivas som planerat. På 
grund av små lagervolymer, 1000 m3, förväntades stora relativa värmeförluster. Värmeförlust
erna är 15-25 % större än förväntat. En försämring av isoleringens värmeledningsförmåga har 
också observerats. 

Den höga temperaturen i två av lagren ställer högre krav vid mätningar och undersökningar än 
vid normala geotekniska förhållanden. Ett antal automatiska givare för mätning av portryck 
och temperatur har gått sönder förmodligen på grund av den höga temperaturen. Därför har 
man gått över till att enbart mäta portrycket manuellt varje månad. 

Sättningsutvecklingen följer portrycks- och temperaturutvecklingen i lagren. I värmelagret med 
varierande temperatur mättes sättningen efter 3,5 cykler som mest till 60 mm och i lagret med 
konstant hög temperatur mättes sättningen efter 1 år och 8 månaders drift till 73 mm. Försöks
fältet har inte drivits tillräckligt långt tid för att man ska kunna dra säkra slutsatser om föränd
ringar av leras geotekniska och termiska egenskaper. 

Driften av lagret med cyklisk lagringstemperatur runt fryspunkten har avbrutits. Stora sättningar 
(2 m) erhölls i lagret i samband med tiningen av den frysta leran. Frysningen blev lokalt mer 
omfattande än vad som avsetts främst på grund av svårigheter att bestämma var och om jorden 
verkligen frusit. Det är känt att tidigare ofrusen lera kollapsar vid tining. Vertikala deformationer 
på upp till 25 % av den frysta volymen kunde därför förväntas. De negativa följderna av 2 meter 
stora sättningar i det frysta lagret hade däremot inte förutsetts. De stora deformationerna i lagret 
har skadat slangarna. Efter den första tiningscykeln var flödet i den ena slingan starkt begränsat 
och flödet upphörde helt i båda slingorna sedan en andra tiningscykel genomförts. Sannolikt har 
veck uppstått på slangen. Fältet kommer att rivas och ytan återställas till ursprungligt skick. Med 
ledning av erhållna erfarenheter bör frysning av lös lera undvikas. 

De högtempererade lagren kommer att drivas som planerat. De positiva resultaten tillsammans 
med ytterligare frågeställningar gör det intressant att driva försöksfältet vidare efter tre år. Ett 
program kommer att tas fram för en fortsatt drift av anläggningen efter 1994. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och syfte med projektet 

Under förvintern 1991 anlades ett försöksfält för värmelagring vid hög temperatur och för 
kombinerad värme- och kylalagring. Försöksfältet projekterades och byggdes till stora delar av 
SGI med experimentbyggnadsstöd från Byggforskningsrådet. Försöksfältet togs i drift i feb
ruari 1992 och ska drivas i tre år. 

Syftet med projektet är att studera den energitekniska och geotekniska funktionen hos lerlager 
vid hög lagringstemperatur samt vid cyklisk frysning/tining. Denna rapport redovisar resultat 
från försöksfältets första och andra driftsår, från februari 1992 till och med mitten av januari 
1994. Resultaten ligger till grund för eventuella ändringar av drift, mät- och undersöknings
program för nästkommande år. 

2. FÖRSÖKSFÄL T KORT BESKRIVNING 

Försöksfältet är beläget vid segelbåtshamnen i Linköping i nära anslutning till E4:as korsning 
med Stångån. Lagertekniken bygger på att ett vertikalt slangsystem i lera överför värme/kyla 
från en cirkulerande vätska . 

.!ordprofil 

Jordprofilen består överst av cirka 2 meter torrskorpelera, underlagrad av lera med växtdelar 
vilken nedåt övergår till ren lera på cirka 8 meters djup. Under 8 meter djup uppträder sulfid
fläckar i leran ner till 11 a12 meter djup. I djupare skikt finns siltinslag i leran vilka förekom
mer ner till fasta botten, cirka 18 meter under markytan. Portryckssonderingar har visat att 
leran är relativt homogen och saknar dränerande skikt ned till 18 meters djup. Vattenkvoten 
under torrskorpan varierar mellan 70 och 85 %. Leran är lös till halvfast. 

2.1. Systemuppbyggnad 

Försöksfältet består av fem ytor vardera 1 0xl 0 (1 x b) m2, Figur 2.1. I två högtemperaturlager 
har enkla U-formade plaströr med diameter 25 mm tryckts ned vertikalt till 10 meters djup med 
centrumavstånd ca 1 meter. Slangarna trycktes ned med en liten avvikelse mot lodlinjen, för att 
bättre kunna uppta eventuella sättningar. I ett tredje lager avsett för alternerande frysning och 
tining installerades slangarna ned till 10 meters djup med centrumavstånd ca 2 meter. Varje 
lager är 1000 m3 . Slangarna är anslutna till en konventionell energiförsörjningscentral inbyggd i 
en container. Genom att cirkulera varmt eller kallt vatten i slangarna värms respektive kyls den 
omgivande jorden. För att minska värmeförlusterna har värmelagrens toppytor isolerats med 
2x100 mm cellplastskivor av polystyren. Värmelagren isolerades även vertikalt (2x100 mm) 
längs tre sidor med cellplastskivor av extruderad polystyren, ned till ca 1 meters djup. Försöks
fältet omfattar också en referensyta, fält 5, och en reservyta, fält 3. 

Värmelagren med hög temperatur isolerades med två typer av isolering. Halva lagren isolera
des med 2x100 mm skivor av expanderad polystyrencellplast med en limmad 0,2 mm plastfolie 
på den undre skivan närmast lagret. Den andra halvan isolerades med 2xl00 mm extruderad 
polystyrencellplast med en limmad plastlaminerad aluminiumfolie på den understa skivan. 
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Skivorna är placerade med fall från lagrets mitt ut mot motstående lagerkanter så att neder
bördsvatten inte blir stående på isoleringen. Underlaget utgörs av ett avjämnat och packat lager 
fyllnadssand. Ovanpå isoleringen ligger ca 0,2 m fyllnadssand. 

I fält 1 inlagras/uttas energi så att lagertemperaturen varierar mellan 35 och 70 °C, medan 
temperaturen i fält 2 hålls konstant kring 70 °C. Med detta driftsförfarande särskiljs effekter 
som beror av cyklingen från effekter som enbart beror av den höga temperaturen. Fält 4 har 
arbetat runt fryspunkten, det vill säga med omväxlande frysning och tining av jorden. 

Försöksfältet kommer att drivas i tre år. Eftersom anläggningen inte är kopplad till ett verkligt 
energisystem kan den drivas kontinuerligt och oberoende av någon användares krav. För att få 
ett snabbare förlopp än vad som motsvarar normal säsongslagring genomförs två cykler per år 
vilket motsvarar normal säsongslagerdrift under sex år. 

Il) TY1 e Il) TY2 e 

TECKEt-fÖRKLARING 

Il) Befästningsrtlr 

Il) Il) Kabel!tagiig 
~Il) MC Matcentral 

PC Panncentral/1/\ 
-...,., PC' [Kjy 

I ,I 

Elkabel, 380V \ 
e TY3 e $ TY4 e 

Testyta 1: V=1000 m3, h=10 m, cykling 35-70°[ 
Testyta 2: V=1000 m3, h=10 m, konstant 70°[I\ Testyta l Reservyta 
Testyta 4: V=1000 m3, h=10 m, cykling -S/+5°[ 
Testyta 5: Referensyta 

Il)Il) � Il) 

0 
Kylledning
tilopp/retur 

Figur 2.1 Plan över försöksfältet vid segelbåtshamnen i Linköping. 

Försörjningscentralen består av en elpanna, kylmaskin, mätinstrument samt styr- och reglerut
rustning. Kylanslutning finns också till ett närliggande vattendrag. Total värmeeffekt uppgår till 
50 kW och total kyleffekt till 25 kW. 

För en utförlig beskrivning av försöksfältet, projektering och byggande, hänvisas till rapport 
"Försöksfält för värmelagring -Byggnationsrapport", SGI Varia 372. 

2.2. Instrumentering 

För att studera lagrens funktion är en omfattande geoteknisk och energiteknisk instrumentering 
integrerad i lagren främst för mätning av portryck, sättningar, temperatur och värmemängd. 
Mätinstrumenten är installerade i mitten av lagren, i kanten och på bestämda avstånd från 
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lagerkanten. I lagren finns instrument installerade på tre nivåer, 3,5, 6 och 9 m och på en nivå 
under lagret på 12 m djup. Huvuddelen av undersökningarna görs i mitten av lagren inom en 
4 x 4 meter stor yta. Inom denna yta antas påverkan från randen vara näst intill försumbar. 
Instrumenteringsplaner för de olika lagren återfinns i Bilaga 1. Förutom fasta givare har platser 
för provtagning, sondering och in-situmätning av värmeledningsförmågan med termisk sond 
markerats. 

En stor del av undersökningarna koncentreras till mätning av vertikala deformationer 
(sättningar). Sättningarna mäts dels automatiskt i mitten av varje värmelager med automatiska 
sättningsmätare, dels utanför lagren genom avvägning av markpeglar. Sättningens fördelning 
mot djupet i lagren har mätts i bälgslangar. Totalsättningens fördelning längs en profil genom 
mitten av varje lager mäts också i en horisontalslang. Deformationer i sidled mäts i lagerkanten 
med inklinometer. 

Temperaturen mäts automatiskt med PTl00-givare. En kopplingsplint gör det möjligt att även 
avläsa temperaturen med ett enkelt handinstrument. 

På grund av tillämpning vid hög temperatur valdes dubbla system för undersökning av por
trycksutvecklingen. Portrycket mäts i första hand manuellt med hjälp av 14 st öppna rör med 
innerdiameter 13 mm och ett 15 cm långt filter av geotextil, s.k KADO filterspets. Portrycket 
registrerades till en början även automatiskt med hjälp av BAT portrycksmätare. BAT por
trycksgivare reagerar snabbare än öppna rör mot portrycksförändringar, varför hänsyn måste 
tas till mättillfället vid en jämförelse mellan de två systemen. 

I det kombinerade värme/kylalagret har specialutrustning installerats för detektering av den 
förväntade fryszonen från en markvärmeväxlare. En variant på tjälgränsmätare har installerats 
horisontellt mellan ned- och uppgående part hos en markvärmeväxlare. För att observera sätt
ningar under de övre jordlagren placerades betongringar genom torrskorpan på tre ställen över 
platsen för en markvärmeväxlare. I brunnarna av betong installerades peglar. 

I referensytan mäts naturliga säsongsförändringar i opåverkad jord, främst med avseende på 
portryck och sättningar. Portrycket mäts manuellt på 5 nivåer och sättningen mäts i en bälg
slang. 

2.3. Mätsystem 

Automatiska givare är kopplade till ett insamlingssystem installerat i en mätvagn. Insamlings
systemet består av 2 st 24-kanalers logger (AAC-2) med ett anpassat utvärderingsprogram 
(GL) anslutna till en persondator. Lograrna töms på mätvärden och data förs över på diskett 
för efterföljande bearbetning vid SGI. I mätvagnen finns en kopplingsplint för manuell avläs
ning av temperaturen med ett handinstrument. 

Sedan starten av försöksfältet har ett värde var tredje timme insamlats från automatiskt anslut
na givare. Genomgående i denna driftsrapport har ett värde per dygn använts för uppritning av 
kontinuerliga diagram. 
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3. DRIFTSSTRA TEGIER 

Markvärrnelager i lera har tidigare byggts för lagertemperaturer upp till ca 30 °C. I systemen 
har ofta en värmepump ingått som höjer temperaturen för den till systemet anslutna brukaren. 
Genom att lagra värme vid högre temperatur kan behovet av värmepumpen reduceras och den 
lagrade energin uttas direkt. Nackdelen är större värrneförluster på grund av högre lagertempe
ratur. 

Studier har visat att systern för säsongslagring av solvärme i rnarkvärrnelager i lera har förut
sättningar att bli konkurrenskraftiga. Säsongslagring är en förutsättning för en högre utnyttjan
degrad av solvärme. Från solfångare erhålls normalt vattentemperaturer på upp till 95 °C. 

Den lagrade värmen kan användas för att tillgodose behov för uppvärmning och tappvarrnvat
ten. För att den lagrade värmen vid ett direktuttag via värmeväxlare ska kunna användas för 
varmvatten måste lagret hålla en viss temperatur. 

Den högsta temperaturen i värrnelagren bestämdes främst med hänsyn till att lagrets funktion 
inte skulle äventyras, på grund av trasiga slangar, förstörd isolering eller för stora sättningar. 
En realistisk bedömning av den högsta lagertemperaturen resulterade i att den bör vara 70 °C. 
Den lägsta temperaturen i ett värmelager bedömdes till 3 5 °C med ledning av vad som krävs 
vid uttag i ett systern med golvvärrne. 

3.1. Temperaturer 

Försöksfältet drivs så att medeltemperaturer enligt Figur 3.1 erhålls i de olika lagren. 

TEMP (°C) 

70 

50 

Fält 1 
30 

10 
Fält 4 

TID (ÅR) 

Figur 3.1 Planerade lagertemperatur i fiilt 1, 2 och 4. 

I fält 1 varieras temperaturen mellan 35 och 70 °C. Värrnelagret drivs med två cykler per år. 
Första uppvärmningen från naturlig jordternperatur ca 7 °C till 70 °C beräknades till ca 5 
månader, därefter bestämdes tiden för värmning respektive kylning till ca 3 månader. 

SGI Varia 375



5 

I fält 2 hålls temperaturen konstant kring 70 °C. På så vis särskiljs effekter av cyklingen av 
temperaturen i fält I från effekter orsakade av den höga temperaturen. Värmning från naturlig 
jordtemperatur ca 7 °C till 70 °C beräknades som för fält 1 att ske under ca 5 månader. 

Fält 4 simulerar ett lager som används för kombinerad lagring av värme och kyla. Lagret ska 
arbeta omkring fryspunkten med två cykler per år. Fördelen med att frysa jorden är att de stora 
mängder energi som frigörs när jord fryser, det så kallade frysvärmet, tas till vara. Lagret kan 
därför göras mindre. Endast området närmast varje markvärmeväxlare förväntades frysa så att 
pelare av frusen lera erhölls. 

4. MÄT-OCH UNDERSÖKNINGSPROGRAM 

4.1. Allmänt 

Verksamheten i försöksfältet är indelad i fyra delprogram för undersökning av: 

Markvärmeväxlarnas effektkapacitet 
Isoleringens termiska funktion 
Termiska egenskaper i mark vid hög temperatur 
Temperaturpåverkan av leras geotekniska egenskaper 

Instrumentering av lagren och planer över mät- och undersökningar utfördes med utgångs
punkt från de uppsatta forskningsmålen. Förutom termiska och geotekniska egenskaper under
söks lerans beteende vid höga temperaturer genom att följa sättnings- och portrycksutveck
lingen i lagren. Nedan följer en kort beskrivning över de olika delprogrammen, vilka fråge
ställningar de förknippas med samt syfte och metod. 

Utöver de fyra delprogrammen mäts kontinuerligt värmelagrens energiflöden för att kunna 
sammanställa en energibalans. Mätningarna omfattar till/från lagren tillförda/utvunna energi
mängder och anläggningens elförbrukning. Dessutom beräknas lagereffekter och värmeförlus
ter. I fält I och 2, de högtempererade lagren, är värmeförlusterna stora till följd av en stor 
temperaturdifferens mellan lagerytorna och omgivningen. I fält 4, där lagerytornas temperatur 
är nära eller till och med lägre än omgivningens temperatur, spelar värmeförlusterna mindre roll 
och har därför antagits vara noll. De tillförda och utvunna energimängderna har mätts och be
räknats med en separat värmemängdsmätare för fält I och 2. Förlusterna genom lagrets ovan
yta i fält 2 har även mätts med två under isoleringen monterade värmeeffektmätare. 

Värmeförlusterna kan uttryckas i procent eller absoluta tal per driftcykel eller år. I det förra 
fallet är förlusterna 1 minus lagringsverkningsgraden, där lagringsverkningsgraden betecknar 
kvoten mellan utvunnen och tillförd energi. De absoluta värmeförlusterna betecknar skillnaden 
mellan tillförd och utvunnen lagerenergi. Värmeförlusterna delas förenklat in i en stationär, det 
vill säga tidsoberoende, och en transient tidsberoende del. Den transienta värmeförlusten är 
störst de första driftsåren. I samband med att en värmebarriär byggs upp i marken runt värme
lagret avtar och övergår den transienta värmeförlusten till att bli stationär. De parametrar som 
påverkar värmeförlusterna är, temperaturskillnad mellan lagerytorna och omgivningen, omgiv
ningens värmeledningsförmåga, lagrets placering under markytan samt dess geometri. 

Värmeförlusterna är indirekt skillnaden mellan tillförd och utvunnen lagerenergi. Tillförd och 
utvunnen lagerenergi mäts med en värmemängdsmätare i fluidkretsen. Värmemängdsmätaren 
bearbetar signaler, som mäter totalflödet i värmelagrets fluidkrets, de resulterande temperatu-
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rerna i fram- och returledningen och temperaturberoende värden på densitet och specifikt 
värmeinnehåll, och integrerar med hjälp av dessa data energimängden mellan två avläsnings
perioder. 

Värmeförlusterna kan momentant och teoretiskt mätas direkt vid lagrets omslutningsytor som 
förlusteffekt värme per lageryta. Förlusteffekten är produkten av medelvärmeledningsförmågan 
och medeltemperaturgradienten. Alternativt mäts förlusteffekten indirekt med en kalibrerad 
värmeeffektmätare, som i fält 2. Förlusteffekten värme beräknas för ett känt inneslutet material 
som produkten av värmeledningsförmågan, det aktuella uppmätta temperaturfallet och det 
inneslutna materialets inverterade tjocklek (formel 1 ). 

F .. tt k It k ... f.•• ··tt f.•• I t d f.·· d h ··kn·mgar b rt . dor a.. en. e •. unna Jam.ora uppma .a .or us er me genom.or a vera o ... ses 1 essa 
fall från anvärmningsenergi. Beräkningarna exkluderar då tillförd lagerenergi för att höja 
värmelagrets ostörda temperaturnivå till en lägsta dimensionerade medeltemperaturnivå, vald 
till 35 respektive 70 °C (fält 1 respektive fält 2). Medeltemperaturnivån i värmelagret kan 
antingen uppskattas genom en heltäckande instrumentering med temperaturgivare i lagervoly
men eller, som i försöksfältet, genom att mäta den opåverkade medeltemperaturen hos den 
cirkulerade fluiden (brinen) i slangarna. Då den opåverkade medeltemperaturnivån mäts skall 
värme varken tillföras eller utvinnas till/från lagret. Vid genomförda beräkningar (Bilaga 4) har 
antagits att lagrets medeltemperaturnivå är representativ med lagerytornas medeltemperatur
nivå. 

4.2. Markvärmeväxlarnas effektkapacitet 

I ett marklager är antalet markvärmeväxlare proportionellt mot önskad effektkapacitet. Projek
tering sker med hjälp av teoretiska beräkningsprogram. Antalet markvärmeväxlare beräknas 
utifrån uppgifter om egenskaper hos material (slang, lagringsmedium) och geometri lager
markvärmeväxlare. Resultatet baseras på en jämn medeleffekt under en längre tidsperiod vilket 
inte helt överensstämmer med verkligheten. Energin levereras ofta diskontinuerligt i pulser 
varför antalet markvärmeväxlare vid en dimensionering baserad på medeleffekt inte blir till
räckligt. 

För att följa upp teoretiska beräkningar är det av vikt att utvärdera den praktiska effektkapaci
teten hos markvärmeväxlare i fält. I det fall att markvärmeväxlarnas effektkapacitet kan 
bestämmas mer exakt kan totalkostnaden för lagret hållas nere. 

Syfte 
Markvärmeväxlarnas effektkapacitet undersöks i fält vid hög marklagertemperatur. 

Genom att tillföra konstant effekt och samtidigt mäta tiden för att höja lagertemperaturen kan 
markvärmeväxlarnas effektkapacitet bestämmas. 

4.3. Isoleringens termiska funktion 

Kostnaden för isolering av ett högtempererat värmelager uppgår till 30-40 % av den totala 
investeringskostnaden (Sundberg 1990). Den teoretiska värmeledningsförmågan för isolering 
brukar anges till 0,025-0,035 W/m°C. Vid praktisk användning i mark ansätts värmelednings
förmågan för isolering ofta till 0,05 W/m°C. I det fall att ett lägre värde kan användas kan stora 
besparingar göras eftersom isoleringstjockleken då kan minskas. Den verkliga isoleringsförmå
gan i fält spelar därför en viktig roll. 
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Syfte 
Isoleringens förmåga att bibehålla låg värmeledningsförmåga vid hög temperatur och fuktiga 
förhållanden undersöks i försöksfältet. 

De högtempererade lagren isolerades med två typer av isolering. Halva lagren isolerades med 
expanderad polystyrencellplast (EPS) med en limmad plastfolie på den undre isoleringsskivan 
och den andra halvan isolerades med extruderad polystyrencellplast (XPS) kompletterad med 
en plastlaminerad aluminiumfolie. 

Cellplast av expanderad typ har en öppen struktur mellan kulor av slutna celler medan den 
extruderade cellplasten har en mer homogen struktur med slutna celler. Skillnaden i struktur 
yttrar sig främst i något sämre isoleringsförmåga (Tabell 4.1), större fuktupptagningsförmåga, 
högre ånggenomsläpplighet och något lägre densitet för den expanderade cellplasten. Vid 
praktisk användning sker en uppfuktning av isoleringen som resulterar i sämre isoleringsför
måga. Hur snabbt isoleringsmaterialet uppfuktas vid värmelagring är inte känt. Vidare är 
metallbaserad aluminiumfolie inte lika ånggenomsläpplig som en plastfolie. En väsentlig 
skillnad mellan de två varianterna är priset. Isoleringskonstruktionen av expanderad cellplast 
med diffusionskikt av plastfolie är hälften så dyr. 

Tabell 4.1 Uppgifter om värmeledningsförmåga Ä(Wlm°C), från respektive tillverkare. 

Värmeledningsförmåga EPS XPS 
Markisol 100 Styrofoam HI3 0 

Åk1(klassat värde) 0,036 0,030 

ÅP (praktiskt värde, 0,049 (två sidor mark) 0,034 
mark) 0,036 (en sida mark) 

Huvuddelen av undersökningarna koncentreras till lagret med konstant hög temperatur, fält 2, 
eftersom kraven där ur isoleringssynpunkt antas vara större. I förhållande till lagret med cyk
liskt varierande temperatur märks för lagret med konstant hög temperatur: 

- I lagret råder en väl definierad hög gradient. 
- Drivkrafter bakom ångtransport genom isoleringen är större än i lager med varierande 

temperatur. 
- Större påverkan på isoleringsförmågan på grund av högre temperatur. 
- Större risk för hållfasthetsförsämring på grund av högre temperatur. 

I fält 2 undersöks isoleringens värmeledningsförmåga, över hela isoleringen samt över den 
undre och övre isoleringsskivan var för sig. Värmeflödet mäts med en värmeflödesmätare pla
cerad närmast under isoleringen i respektive lagerhalva. Fixerade temperaturgivare mäter tem
peraturen mot isoleringens undre och övre yta samt mellan isoleringsskivorna. Värmelednings
förmågan, Å, beräknas ur sambandet 

Q. t 

[ W/m°C] (1) 
t.T · A 
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där Q/A betecknar värmeflödet per ytenhet (W /m2), och L1T temperaturskillnaden (°C), över 
tjockleken t (m). 

Vattenhalten för olika skikt i isoleringen och för jorden närmast ovan och under isoleringen är 
viktiga parametrar vid utvärderingen. Prover på isolering och fyllnadssand upptas från båda 
fälten för undersökning av vatteninnehåll. 

4.4. Termiska egenskaper i mark vid hög temperatur 

Jord och bergs termiska egenskaper vid naturlig marktemperatur är relativt känd. Vid måttliga 
temperaturer domineras värmetransporten av ren värmeledning. Vid högre temperatur får 
bland annat värmetransport genom ångdifli1sion en ökande betydelse i inte helt vattenmättade 
jordar. Värmetransporten har bland annat betydelse för hur stora värmeförluster som kan för
väntas i lagret. Ångdiffusion kan leda till en uttorkning främst av lagrets övre delar som på sikt 
kan leda till att markackumulatorns funktion försämras. 

Syfte 
Jordens termiska egenskaper undersöks vid hög temperatur och eventuell uttorkning av mark
ackumulatorn som följd av ångdiffusion utreds. 

Förändringar i lerans termiska egenskaper undersöks i värmelagret med konstant hög tempera
tur, fält 2. Värmeledningsförmågan och värmekapaciteten bestäms med några kompletterande 
metoder. 

Beräkning av värmeledningsförmågan genom mätning av värmeeffektflöde och 
temperatur. 
Undersökning av ostörda prover som ger 

- indata till ett datorprogram för beräkning av värmeledningsförmågan och 
- indata för beräkning av värmekapaciteten med formel. 

Insitu-mätning av värmeledningsförmågan med hjälp av termisk sond. 

Värmeledningsförmågan bestäms genom att mäta vertikalt värmeflöde i lagrets övre del och 
temperaturen längs en sektion med väl definierat avstånd mellan temperaturgivarna. Värme
mängdsmätare är placerad närmast under isoleringen och fyra temperaturgivare är fixerade med 
inbördes avstånd 0,25 m från 1 till 1,75 djup under isoleringen. Den översta temperaturgivaren 
sitter ca 0,3 m ner i leran. Värmeledningsförmågan, Å, beräknas med formel (1). 

Från geoteknisk rutinundersökning av ostörda lerprover erhålls de indata som erfordras för 
beräkning av värmeledningsförmågan med ett datorprogram, "Condsoil" (Sundberg, 1991). 
Programmet bestämmer värmeledningsförmågan för isotropiska jordar vid naturlig jordtempe
ratur. Vid temperaturer högre än ca 30 °C sker värmetransporten genom värmeledning och en 
med temperaturen ökande andel ångdiffusion som tillsammans definierar en fiktiv värmeled
ningsförmåga. Som indata till programmet anges materialets volymandel korn, vatten och luft. 
Volymsförhållandet beräknas utifrån bestämningar av materialets porositet och vattenmätt
nadsgrad. Programmet beräknar värmeledningsförmågan med ledning av angivna referensvär
den på värmeledningsförmåga hos korn, luft och vatten och respektive volymandel. 
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Lerans värmekapacitet, C, beräknas ur sambandet 

C = C ·(1-n) + C ·n·S [ kWh/m3,°C] (2)g w r 

där Cg betecknar värmekapaciteten för kornen (kWh/m3,°C), Cw värmekapaciteten för porvatt
net (kWh/m3, °C), n lerprovets porositet och Sr lerprovets vattenmättnadsgrad. Datorprogram 
och formler för beräkning av jord och bergs termiska egenskaper finns beskrivna i SGI Infor
mation 12, "Termiska egenskaper i jord och berg". 

Slutligen används en nyligen framtagen utrustning för direkt bestämning av värmeledningsför
mågan i värmelagret. Utrustningen är beskriven i rapport "Termisk sond - utrustning för mät
ning av värmekonduktivitet", SGI Varia 384. Utrustningen består av ett mindre kraftaggregat, 
termiska sonder, bärbar PC samt logger för insamling av mätvärden. Den termiska sonden som 
innesluter en värmespiral och en temperaturgivare trycks ned i leran till en bestämd nivå. Där
efter tillförs värmespiralen i sonden en konstant effekt och temperaturutvecklingen i sonden 
registreras som funktion av tiden. Den omgivande jordens temperaturrespons beror av jordens 
värmeledningsförmåga. Med hjälp av den erhållna temperaturkurvan, tillförd effekt och 
ingångsdata kan värmeledningsförmågan beräknas. 

4.5. Temperaturpåverkan på leras geotekniska egenskaper 

En viktig fråga att besvara gäller hur leras geotekniska egenskaper förändras vid hög tempera
tur. Detta har främst betydelse för sättningar hos värmelager och hur värmelager ska placeras i 
förhållande till omgivningen. 

Syfte 
För undersökning av effekter av ökad lagertemperatur på leras geotekniska egenskaper under
söks i första hand sättningarnas storlek och tidsförlopp vid höga temperaturer och vid frysning 
i lera. För att kunna överföra resultaten till andra tilltänkta områden för högtemperaturlagring 
krävs förståelse för hur sättningarna uppkommer. Dessutom undersöks skjuvhållfasthetens för
ändring med temperaturen. 

Sättningsutvecklingen följs dels med automatiska sättningsgivare, dels genom avvägning av 
peglar. Dessutom mäts sättningens fördelning mot djupet och totalsättningens fördelning längs 
en sektion tvärs genom lagret. 

För att förstå sättningarnas uppkomst är det viktigt att mäta portrycket och dess beroende av 
temperaturen. Portrycksmätare har placerats på olika nivåer, i lagret och i kanten samt utanför 
ett lager. På motsvarande nivåer i anslutning till portrycksmätarna är temperaturgivare installe
rad så att eventuell portrycksöknings beroende av temperaturökningen kan studeras. 

Ostörda prover upptas från motsvarande nivåer, där temperatur- och portrycksgivare finns 
installerade, för undersökning av vattenkvot och skjuvhållfasthet i laboratorium. Bestämning av 
skjuvhållfastheten i fält görs med vingborr och insitumätning med dilatometer. Undersökning
arna utförs uppskattningsvis vid tre olika temperaturer. 

Undersökningarna i fält utförs med traditionella geotekniska undersökningsmetoder som är 
välbeprövade i de flesta typer av jordar under naturliga förhållanden. Utvärdering av resultaten 
bygger till stor del på emperi vilket gör att det kan vara svårt att hantera resultat från högtem
pererad lera. Med hänsyn till den nya tillämpningen vid hög temperatur används komplette
rande system för mätning av portryck, sättningar och skjuvhållfasthet. 
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5. ENERGITEKNISKA RESULTAT 

5.1. Energi 

De olika fälten, har under de två inledande driftsåren, drivits efter planerad driftstrategi enligt 
Kapitel 3. Justeringar av driften har gjorts för att anpassa önskade lagertemperaturer till tidpla
nen och till praktiska förutsättningar till exempel servicetillfällen, driftstörningar, mätningar och 
semester. 

5.1.1. Tillförd och utvunnen lagerenergi 

Fält 1 

Första driftåret har omfattat anvärmning, laddning (tillförd lagerenergi), tömning (utvunnen 
lagerenergi) och återigen laddning av lagervolymen. Från ursprunglig jordtemperatur har lagret 
anvärmts till 3 5 °C. Vid laddning och kylning har temperaturen i mitten av lagret varierat mel
lan 70 °C och 35 °C. Under det andra driftåret har ytterligare två cykler genomförts. Driftcyk
lerna redovisas i Figur 5 .13. 

I Figur 5.1, 5.2 och 5.3 visas månadsmedelvärden för fält 1. Figurerna visar den tillförda och 
utvunna uppmätta lagerenergin respektive lagereffekten, samt summan per driftfall av tillförd 
och utvunnen uppmätt lagerenergi. Vid omställning av driftsfall kan angivna värden vara base
rade på kortare tidsperiod än en månad. 
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Figur 5.1 Til?förd och utvunnen uppmätt lagerenergi per månadför fält 1. 
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Figur 5.2 Tillförd och utvunnen uppmätt lagereffekt per månadför fält 1. 
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Figur 5.3 Summering per dr~ftfall av tillförd och utvunnen uppmätt lagerenergi för 
fält 1. 

Energiresultaten från fält 1 bygger på tekniska och praktiska förutsättningar i projektet. Resul
taten är sålunda ej relevanta för någon vetenskaplig hypotes eller kundorienterat förbruknings
behov av värme. 

Första laddningscykelns första månad (februari -1992) har omfattat anvärmning av fält 1 från 
naturlig jordtemperatur till cirka 35 °C i medellagertemperatur. Fält 1 har maximalt tillförts 50 
kW eller 20 W/m installerad slang i jorden, begränsat av pannans effektkapacitet. 
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Generellt gäller vid uppstart av värmelager att många markvärmeväxlare vetter ut från lagret 
mot den kalla omgivningen. Eftersom den värmeöverförande effekten från slangarna till jorden 
är proportionell med den drivande temperaturdifferensen mellan fluiden (brinen) och omgiv
ande jord blir effektöverföringen ut från lagret större än inom lagret. Den jämförbart höga 
effektkapaciteten är därför enbart ett mått på stora transienta värmeförluster vid uppstart. 

Den månadsvisa summeringen visar förhållandet mellan tillförd och utvunnen uppmätt lager
energi per driftfall. Att ändra driftfall är en kompromiss mellan att med säkerhet veta att lagret 
är fulladdat eller tömt och att minimera värmelagrets förluster och systemets driftkostnader. 
Genom att i fält 1 minska överladdningsenergi (ladda sent) och öka den aktiva kylningen på 
bekostnad av naturlig avklingning (tömma tidigt) kan värmelagrets varaktighet vid hög medel
temperatur minskas samtidigt som värmelagrets prestanda förbättras. 

Fält 2 

Första driftåret har i fält 2 omfattat anvärmning och laddning av lagervolymen samt därefter 
konstanthållning av lagertemperaturen 70 °C, det vill säga kompensering för att täcka lagerför
lusterna. Konstanthållning av lagertemperaturen har fortsatt under det andra driftsåret. 

Analogt med fält 1 redovisas i efterföljande figurer, Figur 5.4, 5.5 och 5.6, månadsmedelvärden 
av den tillförda uppmätta lagerenergin respektive lagereffekten, samt summan av tillförd upp
mätt lagerenergi för att täcka initiell anvärmning och laddning samt lagerförlusterna från fält 2. 
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Figur 5.4 Tillförd uppmätt lagerenergi per månad.förfält 2. 
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Figur 5.5 Til(förd uppmätt lagereffekt per månadför fält 2. 
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Figur 5.6 Summering per dr~ftfall av til(förd uppmätt lagerenergiförfält 2. 

Efter initiell anvärmning och laddning av fält 2 har den tillförda lagereffekten för laddning suc
cessivt övergått till att konstanthålla lagertemperaturen det vill säga täcka lagerförlusterna. För 
att erhålla en lagermedeltemperatur på 70 °C har fluidens tilloppstemperatur reglerats till 
75 °C. Temperaturen mitt värmelagret har då enligt Figur 5.16 stabiliserats runt 72 °C. Trots 
en övertemperatur mitt i värmelagret är sannolikt lagermedeltemperaturen något under 70 °C. 
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Fält4 

Första driftåret har omfattat frysning (tillförd lagerenergi om anläggningen primärt används för 
produktion av komfortkyla (sekundärt utvunnen lagerenergi)) och tining (utvunnen lager
energi) av cylinderformade pelare i lagervolymen. Under det andra driftsåret har ytterligare en 
cykel med frysning och tining genomförts, dock begränsat till en av de två installerade slang
slingorna. 

Första frysperioden påbörjades i mars 1992 och pågick i sju månader. Det var svårt att detek
tera den frysta jordens utbredning samtidigt som temperaturerna, efter tre månaders frysning, 
förblev konstant 0 °C. Först efter att slangarna grävdes fram kunde den frysta jordens utbred
ning fastställas. I samband med framgrävning av slangarna konstaterades den f..rysta jordens 
utbredning på två ställen enligt Bilaga 2. Centralt i lagret, där kyleffekten var som störst, kon
staterades en vertikalt ellipsoidformad fryst jordvolym runt en markvärmeväxlare med en dia
meter på cirka 0,8 meter (1,0 m x 0,6 m). Vid slutet av slingan, där kyleffekten var lägre var 
motsvarande diameter på den frysta volymen omkring 0,4 meter (0,55 x 0,25 m). Vid de hori
sontella övergångarna mellan markvärmeväxlarna var den frysta zonen betydligt smalare, om
kring 0, 1 meter runt slangen. Samtidigt mättes lagertemperaturen upp till 0,5 meter utanför den 
frysta jorden till 0 °C. 

I början av oktober 1992 påbörjades värmning av de frysta ellipsoidformade pelarna genom att 
temperera den cirkulerande värmebärarvätskan till 10 °C. Efter en månads tining konstaterades 
att flödet i slingorna började avta. Efter ytterligare en månads drift var flödet halverat. Vid fel
sökningen som genomfördes konstaterades att en av de två slingorna var blockerad, dock utan 
läckage. Efter det konstaterade haveriet fortsatte tining ytterligare två månader till och med 
januari 1993. I mars 1993 påbörjades den andra fryscykeln av den intakta slangslingan. Efter 
fyra månaders frysning påbörjades den andra cykelns tining i juli 1993. Redan efter två veckor 
var flödet i den återstående fungerande slingan strypt till nästan nollflöde. 

I Figur 5. 7, 5. 8 och 5. 9 redovisas den för fält 4 tillförda och utvunna uppmätta lagerenergin 
respektive lagereffekten, summan per driftfall av tillförd och utvunnen lagerenergi. Uppmätta 
värden avser månadsmedelvärden. Vid driftförändringar och omställning av driftsfall kan 
angivna värden vara baserade på kortare tidsperiod än en månad. I figurerna syns tydligt 
kapacitetsbegränsningen på grund av det succesiva bortfallet av blockerade slangslingor. 
Skadorna på slangarna har omöjliggjort fortsatt drift i fält 4. 
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Figur 5. 7 Tillförd och utvunnen uppmätt lagerenergi per månadförfält 4. 
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Figur 5.8 Tillförd och utvunnen uppmätt lagereffekt per månadför fält 4. 
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Figur 5.9 Summering per driftfall av til(förd och utvunnen uppmätt lagerenergi 
för.fält 4. 

Cirkulationsstörningarna i slangarna beror på markrörelser antingen i lagervolymen eller i 
övergången mellan lagerkonstruktionen och omgivande jord. Slangarna har sannolikt skadats 
genom någon form av veckbilding. En stor töjning, på flera 100 %, eventuellt i kombination 
med böjning kan också tänkas strypa flödet när tvärsnittsarean reduceras och samtidigt plattas 
till. 

Vid tining av värmelagret har en meter breda gropar bildats på platserna ovan markvärmeväx
larna. Groparnas djup till fast botten har under fortsatt tining successivt ökat till mellan två och 
tre meter. Samtidigt, efter cirka en månad, har jord längs groparnas kanter fallit ned i botten på 
groparna vilket gjort dem grundare och samtidigt större i omkrets. Först efter det att groparnas 
kanter fallit ned i botten på groparna har slangarnas cirkulation störts. Denna iaktagelse tyder 
inte med säkerhet på att enbart de nedfallande massorna förorsakat veckbildningen. Effekten på 
slangarna av den fortsatta successiva tiningen av de frysta pelarna och nedfallande massor sam
verkar och har därför inte kunnat särskiljas. 
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5.1.2. Värmeförluster 

Fält 1 

Mätningarna med värmemängdsmätare av tillförd och utvunnen lagerenergi i fluidkretsen har 
givit följande resultat för fält 1, Tabell 5.1: 

Tabell 5.1 Til(förd och utvunnen uppmätt lagerenergi.för.fält 1, värmemängdsmätare. 

Tidsperiod Tillförd lagerenergi Utvunnen lagerenergi 
[MWh] [MVvh] 

Anvärmning, 7-35 °C 32 -
Cykel 1, 6 mån. 68 17 
Cykel 2, 8 mån 68 11,5 
Cykel 3, 6 mån. 55,5 22 
Cykel 1-3, inkl. anvärmning 223,5 50,5 
Cykel 1-3, exkl. anvärmnin_g 191,5 50,5 

Enligt definition i Kapitel 3 blir värmeförlusterna enligt Tabell 5.2: 

Tabell 5.2 Sammanställning av uppmätt värme.förlust.för.fält 1. 

Tidsperiod Procentuell värme- Absolut värmeförlust Absolut värmeförlust/ 
förlust [MWh] utvunnen värme 

[%] [-] 
Cykel 1-3, inkl. 77 %, 172,5 MWh 3,4 
anvärmning 1-( 50,5/223 ,5) = 0, 77 172,5/50,5 = 3,4 
Cykel 1-3, exkl. 74 % 140,5 MWh 2,8 
anvärmning 1-(50,5/191,5) = 0,74 140,5/50,5 = 2,8 
Cykel 1 1-(17/68) = 0,75 68-17 = 51 51/17=3 
Cykel 2 1-(11,5/68) = 0,83 68-11,5 = 56,5 56,5/11,5 = 4,9 
Cykel 3 1-(22/55) = 0,60 55-22 = 33 33/22 = 1,5 

I Bilaga 4 redovisas de beräknade absoluta förlusterna till 120 MWh (0,75 * 160 MWh /2år)). 
De beräknade förlusterna exklusive anvärmningsenergi är baserade på att lagrets omslutnings
temperatur är lika med lagrets teoretiska medeltemperatur (35 °C + ((70 °C - 35 °C) / 2) = 
52 °C). Det kan konstateras att de uppmätta förlusterna för hela utvärderingsperioden (140,5) 
är drygt 15 % större än de beräknade förlusterna. Förhållandet mellan värmeförlusterna och 
den utvunna lagerenergin är ungefär 3 för den aktuella utvärderingsperoden. De relativa abso
luta värmeförlusterna har i likhet med beräkningarna minskat kraftigt efter det första driftåret, 
från och med cykel 3. 
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Fält 2 

Mätningarna med värmemängdsmätare av tillförd lagerenergi i fluidkretsen har givit följande 
resultat för fält 2, Tabell 5.3: 

Tabell 5.3 Til(förd uppmätt lagerenergiförfält 2, värmemängdsmätare. 

Tidsperiod Tillförd lagerenergi 
[MWh] 

Anvärmning, 7-70 °C 82 
Konstanthållning 1, sept-feb, 92/93 75,5 
Konstanthållning 2, mars-aug, 93 66,5 
Konstanthållnin,g 3, sept-feb, 93/94 66 
Konstanthållning 1-3, inkl. anvärmning 290 
Konstanthållning 1-3, exkl. anvärmning 208 

Eftersom lagerenergi inte utvinns ur fält 2 går det ej att beräkna någon procentuell värmeför
lust. Enligt definition i Kapitel 3 blir de absoluta värmeförlusterna enligt Tabell 5.4: 

Tabell 5.4 Sammanställning av uppmätt absolut värmeförlustförfält 2. 

Tidsperiod Absolut värmeförlust 
[MWh] 

Konstanthållning 1-3, 290 MWh 
inkl. anvärmning 
Konstanthållning 1-3, 208 MWh 
exkl. anvärmning 
Konstanthållning 1 75,5 
Konstanthållning 2 66,5 
Konstanthållning 3 66 

De beräknade förlusterna enligt Bilaga 4 är 168 MWh (0,75 * 223 MWh /2år)) för den 
aktuella utvärderingsperioden. De beräknade förlusterna exklusive anvärmningsenergi är base
rade på att lagrets omslutningstemperatur är lika med lagrets teoretiska medeltemperatur 
(70 °C). Det kan konstateras att de uppmätta förlusterna på 208 MWh, för hela utvärderings
perioden exklusive anvärmningsperioden, är knappt 25 % större än de beräknade förlusterna 
som är 168 MWh. 

I Bilaga 4 framgår även förlusternas fördelning över lagrets geometri. Lagerförlusterna genom 
lagrets ovanyta är beräknade till 16,5 MWh (1,5 år* 11 MWh/år) för den aktuella utvärde
ringsperioden. 

För den aktuella utvärderingsperioden har mätningarna med värmeeffektmätaren, 14 MWh, 
givit en lägre förlust än beräkningarna, 16,5 MWh. 
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Värmeeffekten (W/m2) genom lagrets toppisolering, till hälften var, bestående av extruderad 
(8,86 W/m2 ) och expanderad (11,85 W/m2) polystyrencellplast har mätts upp och medelvär
desbildats för utvärderingsperioden till 10,5 W/m2 Bilaga 4. 

Värmeförlusterna genom 100 m2 lagerovanyta blir då: 

10,5 W/m2 * 100 m2 * (1,5 år* 8760 h/år) = 14 MWh 

5.1.3. Elförbrukning 

Försöksfältet försörjs med elektricitet som enda energikälla. Den abonnerade effekten är 70 
kW. Elpannan, som levererar värme till samtliga lager, förbrukar maximalt 56 kW. Eftersom 
pannan dessutom går med lång drifttid är den utan jämförelse den största energiförbrukaren i 
anläggningen. Installerad effekt för värmeelement, kylmaskin och cirkulationspumpar är 4, 2,5 
respektive 1,5 kW. Övrig installerad eleffekt är försumbar. 

I Figur 5 .10 visas försöksfältets uttag av elektrisk effekt. Effektvariationerna avspeglar värme
pannans drifttid per driftmånad. Vid låga effektuttag värmeförsörjs enbart fält 2 varvid fält 1 
töms genom kylning. Vid samtidig uppvärmning av de båda lagren arbetar pannan nära full 
effekt. Elförbrukningen Figur 5 .11 är proportionell mot medeleffektutaget per månad i Figur 
5.10. 
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Figur 5.10 Uttagen eleffekt per dr~ftsmå11acl 
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Figur 5.12 Ackumulerad elförbrukning. 

Ackumulerad elförbrukning, enligt Figur 5.12, för hela utvärderingsperioden motsvarar knappt 
700 MWh. Tendensen till minskad energiförbrukningsgradient, jämfört med föregående år, 
beror på minskade driftskostnader för fält 4 samt mindre transienta värmeförluster från fält I 
och 2. 
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5.2. Temperaturer 

Efter de två inledande driftsåren har 3,5 cykler genomförts i fält 1. Fält 2 har efter en inledande 
uppvärmningsfas som varade ca 3,5 månader hållit omkring temperaturen 70 °C i mitten av 
lagret i ca 1 år och 5 månader. 

Fält 1 

Värmning av fält 1, med start 3 februari 1992, från naturlig jordtemperatur ca 7 till ca 70 °C 
utfördes genom att tillföra all tillgänglig panneffekt. Detta för att undersöka hur snabbt lagret 
kunde anta temperaturen 70 °C. Efter 2,5 månaders drift mättes temperaturen i lagrets mitt till 
68 °C. Den inledande värmningen av lagret minskades under en vecka i mitten av uppvärm
ningsperioden, i samband med att reglerutrustningen testades, vilket återspeglas i uppmätt 
temperatur som en nedgång av temperaturgradienten, Figur 5 .13. 
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Figur 5.13 Temperatur uppmätt på olika djup längs en sektion i mitten av fält 1. 

Efter en tids drift registrerades instabila temperaturvärden av temperaturgivarna i de mellersta 
delarna av lagret. Tre temperaturgivare ersattes sedan det konstaterats att de skadats på grund 
av fuktinträngning. 

Temperaturen i kanten av lagret och på olika avstånd från lagerkanten, som mest 7 meter, visas 
i Figur 5.14. Temperaturen 1 meter utanför lagerkanten följer driftscyklingen med en liten för
dröjning. Temperaturen har där som mest uppmätts till 40 °C. Efter 3,5 genomförda halvårs
cykler mäts temperaturen till 21 °C fyra meter från lagerkanten och till 14 °C sju meter utanför 
lagret. Fyra meter utanför lagret märks en liten tendens till cykling av temperaturen med en 
fördröjning av förloppet. 
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Figur 5.14 Temperatur på 6 meters r(jup, i mitten och på olika avstånd utanför fält 1. 

Temperaturfrontens utbredning för varje driftscykels "topp" visas i Figur 5.15. Genom att ex
trapolera den övre temperaturkurvan erhålls en förhöjning av temperaturen på ca 10,5 meters 
avstånd från lagerkanten. 
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Figur 5.15 Temperaturutbredning vidfält 1. Temperaturen mäts på 6 meters r(jup i 
mitten av lagret, i kanten av lagret samt 1, 4 och 7 meter/rån lagerkanten. 
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Fält2 

På grund av begränsad pannkapacitet startade uppvärmningen av fält 2 tre månader efter fält 1, 
den 6 maj 1992. Uppvärmningen utfördes stegvis genom att etappvis ändra den utgående tem
peraturen från pannan till lagret. Den stegvisa uppvärmningen avspeglas tydligt i uppmätta 
temperaturer, se Figur 5.16. Efter ca 3,5 månaders laddning uppmättes temperaturen i lagrets 
mitt till 70 °C. Mindre driftsändringar med lägre laddningseffekt ses som små nedgångar av 
temperaturen. 

Temperaturgivaren på 12 m djup i lagret har för en del perioder registrerat instabila tempera
turvärden. Vid utvärderingsperiodens slut uppmättes temperaturen där till 45 °C. Två meter 
från lagerkan.ten på 6 m djup mättes temperaturen till 41 °C. 
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Figur 5.16 Temperatur på olika 4iup i.fält 2. 

Temperaturfrontens utbredning visas i Figur 5.17. Utanför fält 2 finns endast en temperatur
givare, 2 meter från lagerkanten. Därför har temperaturen utanför lagret mätts med termisk 
sond på sådant avstånd från lagerkanten att en liten förhöjning av temperaturen kunde förvän
tas. Genom att extrapolera den övre streckade temperaturkurvan (för januari 1994) erhålls en 
förhöjning av temperaturen på ca 8,3 meters avstånd från lagerkanten. 
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Figur 5.17 Temperaturutbredning vid fält 2. Temperaturen mäts på 6 m r!jup i mitten 
av lagret och 2 meter utanför lagret. Temperaturen mättes också 3 gånger 
på 4,5 m l(jup med termisk sond på olika avståndfrån lagerkanten. 

Fält4 

I fält 4 för kombinerad lagring av värme och kyla var det meningen att området närmast mark
värmeväxlarna skulle kylas så att pelare av frusen lera bildades. Den frusna volymen förvänta
des uppgå till omkring 10 % av den totala lagervolymen. Tre temperaturgivare finns installe
rade i lagret. Två givare mäter temperaturen i lagret på 6 m djup ca 1 m från en slang och ca 
0,3 m från en slang. Temperaturen mäts också på 11 ,5 m djup, det vill säga ca 1,5 m under 
lagret. 

I fält 4 har två cykler med frysning och efterföljande tining genomförts. Lagret består av två 
slingor med vardera 12 markvärmeväxlare. Under den första driftcykeln upphörde cirkulatio
nen i den ena slingan i samband med värmning sedan lagret kraftigt deformerats. Den andra 
cykeln genomfördes därför med enbart en fungerande slinga. Under den andra driftcykeln upp
hörde även cirkulationen i den återstående slingan. Driften av fält 4 har därför upphört. 

Fält 4 började kylas den 4 mars 1992. Frysningen av lagret stängdes av i september, efter 6,5 
månaders kyldrift, Figur 5.18 . Lägre temperatur än -1 °C uppmättes aldrig ca 0,3 m från 
slangen, samtidigt som temperaturen i mitten av lagret var strax över 0 °C. Värmningen av 
lagret startades i oktober 1992. På 11,5 m djup, det vill säga under lagret, ökade temperaturen 
till ca 3 °C, och en svag temperaturhöjning registrerades även på 6 m djup ca 0,3 m från en 
markvärmeväxlare. Ingen temperaturförändring registrerades i lagrets mitt. 
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I februari 1993, efter ca 4 månaders värmedrift, inleddes en andra frysperiod som resulterade i 
små ändringar av temperaturen i lagret. Temperaturen på 6 m djup var konstant omkring O°C 
och på 11,5 m djup steg temperaturen långsamt. Den andra frysningen avslutades efter ca 4,5 
månaders kyldrift, i juni 1993. Under den andra värmningsperioden registrerades små tempera
turförändringar. Omkring 5 månader efter avslutad kyldrift (november 1993) märks en tydli
gare ökning av temperaturen. I slutet av utvärderingsperioden mättes temperaturen till O°C i 
mitten av lagret på 6 m djup, ca 0,3 m från en slang mättes den till 0,6 och 4 °C på 6 respektive 
11,5 m djup. 

Förloppet i fält 4 beskrivs närmare i Bilaga 2 "Fält 4 - frysning och tining av lager". I bilagan 
visas foton tagna under den första fryscykeln. Slangar var synliga i betongbrunnar genom torr
skorpan rakt ovanför tre markvärmeväxlare. Slangen är inbäddad i en "is-lercylinder" samtidigt 
som leran sjunkit undan från peglarna i mitten av brunnarna. Ett mindre område i lagrets yttre 
del grävdes också upp för undersökning av hur stor del av leran som frusit. Det visade sig att 
leran lokalt frusit ca 0,4 m från slangen. Under den andra fryscykeln undersöktes leran närmast 
slangen med sticksondstål. Vid ungefärligt läge för en slangrad uppskattades ett ca 0,5 m brett 
område med frusen jord. Senare kunde också is runt en blottlagd slang observeras. 

30 30 

:3 
d d 

0 

25 :;:i ~ 25"' "' :3}i :3.,.. .,.. 
.!::, .!::, .!::,

20 '-' '-' '-' 20 
Frysning Värmning Frysning IVärm- [ Avstängd värmning15 15

11 11 I ning och cirkulation 

-10 10 
-E-
s 5 5 ......, 
ct:S 

t 0 0
"'"' 8 
~-5 -5 

-10 -10 

-15 -15 

-20 -20 
FEB APR JUN AUG 0KT DEC FEB APR JUN AUG 0KT DEC 
1992 1993 1994 

1=Temp 6 m, mitten 

2=Temp 6 m, ca 0,3 m från slang 

3=Temp 11,5 m, ca 0,3 m (i horisontalled) 

från slang 

Figur 5.18 Temperaturer på olika <?iup i fiilt 4, i mitten av lagret och ca 0,3 mfrån 
en slang. 

En variant av tjälgränsmätare var installerade horisontellt mellan två markvärmeväxlares 
skänklar i ytterkanten av lagret. Tjälgränsmätarna, innehållandes en fryskänslig vätska bestå
ende av metylenblått, har inte visat några tecken på minusgrader. Normalt ska vätskan ändra 
färg vid temperaturer under O°C. Förmodligen utjämnas temperaturen i det relativt grova röret 
genom konvektion. Någon klar gräns för O°C-isotermen kan därmed inte urskiljas. 
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5.3. Isoleringens termiska funktion 

Resultat värmeledningsförmåga 

Isoleringens värmeledningsförmåga beräknas med hjälp av uppmätta temperaturer i isoleringen 
och värmeflödet genom densamma. I december 1992 upptäcktes skador orsakade av djur på en 
värmeflödesmätares kablar och dessa kortades. Kontroll av värmeflödesmätaren visade att den 
fortfarande mäter värmeflödet med tillfredsställande noggrannhet. 

Isoleringens värmeledningsförmågan undersöktes 3 gånger under uppvärmningen från 7 till 
70 °C marklagertemperatur och därefter ca 1 gång i månaden. I Figur 5 .19 och 5 .20 visas 
resultaten från beräkningar av värmeledningsförmågan, för extruderad och expanderad polysty
rencellplast, över hela isoleringens tjocklek samt över den övre och undre isoleringsskivan. 
I Bilaga 5 visas resultatet i tabellform och uppmätta temperaturer för de olika isolerade halv
orna. 
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Figur 5.19 Uppmätt värmeledning,~förmåga hos expanderad cellplast av polystyren. 
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Figur 5.20 Uppmätt värmeledningsförmåga hos extruderad cellplast av polystyren. 
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Resultatfuktupptagning 

Prover på isoleringen har upptagits ca 1 gång per år vid temperatur ca 70 °C i mitten av lagren. 
Prover utstansas med hjälp av ett rör, diameter ca 10 cm, med ett tandat stål i botten utmed 
rörets kant. Proverna går delvis sönder vid stansningen. Varje skiva delas i en undre och övre 
del, varefter provbitarna inlindas i plastfolie och läggs i plastpåse. 

I SGis jordlaboratorium undersöks isolerproverna med avseende på vatteninnehåll. Lämpliga 
bitar av isolerprover skärs ut för bestämning av vattenkvoten. Vattenkvoten bestäms genom 
vägning före och efter torkning i ugnstemperatur ca 75 °C. Sedan försöksfältet startades har 
prover på isoleringen undersökts vid två tillfällen i fält 1 och vid tre tillfällen i fält 2, förutom 
vid en referensprovtagning. Samtidigt bestämdes också vattenkvoten för ftllnadssanden när
mast över och under isoleringen. Sandens vatteninnehåll påverkar isoleringens fuktupptagning 
och även temperaturen i isoleringens överyta. 

I Figur 5.21 och 5.22 redovisas uppmätt vattenhalt (volymsprocent) i isoleringens båda skivor i 
fält 1 och 2. Vattenhalten definieras som vattenkvot dividerad med densitet. För varje skiva 
används ett medelvärde utifrån vattenhalten i skivans övre och undre del. I Bilaga 5 återfinns 
resultaten från fält 1 och 2 i tabellform. 

Bestämningarna av isoleringens vattenhalt har gett olika resultat, från någon tiondels procent 
till några procent. I laboratoriet förefaller proverna vara torra, förutom på ytorna. 
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Q,) 
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Figur 5.21 Vattenhalt (volymsprocent) i extruderad (XPS) och expanderad (EPS) 
isolering, fält 1. Referensprovtagning vid ca 8 °C därefter provtagning 
vid ca 70 °C lagertemperatur. Värmningen av lagret startades 920203. 
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Figur 5.22 Vattenhalt (volymsprocent) i extnulerad (XPS) och expanderad (EPS) 
isolering, fält 2. Referensprovtagning vid ca 8 °C därefter provtagning 
vid ca 70 °C lagertemperatur. Värmningen av lagret startades 920506. 

5.4. Markvärmeväxlarnas effektkapacitet 

Markvärmeväxlarnas effektkapacitet används vid dimensionering av marklager. Effektkapacite
ten bestämmer hur snabbt värme överförs från den cirkulerande fluiden till omgivande jord vid 
en viss temperaturskillnad. Den praktiska effektkapaciteten bestäms vid hög temperatur och 
jämförs med teoretiska beräkningar. En mer exakt bestämning av markvärmeväxlarnas effekt
kapacitet kan leda till en kostnadsreducering för lagret. 

Markvärmeväxlarnas effektkapacitet undersöktes i fält 1, lagret med cykliskt varierande tempe
ratur, vilket bäst motsvarar driften av ett säsongslager. Markvärmeväxlarnas effektkapacitet 
undersöktes vid 35 och 60 °C lagertemperatur. Utvärdering av markvärmeväxlarnas effektka
pacitet har gjorts av Göran Hellström, Lunds tekniska högskola (LTH). Här redovisas några 
preliminära resultat. Slutresultatet kommer att presenteras i en rapport utgiven av LTH, 
institutionen för matematisk fysik, Hellström 1995. 

Effektkapaciteten undersöks genom att tillföra konstant effekt och samtidigt mäta ökningen av 
in- och utloppstemperaturen mot tiden och respektive flöden. Simuleringsmodellen beräknar 
utloppstemperatur och energibalans. En jämförelse görs därefter mellan uppmätt och beräknad 
utloppstemperatur. Flera parametrar påverkar den erhållna energibalansen. En känslighetsana
lys visade att markens värmeledningsförmåga och begynnelsetemperatur och markvärmeväx
larnas skänkelavstånd har störst inverkan på resultatet. 

Preliminära resultat visar att överensstämmelsen mellan uppmätt och beräknad utloppstempera
tur är god för det fall då uppskattade värden på begynnelsetemperatur och värmeledningsför
måga används. Osäkerheten i beräknad värmebalans bedöms vara maximalt 10 %. 
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5.5. Termiska egenskaper i mark vid hög temperatur 

Resultat från undersökning av jordens värmeledningsförmåga fås dels från beräkning med 
datorprogram Condsoil dels genom insitumätning med termisk sond i fält 2. 

För datorberäkningarna användes följande värden på värmeledningsförmågan: 

korn 3,09 W/m°C 
vatten 0,59 W/m°C 
luft 0,024 W/m°C 

Lerkornens värmeledningsförmåga beror av kornens mineralsammansättning, i första hand 
andelen av mineralet kvarts. För en lera med medelkvartshalt 18 % uppskattas kornens värme
ledningsförmåga till 3,09 W/m°C (Sundberg 1986). 

Jordens termiska egenskaper har undersökts utanför lagret i opåverkad jord, Tabell 5.5. 

Tabell 5.5 Viirmeledningsförmåga och viirmekapacitetför opåverkadjord. 

Datum/ Djup Termisk sond Condsoil Formel (2) 
Temp (m) A (W/m°C) A (W/m°C) C (kWh/m3,°C) 
931001 
11 °C 1,5 1,40 1,23 0,92 
10 °C 2,5 1,34 1,01 0,96 
30c 5 1,31 1,00 0,99 

I fält 2 har ostörda lerprover plockats upp från tre nivåer, 1, 3,5 och 6 meter djup, för geotek
nisk rutinundersökning i laboratoriet och för senare beräkning av värmeledningsförmåga och 
värmekapacitet, se Tabell 5.6 och 5.7. 

Tabell 5.6 Lerans värmeledningsförmåga beräknad med datorprogram Condsoil. 
Temperaturen mitt i lagret på 6 m t?iup anges. 

A (W /m, °C) 

Datum Temp (°C) 1,5 m djup 2,5 m djup 5,0 m djup 
931001 10 1,23 1,01 1,00 

1,0 m djup 3,5 m djup 6,0 m djup 
900417 ca 8 - 1,04 1,06 
920526 23 - 1,01 0,99 
920707 45 1, 12 1,01 0,99 
920818 66 1,40 1,04 0,99 
930805 74 1,31 1,02 0,99 
940111 74 1,44 1,04 0,99 
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Tabell 5. 7 Lerans värmekapacitet beräknad med.formel (2). Temperaturen mitt 
i lagret på 6 m djup anges. 

C (kWh/m3,°C 

Datum Temp (°C) 1,5 m djup 2,5 m djup 5,0 m djup 
931001 10 0,92 0,96 0,99 

1,0 m djup 3,5 m djup 6,0 m djup 
900417 ca 8 - 0,98 0,97 
920526 23 - 0,98 0,99 
920707 45 0,69 0,96 0,99 
920818 66 0,86 0,95 0,99 
930805 74 0,89 0,97 0,97 
940111 74 0,85 0,96 0,97 

Vattenkvoten bestämdes till 30-34 % för 1 m djup, 72-77 % för 3,5 m djup och för 6 m djup 
till 83-87 %. Nära full vattenmättnad rådde på alla djup. För 1 m djup bestämdes vattenmätt
nadsgraden till 65 % vid ett tillfälle och till 97-98 % vid senare tillfällen. Lerans porositet 
(andel porvolym av total volym) bestämdes till omkring 0,5, 0,68 och 0,70 för 1, 3,5 respektive 
6 m djup. I Bilaga 5 finns en utförligare redovisning av vattenmättnadsgrad, porositet, värme
kapacitet och värmeledningsförmåga. 

Resultat från insitumätning av värmeledningsförmågan med termisk sond redovisas i Tabell 
5.8. Värmeledningsförmågan mättes på omkring 1 och 3,5 meters djup, en gång under upp
värmningen ( 41 °C) och därefter vid tre tillfällen ( 60-67 °C). Innan sonden trycks ned till avsett 
djup förborrades en meter genom lagret av fyllnadssand. Hösten 1993 inträffade ett brott på 
sonden och den ersattes med en större sond (diameter 13 mm och längd 1,0 m). 

Värmeledningsförmågan har bestämts som ett medelvärde av 2-3 mätningar. Vid temperaturer 
över ca 25 °C erhålls ett fiktivt värde på värmeledningsförmåga som förutom ren värmeledning 
kan innefatta värmetransport genom bland annat ångdiffusion. 

Tabell 5.8 Värmeledningsförmåga mätt med termisk son<l 

0,7 ml 1,5 ml l ml lmdjup 3,5 m djup 

Datum Temp. 
(OC) 

/\, medel 

(Wlm°C) 
standard-
avvikelse 

starttemp. 
(OC) 

/\, medel 

(Wlm°C) 
standard-
avvikelse 

920706 41 0,87 0,007 48 1,00 0,015 
930121 65 1, 17 - 72 1,28 -
930805 67 1,31 - 74 1,32 -
940111 60 1,40 0,021 71 1,34 0,014 
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6. GEOTEKNISKA RESULTAT 

Den höga temperaturen i ett värmelager påverkar lerans geotekniska egenskaper både i lagret 
och i lagrets närhet. Med geotekniska egenskaper menas här främst egenskaper som har bety
delse för deformationer och hållfasthet. En viktig fråga att besvara är hur nära omgivande 
byggnader man kan placera ett värmelager utan risk för sättningsskador. 

För undersökning av temperaturpåverkan på leras geotekniska egenskaper undersöks sätt
ningarnas storlek och tidsförlopp vid höga temperaturer och vid frysning i lera. För att kunna 
överföra resultaten till andra tilltänkta områden för högtemperaturlagring krävs förståelse för 
hur sättningarna uppkommer, därför studeras även portrycks- och temperaturutvecklingen i 
försöksfältet. Vidare bestäms jordens skjuvhållfasthet vid förhöjd temperatur. Skjuvhållfast
heten har betydelse för var ett värmelager kan placeras, en eventuell minskning av skjuvhåll
fastheten kan påverka stabiliteten negativt. Detta gäller även för vattenfyllda gropmagasin i lös 
jord. 

6.1. Temperaturpåverkan på leras geotekniska egenskaper 

Förändringar i leras geotekniska egenskaper undersöks genom laboratorieanalys på upptagna 
kolvprover. Den större delen av insatserna koncentrerades till lagren med hög temperatur. I 
värmelagren har kolvprovtagningar utförts på fyra nivåer, 3,5, 6, 9 och 12 m djup. Provtag
ningar utfördes i värmelagren vid ca 70 °C. I fält 2 utfördes även provtagningar under den 
inledande uppvärmningen. 

I lager med cyklisk temperatur, fält 1, utfördes en kolvprovtagning efter första, andra och 
tredje uppvärmningsperioden. I lager med konstant hög temperatur, fält 2, har fem kolvprov
tagningar utförts, tre av dessa under uppvärmningsperioden. Efterföljande kolvprovtagningar 
kommer att utföras en gång per år vid 70 °C. I det cykliskt frysta/tinade lagret, fält 4, utfördes 
en kolvprovtagning efter varje tiningscykel sammanlagt vid två tillfällen. En referens
provtagning av opåverkad lera utfördes i april 1990, se Bilaga 5. 

Geoteknisk rutinanalys utfördes på upptagna kolvprover. Den geotekniska rutinanalysen 
omfattar bestämning av densitet (p ), vattenkvot (w), konflytgräns (wL) sensitivitet (SJ och 
skjuvhållfasthet (-ek). Resultaten från laboratorieundersökningarna har sammanställts i Bilaga 5. 

Proverna från värmelagren svalnade i varierande grad och var 20-45 °C varma vid undersök
ningen i laboratoriet. I Figur 6.1 och 6.2 visas vattenkvot och konflytgräns. Konflytgränsen 
definierar den vattenkvot vid vilken leran övergår från flytande till plastisk konsistens. 

Ingen tydlig tendens till minskande vatteninnehåll kan utläsas. De uppmätta variationerna 
utesluter inte variationer på grund av naturlig spridning vilka normalt kan uppgå till ±I 0 %. 
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Figur 6.1 Vattenkvot och konjlytgräns i fält 1. Värmning av fältet startades 920203. 
Lagertemperaturen i mitten av lagret vid provtagningen anges. 

I fält 1 har mindre variationer av vattenkvoten erhållits på 3,5 och 12 m djup. En ökning av 
vattenkvoten erhölls på 6 m djup mellan referensprovtagningen och provtagningen efter den 
första uppvärmningen. Därefter har i det närmaste oförändrade vattenkvoter erhållits på 6 m 
djup. Jämfört med referensprovtagningen erhölls lägre vattenkvot vid de två efterföljande 
provtagningarna på 9 m djup. Vid den senaste provtagningen har vattenkvoten ökat något på 9 
m djup. Konflytgränsen har för motsvarande undersökningar ökat något på 6 och 12 m djup 
samt minskat på 3,5 och 9 m djup. 
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Figur 6.2 Vattenkvot och kon:flytgräns i_fält 2. Värmningen av.fältet startades 
920506. Lagertemperaturen i mitten av lagret vidprovtagningen anges. 

Vattenkvoten i fält 2 minskade under uppvärmingen i olika grad på samtliga djup. Störst 
minskning erhölls på 9 m djup ( absolut ca 10 % ) . Därefter har vattenkvoten legat nästan kon
stant, förutom på 9 m djup där den ökat. 

Konflytgränsen minskade mellan 22 och 45 °C förutom på 6 m djup. För den senare delen av 
uppvärmningen mellan 45 och 68 °C ökade konflytgränsen något. Mellan 68 och 75 °C var 
konflytgränsen närmast oförändrad med en viss ökning på 9 m djup. Vid den senaste provtag
ningen (75 °C) har konflytgränsen minskat för samtliga djup. 

I fält 1 och 2 utfördes i samband med kolvprovtagning även vingsondering och tidigare även 
sondering med dilatometer för undersökning av lerans skjuvhållfasthet, Figur 6.3-6.6. I Bilaga 
5 återfinns resultaten i tabellform. 

Fält 1 

Vingsondering och dilatometerförsök i fält 1 visade på minskande skjuvhållfasthet när lagret 
uppnått 70 °C efter den inledande uppvärmningen. För den andra cykeln vid 70 °C ökade 
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skjuvhållfastheten. Därefter har en vingsondring utförts för den 4:e cykeln vid 70 °C som gav 
lägre värden än föregående sondering. 

Skjuvhållfasthet {kPa) 
5 10 ffi W ~ ~ ~ 
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Figur 6.3 Slfjuvhål(fastheten (kPa) bestämd med vingsondering, fält 1. 
Slfiuvhål(fastltetsvärdena har reducerats enligt SGI Information 3. 
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Figur 6.4 Skjuvhål(fastheten (kPa) bestämd med di/atometer.försök, fält 1. 
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Fält 2 

De inledande vingsonderingarna och dilatometerförsöken under uppvärmningen av fält 2 visade 
på minskande skjuvhållfasthet med ökande temperatur mellan 4 och 8 meter djup. Vid den 
senast utförda vingsonderingen erhölls däremot högre värden på skjuvhållfastheten. 

Skjuvhållfasthet (kPa) 
10 ffi ~ ~ ~ ~ ~ 

O+-a'"-'-~'-'--'-~~'--'-~-'-'---'--'-'---'--'--'---'--'--'---'--'-'---'-~---;-O 
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:ts.---0------ + + + Vingborr, 23'C 
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21 dagar värmning 

2 mån värmning 
*~- � � � Vingborr, 68'C 3,5 mån värmning 
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. 
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l,23'C 
I I 
I I 
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45'C \ \ 

_10 

\,: l 
'',"' \ .. ').,', \ 

lagerdjup ·;-*;\_
'T\ 

-10 

-15-'---------------------~-15 

Figur 6.5 Skjuvhål(fastheten (kPa) bestämd med vingsondering, fält 2. 
Sl{juvhållfasthetsvärdena har reducerats enligt SGI Information 3. 
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Skjuvhållfasthet (kPa) 
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Figur 6. 6 Sl~iuvlu'U(fastlteten (kPa) bestämd med dilatometerförsök, fält 2. 

Fält4 

I fält 4 utfördes en kolvprovtagning efter den första tiningscykeln nära det område som varit 
fryspåverkat, på 3,5 och 6 m djup, Tabell 6.1. Efter den andra tiningscykeln utfördes en kolv
provtagning vid läget för en markvärmeväxlare där jorden varit frusen, på 4, 6 och 9 m djup. 
Proverna från 6 och 9 m djup innehöll då islinser. Proverna var starkt deformerade. 

Tabell 6.1 Resultat.från geoteknisk rutinanalys, fält 4. 

djup densitet vattenkvot konflytgräns sensitivitet skjuvhållf Anm. 
(m) p (t/m3) w(¾) wL(%) st 1 .. (kPa) 

900417 
referens 

4 1,54 75 69 22 19 
6 1,58 71 66 (16) (16) 

930122 
1 :a tining 

3,5 1,56 81 76 18 17 Ej fryspåverkat 
6,0 1,56 83 78 17 17 Ej fryspåverkat 

940202 
2:a tining 

4 1,48 51 58 (3,5) (12) Prov varit fruset 
6 1,58 61 64 (2,8) (5,0) Prov varit fruset 
9 1,62 67 69 (7,1) (12) Prov varit fruset 
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Jämförelser mellan referensprovtagningen och provtagningen efter första cykeln visar att vat
tenkvoten och konflytgränsen ökat. Samtidigt har sensitiviteten minskat något. Sensitiviteten 
anger förhållandet mellan odränerad skjuvhållfasthet i ostört och omrört tillstånd. Denna har 
betydelse för bedömning av hållfasthetsnedsättning hos jord vid till exempel jordskred eller 
vibrationer i mark. 

Vid den andra provtagningen hade vattenkvoten och konflytgränsen minskat för samtliga djup 
och densiteten ökat på 6 och 9 m djup. Samtidigt uppmättes lägre värden på skjuvhållfasthet 
och sensitivitet. Den låga sensitiviteten tyder på att leran störts under frysnings- och tinings
processen. 

6.2. Portrycksförändringar 

Portrycksutvecklingen har kunnat följas dels via automatiska portrycksgivare dels genom 
manuella mätningar i öppna rör. Det går emellertid inte att direkt jämföra de automatiska 
portrycksgivarna med de öppna rören eftersom de öppna rören reagerar betydligt långsammare 
mot snabba portrycksförändringar. Mätsystemen har kompletterat varandra. Temperaturen har 
registrerats på motsvarande nivåer där en portrycksgivare är installerad. 

Partrycket har mätts i referensytan på 3,5, 6, 9, 12 och 19 m djup. Mätningarna har utförts 
varje månad sedan juni 1991 förutom under senare delen av 1993 då mätningarna glesats ut till 
var tredje månad, Figur 6.7. 
~~---------------------------.~ 

19m 
180180 

160160 

140140 

120«)120 12 m 
0... 
c 

100'"Zi 100 
>.........., .... 9m 

&'. 80 80 

6060 6m 

40 40 

3,5 m 

20 20 

00 
JUN SEP DEC MAR JUN SEP DEC MAR JUN SEP DEC 

1991 1992 1993 1994 

+ + + Pvt 3,5 m D D D Pvt 12,0 m 

XXX Pvt 6,0 m *** Pvt 19,0 m 

t:, t:, t:, Pvt 9,0 m 

Figur 6. 7 Portryck uppmätt i referensytan. 
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Portrycket mäts manuellt i öppna rör på sammanlagt 5 nivåer i fält I och på 6 m djup, I, 4 och 
7 meter utanför fält I (Bilaga I). I fält 2 mäts portrycket manuellt på 4 nivåer i lagret och på 6 
m djup, 2 meter utanför fält 2. Portrycket registrerades inledningsvis även automatiskt på 6 och 
9 m djup i fält I och 2, samt även på 3, 5 m djup i fält I. 

Den höga temperaturen ligger på gränsen för vad de automatiska portrycksgivarna tål, vilket 
medförde att de flesta givare förr eller senare gick sönder. Under främst första driftsåret repa
rerades trasiga givare eller byttes ut. Felen var inte entydiga. På grund av de återkommande 
problemen beslutades att enbart mäta portrycket manuellt, eftersom tillräckligt med resurser 
saknas för att upprätthålla det automatiska systemet. Efter det första driftsåret har man i 
huvudsak förlitat sig på manuella mätningar i öppna rör och manuella mätningar av elektriska 
portrycksmätare som ett komplement till de öppna rören. 

Problem uppstod också med utfällning av zinkoxid och under senare tid även rostfärgad fäll
ning inuti de galvade rören, som påverkar kontakten mellan spetsen och givaren. Detta löses 
genom att renspola rören invändigt. 

Under det första driftsåret registrerades inte portrycket för en del nivåer under kortare perio
der. För det andra driftsåret gäller att portrycket till större delen har mätts manuellt, på grund 
av upprepade problem med portrycksgivarna. Resultat från den manuella mätningen av por
trycket i och utanför fält I visas i Figur 6.8 och 6.9. I figur 6. 10 visas resultat från den manu
ella mätningen av portrycket i fält 2. 
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Figur 6.8 Portryck uppmätt i öppna rör på olika (!iup i.falt 1. 
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Figur 6.9 Portryck uppmätt i öppna rör utanför fält 1. 
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Fält 2 
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Figur 6.10 Portryck uppmätt i öppna rör på olika f{iup i.fält 2. 

De elektriska portrycksmätarna har mätts vid två tillfällen under en laddningsperiod i fält 1, 
Tabell 6.2. 

Tabell 6.2 Manuell mätning av öppna rör och elektriska portrycksmätare. 

Fält 1 Fält 2 
Djup Portryck Portryck Temp. Portryck Portryck Temp. 
(m) el. givare öppet rör (°C) el. givare öppet rör (°C) 

(kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 
931005 

3,5 25,9 25,4 34 
6 49,4 44,4 35 52,8 45,1 72 
9 86,2 65,4 35 89,2 81,5 69 

931111 
3,5 34,7 25,5 44 
6 57,5 53,9 44 48,9 44,5 74 
9 88,5 89,2 44 91,6 81, 1 72 

I båda fälten uppmättes högre portryck uppmättes med den elektriska givaren än i de öppna 
rören. 
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I början av en laddningsperiod i fält 1 (931005) erhölls 20 kPa högre partryck med den elek
triska givaren än i det öppna röret på 9 m djup. På 3,5 och 6 m djup var motsvarande skillnad 
0,5 respektive 5 kPa. I slutet av laddningsperioden (931111) mättes med den elektriska givaren 
på 3,5 och 6 m djup, 9 respektive 3,5 kPa högre partryck än i öppna rör. Partrycket på 9 m 
djup skiljde inte mellan de båda metoderna. 

I fält 2 har högre partryck uppmätts med den elektriska givaren jämfört med öppna rör, trots 
att temperaturen i lagret är i det närmaste konstant. Skillnaderna har varierat 4-8 kPa på 6 m 
djup och 8-10 kPa på 9 m djup. 

Manuell mätning av elektriska portrycksmätare är vansklig att utföra på grund av den stora 
temperaturskillnaden mellan lagret och omgivningen. Efter mätningen tas en "nolla11 ovan vat
tenytan i röret i lagrets övre del vid en viss temperatur medan givaren anpassas till den tempe
ratur som råder vid spetsen under själva mätningen. Manuell mätning leder också till ett mer
arbete eftersom rören först måste renspolas invändigt. 

Fält4 

Partrycket i fält 4 registrerades under den inledande frysperioden, se Figur 6.11. Därefter har 
inga riktiga värden kunnat registreras förmodligen på grund av att antingen spetsen eller 
tryckgivaren frusit sönder. 

Inledningsvis ses en liten ökning av partrycket på 6 m djup. Från den automatiska registrering
en ses en minskning av partrycket efter en tids frysdrift. Resultat från den manuella mätningen i 
lagrets mitt gav små förändringar av partrycket. En liten ökning med efterföljande minskning 
ses, vilken till stor del sammanfaller med uppmätt naturlig variation enligt Figur 6.7. 

200~------------------------------, 

1= Temp 6 m, mitten180 
2 = Temp 6 m, ca 0,3 m från slang 

160 3 = Temp 11,5 m, ca 0,3 m (i horisontalled) 

från slang 
15140 

10 
-;,;--120 
g 

+= Pvt 6 m, mitten 

12 = Pvt 6 m, ca 0,3 m från slang 

13 = Pvt 11,5 m, ca 0,3 m (i horisontalled)20 
från slang 

04-~-----,---r----,----r----,.----.----,--.-,----,----r----;-,-----,---,--.--,---r-----,-.-----,---,--' 
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~ 1993 1994 

Figur 6.11 Portryck och temperatur i fält 4. 
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6.3. Hävning/sättning 

Sättningar i de högtempererade lagren har registrerats med automatiska sättningsmätare, Figur 
6.12. Dessa mäter sättningen av toppytan mitt i lagren. Sättningarnas fördelning mot djupet 
mättes inledningsvis i bälgslangar. Det visade sig att bälgslangar som utsätts för hög tempera
tur under längre tid deformeras så att de inte längre går att använda. Därför har lagren komp
letterats med 3 st markpeglar för sättningsmätning på 3 och 6 meters djup i fält 1 och på 6 
meters djup i fält 2. En bälgslang i kanten av fält 1 går fortfarande att mäta. 

-10--------------------------------,:--10 

1= Sättning fält 1 0 

2 = Sättning fält 22 
10 10 

20 20 

30 30 

40 

50 

60 

70 70 

80 80 

90-+-----,--~~----r-~~~----,---r----r----r--,--,---,---,--,----,------r---,--.----,----,- 90 
FEB APR JUN AUG 0KT DEC FEB APR JUN AUG 0KT DEC 
1992 1993 1994 

Figur 6.12 Sättningen i fält 1 och 2. 

I fält 1 mättes totalsättningen som mest till 60 mm och i fält 2 mättes den till 73 mm. 

Totalsättningens fördelning genom lagren mäts i horisontalslangar som är placerade längs en 
profil i mitten av lagren och som sträcker sig ca 10 meter på var sida utanför lagren. Läges
givare för slangsättningsmätning är temperaturkänslig därför har slangen spolats med vatten 
före och under mätningen för att temperaturen skulle vara så jämn som möjligt. 

Fält 1 

Resultat från mätning av horisontalslang i fält 1 visas i Figur 6.13. Efter den andra driftcykeln 
erhölls störst sättning, 64 mm, i mitten av lagret (jämför automatisk sättningsmätare 62 mm). 
Sättningen i mitten avtar mot lagerkanten. Vid den senaste mätningen erhölls avtagande sätt
ning från lagermitt till motstående lagerkanter, i medel 4 mm/m. Sättningen avtog som mest 
närmast utanför lagret, 2-3 meter från lagerkanten, omkring 10 mm/m. 
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lagerkantI lagermitt Ilagerkant 
längdmätning, slang (m) 

I30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 
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·2
C: 

..,30 .., 
,ro 
<J) 

40 

50 
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70 

-- 920305, 41 °c 

--o--- 920521, 69 °C cykel 1 

920922, 38 °C 

--o---- 930120, 68 °C cykel 2 

-- 930414, 33 °C 

---ts- 930708, 68 °C cykel 3 

-- 931012, 37 °c 

Figur 6.13 Totalsättning längs en profil genom fält 1. 

Efter nästan 1 års drift kompletterades fält 1 med två peglar för avvägning av sättningen på 3 
och 6 m djup. För nivå 3 meter under markytan uppgår sättningen till 23 mm och för nivå 6 
meter under markytan till 19 mm, se Figur 6 .14. Observera att detta är sättningen enbart under 
det andra driftsåret ( exklusive första driftsåret). 

Sättningen utanför lagren erhålls genom avvägning av peglar som är installerade på bestämda 
avstånd från lagerkanten, Figur 6.15. Vid den sista avvägningen mättes sättningen till 29 mm 1 
meter utanför lagret och till 11 och 3 mm på avståndet 4 respektive 7 meter från lagerkanten. 
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Figur 6.14 Sättning på 3 och 6 meters <?iup i fält 1, resultat från avvägning. 
Obsen,era att sättningen mätts med start 930130. 

-20----------------------------~ 

-10 

80 

70 

BoE .... 
;:1 

50"'ctl.... 
40 s(l) 

(l) 

30e-

20 

10 

0 

Sättning 7 mutanför 

Sättning 4 mutanför 

30 

40 

29mm 50 

40 

Sättning 1 mutanför 

FEB APR JUN AUG OKT DF:C FEB APR JUN AUG OKT DEC 
1992 1993 1994 

Figur 6.15 Sättning hos peglar utanför/ätt 1. 
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Resultat från sättningsmätning av en bälgslang i kanten av fält 1 visas i Figur 6.16. Sättningen 
minskar på större djup från markytan. För en mätpunkt 1,7 meter under markytan mättes sätt
ningen till ca 65 mm vid den senaste mätningen. Motsvarande sättning för en mätpunkt 6, 1 
meter under markytan mättes till ca 20 mm. 
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Figur 6.16 Sättningens.fördelning i c{jupled uppmätt i bälgslang vid lagerkanten 
i fält 1. Va,:je li,~je visar sättningen för en viss nivå. 

Fält 2 

Resultat från mätning av horisontalsslang i fält 2 visas i Figur 6 .17. Efter 14 månaders värm
ning mättes totalsättningen i mitten av lagret till 75 mm Gämför automatisk sättningsmätare 
73 mm). 

SGI Varia 375



46 

lagerkant lagermitt 
längdmätning, slang (m) 
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-{]- 920703, 44 °C ca 2 mån värmning 

-+-- 920922, 74 °C ca 4,5 mån värmning 

--<>- 930120, 73°C ca 8,5 mån värmning 
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Figur 6.17 Totalsättning längs en profil genom fält 2. 

I Figur 6.18 visas sättningen av markytan två meter utanför fält 2. Denna uppgår till 20 mm. 
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Figur 6.18 Sättning och. temperatur 2 meter utanförfiilt 2. Temperaturen mäts på 
6 meters f!jup. 

Fält4 

I fält 4 kunde sättningsutvecklingen inledningsvis följas genom avvägning av peglar och genom 
mätning i horisontalslang samt bälgslang. Peglarna mäter sättningen på 2 och 5 m djup mellan 
skänklarna för tre markvärmeväxlarna. Från mätning av bälgslang erhålls sättningens fördelning 
i djupled och mätning av horisontalslang ger totalsättningen längs en profil genom mitten av 
lagret. Horisontalslangen är placerad ca 0,5 m under markytan mellan två rader av markvärme
växlare (se Bilaga 1). 

Under den första fryscykeln i samband med värmningen av fält 4 erhölls stora sättningar och 
gropar bildades på platserna för flera markvärmeväxlare. Gropar uppträdde först i mitten av 
lagret. Omkring en månad efter avslutad frysdrift var groparna ca 1 m i diameter och 0,9-1,2 m 
djupa. Djupet i brunnarna genom torrskorpan uppmättes till drygt 3 m och vattenytan i dessa 
låg ca 0,8 m under markytan. 

Förloppet i fält 4 beskrivs närmare i Bilaga 2 "Fält 4 - frysning och tining av lager". I bilagan 
visas foton tagna under den första fryscykeln. 

I takt med att material längs kanterna föll ned i botten på groparna blev dessa grundare och 
samtidigt större i omkrets. Efter en dryg månads värmedrift var groparna mer sammanhäng
ande och avlånga till formen. Flera gropar ovan markvärmeväxlare bildades och djupet i dessa 
uppmättes till 1,5-2 m. 
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I Figur 6.19 visas resultat från avvägning av peglarna mellan markvärmeväxlarnas skänklar. 
Vid den sista avvägningen täcktes peglarna av vatten uppblandad med lera och de hade även 
förflyttats i sidled. Avvägning mellan markvärmeväxlares skänklar visar att marken hävdes ca 
100 mm under frysningen för att sedan sätta sig radikalt, upp till 1,8 meter under den första 
tiningscykeln. 

187 mm 200 

X X X sättning 2 m djup 
(brunnslock) 

400 
+ + + sättning 5 m djup 
L L L sättning 2 m djup 600 

D D D sättning 2 m djup 

1= Temp 6 m, mitten 
2 = Temp 6 m, 0,3 m från slang 1382 mm 
3 = Temp 11,5 m, 0,3 m från slang 

1600 
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Figur 6.19 Sättning på 2 och 5 meters cfjup mellan markvärmeväxlares skänklar samt 
temperatur under den inledandefrysningscykeln i fält 4. Värmning av.fältet 
påbörjades den 9 oktober 1992. 

Under den andra fryscykeln fungerade endast halva lagret, beroende på att flödet i en av två 
slingor i det närmaste upphört till följd av de stora deformationerna i lagret. Efter en tid sjönk 
brunnarna ned och täcktes av en blandning av jord och vatten. Fem parallella diken bildades 
som sammanföll med de rader utifrån vilka slangen installerats. Dessa diken avvägdes vid två 
tillfällen, vid den andra "frystoppen" (930624) och sedan lagret stängts av efter den andra upp
värmningen (931028). Under avvägningen var dikena delvis vattenfyllda. 

I Figur 6.20 visas resultat från avvägningen av diket i mitten av lagret där sättningen var som 
störst. I Figur 6.21 visas sättningen längs en profil 4 meter från lagermitt, i den halva av lagret 
som varit i drift under båda cyklerna. I Bilaga 2 visas sättningen för samtliga fem profiler 
genom lagret. 
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Figur 6.20 Sättning längs en profil i mitten av fält 4. Resultat från avvägning vid den 
andra ''frystoppen" (streckad linje) och efter två genomförda frysnings
och tiningscykler (heldragen linje). 

Sättningen vid tidpunkten för den andra 11frystoppen 11 uppmättes till som mest 1,2 m i förhål
lande till ursprunglig markyta. Huvudelen av sättningen uppstod i samband med den första 
tiningen. Vid den andra avvägningen efter den andra tiningen hade sättningen ökat till som 
mest 1,7 m. Fyra meter från lagermitt mättes sättningen som mest till 1,2 m vid båda avväg
ningstillfällena. 
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Figur 6.21 Sättning längs en profil 4 meter från lagermitt i fält 4. Resultatfrån 
avvägning vid den andra ''frystoppen" (streckad linje) och efter två 
genomförda frysnings- och tiningscykler (heldragen linje). 
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Sättningen längs en profil 4 meter från lagermitt uppmättes till som mest 1,2 meter vid båda 
avvägningstillfällena. 

I Figur 6.22 visas sättningen av horisontalslangen genom lagret. Från mätning av horisontal
slang ses en hävning ca 0, 1 m efter den inledande frysperioden. Sättningen uppgick som mest 
till 0,4 meter. Den ojämna sättningsfördelningen vid sista mättillfället beror sannolikt på att 
frysningen skedde med inlagring i mitten och sedan ut mot den ena kanten av lagret (höger i 
figuren). 

lagerkant lagermitt lagerkant 
längdmätning, slang (m) 

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

-150 

-100 

-50 

0 

50 
E 
E100 
0) 
C: 

150 C: 
i:::ro 

200 
Cl) 

250 

300 

350 

400 

---11- 920414, 6 veckor frysdrift cykel 1 

--o- 920521 ca 2, 5 mån frysdrift 

-•- 921005, ca 7 mån frysdrift 

--o- 921103, ca 1 mån värmedrift 

-t..- 930120, ca 3,5 mån värmedrift 

--er-- 930414, ca 2 mån frysdrift cykel 2 

-•- 930708, ca 5 mån frysdrift 

-o-- 931012, ca 3 mån värmedrift 

Figur 6.22 Totalsiittning liings en profil genomfiilt 4, från miitning av horisontalslang. 

Sättningens fördelning mot djupet kunde inledningsvis följas i en bälgslang under frysningen av 
lagret, Figur 6.23. I samband med tiningen av lagret deformerades bälgslangen kraftigt så att 
den inte längre gick att mäta. 
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Figur 6.23 Sättningens fördelning i c(iupled i mitten av fält 4, resultatfrån mätning 
av bälgslang. Va,:;e linje visar sättningen för en viss nivå under markytan. 

Första mätningen utfördes efter ca 1 månads frysdrift. Vid det mättillfället mättes störst sätt
ning i lagrets övre 3 metrar, för större djup var sättningen inte större än ca 10 mm. Störst sätt
ning mättes 0,6 m under markytan till 74 mm. Två veckor senare erhölls däremot en hävning 
av lagret från mätning av horisontalslang. 

Vid efterföljande mätningar har en kontinuerlig hävning uppmätts i de övre 8 metrarna. Vid 
sista mättillfället, i slutet av den första frysningsperioden, mättes störst hävning 3, 7 meter 
under markytan till 28 mm. 
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6.4. Deformationer i horisontalled 

Horisontella deformationer i lagerkanten har mätts med inklinometer. Den horisontella rörelsen 
mäts i två riktningar, vinkelrät mot lagerkanten och parallellt lagerkanten, varje meter ned till 
18 m djup. Vid mätning med inklinometer används en kalibreringsfaktorn som är starkt tempe
raturberoende. Eftersom temperaturen i inklinometerröret varierar mot djupet mellan ca 7 -
60 °C måste varje mätnivå korrigeras för sig. 

Fält 1 

Resultat från första mätningen under uppvärmningen visar på en rörelse inåt lagret som följdes 
av en utåtriktad rörelse vid det andra mättillfället, Figur 6.24. Därefter har jordrörelsen i 
huvudsak varit riktad in mot lagret med tillfälliga tillbakagångar. Den horisontella jordrörelsen 
är större i lagrets övre del. På I m djup mättes den till 22,4 mm vid den 4:e cykelns tempera
turtopp (59 °C i lagerkanten, mätomgång 11). 
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Absolut rörelse 
,;)(. +X. 

DRlFTCYKEL DRlFTFALL T(°C) MÄTOMGÅNG DATUM 
0 Referens ca 8 0 920123 ~·1 Värmning 27 1 920222 
1 Värmning 59 3 920511 
2 Avklingning 35 5 920831 
2 Värmning 52 7 921123 
2 Kylning 35 9 930406 
4 Kylning 59 11 940119 

Figur 6.24 Horisontell deformation (mm) i kanten av fält 1. Rörelse i positiv Y
riktning innebär en rörelse ut från lagret och tvärtom. X-riktningen 
sammanfaller med lagerkantens längdriktning. Temperaturen i lagerkanten 
på 6 m djup anges. 
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Fält 2 

I fält 2 har den horisontella jordrörelsen hela tiden varit riktad ut från lagret, Figur 6.25. Vid 
den sista mätningen uppgick den utåtriktade jordrörelsen på 3 m djup till 36 mm. Samma mät
tillfälle visade att jordrörelsen parallellt lagerkanten på 1-8 m djup uppgick till mer än 25 mm. 

mrn 10 D 10 20 30 LlO h?m 10 0 10 20 30 YD 
D +--+---+----+--+ 0 

Wl,1-

5 5 

Absolut rörelse 

DRIFTFALL T(OC) 
Referens ca 8 
Laddning 8 
Laddning 12 
Laddning 52 
Laddning 72 
Laddning 71 
Laddning 75 
Laddning 73 
Laddning 75 

MÄTOMGÅNG 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

DATUM 
920123 
920222 

+X 
+ 

+X 
t 

920519 
920724 
920831 
921002 
921123 
930119 
940119 

Figur 6.25 Horisontell deformation (mm) i lagerkanten,fält 2. Rörelse i positiv Y
riktning innebär en rörelse utfrån lagret och tvärtom. X-riktningen 
sammanfaller med lagerkantens längdriktning. Temperaturen i mitten av 
lagret på 6 m c(jup anges. 
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7. ENERGITEKNISK UTVÄRDERING 

7.1. Energi 

De uppmätta värmeförlusterna är mellanl 5-25 % större än de beräknade. Det finns flera fakto
rer som påverkar de uppnådda resultaten. 

• De uppmätta värmeförlusterna i fält 1 påverkas av driftsförhållanden och uppskattning av 
lagrets energiinnehåll. Omställning av driftfall är en kompromiss mellan att med säkerhet 
veta att lagret är fulladdad/tömt och att minimera lagrets förluster. Genom att i fält 1 
utnyttja överladdnings- och avklingningsenergi kan en del av värmeförlusterna nyttiggöras 
systemet. Genom att öka den aktiva kylningen på bekostnad av mindre naturlig avklingning 
kan förlusterna reduceras. 

• Datorberäkningarna baseras på ett cylindridkt lager medan det verkliga lagret är kubiskt 
och dessutom saknar 25 % av ansatt vertikal isolering. Detta medför att förlusterna i det 
verkliga fallet blir cirka 10 % större på grund av ett sämre förhållande mellan omslutande 
lagerarea och lagervolym (0,6 m-1) jämfört med det ideala förhållandet (0,55 m-1). 

• I datorberäkningarna har tabellvärden normalt använts som indata för lagermediets och 
isoleringens värmekonduktivitet, lagrets omslutningstemperatur med flera. De förra kan 
eventuellt vid senare tillfälle komma att ersättas med mera riktiga uppmätta värden. Lagrets 
omslutningstemperatur är svår att uppskatta på grund av temperaturgradienter och allt för 
gles instrumentering. En för låg angiven, och/eller en med tiden ökande värmekonduktivitet 
kan förklara en större uppmätt än beräknad värmeförlust. 

• Mätfel. 

Värmeförlusterna från ett litet högtempererat lager, i det aktuella fallet av storleksordningen 
7 5 %, är inte kommersiellt acceptabelt. Med ett stort lager på 40 000 m3 reduceras förlusterna 
till cirka 3 0 % av tillförd energi. I detta räkneexempel förutsätts en energiomsättning per år 
(~T = 40 °C) vid en medellagertemperatur på 70 °C. 

Orsaken är okänd till att de uppmätta förlusterna genom toppisoleringen på lager 2 är mindre 
än de beräknade. 

Det frysta lagret har förbrukat betydligt mer energi än beräknat. Under den inledande frys
ningsperioden har drygt 3 5 MWh förbrukats vilket skall ställas i relation till det teoretiska 
behovet på 16,5 MWh vid 10 % frysning av lagret. Merförbrukningen kan inte förklaras med 
stora energiförluster utan beror sannolikt på att mer än 10 % av lagervolymen frysts. Fram
grävning av is har visat att isvolymerna är ömsom större ömsom mindre än det teoretiska vär
det på cirka 0,7 meter i ekvivalent isvolymdiameter per markvärmeväxlare (n * (D2 I 4) * L = 
V, L = 10 m, V = 4 m3 beräknat som 10 % av total lagervolym 1000 m3 dividerat med 25 
markvärmeväxlare). 
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7.2. Temperaturer 

Efter en tids drift vid 70 °C lagertemperatur registrerades instabila temperaturvärden i mitten 
av värmelagren. Sex temperaturgivare byttes ut i fält 1 och 2 efter 1 års drift sedan det konsta
terats att de börjat "läcka" till jord, sannolikt på grund av att vatten trängt in. 

Den högsta temperaturen mättes i värmelagrens mellersta delar, på 3,5 och 6 m djup. Små 
ändringar av den tillförda effekten gav en snabb respons i en minskning eller ökning av den 
uppmätta temperaturen. 

Fiilt 1 

Temperaturen ökade kraftigt i början på grund av en hög effekttillförsel, se Figur 5.13. Tempe
raturen steg från 8 till 60 °C under ca 2 månader vilket motsvaras av gradienten 0,9 °C/dag. 
Temperaturen i lagret fick därefter ligga kvar kring 70 °C innan kylningen startades. Kylningen 
av fält 1 åstadkoms genom att värmeväxla mot kallt åvatten från Stångån. Under en månads tid 
minskade lagertemperaturen från 63 till 35 °C, eller ca 1 °C/dag. 

Med hjälp av temperaturgivare utanför lagret fås en uppfattning om hur snabbt temperaturfron
ten rör sig. Temperaturpåverkan, 1, 4 och 7 m utanför lagret, kunde märkas efter 1,5 veckor, 
10 veckor respektive ca 6 månader. 

För ett värmelager med cyklisk lagertemperatur kan avståndet till en temperaturstörning LlT 
utanför lagret översiktligt beräknas (N ordell 1991). Efter en cykel (inkl. an värmning, värmning 
och aktiv kylning) märks en temperaturpåverkan ca 6,8 m utanför lagret, se Figur 5.15, vilket 
kan jämföras med beräkningar som gav resultatet 6, I m. Temperaturfronten har alltså rört sig 
ca 10 % snabbare än förväntat, vilket kan bero på en underskattning av lerans värmelednings
förmåga. Uppmätt temperaturpåverkan utanför lagret motsvarar värmeledningsförmågan 1,27 
W/m°C, medan 1,0 W/m°C användes vid beräkningarna. 

Beräknat respektive uppmätt avstånd från fält 1 till en temperaturstörning LlT visas nedan. För 
beräkningarna antas värmeledningsförmågan till 1,0 W/m°C och temperaturstörningen sätts till 
0, 1 °C. Uppmätta värden har erhållits efter varje genomförd driftcykel, i samband med uppstart 
av värmningen för den efterföljande cykeln. Eftersom den bortre temperaturgivaren sitter 7 m 
från lagerkanten kan avståndet till en temperaturstörning endast grovt uppskattas genom att 
extrapolera temperaturgradienten bortom den punkten. 

Driftcykel beräknat avstånd uppmätt avstånd 
(m) (m) 

1 6, 1 6,8 
l* 6, 1 >7,5 
2 8,6 >8,1 
3 10,6 >8,7 

*) Driftcykel 1 inklusive en längre avklingningsperiod omkring 35 °C. 
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På motsvarande sätt kan temperaturstörningen 7 m från lagerkanten beräknas och jämföras 
med uppmätta värden. 

llT beräknad llT uppmätt 
Driftcykel 7 m utanför fält 1 

( oc) 
7 m utanför fält 1 

( oq 
1 0,05 1 
2 0,3 3 
3 0,6 5 

Jämförelsen visar att temperaturutbredning skett snabbare än vad som kunde förväntas utifrån 
beräkningar. 

Fält 2 

Uppvärmningen av fält 2 skedde stegvis vilket tydligt återspeglas i uppmätta temperaturer, se 
Figur 5.16. Temperaturen steg från naturlig marktemperatur 8 till 70 °C under ca 3,5 månader, 
ca 0,6 °C/dag. Temperaturen i lagret har därefter hållits konstant kring 70 °C. En temperatur
höjning 2 m utanför lagret erhölls efter ca 6 veckor. Det kan noteras att temperaturen i medel
tal är ca 4 °C högre på 12 m djup i lagret, det vill säga 2 m under lagret, än 2 m utanför lagret 
på 6 m djup. 

Fiilt4 

Efter ca 2 månader uppmättes temperaturen 0 °C 0,3 meter från slangen. Vid samma tidpunkt 
var temperaturen +0,3 °C i mitten av lagret. Trots att kyltiden förlängdes till 6 månader för
mådde inte kylmaskinens kapacitet att kyla ned jordvolymen närmast slangen under 0 °C. 
Kylan tillfördes istället omgivningen runt den frysta jordvolymen, vars temperatur sakta sjönk. 

Efterföljande värmning av lagret resulterade i små temperaturhöjningar, se Figur 5 .18. Störst 
temperaturhöjning noterades under lagret, på 11,5 m djup, från ca 0 till +3 °C. På det djupet 
påverkas temperaturen mest av omgivningstemperaturen under lagret än av värmningen i 
slangen. 

Efter den första tiningsperioden fungerade endast halva lagret, sedan flödet i det närmaste upp
hört i den ena slingan. En temperaturgivare var installerad i den lagerhalva som fortfarande 
fungerade efter den första cykeln. 

Under den andra cykelns frysningsperiod var temperaturen omkring 0 °C i lagret. I samband 
med efterföljande tining reducerades flödet till en början för att senare helt upphöra. Värmning 
av lagret kunde inte fullföljas och därmed erhölls ingen ökning av temperaturen. 
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7.3. Isoleringens termiska funktion 

Viirmeledning,~förmåga 

När det gäller isoleringens värmeledningsförmåga har temperaturskillnaden mellan tempera
turgivarna i isoleringen stor betydelse för beräkningen. Den övre temperaturgivaren på isole
ringens överyta påverkas, med liten fasförskjutning, i hög grad av utelufttemperaturen och fukt 
i fyllnadsmaterialet ovan isoleringen. Detta faktum måste beaktas vid utvärderingen. 

För utvärderingsperioden kan en tendens till ökande värmeledningsförmåga hos isoleringen 
märkas, se Figur 7. I. Värmeledningsförmågan hos den expanderade och extruderade isole
ringen har ökat med cirka 27 respektive 17 % per år, beräknat med utgångspunkt från klassade 
värden (se Tabell 4. I). Denna försämring kan jämföras med vad som normalt förväntas. 
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Figur 7.1 Uppmätt värmeledningsförmåga över hela isoleringen (2xl 00 mm) av 
e'Cpanderad (EPS) och e'Ctruderad (XPS) polystyrencellplast. 

Allmänt kan försämringen av isoleringen uppskattas genom att till det klassade värdet (t"kt) på 
värmeledningsförmågan lägga till en påslagsfaktor som beror av fukthalten bestämd vid så kal
lad doppning. För extruderad och expanderad isolering gäller därmed att värmeledningsförmå
gan förväntas öka till 0,049 respektive 0,033 W/m°C (),"p). I försöksfält ligger värmelednings
förmågan för den expanderade isoleringen under detta värde medan det för den extruderade 
isoleringen ligger över. Vid doppning tas emellertid ingen hänsyn till fuktupptagning på grund 
av ångdiffusion från ett värmelager. 

Vatteninnehåll 

I allmänhet antas att fukttransporten genom isoleringen enbart är beroende av ångtrycksgradi
enten. Transporten genom kapillärsugning och vattentryck är normalt mycket liten i denna typ 
av material. Partialtryckskillnaden för vattenånga ger upphov till en diffusion genom isole
ringen. För den extruderade cellplasten (XPS) gäller att gasombytet med omgivningen ökar ju 
äldre den blir, tillsatta drivgaser diffunderar ut samtidigt som luft diffunderar in. 
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Vattenkvoten för upptagna isolerprover bestämdes kort tid efter provtagningstillfället för att 
minska påverkan av fuktdiflusion. Resultat från bestämningar av vattenhalten beräknad som 
volymsprocent har varierat från några tiondels procent till några procent. Felkällor kan uppstå i 
samband med provtagning, hantering av isoleringsprover eller vid vattenhaltsbestämning i labo
ratoriet. En möjlig felkälla är fuktkondensation i sprickor som uppstår i samband med prov
tagning. Inneslutning av proverna i plast förhindrar inte helt ett fuktutbyte med omgivningen. 
Felavläsningar vid vägning i laboratoriet är mindre sannolikt. På grund av små prover med låga 
vikter och viktförändringar blir mätosäkerheten relativt stor. Följande förändringar föreslås för 
att om möjligt reducera uppkomsten av fel: 

- Utstansning med bättre lämpat verktyg för att undvika att provet spricker sönder. 
- Större prover används. 
- Provet utsätts så lite som möjligt för större temperaturförändringar (gäller främst vintertid). 
- Torkning i ugnstemperatur ca 70 °C (under längre tid). 

En tendens till ökning av isoleringens vattenhalt ses i båda fälten (Figur 5.21 och 5.22). Resul
tatet är emellertid varierande och några slutsatser kan inte dras beträffande skillnader i upp
tagningsförmåga för de båda typerna. 

Lägre vattenhalter hos isoleringen har erhållits i fält 1 än i fält 2. I fält 1 är temperaturgradi
enten mot omgivningen lägre vilket leder till mindre fuktdiflusion. 

7.4. Termiska egenskaper i mark 

Termiska egenskaper utvärderades inledningsvis med hjälp av 
- Uppmätt temperatur längs väldefinierad sektion och värmeflödet, (A). 
- Datorprogram Condsoil (A) plus formel (C) med uppgifter från rutinanalys av kolvprover. 
- Direkt mätning med termisk sond, (A). 

Beräkning av värmeledningsförmågan med hjälp av uppmätta temperaturer och värmeflöde har 
gett ökande värden på värmeledningsförmågan. En trolig felkälla är att den använda principen 
bygger på ett endimensionellt värmeflöde vertikalt genom lagret, medan det i själva verket är 
tredimensionellt. För beräkningarna användes uppmätt värmeflöde under isoleringen vilket 
sannolikt inte är representativt för värmeflödet i leran. Eftersom värmeflödet är större ut från 
lagrets sidor än genom toppytan har för höga värmeflödesvärden använts vid beräkningarna, 
vilket resulterat i en överskattning av värmeledningsförmåga. Metoden används inte längre för 
bestämning av markens värmeledningsförmåga i lagret (se SGI Varia 374). 

Beräkning av värmeledningsförmågan med datorprogram Condsoil visar på små variationer för 
3,5, 6 och 12 m djup, se Figur 7.2. Den beräknade värmeledningsförmågan skiljer sig för I m 
djup. Detsamma gäller för värmekapaciteten, se Tabell 5.7. 
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Figur 7.2 Värmeledningsförmågan i lera bestämd med datorprogram condsoil 
och termisk sond 

Resultaten från beräkningar av värmeledningsförmågan för 1 m djup varierade mellan 1, 12-
1,44 W/m°C. Beräkningsresultatet är starkt beroende av temperaturen när provet inte är vat
tenmättat, vilket ofta var fallet för det övre provet. Värmekapaciteten för samma djup varie
rade mellan 0,69-0,89 kWh/m3, °C. Medelvärden på värmeledningsförmågan för 3,5 och 6 m 
djup beräknas till 1,03 respektive 1,00 W/m°C. Motsvarande medelvärden på värmekapaci
teten för 3,5 och 6 m djup beräknas till 0,97 respektive 0,98 kWh/m3,°C. 

Högre värmeledningsförmåga har erhållits på 1 m djup än på större djup. Skillnaden beror på 
lägre porositet och vattenmättnadsgrad för det översta provet. Detta innebär att porvolymen är 
lägre (större volymandel korn) samtidigt som porerna innehåller en förhållandevis mindre 
mängd vatten. Den lägre porositeten leder till att värmetransporten till större delen sker via 
kornen och till högre värmeledningsförmåga hos materialet. 
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Oförändrad porositet men med en minskning av vattenrnättnadsgraden (uttorkning) skulle leda 
till lägre värmeledningsförmåga eftersom värmetransporten i porer till större delen skulle ske 
via luft. Den lägre porositeten på 1 m djup kompenseras inte av lägre vattenmättnadsgrad på 
samma djup. 

Skillnaderna i värmeledningsförmåga på djupet 1 meter beror främst på variationer i vatten
mättnadsgrad och porositet. Proverna från 1 m djup har varit fastare än prover från större djup 
och ibland innehållit sandkorn. 

I programmet finns en temperaturfunktion inlagd som tar hänsyn till inverkan av ångdiffusion 
om materialet inte är vattenmättat, ett högre värde på värmeledningsförmågan erhålls vid högre 
temperaturer. Om full vattenmättnad råder (ingen ångdiffusion) ger programmet samma värme
ledningsförmåga oberoende av temperaturen. 

Mätningar har utförts med en termisk sond, Tabell 5.8. Efter första mätningen inträffade ett 
sondbrott och en ny sond införskaffades. Utrustningen som inte använts tidigare och kräver en 
viss erfarenhet både för mätning och för analys av mätresultatet. 

Resultat från första mätningen vid ca 45 °C överensstämmer i stort med beräknade värden. 
Efterföljande mätningar med termisk sond har gett betydligt högre värden på värmelednings
förmågan än datorberäkningar med Condsoil, se sammanställning i Bilaga 5. 

Några eventuella uttorkningseffekter kan ännu inte märkas, baserat på laboratorieanalys av 
lerprover. 
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8. GEOTEKNISK UTVÄRDERING 

8.1. Temperaturpåverkan på leras geotekniska egenskaper 

Vatteninnehåll 

Provtagningar genomfördes i värmelagren vid ca 70 °C. I fält 2 genomfördes även provtag
ningar under den inledande uppvärmningen. Resultaten från geoteknisk rutinanalys ( densitet, 
vattenkvot, konflytgräns och skjuvhållfasthet) i laboratoriet har sammanställts i Bilaga 5. På 
grund av den höga temperaturen i värmelagren förväntades vattenkvoten och i viss mån även 
konflytgränsen minska med tiden åtminstone i lagrens övre delar. 

Resultat från geoteknisk rutinanalys på kolvprover från fält 1 och 2 visar på små förändringar 
av lerans geotekniska egenskaper. Det är svårt att se entydiga trender i någon riktning. Skill
naderna i resultat utesluter inte variationer på grund av naturlig spridning. Eventuella föränd
ringar av leran uppkommer efter lång tids drift. Utvärderingen innehåller för få observationer 
för att man ska kunna dra säkra slutsatser om eventuella förändringar av lerans geotekniska 
egenskaper. 

I fält 1 har små variationer av vattenkvoten erhållits, se Figur 6.1. I fält 2 kan en tendens till 
vattenkvotsminskning märkas under uppvärmningen, se Figur 6.2. Därefter har vattenkvoten 
ökat något. 

I fält 4 genomfördes en provtagning efter första tiningen nära den zon runt en markvärmeväx
lare som varit frusen. Den högre vattenkvoten kan bero på en vattentransport mot den frysta 
zonen till följd av uppkomna porundertryck vid frysning. Efter den andra tiningen genomfördes 
en provtagning i den zon som varit frusen vid en markvärmeväxlare. Den tidigare ofrusna ler
volymen hade deformerats kraftigt med uppluckring av leran som följd, därav den låga skjuv
hållfastheten. Den låga sensitiviteten tyder på att leran störts under frysnings- och tiningsför
loppet. 

Sl~juvltål(fasthet 

Vingsondering och dilatometerförsök utfördes i båda värmelagren vid ca 70 °C och i fält 2 
även under den inledande uppvärmningen. Resultaten har sammanställts i Bilaga 5. Skjuvhåll
fastheten förväntades variera med portrycket eftersom skjuvhållfastheten är direkt proportio
nell mot effektivspänningen i jorden (spänning mellan jordens fasta partiklar). Det vill säga 
ökar portrycket minskar effektivspänningen och därmed även skjuvhållfastheten. 

Undersökningar i laboratoriet visar på en minskning av skjuvhållfastheten vid uppvärmning till 
70 °C. Skjuvhållfastheten verkar minska vid uppvärmning för att senare öka till ursprunglig 
nivå, eller något högre än ursprungliga värden för leran. För att säkert kunna påvisa en trend 
avseende skjuvhållfastheten vid 70 °C i fält måste utvärderingen bygga på fler sonderingar efter 
längre tids drift av anläggningen. 

Efter den första uppvärmningen till ca 70 °C i fält 1 hade skjuvhållfastheten minskat, Figur 6.3-
6.4. Vid efterföljande undersökningar uppmättes högre värden på skjuvhållfastheten, i nivå 
med eller något högre än referensvärden. 
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Under uppvärmningen av fält 2 visade vingsondering och dilatometerförsök på en minskning av 
skjuvhållfastheten med ökande temperatur, Figur 6.5-6.6, vilket också överensstämmer med 
resultat från ett parallellt projekt där laboratorieförsök har utförts på uppvärmd lera i triaxial
apparat (Bergenståhl 1993 ). I laboratoriet minskade skjuvhållfastheten för den här typen av 
lera med ca 30 % vid uppvärmning från 7 °C till 70 °C. 

Undersökningar utförda efter uppvärmningen har givit högre värden på skjuvhållfastheten. 

8.2. Portrycksförändringar 

Temperaturökning ger upphov till en expansion av partiklar och parvatten och uppkomsten av 
ett porövertryck. På motsvarande sätt minskar portrycket vid en temperatursänkning. I den 
teoretiska modellen antogs partrycket i stort vara direkt proportionell mot temperaturen, dock 
med en avtagande tendens med tiden. 

Fält 1 

I Figur 8.1 visas parövertryck och temperatur i fält 1. Där ett parövertryck råder i leran startar 
en konsolideringsprocess som strävar efter utjämning av det uppkomna parövertrycket. Hur 
snabbt leran konsoliderar beror av dräneringsförhållanden. 

Inledningsvis märks en skillnad i portrycksökning på olika djup i värmelagren. Partrycket 
ökade snabbare mot djupet, vilket sannolikt beror på att vertikaltrycket är större mot djupet. 
Eventuellt skulle skillnader i portrycksgradient kunna bero på förekomsten av dränerande 
skikt. Från sonderingar har det tidigare konstaterats att det inte finns några dränerande skikt. 

I fält 1 ökade partrycket kraftigt i början, så länge temperaturgradienten i lagret var tillräckligt 
hög, för att sedan minska. Maximala parövertryck registrerades för 3,5, 6 och 9 m djup till ca 
10 kPa, 20 kPa respektive 47 kPa. 

I samband med kylningen av fält 1 sjönk temperaturen snabbt vilket resulterade i en kraftig 
nedgång av uppmätta partryck. Kylningen av lagret gav upphov till ett negativt parövertryck, 
beroende på en kompression av parvatten och att en viss konsolidering redan ägt rum. 
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Figur 8.1 Porövertryck och temperatur på 6 och 9 m ffiup i_fiilt 1. Porövertrycket 
har uppskattats ut~från mätningar dels i öppna rör dels av elektriska 
portrycksmiitare. 

Vid en jämförelse mellan de automatiska portrycksmätarna och de öppna rören märks en för
dröjning av portrycksutvecklingen. Det beror på att en relativt stor vattenvolym måste sättas i 
rörelse vid en tryckändring i de öppna rören. De öppna rören visar i regel lägre partryck än de 
automatiska portrycksgivarna, vilket beror på att man vid cykliskt varierande temperatur går 
miste om portryckstoppar vid en manuell mätning. 

Jämförelser mellan manuell mätning av elektriska portrycksmätare och öppna rör (Tabell 6.2) 
under en begynnande uppladdningsperiod visar också lägre partryck för de öppna rören. 

Större parövertryck uppmättes nära fältet, där temperaturen är högre, än på längre avstånd 
ifrån fältet, se Figur 8.2. 
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+++ Pvt 6 m, kanten 12 = Temp 6 m, kanten 
f:,,f:,,f:,, Pvt 6 m, 1 m utanför 1= Temp 6 m, 1 m utanför 
��� Pvt 6 m, 4 m utanför 4 = Temp 6 m, 4 m utanför 

*** Pvt 6 m, 7 m utanför 7 = Temp 6 m, 7 m utanför 

Figur 8.2 Portryck (absolutnivå) och temperatur på 6 m r(iup i lagerkanten och 
utanför fält 1. 

Fält 2 

Den stegvisa uppvärmningen av fält 2 återspeglas i uppmätta temperaturer. Portrycket i sin tur 
följer temperaturutvecklingen och stegvisa ökningar kan märkas även här, se Figur 8.3. När 
temperaturen stabiliseras börjar portrycket att sjunka samtidigt som vatten pressas ut. Efter 
den inledande uppvärmningsfasen minskade porövertrycket och vid utvärderingsperiodens slut 
mäts lägre portryck än vid dess början. Detta beror sannolikt på att vatten pressats ut ur lager
volymen och på den konsolidering av leran som ägt rum. 
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Figur 8.3 Portryck och temperatur på 6 och 9 m djup i fält 2. Porövertrycket 
har uppskattats ut~från mätningar dels i öppna rör dels av elektriska 
portrycksmätare. 

Maximala porövertryck registrerades för 6 och 9 m djup till ca 28 kPa respektive 40 kPa. 
Högre porövertryck registrerades i fält 1 än i fält 2 på 9 m djup på grund av en snabbare upp
värmning av fält 1. 

Resultat från manuell mätning av elektriska portrycksmätare och öppna rör skiljer flera kPa. 
Resultaten borde inte skilja eftersom temperaturen i lagret är i det närmaste konstant och inga 
snabba portrycksförändringar kan förväntas. Skillnaderna beror förmodligen på svårigheter att 
mäta vid stora temperaturgradienter mellan lagret och omgivningen. 

Fält4 

I fält 4 registrerades portrycken på 6 m djup och under lagret på 11,5 m djup ca 0,3 m (i plan) 
från en slang. Portrycket mättes också inledningsvis manuellt med elektrisk portrycksgivare i 
mitten av lagret på 6 m djup, se Figur 6.11. Frysning av lercylindern närmast markvärmeväxla
ren leder till en volymökning när vatten omvandlas till is. Volymökningen ger upphov till en 
portrycksökning (Adolfsson et al 1985). 

På 6 m djup kan en mindre portrycksökning märkas i början av frysperioden. En portrycks
ökning kan uppstå på grund av en volymförändring vid frysning närmast slangen, vilken till viss 
del kompenseras av en minskning av porvattnets volym till följd av temperatursänkningen i 
lagret. 

När temperaturen i leran började närma sig 0 °C sjönk portrycket närmast slangen. Minsk
ningen av portrycket sammanföll med naturliga portrycksvariationer uppmätta i referensytan 
men den kan också bero på att ett undertryck bildats i den frusna leran. 
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8.3. Hävning/sättning 

Enligt försök i laboratorium uppträder en hävning inledningsvis när temperaturen i jorden ökar. 
Hävningen beror av att lerpartiklar och porvatten expanderar vid förhöjd temperatur. Ett por
övertryck uppkommer som utjämnas när vatten pressas ut och följden blir att jorden sätter sig. 
När temperaturen minskar sker på motsvarande sätt en kompression som resulterar i sätt
ningar. Sättningarna antas i första hand helt följa portrycksutvecklingen, med en något 
avtagande trend. Figur 8.5 visar sättningsutvecklingen i mitten av de varma lagren. 

Fält 1 

Initiellt registreras en hävning i fält l som övergår till en sättning. Lagret expanderar så länge 
temperaturgradienten är tillräckligt hög. Hävningen av lagret uppmättes till 5 mm. När leran 
sedan konsoliderar för uppkomna porövertryck börjar lagret att sätta sig. Sättningen mättes 
som mest till 62 mm. 

Enligt den uppställda hypotesen beräknades hävningen till 45 mm och sättningen till 70 mm 
(Lehtmets et al 1992, Figur 3). Hypotesen är emellertid gjord för en cykling av lagertempera
turen på mellan 40 och 80 °C, vilket till viss del förklarar de högre värdena för den vertikala 
deformationen. 

Sättningen följer temperaturen eller mera korrekt de portrycksförändringar som temperaturen 
ger upphov till. Sättningshastigheten ökade kraftigt i samband med uppstart av kylningen av 
fält 1 på grund av en snabb nedgång i temperatur som resulterade i en kompression av lager
volymen (porvattnet). 
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Figur 8.5 Tota/sättning och temperatur på 6 m f!jup i mitten av.fält 1 och 2. 
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Fält 2 

Fält 2 uppvärmdes långsammare än fält 1 vilket haft betydelse för sättningsförloppet. Inled
ningsvis registreras en liten hävning och därefter endast sättning. Den stegvisa uppvärmningen 
av lagret återspeglas i den uppmätta sättningskurvan. I takt med att porövertrycken i lagret 
minskar avstannar sättningen och efterföljande sättning kommer sannolikt endast att bero av 
krypning. Sättningen av fält 2 mättes till 80 mm. 

Jämförelser mellan automatisk sättningsmätare och resultat från horisontalslangsmätning i mit
ten av lagren visar relativt god överensstämmelse, Figur 8.6 och 8.7. Den automatiska sätt
ningsmätaren i fält 1 registrerade som mest 62 mm sättning och från mätning av horisontalslang 
erhölls 64 mm en cykel tidigare. I falt 2 visar horisontalslangen i medeltal ca 10 mm större 
sättning än den automatiska sättningsmätaren. Vid den senaste mätningen av horisontalslangen 
mättes sättningen till 73 mm. 

Skillnaden i resultat från mätning av horisontalslang och automatisk sättningsmätare beror 
bland annat på läget för horisontalslangen respektive sättningsmätaren. Horisontalslangen 
installerades på en meters djup i leran, över en rad med markvärmeväxlare. Sättningsmätaren är 
installerad mellan rader av markvärmeäxlare och mäter sättningen av lervolymen, under sand
fyllningen. 

Noggrannheten vid mätning av horisontalslang blir något sämre vid hög temperatur än vid 
normala temperaturförhållanden. Det beror främst på att horisontalslangen måste vattenspolas 
under mätningen, vilket medför att mätslangen rör sig något vid avläsningen. 
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Figur 8.6 Sättning i mitten av.fält 1. Jämförelse mellan automatisk sättningsmätare 
och manuella mätningar av horisontalslang. 
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Figur 8. 7 Sättning i mitten av.fält 2 . .län~förelse mellan automatisk sättningsmätare 
och manuella mätningar av horisontalslang. 

Utanför fält 1 avtar sättningens storlek med ökande avstånd från lagret på grund av mindre 
temperaturpåverkan, se Figur 6 .13. 

Fält4 

I början av frysperioden visar resultaten från mätning av en bälgslang större sättningar i lagrets 
övre 3 metrar och inga deformationer av lagrets nedre delar, Figur 6.21. Efter två månaders 
frysdrift uppmättes istället en svällning av lagrets övre delar. Svällningen sammanföll med att 
temperaturen i lagret började närma sig 0 °C och beror förmodligen på en volymförändring i 
samband med att fritt vatten i porerna fryser. Vid frysperiodens slut uppmättes en svällning på 
större djup, i lagrets övre 8-10 metrar. Bälgslangen deformerades kraftigt under den första 
tiningsperioden och har sedan dess inte gått att mäta. 

En hävning av lagret konstateras också från mätning av horisontalslang, Figur 6.20. Horison
talslangen är placerad mellan två markvärmeväxlarrader på ca 0,5 m djup. I det området har 
jorden inte varit frusen utan sättningen beror på deformationer av den fryspåverkade jorden i 
horisontalslangens närhet. Sättningen uppmättes till som mest 0,4 m vilket kan jämföras med 
gropar ovanför markvärmeväxlarna som var ca 2 m djupa innan uppgrundning. 
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Figur 8.8 Max:imal sättning från mätning av horisontalslang och temperatur 
i mitten av fält 4. 

Tidigare ofrusen jord deformeras kraftigt vid en efterföljande upptining. Frysningen ger upp
hov till en volymförändring, jorden ökar i volym i takt med att porvatten fryser till is. Det fria 
vattnet i porerna fryser först och islinser bildas som växer i takt med att temperaturen sjunker. 
När temperaturen minskar ytterligare påverkas även det vatten som är bundet till partiklarna. 
Bindningar mellan porvatten och lerpartiklar bryts sönder. När sedan jorden tinas kan inte de 
här bindningarna återskapas och följden blir att jorden kollapsar. Vatten och partiklar separe
rar. En fri vattenvolym erhålls i den övre delen i vilken partiklar sedimenterar. 

Med referens till laboratorieförsök (Vähäaho 1989) kunde 25 % deformation förväntas av den 
fryspåverkade jorden. Frysningen blev lokalt mer omfattande än vad som avsetts. En större del 
omkring markvärmeväxlarna frystes samtidigt som leran runt förbindelseslangen mellan varje 
markvärmeväxlare till stor del frystes. Förloppet kan följas i Bilaga 2 "Fält 4 - frysning och 
tining av lager". I brunnar genom torrskorpan mättes omkring 3 m sättning vilket motsvarar ca 
30 % av lagerdjupet. Gropar i markytan var drygt 2 m djupa, vilket motsvarar ca 25 % av den 
fryspåverkade lerpelaren omkring markvärmeväxlaren. 

Under tiningen vidgades och uppgrundades groparna, när material längs kanterna föll ned i de 
vattenfyllda groparna. Groparna blev mer sammanhängande och avlånga till formen och dess 
lägen sammanföll i stort med de rader längs vilka slangarna installerats. Storleken på sättning
arna överensstämmer i stort med uppställda hypoteser, medan marken efter frysperioden för
väntades vara mer intakt. 

En följd av de stora sättningarna var att betongbrunnarna i lagret sjönk ned i de avlånga gro
parna. Efter den inledande tiningsperioden var flödet i en slinga starkt begränsat sannolikt på 
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grund av att slangen veckats. Efter genomförd andra fryscykel i samband med upptiningen för
sämrades även flödet i den slinga som återstod. Driften avbröts sedan flödet upphört helt. Ett 
veck kan ha bildats antingen av nedfallande lermassor från sidorna eller av att någon av 
betongbrunnarna sjunkit ned och vilar på slangen. En tredje orsak kan vara att slangen helt 
enkelt deformerats till följd av sättningarna. 

Avvägning av de diken som bildats visar att sättningen är störst i mitten och i den del av lagret 
som fungerat under båda fryscyklerna, Figur 6.18. Det beror på att leran där har utsatts för 
störst fryspåverkan genom att kylainlagring sker med början i mitten och sedan ut mot lagrets 
kanter. Även flödesriktningen i slingorna kan ha haft en viss betydelse. Störst sättning samman
faller i stort med läget för markvärmeväxlarna. 

8.4. Deformationer i horisontalled 

En temperaturhöjning ger upphov till en expansion och vertikal hävning av jordvolymen. På 
motsvarande sätt förväntas expansionen även ske horisontellt. 

Fält 1 

I fält 1 övergick den horisontella rörelsen, efter ett inledningsskede, till att i huvudsak ske inåt 
lagret samtidigt som sättningar uppstod i lagret, se Figur 8.9. 

Efter ca 1,5 cykler ser den horisontella rörelsen ut att följa temperaturen. Vid kylning sker en 
utåtriktad j ordrörelse från lagret och vid värmning en jordrörelse inåt lagret. Kylningen resulte
rar i en kraftig sättning som är störst i lagrets övre del. Sättningen åstadkommer ett tryck mot 
sidorna vilket resulterar i en utåtriktad rörelse i lagerkanten. 
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Figur 8.9 Horisontell deformation och temperatur på 6 meters c(jup i kanten av fält 1. 
Rörelse i negativ Y-riktning innebär en rörelse inåt lagret. 
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I Figur 8.10 visas den horisontella deformationen vinkelrätt lagerkanten. Parallellt med lager
kanten uppmättes en mindre rörelse som är svår att förklara, se Figur 8.11 
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Figur 8.10 Horisontell deformation.for olika c{jup ifiilt 1. Jordrörelse i positiv Y
riktning innebär en horisontell rörelse vinkelrätt från lagret. 
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Figur 8.11 Horisontell deformation parallellt med lagerkanten för olika c{jup i_fiilt 1. 
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Fält 2 

I fält 2 har, i motsats till fält 1, den horisontella deformationen hela tiden varit utåtriktad, Figur 
8.12. En utåtriktad rörelse till följd av uppvärmning överensstämmer med resultat från labora
torieförsök med uppvärmd lera. I fältet mäts en kontinuerlig sättning som alltså sammanfaller 
med en utåtriktad jordrörelse i lagerkanten. 
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Figur 8.12 Horisontell deformation och temperatur på 6 meters r!iup i kanten avfält 2. 
Rörelse i positiv Y-riktning innebär enjordrörelsefrån lagret. 

Horisontell deformation vinkelrätt och parallellt med lagerkanten visas i Figur 8. 13 och 8 .14. I 
fält 2 är jordrörelsen i det närmaste lika stor i både x- och y-riktningen. En möjlig förklaring är 
att laddningen av lagret sker genomgående från den bortre lagerkanten (lagret kantrar). 
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Figur 8.13 Horisontell deformationför olika r!iup,fält 2. Jordrörelse i positiv Y
riktning innebär en horisontell rörelse.från lagret. 
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Figur 8.14 Horisontell de.formation parallellt med lagerkanten.för olika r!iup i_fiilt 2. 

En sättning av lagren sammanfaller (i fält 1 efter en tids drift) med en utåtriktad horisontell 
deformation. I fält 1 sammanföll inledningsvis en sättning av lagret, i samband med den första 
kylningen, med en inåtriktad rörelse. En tänkbar förklaring är att lagret, vid den initiella värm
ningen, enbart expanderar uppåt vilket ger utrymme åt en inåtriktad rörelse i lagerkanten. 
Sättningshastigheten är störst i mitten av värmelagret och avtar mot kanterna. När sättningen 
kommer igång följer röret med sättningen som är riktad mot lagermitt. 
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9. PRAKTISKA ERFARENHETER 

9.1. Drift 

- Anläggningen har fungerat utan större problem. Driftsändringar är lätta att genomföra och 
anläggningen har kunnat drivas som planerat. 

- K ylmaskinen för frysning av fält 4 stannade vid ett par tillfällen varvid en mekanisk flödes
vakt byttes ut. Flödesvakten täckte inte det aktuella flödesområdet. 

- Två trasiga flödesmätare har bytts ut av leverantören. 

- Inledningsvis fungerade inte extern kylanslutning från Stångån på grund av felaktigt pump-
val i kombination med alltför idealiserat beräkningsunderlag. Befintlig pump i energicentra
len ersattes med en dränkbar länspump. Även länspumpen ersattes med annan modell på 
grund av driftsstörningar hos pumpen förorsakade av kontinuerlig vattenkontakt hos tät
ningselement i kombination med intermittent drift. Tätningselementet svällde och nöp runt 
pumpaxeln. 

- Pump till pannkresten plockades isär sedan den stannat. En beläggning på pumphjulet kon
staterades. 

- Flödet i olika rörkretsar och i slingorna har kontrollerats och i vissa fall justerats vid ett par 
tillfällen. 

- Analys av pannvattnet visade att syrehalten var låg, det vill säga ingen skadlig syrediffusion 
genom PEX-slangarna. 

- Frysning av fält 4 blev lokalt mer omfattande än vad som avsetts. Det var svårt att få en 
uppfattning om leran närmast slangen verkligen frusit. Några tiondels minusgrader registre
rades samtidigt som temperaturen i mitten av lagret närmade sig O °C. 

- Stora sättningar (2 m) erhölls i lagret i samband med upptiningen, vilket resulterat i att flö
det i den ena slingan starkt begränsades efter den första tiningscykeln. Slangen har troligen 
veckats av nedfallande lermassor eller av betongbrunnar som sjunkit ned i leran. Något 
läckage har inte konstaterats. Efter att den andra tiningscykeln genomförts upphörde även 
flödet i den resterande slingan. Fält 4 stängdes av i augusti 1993 och temperaturen i lagret 
har därefter fått återgå naturligt. 

- Sättningarna i fält 4 resulterade i att en bälgslang och ett rör till en portrycksmätare defor
merades så att de inte längre går att använda. 

- Råttor har tagit sig in i containern, som inhyser energiförsörjningscentralen, och gnagt av 
delar av slangarnas isolering. Betydelsen av detta bedöms som liten. I kylledningen har alger 
och mindre fiskar lyckats ta sig in vid intaget i ån. Silar i kylledningens anslutning i con
tainern har därför rensats med jämna mellanrum vid kyldrift. 

- Flera mindre läckage har uppstått i skarvar hos energianläggningen som tätats efter hand. 
Felfrekvensen har ökat vilket är oroväckande. 
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9.2. Mätningar och undersökningar 

Avsikten var att utföra mätningar och undersökningar med befintliga geotekniska mätmetoder 
trots begränsade erfarenheter från en tillämpning vid hög temperatur. Mätmetoder och under
sökningsförfarande anpassades till viss del till den höga temperaturen. 

Mätningar 

- Mätgivare för sättningsmätning i horisontalslang är temperaturkänslig. Mätningen kräver 
spolning av horisontalslangen före och under mätningen för att temperaturen ska bli så jämn 
som möjligt. Merarbetet med spolning gör att mätningen tar längre tid än planerat samtidigt 
som noggrannheten hos mätresultatet biir något sämre på grund av att mätslangen rubbas av 
vattenflödet. 

- Efter ett års drift bestämdes att partrycket i öppna rör skulle mätas varje månad istället för 
var tredje månad enligt den ursprungliga planeringen. Detta för att kunna jämföra med 
resultat från det automatiska systemet och samtidigt få en kontroll av tillförlitligheten hos de 
automatiska portrycksgivarna. 

- Senare beslutades att nollvärdet för de automatiska portrycksmätarna skulle justeras upp
skattningsvis varannan månad, på grund av att den höga temperaturen ger upphov till en 
nolldrift. De galvade rören till portrycksmätarna spolades med jämna mellanrum på grund av 
att zinkoxid fälls ut inuti rören. Fällningen försvårar kontakten mellan tryckgivaren och 
filterspetsen. På grund av begränsade resurser prioriterades underhållet av portrycksmätarna 
i mitten av värmelagren. 

- För att följa temperaturfrontens utbredning utanför fält 2 mättes temperaturen med termisk 
sond vid de tillfällen då mätning av värmeledningsförmågan i lagret var planerad. Resultaten 
jämförs med temperaturutbredningen utanför fält 1. 

- De automatiska sättningsmätarna har fungerat utan anmärkning. Det kan påpekas att dessa 
reagerar även för lufttrycksvariationer. 

Utrustning 

- Efter en tids drift vid 70 °C registrerades instabila temperaturvärden. Temperaturgivare på 
3,5, 6 och 9 m djup i mitten av fält 1 och 2 totalt sex stycken fick bytas ut sedan man kon
staterat att de börjat "läcka" till jord. En skada på kablage kan ha uppstått i samband med 
neddrivningen som förvärrats vid den höga temperaturen. De nya temperaturgivarna är för
sedda med en mer temperaturtålig kabel och fuktskydd av silikon. De installerades inuti 
plaströr som fylldes med slurry. 

- Bälgslangar av plast för sättningsmätning deformerades efter en längre tids användning vid 
hög temperatur så att de blev obrukbara. Bälgslangar i mitten av värmelagren ersattes av tre 
peglar för sättningsmätning på 3 och 6 m djup i fält 1 och på 6 m djup i fält 2. De nyinstalle
rade peglarna avvägs två gånger per år. 
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- Flera portrycksgivare har bytts ut eller reparerats på grund av den höga temperaturen. Felet 
hos portrycksgivarna har inte varit entydigt, ibland har tryckgivaren gått sönder ibland andra 
elektroniska komponenter. De upprepade problemen gör att det är alltför resurskrävande att 
upprätthålla den automatiska registreringen av portrycket. I fortsättningen mäts portrycket 
enbart manuellt. 

- Minst en av två portrycksgivare i fält 4 slutade att fungera efter den inledande frysningen. 
Avsikten var att mäta portrycket strax utanför den fryspåverkade zonen runt en mark
värmeväxlare men det fryspåverkade området blev större än förväntat vilket förmodligen 
ledde till att portrycksgivarna frös sönder. 

- Frysfronten har inte kunnat observeras i de alternativa tjälgränsmätarna. Förmodiigen på 
grund av konvektion i slangen som innesluter den temperaturkänsliga vätskan. 

- Kablar ovan markytan till en värmeflödesmätare under isoleringen i fält 2 skadades av djur, 
trots att den täcktes av ett skyddande plaströr. Kontroll av värmeflödesmätaren visade att 
noggrannheten fortfarande är tillfredsställande. 

Undersökningar 

- I värmelagren är slangarna installerade med centrumavstånd en meter vilket ställer krav på 
noggrann utsättning av provtagnings- och sonderingspunkter. Den täta förekomsten av 
slangar och givare ställer också större krav på personalen som utför undersökningarna. 

- Vid sonderingar och provtagningar görs ett hål genom isoleringen som lagas efter slutförd 
undersökning. Isolering skärs ut motsvarande det upptagna hålet och glipor tätas med 
polyuretanskum. 

Miitsystem 

- De uppritningsprogram som följde med datainsamlingsenheten är inte tillräckligt flexibla för 
våra ändamål. Data måste kunna bearbetas innan de presenteras i diagramform och dia
grammen måste layoutmässigt kunna ändras för enhetlig och tydlig presentation. Vid upp
ritningen ska värden från olika loggrar kunna behandlas i samma diagram. Nya upprit
ningsprogram tillverkades för dessa ändamål. 

- Kompletterande system har använts för mätning av portryck och sättningar. Det har gett en 
säkerhet när det gäller att bestämma tillförlitligheten hos de erhållna mätvärdena. Termiska 
egenskaper bestäms med ett antal kompletterande mätmetoder varav en mätmetod, baserad 
på mätning av vertikalt värmeflöde och temperaturer, har givit felaktiga resultat. 

- I anslutning till det automatiska mätsystemet sitter en kopplingsplint för manuell avläsning 
av temperaturgivarna. En kontroll av temperaturgivarna är möjlig genom att automatiskt 
registrerade temperaturvärden kan jämföras med manuella temperaturvärden. Det ger ett 
skydd mot att felaktiga temperaturvärden från den automatiska registreringen används vid 
utvärderingen. 
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10. KOSTNADER 

10.1. Investering och drift av anläggning 

Investering och drift av försöksfältet finansieras genom experimentbyggnadsstöd från Bygg
forskningsrådet (BFR). Experimentbyggnadsstödet omfattar 3 765 kkr, 1 975 kkr för investe
ring och 1 790 kkr för drift och funktionskontroll av anläggningen. 

Från byggnationen finns ett investeringsunderskott på 255 kkr. 

Budget drift 9202-9301 
kkr 
505 

Energikostnad/ elförbrukning 
Arbetskostnad 
Övrigt: resor, hyror, utrustning 
Utfall 9202-9301 

190 
335 

55 
580 

Budget drift 9302-9401 400 

Energikostnad/elförbrukning 
Arbetskostnad 
Övrigt: resor, hyror, utrustning 
Utfall 9302-9401 

110 
145 

55 
310 

Balans +15 

Kostnader för att driva anläggningen har följt budget efter två års drift. 

Driftsunderskottet från det första driftsåret berodde till stor del på oförutsedda kostnader för 
reparation och inköp av nya portrycksmätare och temperaturgivare. Problemen åtgärdades 
genom att temperaturgivare byttes ut och genom att alltmer övergå till att mäta portrycket 
manuellt. Andra driftsårets överskott beror främst på lägre kostnader för förväntade drifts
störningar. 

I samband med avslutad utvärderingsperiod 9501 kommer tilläggsmedel att sökas från BFR 
dels för fortsatt drift och utvärdering av anläggningen under ytterligare tre driftsår, dels för 
ackumulerade investerings- och driftsunderskott. 
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10.2. FoU-verksamheten 

FoU-verksarnheten finansieras genom gemensamt ramprogram mellan BFR och SGI. Total 
budget för tre driftsår var ursprungligen 440 kkr vilket senare utökades till 640 kkr. 

kkr 
Budget 9202-9301 230 

Arbetskostnad, mät- och undersökningar i fält 
(inkl. hyror för utrustning och transporter) 
Arbetskostnad, bearbetning och utvärdering 
av resultat 
Laboratoriearbeten 
Utfall 9202-9301 

245 

170 

30 
445 

Budget 9302-9401 150 

Arbetskostnad, mät- och undersökningar i fält 
(inkl. hyror för utrustning och transporter) 
Arbetskostnad, bearbetning och utvärdering 
av resultat 
Laboratoriearbeten 
Utfall 9302-9401 

65 

40 

15 
120 

Balans -185 

Kostnadsläget visar på ett underskott av 185 kkr för FoU-verksamheten. 

Underskottet från det första driftsåret berodde till större delen på merarbete med insamling av 
mätdata (trasiga portrycksmätare och temperaturgivare), högre kostnader för fältundersök
ningar än förutsett och mer omfattande datorarbete för utvärdering av mätresultaten. Inled
ningsvis gjordes också en omplanering av FoU-programmet. Merkostnader förväntas inte i 
framtiden sedan rutiner för datainsamling och hantering av resultaten tagits fram och antalet 
mät- och undersökningstillfällen minskats. Underskottet täcks genom beslut om tilläggsanslag 
från gemensamt ramprogram mellan BFR och SGI. 
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11. FRAMTIDA VERKSAMHET 

Erfarenheter efter två års drift av försöksfältet ligger till grund för ändringar av drift, instru
mentering samt mät- och undersökningsprogram. Tidplaner för kommande års mätningar och 
undersökningar återfinns i Bilaga 3. 

11.1. Förslag till ändringar av drift och instrumentering 

Dr~fi 

Försöksfältet är planerat att drivas i tre år. Fält I och fält 2 kommer att drivas som planerat 
under det tredje driftsåret. Två cykier genomförs i fait i meHan 35 och 70 °C och i fält 2 håils 
temperaturen konstant omkring 70 °C. De positiva resultaten tillsammans med att flera frågor 
finns att besvara gör det intressant att driva försöksfältet vidare efter tre år. Under våren 1994 
utarbetas ett program för den fortsatta driften att användas som underlag för en fortsättnings
ansökan. 

Driften av fält 4 har avbrutits. Stora sättningar (2 m) erhölls i lagret i samband med tiningen av 
den frysta leran. De stora deformationerna i lagret har skadat slangarna. Efter den första tinings
cykeln var flödet i den ena slingan starkt begränsat och flödet upphörde helt i båda slingorna 
sedan en andra tiningscykel genomförts. Sannolikt har veck uppstått på slangen. Fält 4 kommer 
att rivas och ytan återställs till ursprungligt skick. 

En noggrannare vattenanalys kommer att genomföras för att undersöka orsaken till det ökande 
antalet läckagetillfällen i energianläggningen. 

Instrumentering 

Ingen komplettering av mätutrustning i försöksfältet föreslås. 

11.2. Förslag till ändringar av mät- och undersökningsprogram 

Inga fler mätningar, provtagningar eller sonderingar kommer att utföras i fält 4. 

Under det andra driftsåret uppstod omfattande problem med de automatiska portrycksmätarna. 
Flertalet portrycksmätare gick sönder efter en längre tids drift. De upprepade problemen gör 
att det är alltför resurskrävande att upprätthålla en automatisk registrering av portrycket. Fort
sättningsvis kommer portrycket enbart att mätas manuellt. 

En möjlig felkälla till varierande fukthaltsbestämningar hos isolerprover är sprickor i proven. 
Prover av isoleringen skärs ut med ett bättre anpassat verktyg. 

Bestående förändringar av lerans egenskaper på grund av temperaturpåverkan kan förväntas 
efter lång tids drift därför görs inga ändringar i programmet för provtagningar och sonderingar. 
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Drift av fält 4 

Fält 4 simulerar ett lager för kombinerad värme/kylalagring. Avsikten var att variera tempera
turen omkring fryspunkten (ca -5/5 °C) med 2 cykler per år. 

På nedanstående sidor visas resultat från mätkontroller av den frysta jordens utbredning och de 
vertikala deformationerna i lagret samt foton från den inledande frysningen och efterföljande 
tining. 

920304 
Frysning av lagret startas. 

920925 

Frysningen av lagret avslutades med kvarstående cirkulation. Tre dagar tidigare kunde man 
tydligt se att området närmast slangen frusit till is i de betongbrunnar som placerats genom 
torrskorpan, se foto nr 1. 

Frysningen hade pågått längre än planerat utan att flera frysgrader registrerats i lagret. Efter ca 
6,5 månaders frysdrift visar temperaturgivare mitt i lagret -0,2 °C och på ca 0,3 meters avstånd 
från en markvärmeväxlare knappt -1 °C. 

Hur stor del som verkligen frusit runt markvärmeväxlarna kontrollerades genom att man lät 
gräva upp runt en markvärmeväxlare i mitten av lagret och i dess ytterkant. Det frysta området 
runt en markvärmeväxlare i mitten mättes till 0,6 m x 1,0 m och runt en markvärmeväxlare i 
den yttre slangraden till 0,25 m x 0,55 m, se nedan. 

921009 
Värmning av lagret startades. 

I takt med att temperaturen i lagret ökade och den frysta jorden tinade bildades gropar på plat
sen för nästan varje markvärmeväxlare. Groparnas ungefärliga djup och läge undersöktes vid 
två tillfällen, se nedan. Vid det första tillfället (921027) mättes djupet i en brunn i mitten av 
lagret till 3, 1 m och i groparna till 0,8 - 1,2 m. Vid det andra tillfället (921111) hade groparna 
ökat i omkrets. Djupet i en brunn mättes till 3, 1 m och i groparna varierade djupet mellan 
1,5 - 2,2 m. Se också foto nr 2, uppmätning av djupet i en brunn, och foto nr 3, en översikts
bild, båda från början av november 1992. 

Groparnas utbredning ökade successivt i takt med att material längs kanterna föll ut, se foto 
nr 4 (från 930119). Jämför gärna med foto nr 3. 

De stora deformationerna i lagret ledde till att flödet i den ena slangen i det närmaste ströps. 
Under den efterföljande driftscykeln fungerade endast halva lagret. 

930129 
Värmning av lagret avstängdes med kvarstående cirkulation. En andra frysperiod förbereddes. 
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930208 
Frysning av fält 4 startades. På grund av problem med kylmaskinen stod den stilla under kor
tare perioder. En flödesvakt fick bytas ut och vid ett annat tillfälle hade ett fel uppstått i kon
densorn. 

Frysningen kontrollerades vid ett tillfälle (93 0617) med ett sticksondstål. Jorden var frusen 
över platserna för flera markvärmeväxlare. Ett 0,5-1 meter brett område med frusen jord 
konstaterades över en slangrad. 

930624 
Frysningen av lagret stängdes av med kvarstående cirkulation. Is med diameter ca 10 cm kunde 
observeras runt en blottlagd slang. 

En avvägning genomfördes av de sättningsdiken som bildats. Resultat från avvägningen redo
visas nedan. 

930713 
Värmningen av lagret startades. Efter ca 2 veckors värmedrift hade flödet i den resterande 
slingan minskat betydligt (ca 3 % flöde). Efter en månad var flödet nära noll i båda slingorna. 

Den andra värmningsperioden resulterade inte i lika drastiga deformationer i lagret som den 
första. Större sättningar kunde märkas i den del av lagret som fungerat under båda frys
ningsperioderna. 

930830 
Värmning och cirkulation av fält 4 stängdes av. 

Ännu en avvägning av uppkomna sättningsdiken genomfördes (931028), resultatet redovisas 
nedan. 
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Foto nr 1. Fruset område närmast slangen. Foto taget i betongbrunn, 920922. 

Foto nr 2. Uppmätning av djupet i en brunn, i början av november 1992. 
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Foto nr 3. Översiktsbildfält 4, i början av november 1992. 

Foto nr 4. Översiktsbildfält 4, 930129. 
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Avvägning i fält 4 

Avvägning av sättningsdiken i fält 4 utfördes vid två tillfällen, vid den andra "frystoppen" 
(930624) och efter den sista värmningsperioden (931028). Slangen är installerad i fem paral
lella rader med inbördes avstånd 2 meter. Tining av den frysta leran resulterade i att avlånga 
gropar och diken bildades som sammanföll med de rader utifrån vilka slangen installerats. 
Resultat från avvägning av dessa sättningsdiken visas nedan. Den västra delen av lagret har 
fungerat vid båda frysningsperioderna. 

Resultaten från avvägningarna visade att sättningarna var störst, omkring 1,7 m, i mitten av 
lagret och 2 meter väster om mitten. 
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Sättning 4 m väster om mitten 

0,5 

0 
6 8 ,10

I 
12 

-E -0,5 
C> 
C:
·2 
t:: 
:a, -1 
fil 

-1,5 

-2 

lager-
gräns 

lager
gräns 
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Sättning 2 m väster om mitten 

0,5 

0 
6 8 10 

E -0,5 
C) 
C:
·2 ..... .....:ro -1 
V) 

-1, 5 

lager-
gräns lla~er-

grans-2 
I 

Sättning i mitten (m) 

0,5 

0 
0, 4,00 6,00 8,00 10,00 

E -0,5 
C) 
C:
·2 ..... ..... 
:(0 -1 
V) 

-1, 5 
Ilager-
la~er-

gräns 
grans

-2 l
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Sättning 2 m öster om mitten 

0,5 

0 

E -0,5 
C) 
C:

·1: ........ 
:(0 -1 
f/) 

-1, 5 
la~_erlager- I grans

gräns 

-2 

Sättning 4 m öster om mitten 

0,: I,-------=::!!!=--flil:;;;;:.------+----t------------1-----!:'.:::::::::,,.. 
2 

.§ -0,5 
C) 
C:

·1: .... 
:'te -1 
f/) 

-1,5 
l1ager

lager lgränsgräns 

-2 
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Tidplaner för mätningar 
och undersökningar 

SGI Varia 375



Temperatur fält 1,2 

Portryck fält 1,2 

Öppna rör fält 1 

Öppna rör fält 2 

Portryck referensyta 

1994 januari 

1 2 3 

0 

0 

0 

0 

4 

februari 

5 6 7 8 

0 

0 

Tidplan för mätningar och undersökningar i försöksfältet 
mars april maj juni juli augusti sept oktober november dec 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

automatisk registrering 

0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 

52 

0 

0 

0 

Termisk sond fält 2 0 0 0 

Temperatur TV fält 2 

Temp. isolering fält 2 

Värmemängd fält 2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Sättning aut. fält 1 ,2 

Bälg-, H-slang, pegel fält 1 

H-slang, pegel fält 2 

Bälgslang fält 5 

0 

0 

0 

0 

automatisk registrering 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

lnklinometer fält 1 0 0 0 0 0 

lnklinometer fält 2 0 0 

Störd provtagning fält 1 

Störd + kolvprov fält 1 

Störd provtagning fält 2 

Störd + kolvprov fält 2 

Kolvprovtagning fält 1 

Kolvprovtagning fält 2 

Kolvprovtagning fält 4 

Kolvprov utanför fält 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

~ 
i 
Pl 
w 

Vingsondering fält 1 

Dilatometer fält 1 

Vingsondering fält 2 

Dilatometer fält 2 

0 

0 

0 

0 

0 

,_. ,_ 
,_. 
'-" 

Dilatometer referensyta 

Vingsondering utanför fält1 0 
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Bilaga 4 1(2) 

GRODND HEAT STORAGE - Cylindrical heat store at the ground surface 
,. ,.nu.·.u.·.u·u··.u.·.u..·.u.·.uc·.u.·i.L·.u.·•,. .u. ,u.·.u.·u·.u.·.u.·uc.u. .... .u. 4•,.,. ,.,. .u. ,u..u. .u .u..u. .u..u. .... ,.,. 4•,.,. ,.,. .u. •u. .u. ,u. ,.,.,.... .u..u. .u. ,.Q,·.u.·,u.·LL·.u·LL·LL·LL·.u.·.u.-u·JJL".U."iru•1.1.•J..L•,u.·u•11•11••11•11•1J• 

INPDT PARAMETER VALDES 3TEMPERATDRES 
Storage volume 1000 3Storage 
Depth of storage volume 10 3 - Top 52 
Thermal conductivity of the ground 1 3 - Side (top) 52 
Vol. heat capacity of the ground 3.4e6 3 - Side (bottom) 52 
Depth of insulation on vertical side 1.2 3 - Bottom 52 
Thermal conductivity of insulation 0.04 3Ground surface 7 
Thickness of thermal insulation 0.20 3YEARS 10 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDl 

TRANSIENT HEAT LOSS (MWh) 
Year Top Side Bottom Annual Total 

1 7.9 68.6 18.4 94.9 94.9 
2 7.9 46.1 10.5 64.5 159.4 
3 7.9 43.4 9.3 60.6 219.9 
4 7.9 42.3 8.7 58.9 278.8 
5 7.9 41.6 8.3 57.9 336.7 
6 7.9 41.2 8.1 57.2 393.9 
7 7.9 40.9 7.9 56.7 450.6 
8 7.9 40.6 7.8 56.3 506.9 
9 7.9 40.4 7.6 56.0 562.8 

10 7.9 40.3 7.5 55.7 618.5 
L.U. ,u. ,.,.,.,. ,.,.,.... ... .U. _..,,.,.....,._,. .U. •u. .U. .U. ,.,.,.,. .U. .U. ,._., .U. .U< .U. ••,.,. ,..,_ .U. ,u. .u.·.u. .U. .U. .....·.u.·.u, .U. ,._,. .U. •u.,.,. >U. .U..U. .U..U. .U. .U. .... .U. 4< .U. ,._,. .U. •u. .U. .u .U..U.,.,. .U. ..... .U. .U< .U. LMMMMMMMID 

Fl Transient heat losses ESC te 

GRODND HEAT STORAGE - Cylindrical heat store at the ground surface 
ru·iru·.L•·u·i.•·.u.·JJL·u·.uc·u·.u.·u·.LJ:.u.·.LJ·u·.u.·LL·.u.·u·u·.u.·.u.·u·u·.u·u·,u·u·,u·u·,u.·u·1.1.·u·,.r,MMMMMMMMMMMQ.,.,. •• .u. •• .u. ~•,.,. 4• .u. ...,...,. .... ,.,. ,.,. ,.,. ,.,. ,.,. ,.,.,.,. ,.,.,.,. ,,,f, 
INPDT PARAMETER VALDES 3TEMPERATDRES 
Storage volume 1000 3Storage 
Depth of storage volume 10 3 - Top 70 
Thermal conductivity of the ground 1 3 - Side (top) 70 
Vol. heat capacity of the ground 3.4e6 3 - Side (bottom) 70 
Depth of insulation on vertical side 1.2 3 - Bottom 70 
Thermal conductivity of insulation 0.04 3Ground surface 7 
Thickness of thermal insulation 0.20 3YEARS 10 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDL 

TRANSIENT HEAT LOSS (MWh) 
Year Top Side Bottom Annual Total 

1 11.0 96.1 25.7 132.9 132.9 
2 11.0 64.6 14.7 90.3 223.1 
3 11.0 60.8 13.0 84.8 307.9 
4 11.0 59.2 12.2 82.4 390.4 
5 11.0 58.3 11.7 81.0 471.4 
6 11.0 57.7 11.3 80.1 551.4 
7 11. 0 57.3 11.1 79.4 630.8 
8 11.0 56.9 10.9 78.8 709.6 
9 11.0 56.6 10.7 78.3 788.0 

10 11.0 56.4 10.5 78.0 865.9 

Fl Transient heat losses ESC te 
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Bilaga 4 2(2)
GROUND HEAT STORAGE - Heat transfer capacity of Ground Heat Exchangers 
&·.u.·•..·.u.·•<&·.u.·,u·u·.u·.u·.Ll."u''U·u·.u.·u.-u·.u,·.u·.1J•·u·.1.•·u·&&·.u.·•..·u·•L&·u·,u·.u.·,u·.u.·u·u··u·u·u·.u.·u·u.-u·.u,·.u.·.1J•·u·.1.,·u·&&·&Q Rn.Eu.nnrllffntnJl'llnroni-nna·uu,, 

INPUT PARAMETER VALUES 3 
Storage volume 1000 3 
Thermal conductivity of the ground 1.000 3 
GHE type Single u 3 
GHE pattern Quadratic 3 
GHE active length 10 3 
GHE spacing 1.0 3 
Thermal resistance fluid/ground 0.112___3 
U-pipe radius 0.0125 3 
U-pipe shank spacing 0.350 3 

3 
3 
3 
3 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4 
Thermal resistance 0.296 K/(W/m) 3 
Cross-sectional area 1.000 må 3 
Heat transfer length 0.544 m 3 
Vol. heat transfer capacity 3.380 W/(m3K) 3 
Total heat transfer capacity 3.380 kW/K 3 
Number of GHE 100 3 
MMlMMl~IMMMMlMMl~IMMMMlMMl~IMMMMlMMl~IMMMMlMMIOffilMMMMl!-IMOMMlMMl~IMMMMlMMlmMIMMMM1MMl!M 

Fl Help F2 F4 F5 ESC to 

Thermal resistance between fluid and ground 
MMlMMl~IMMMMlMMlmMIMMMM1MMIOffilMMMMlMMl~IMMMM1MMlmMIMMMM1fflQMM1MMlmMIMMMM1MMlmM!MMMMIMMIIM 
Pipe: outer radius 0.0125 3 
Pipe: Inner radius 0.0102__3 
Pipe: Thermal conductivity 0.38 3 
Contact resistance pipe/ground 0.0200 3 
Volumetric flow rate 0.00014 3 
Reference temperature 40 3 

3 
3 
3 
3 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4 
3 
3 
3 
3 

Thermal resistances 3 
Fluid/pipe 0.0068 K/(W/m) 3 
Pipe material 0.0852 K/(W/m) 3 
Contact pipe/ground 0.0200 K/(W/m} 3 
Total 0.1120 K/(W/m) 3 

Reynolds number 13301 3 
MJ-1[:-ll:~rnu~rnn,;Jn.flGG~~,fl~~D~f.fJM:MMMMMM[:.ll:-ll:~:?~rnn,n.flGG,n,fl,fl\fl~D~D~~t-flt-flMMMMOMMMMMJ-fJ.fJ!J.!J.!J.•J.•.J,.J,•,•.J,,•.J,.,J·.,J•.•i1,•.i1,•.i1~·."lJ•.....,.M 

F3 Export value FlO to r 
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Bilaga 5 

Kompletterande resultat 
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Bilaga 5 1(13) 

Geoteknisk rutinanalys 

Referens 

SKJUVHÅLLFASTHET (kPa) VATTENKVOT (%) 

0 10 20 30 20 ,o 60 80 iCO 120 

NÅGOT SilTIG LERA 
---f- RMED ROTTRÅDA 

"' "\ 
LERA MED 

·/ : ROTTRÅDAR:, 

I, 
I• 

~ ~ LERA 

1: I
•··.1··. J.\ I~ 

'/ l }1/ 
!• SULFIDFLÄCKIG LERA; 
i', '/ 

',. \ l.. 

1 J 
1: 

j \ 
·:. VARVIG LERA M ED 

' TUNNA SILTSKIKT 
;. j 
,, 

I,. 1: 
\ 

0 20 ,o 60 0.5 1.0 1.5 2J) 2.5 3.0 
SENSITIVITET SKRYMDENSITET (t/m3 ) 

SJUVHÅLLFASTHET 
--6--

VATTENKVOT(KONFÖRSÖK) 

--,.,- SJUVHÅLLFASTHET -- KONFLYTGRÄNS 
(VING BORR) 

SENSITIVITET ---o--- SKRYMDENSIT 
(KONFÖRSÖKI 

~ - -* - - SENSITIVITET 
(VING BORR) 
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PROVTAGNING FÄLT 1 

Resultat från laboratorieundersökning 

Beteckning Datum Djup densitet vattenkvot konflytgräns sensitivitet skjuvhållfasthet temp. lagret temp. lab. 

m t/m 3 % % kPa oc oc 
Referens 1990-04-17 3,5 1,56 76 70 20 19 9 

Kll 1992-05-25 3,5 1,55 77 63 27 15 69 

SKl 1 l 993-01-20 3,5 72 67 

SK12 1994-01-11 3,5 1,54 72 64 22 15 72 21 

Referens 1990-04-17 6 1,58 71 66 16 16 9 

Kll 1992-05-25 6 1,49 87 67 76 15 69 

SK11 1993-01-20 6 1,52 87 78 20 16 68 

SK12 1994-01-11 6 1,50 86 76 22 16 70 21 

Referens 1990-04-17 9 1,46 106 93 28 21 9 

Kll 1992-05-25 9 1,56 73 61 28 15 64 

SK11 1993-01-20 9 1,60 65 61 20 20 62 

SK12 1994-01-11 9 1,53 76 69 23 20 72 21 

Referens 1990-04-17 12 1,62 70 68 15 20 8 

K11 1992-05-25 12 1,57 79 79 12 17 27 

SK11 1993-01-20 12 1,56 72 72 12 17 33 

SK12 1994-01-11 12 1,56 75 73 16 20 34 21 
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PROVTAGNING FÄLT 2 

Resultat från laboratorieundersökning 

Beteckning Datum Djup densitet vattenkvot konflytgräns sensitivitet skjuvhållfasthet temp. lagret temp. lab. 

m t/m' % % kPa oc oc 
Referens 1990-04-17 1 21 8 

K21 1992-05-25 1 ca 26 

K22 1992-07-06 1 1,57 30 50 (165) ca 44 

SK21 1992-08-18 1 1,86 34 ca 67 

SK22 1993-08-05 1 1, 79 41 58 7,2 72 ca 73 35,4 

SK23 1994-01-11 1 1,89 32 54 (136) ca 72 21 

Referens 1990-04-17 3,5 1,56 76 70 20 19 8 

K2i i 992-05-25 3,5 1,55 77 71 14 12 22 

K22 1992-07-06 3,5 1,54 76 67 20 14 45 

SK21 1992-08-18 3,5 1,55 72 68 15 15 68 43 

SK22 1993-08-05 3,5 1,54 77 70 21 17 75 41 

SK23 1994-01-11 3,5 1,55 74 59 31 20 74 21 

Referens 1990-04-17 6 1,58 71 66 16 16 9 

K21 1992-05-25 6 1,52 87 73 23 15 22 

K22 1992-07-06 6 1,51 87 77 21 15 45 

SK21 1992-08-18 6 1,50 86 78 18 15 68 44,6 

SK22 1993-08-05 6 1,50 83 74 24 18 75 44,6 

SK23 1994-01-11 6 1,49 85 67 26 17 75 21 

Referens 1990-04-17 9 1,46 106 93 28 21 8 

K21 1992-05-25 9 1,58 75 71 14 14 20 

K22 1992-07-06 9 1,58 71 65 18 15 41 

SK21 1992-08-18 9 1,59 65 62 14 16 63 40,1 

SK22 1993-08-05 9 1,53 75 69 22 19 74 48,9 

SK23 1994-01-11 9 1,52 75 61 31 20 74 21 

Referens 1990-04-17 12 1,62 70 68 15 20 8 

K21 1992-05-25 12 1,56 78 81 8,4 15 8 

K22 1992-07-06 12 1,55 75 72 14 17 11 

SK21 1992-08-18 12 1,56 75 74 13 17 17 35,9 

SK22 1993-08-05 12 1,57 76 76 13 19 42 47,1 

SK23 1994-01-11 12 1,55 76 71 16 17 45 21 
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Skjuvhållfasthet 

Tabell 1 Slguvhållfastlteten bestämd med vingsondering och dilatometerförsök 
i fält 1. 

8°C 69 °C 68 °C 71 °C 
900418 920527 930122 940112 

djup vmge dilatom vmge diiatom vmge dilatom vmge 
(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 
2 - 18 24 15 25 20 39 
3 20 16 12 13 14 14 14 
4 14 17 14 13 15 14 14 
5 14 16 13 13 16 15 15 
6 14 17 14 13 16 15 15 
7 14 19 16 13 17 17 15 
8 15 22 13 13 19 18 15 
9 17 21 9 11 13 18 14 
10 16 22 13 17 24 24 16 
11 18 28 10 20 19 23 22 
12 24 28 20 25 22 26 19 
13 21 31 23 28 22 30 21 
14 23 31 22 29 22 29 21 
15 23 32 22 29 22 27 19 

Tabell 2 Slfjuvhållfastheten bestämd med vingsondering och dilatometerförsök 
i.fält 2. 

8°C 23 °C 45 °C 68 °C 74 °C 
900418 920527 920706 920818 940112 

djup vinge dilatom. vmge dilatom. vmge dilatom. vmge dilatom. vmge 
(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 
2 - 18 45 18 38 25 40 12 54 
3 20 16 11 12 11 16 10 11 24 
4 14 17 12 13 11 11 12 11 17 
5 14 16 12 12 12 10 11 11 16 
6 14 17 13 12 12 11 12 11 18 
7 14 19 18 13 14 12 16 12 16 
8 15 22 15 14 14 14 14 13 18 
9 17 21 13 17 11 12 12 11 13 
10 16 22 20 24 18 10 19 20 20 
11 18 28 19 25 20 12 19 24 19 
12 24 28 21 27 21 21 21 26 19 
13 21 31 22 29 21 24 21 28 21 
14 23 31 20 32 21 27 20 29 21 
15 23 32 20 27 19 29 20 28 23 
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Värmeledningsförmåga och värmekapacitet lera 

PROVTAGNING FÄLT 2 

Resultat från laboratorieundersökning Indata till Condsoil och beräknad värmeledningsförmåga 

Beteckning Datum Djup p V m ms p w Sr n temp. lagret temp. lab. korn vatten luft Ä, 

m t/m' cm• gr gr t/m' % % oc oc (3,09) (0,59) (0,024) W/m°C 

Referens 1990-04-17 1 21 8 

K21 1992-05-26 1 - - - - - - - - ca 26 

K22 1992-07-06 1 1,57 336,60 526,76 405,20 1,20 30 65 0,55 ca 44 0,45 0,36 0, 19 1, 12 

SK21 1992-08-18 1 1,86 336,60 627,30 468, 13 1,39 34 98 0,49 ca 67 0,51 0,47 0,01 1,4 

SK22 1993-08-05 1 1,79 316,80 567, 10 402,20 1,27 41 98 0,53 ca 73 35,4 0,47 0,52 0,01 1,31 

SK23 1994-01-11 1 . 1,89 336,60 634,58 480,74 1,43 32 97 0,47 ca 72 21 0,53 0,46 0,01 1,44 

Referens 1990-04-17 3,5 1,56 336,60 525, 10 298,35 0,89 76 100 0,67 8 0,33 0,67 0,00 1,04 

K21 1992-05-26 3,5 1,55 336,60 521,82 294,81 0,88 77 100 0,68 22 0,32 0,68 0,00 1,01 

K22 1992-07-06 3,5 1,54 336,60 517, 11 293,81 0,87 76 98 0,68 45 0,32 0,66 0,01 1,01 

SK21 1992-08-18 3,5 1,55 336,60 520,59 302,67 0,90 72 97 0,67 68 43 0,33 0,65 0,02 1,04 

SK22 1993-08-05 3,5 1,54 336,60 518,40 292,88 0,87 77 99 0,68 75 41 0,32 0,67 0,01 1,02 

SK23 1994-01-11 3,5 1,55 336,60 520,37 299,06 0,89 74 98 0,67 74 21 0,33 0,66 0,01 1,04 

Referens 1990-04-17 6 1,58 336,60 531,83 311,01 0,92 71 100 0,66 9 0,34 0,66 0,00 1,06 

K21 1992-05-26 6 1,52 336,60 509,82 272,63 0,81 87 100 0,70 22 0,30 0,70 0,00 0,99 

K22 

SK21 

SK22 

1992-07-06 

1992-08-18 

1993-08-05 

6 

6 

6 

1,51 

1,50 

1,50 

336,60 

336,60 

336,60 

509,07 

505,38 

504,90 

272,23 

271,71 

275,90 

0,81 

0,81 

0,82 

87 

86 

83 

100 

99 

98 

0,70 

0,70 

0,70 

45 

68 

75 

44,6 

44,6 

0,30 

0,30 

0,30 

0,70 

0,69 

0,68 

0,00 

0,01 

0,02 

0,99 

0,99 

0,99 

ttJ..... 
;;, 
ao 
i:,, 

SK23 1994-01-11 6 1,49 336,60 501,87 271,28 0,81 85 98 0,70 75 21 0,30 0,69 0,02 0,99 
V, 

Referens 1990-04-17 9 1,46 336,60 491,44 238,56 0,71 106 100 0,74 8 0,26 0,74 0,00 0,93 

K21 1992-05-26 9 1,58 336,60 532,58 304,33 0,90 75 100 0,67 20 0,33 0,67 0,00 1,04 

K22 1992-07-06 9 1,58 336,60 530,06 309,98 0,92 71 99 0,66 41 0,34 0,65 0,01 1,05 V, 
~ ........ 

SK21 1992-08-18 9 1,59 336,60 534,63 324,02 0,96 65 97 0,64 63 40,1 0,36 0,63 0,02 1,09 w.._,, 
SK22 1993-08-05 9 1,53 336,60 516,64 295,22 0,88 75 97 0,68 74 48,!3 0,32 0,66 0,02 1,02 

SK23 1994-01-11 9 1,52 336,60 511,49 292,28 0,87 75 96 0,68 74 21 0,32 0,65 0,03 1,02 
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Beteckning Datum Djup p V m ms p w Sr n temp. lagret temp. lab. korn vatten luft Å. 

m t/m' cm• gr gr t/m 3 % % oc oc {3,09) (0,59) {0,024) W/m°C 

Referens 1990-04-17 12 1,62 336,60 545,29 320,76 0,95 70 100 0,65 8 0,35 0,65 0,00 1,08 

K21 1992-05-26 12 1,56 336,60 524,55 294,69 0,88 78 100 0,68 8 0,32 0,68 0,00 1,02 

K22 1992-07-06 12 1,55 336,60 522,02 298,30 0,89 75 99 0,67 11 0,33 0,66 0,01 1,03 

SK21 1992-08-18 12 1,56 231,66 361,39 206,51 0,89 75 100 0,67 17 35,9 0,33 0,67 0,00 1,04 

SK22 1993-08-05 12 1,57 336,60 527,63 299,79 0,89 76 100 0,67 42 47, 1 0,33 0,67 0,00 1,04 

SK23 1994-01-11 12 1,55 336,60 520,43 295,70 0,88 76 99 0,67 45 21 0,33 0,67 0,01 1,04 

td...... 
la) 

(fQ 
la) 

VI 

-

0\ ,--.. 
....... 
w__., 
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Tabell 3 Sammanställning av värmeledningsförmåga (Ä) och värmekapacitet (C) 
i fält 2. Resultat från beräkning av värmeledningsförmågan med dator
program condsoil och insituniätning med termisk soml 

Condsoil Formel Termisk sond 

Datum/ djup Å C djup Å 
temp. (m) (W/m°C) (kWh/m3,°C) (m) (W/m°C) 

920526 1 - -
23 °C 3,5 1,01 0,98 

6 0,99 0,99 
9 1,04 0,98 
12 1,02 0,98 

920707 1 1, 12 0,69 0,7 0,88 
45 °C 3,5 1,01 0,96 3,5 1,00 

6 0,99 0,99 
9 1,05 0,96 
12 1,03 0,97 

920818 1 1,40 0,86 1,5 1 171 
' 

66 °C 3,5 1,04 0,95 3,5 1 28 1 
' 

6 0,99 0,99 
9 1,09 0,94 
12 1,04 0,97 

930805 1 1,31 0,89 1 1,31 
74 °C 3,5 1,02 0,97 3,5 1,32 

6 0,99 0,97 
9 1,02 0,96 
12 1,04 0,98 

940111 1 1,44 0,85 1 1,40 
74 °C 3,5 1,04 0,96 3,5 1,34 

6 0,99 0,97 
9 1,02 0,95 
12 1,04 0,97 

ån en med n y(l) 930121 ca 72 °C. Första g g större) sond. 
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Tabell 4 Värmeledningsförmåga och värmekapacitet för opåverkad ler{l. 

Condsoil Formel Termisk sond 
Datum/ djup A C A 
temp. (m) (W/m°C) (kWh/m3,°C) (W/m°C) 
900417 
ca 9 °C 3,5 1,04 0,98 

6 1,06 0,97 
9 0,93 1,01 
12 1,08 0,96 

931001 
11 °C 1,5 1,23 0,92 1,40 
10 °C 2,5 1,01 0,96 1,34 
8 °C 5 1,00 0,99 1,31 

Temperaturer i övre delen av fält 2 

' "- -'-~~70 Myu-._3/------c:::::,v~• - - � - Il 
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30 J 
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Jf 
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92-2-4 92-5-6 92-8-6 92-11-6 93-2-6 93-5-9 93-8-9 93-11-9 

-111- Temperatur Temperatur -•- Temperatur __/~ Temperatur 
1,0 m djup 1,25 m djup 1,5 m djup 1,75 m djup 

Figur 1 Temperaturer pli 1-1, 75 m c?iup i.fält 2. 
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Isoleringens värmeledningsförmåga 

Tabell 5 Värmeledningsförmåga (Å) och temperaturer i en sektion genom isolering 
av expanderad polystyren. 

Datum 'A över hela 'A övre 'A undre Temp. isol. Temp. mellan Temp. isol. Vänneflöde 
isol. skivan skivan övre yta isolerskivor undre yta (W/m2) 

(w/m°C) (W/m°C) (W/m°C) (OC) (OC) (OC) 

92-02-05 
92-05-25 20,4 17,3 16,2 -
92-07-06 0,028 0,043 0,021 27,3 30,3 36,5 1,28 
92-07-15 0,040 0,042 0,038 13,3 25,5 38,8 5,12 
92-07-23 0,049 0,054 0,044 20,6 30,0 41,6 5,12 
92-08-19 0,042 0,043 0,040 18, 1 35,9 55,0 7,68 
92-08-31 0,041 0,042 0,041 15,9 37,3 59,1 8,96 
92-09-11 0,046 0,047 0,046 16,4 38,0 61,0 10,24 
92-10-08 0,041 0,041 0,042 5,9 34,0 61,5 11,52 
92-11-03 0,043 0,042 0,045 7,7 35,1 60,9 11,52 
92-12-14 0,043 0,043 0,043 0,8 30,9 60,8 12,80 
93-01-05 0,040 0,040 0,041 -11,2 23,8 58,5 14,08 
93-02-05 0,044 0,044 0,044 7,6 33,5 59,4 11,52 
93-03-10 0,044 0,044 0,044 2,6 31,6 61,0 12,80 
93-05-12 0,047 0,049 0,045 20,0 40,9 63,9 10,24 
93-06-04 0,046 0,047 0,046 14,6 38,9 64,2 11,52 
93-07-07 0,043 0,043 0,042 17,0 40,7 64,8 10,24 
93-08-05 0,044 0,045 0,042 17,3 39,9 64,0 10,24 
93-09-01 0,044 0,044 0,043 9,8 36,0 62,5 11,52 
93-10-01 0,045 0,046 0,044 5,5 33,5 62,3 12,80 
93-11-11 0,046 0,046 0,046 6,5 34,1 62,1 12,80 
93-12-08 0,046 0,047 0,045 5,4 32,5 61,0 12,80 
94-01-04 0,044 0,044 0,043 2,0 30,8 60,4 12,80 

SGI Varia 375



Bilaga 5 10(13) 

Tabell 6 Värmeledningsförmåga (Å) och temperaturer i en sektion genom isolering 
av extruderad polystyren. 

Datum Å över Å övre Å undre Temp. isol. Temp. mellan Temp. isol. Vänneflöde 
hela isol. skivan skivan övre yta isolerskivor undre yta (y.1/m2) 
(y.1/mOC) (y.1/m°C) C'vv/m°C) (°C) (OC) (OC) 

92-02-05 
92-05-25 20,6 17,1 15,5 -
92-07-06 0,028 0,050 0,020 27,l 29,5 35,7 1,21 
92-07-15 0,029 0,029 0,028 13,1 25,5 38,3 3,63 
92-07-23 0,024 0,028 0,022 21,2 29,9 41,1 2,42 
92-08-19 0,027 0,028 0,026 18,9 36,0 54,6 4,84 
92-08-31 0,028 0,027 0,029 20,4 37,8 58,9 6,05 
92-09-11 0,034 0,036 0,032 31,7 38,6 61,4 7,26 
92-10-08 0,030 0,028 0,032 27,3 35,8 62,5 8,47 
92-11-03 0,030 0,029 0,031 13,3 35,9 62,9 8,47 
92-12-14 0,027 0,026 0,029 20,6 33,2 62,4 8,47 
93-01-05 0,027 0,025 0,029 -12,5 26,5 60,1 9,68 
93-02-05 0,031 0,030 0,033 6,8 35,2 61,0 8,47 
93-03-10 0,032 0,030 0,034 0,8 32,9 61,4 9,68 
93-05-12 0,033 0,032 0,035 20,4 43,1 63,8 7,26 
93-06-04 0,033 0,031 0,037 13,3 40,9 63,9 8,47 
93-07-07 0,030 0,027 0,035 15,9 42,8 63,8 7,26 
93-08-05 0,036 0,034 0,040 16,6 41,8 63,0 8,47 
93-09-01 0,032 0,029 0,035 9,5 38,4 62,3 8,47 
93-10-01 0,034 0,032 0,037 5,2 35,7 62,1 9,68 
93-11-11 0,035 0,033 0,037 6,1 35,7 62,0 9,68 
93-12-08 0,034 0,033 0,036 4,7 34,2 61,3 9,68 
94-01-04 0,036 0,034 0,037 1,3 33,1 62,4 10,89 
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Fält 2 
Temperaturer expanderad isolering 
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--III-- Temperatur isoleringens --0- Temperatur mellan --•-- Temperatur isoleringens 
ovanyta isolerskivor undre yta 

Fält 2 
Temperatur extruderad isolering 
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--111-- Temperatur isoleringens --0- Temperatur mellan --•-- Temperatur isoleringens 
ovanyta isolerskivor undre yta 
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Vattenhalt isolering 

Tabell 7 Vattenhalt uppmätt i extruderad (XPS) och expanderad (EPS) isolering 
(volymsprocent) i fält 1. Referensprovtagning vid ca 8°C därefter prov
tagning vid ca 70 °C lagertemperatur. Värmningen av lagret startades 
920203. 

920122, referensprov 930121, 68 °C 

XPS EPS XPS EPS 
topp, övre 0,1 0,2 2,1 0,3 
topp, nedre 0 0,3 0,1 0 
botten, övre 0 0,3 0,2 0 
botten, nedre 0,1 0,2 0 0 

940113, 71 °C 

XPS EPS 
topp, övre 4,2 0,1 
tonn, nedre 0,3 0,1 
botten, övre 1,2 0,2 
botten, nedre 0,2 0,5 

Tabell 8 Vattenkvot uppmätt i fyllnadssand (viktsprocent) närmast över oclt under 
isoleringen i fält 1. Referensprovtagning vid ca 8 °C därefter provtagning 
vid ca 70 °C lagertemperatur. Värmningen av lagret startades 920203. 

920122, referensprov 930121, 68 °C 

XPS EPS XPS EPS 
:fyllsand övre 6,0 5,9 8,3 9,0 
:fyllsand nedre 6,9 5,7 5,2 5,4 

940113, 71 °C 941027, 69 °C 

XPS EPS XPS EPS 
:fyllsand övre 15 17 9 9 
:fyllsand nedre 13 15 5 5 
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Tabell 9 Vattenhalt uppmätt i extruderad (XPS) och expanderad (EPS) isolering 
(volymsprocent) i fält 2. Referensprovtagning vid ca 8°C därefter prov
tagning vid ca 70 °C lagertemperatur. Värmningen av lagret startades 
920506. 

920122, referensprov 920818, 68 °C 

XPS EPS XPS EPS 
topo, övre 0,1 0,1 0,4 0,2 
topp, nedre 0,1 0,1 0 0,1 
botten, övre 0,1 0,2 0,1 0 
botten, nedre 0,1 0,3 0 0 

930805, 75 °C 940111, 75 °C 

XPS EPS XPS EPS 
topp, övre 7,2 3,2 8,9 4,3 
topp, nedre 0,1 0,1 0 4,9 
botten, övre 6,1 0 0 1,0 
botten, nedre 0 0 3,1 0,1 

Tabell JO Vattenkvot uppmätt ifyllnadssand (viktsprocent) närmast över och under 
isoleringen i fält 2. Referensprovtagning vid ca 8 °C därefter provtagning 
vid ca 70 °C lagertemperatur. Värmningen av lagret startades 920506. 

920122, referensprov 930805, 75 °C 

XPS EPS XPS EPS 
fyllsand övre 5,5 6,2 8,0 8,5 
fyllsand nedre 6,2 8,2 6,2 4,6 

940111, 75 °C 

XPS EPS 
fyllsand övre 9,9 10 
fyllsand nedre 6,1 4,7 
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