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FÖRORD 

Denna rapport redovisar resultat från mätningar med termisk sond i fält och laboratorium vid 
olika temperaturnivåer för bestämning av värmeledningsförmåga hos lera. Mätningarna har 
kompletterats med bestämningar av geotekniska parametrar och teoretiska beräkningar av 
värmeledningsförmågan med ett datorprogram, Condsoil. Kännedom om ett materials 
värmeledningsförmåga önskas i olika sammanhang, exempelvis inom markvärmeområdet 
används denna bland annat vid dimensionering av markvärmelager och för uppskattning av 
värmeförluster. Projektet har finansierats till lika delar av Byggforskningsrådet (BFR) och 
Statens geotekniska institut (SGI). 

Vid SGI utvecklades, 1992, en utrustning för mätning av värmeledningsförmåga med termiska 
sonder. Ett efterföljande projekt initierades med syftet att dels erhålla kunskap om lämpligt 
handhavande av utrustningen från ett större antal mätningar, dels undersöka värmelednings
förmågan hos lera vid några olika temperaturnivåer. Projektet har gett värdefulla erfarenheter 
avseende praktisk mätning med termiska sonder. De genomförda mätningarna och beräkning
arna visar att värmeledningsförmågan ökar något med temperaturnivån. De använda metoderna 
har dock gett tydliga skillnader i resultat. 

Arbetet har utförts vid SGI. Huvuddelen av arbetet har utförts av författaren som också varit 
projektledare. I fält har Lars Blomqvist utfört provtagningar och assisterat vid mätningar. En 
omfattande felsökning av utrustningen har genomförts tillsammans med Sven-Erik Tomeus. En 
diskussion i samband med utvärdering av resultaten har förts tillsammans med Marti Lehtmets, 
UlfBergdahl och Sven-Erik Tomeus, vilka bidragit med värdefulla synpunkter. Jan sundberg 
Terratema AB har också lämnat synpunkter på projektet. 

Linköping, november 1995 

Anna Gabrielsson 
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SAMMANFATTNING 

Värmeledningsförmågan hos lera har mätts med termisk sond i anslutning till ett försöksfält för 
högtemperaturlagring i lera dels i ett värmelager med temperaturen 3 5 °C, dels utanför värme
lagret i jord med naturlig jordtemperatur omkring 9 °C. I laboratoriet utfördes mätningar på 
lerprover från samma område i rumstemperatur, vid ca 21 °C. Mätningarna kompletterades 
med laboratorieanalys av lerans vatteninnehåll, för bestämning av vattenmättnadsgrad och 
porositet och teoretisk beräkning av värmeledningsförmågan med ett datorprogram, Condsoil 
(Sundberg 1991). 

Mätningar med termisk fältsond har gett omkring 30 % högre värden än beräkningar av värme
ledningsförmågan med Condsoil. På motsvarande sätt har mätningar med termisk laboratorie
sond gett omkring 14 % förhöjda värden. I absoluta tal mättes värmeledningsförmågan med 
fältsonden och laboratoriesonden till i medeltal 1,35 W/m°C respektive 1, 17 W/m°C. 

Skillnader i värmeledningsförmåga mellan olika metoder kan ha flera förklaringar. En felsök
ning har visat att utrustningens olika komponenter fungerar väl. Kalibrering av laboratorie
sonden i glycerin indikerar att förhöjda värden erhålls vid mätningar. Andra orsaker finns att 
söka i mätutförande, hos det teoretiska datorprogrammet eller kan bero på naturliga varia
tioner i jorden. 

De genomförda mätningarna och beräkningarna har visat att värmeledningsförmågan ökar 
något med temperaturnivån. Effekten av en förhöjd temperaturnivå på resultaten med den 
termiska fältsonden är emellertid liten. En ökning av värmeledningsförmågan beräknad med 
Condsoil beror främst på temperaturberoendet hos värmeledningsförmågan för vatten. 

Laboratorieundersökning av upplockade prover visar att 100 % vattenmättnad eller nära full 
vattenmättnad råder i den lösa leran. Porositeten bestämdes till mellan 0,67 - 0,70. Vattenmätt
nadsgrad och porositet skiljer inte nämnvärt mellan varma lerprover från värmelagret och 
prover på opåverkad lera. 

Projektet har bidragit med värdefulla erfarenheter avseende praktisk mätning med termiska 
sonder. Erfarenheter som ligger till grund för förbättringar av utrustningen samt säkrare mätut
förande och utvärdering av resultaten. För det fortsatta arbetet föreslås en kalibrering av den 
termiska fältsonden i glycerin för bestämning av kalibreringsfaktor. Glycerinets värmelednings
förmåga skiljer något beroende på temperatur varför kalibrering av fält- och laboratoriesonden 
bör utföras vid olika temperaturer. 

De tydliga skillnaderna i värmeledningsförmåga mellan olika metoder ledde till att projektets 
inriktning förändrades jämfört med den ursprungliga planen. En fullständig analys med jäm
förelser mellan laboratorie- och fältmätningar och teoretiska beräkningar vid olika temperaturer 
har därför inte kunnat göras inom projektets finansiella ram. Avvikelser mellan den mätta och 
beräknade värmeledningsförmågan har inte entydigt kunnat förklaras trots en extensiv felsök
ning av utrustningen och analys av mätförfarandet. Framtida mätningar och beräkningar för
väntas statistiskt bekräfta den absoluta värmeledningsförmågan och eventuella avvikelser mel
lan metoderna samt i förlängningen leda till en förbättrad repeterbarhet för utrustningen. 
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1. INLEDNING 

1.1 Syfte och bakgrund 

Jords värmeledningsförmåga är en viktig parameter i olika sammanhang. Inom markvärme
området är det önskvärt att utföra värmekonduktivitetsmätningar dels för att anläggningar ska 
kunna dimensioneras med större säkerhet, dels för att en bättre beräkning av värmeförluster 
ska bli möjlig. Traditionellt har jordmaterials värmeledningsförmåga studerats på grund av dess 
betydelse för markförlagda elkablar. En viss borttransport av den genererade värmen från 
elkablar förutsätts för att inte dessa skall skadas till följd av överhettning. En annan tillämpning 
är kännedom om vägbyggnadsmaterials värmeledningsförmåga för att bedöma känsligheten för 
frosthalka och tjällyftning i samband med vägprojektering. Vanligen används erfarenhetsvärden 
på värmeledningsförmågan baserade på torra förhållanden vid 20 °C eller tabellerade värden 
ofta tillsammans med en säkerhetsfaktor. Om man istället kan använda ett mer korrekt värde 
kan kostnader optimeras. 

Värmeledningsförmågan är ett mått på hur väl värme transporteras i ett material. Värmeled
ningsförmågan mäts i enheten W/m°C och definieras som den mängd energi som på en sekund 
passerar genom 1 m2 av en 1 m tjock platta av ett visst ämne när temperaturskillnaden mellan 
sidoytorna är 1 °C. 

En utrustning för mätning av värmeledningsförmåga i fält och i laboratorium har tagits fram vid 
Statens geotekniska institut i Linköping (Gabrielsson och Lehtmets 1992). Utrustningen består 
av termiska sonder för fält- och laboratoriebruk, ett kraftaggregat, datalogger för insamling av 
mätvärden samt en bärbar dator. Ett användarvänligt datorprogram utnyttjas för igångsättning 
och styrning av mätförloppet, bearbetning av mätdata och vid utvärdering av mätresultatet. 
Utrustningen är främst avsedd för lösa sedimentjordar. 

Om steg ett var att sätta samman en fungerande utrustning är nästa steg att använda utrust
ningen för att bestämma dess tillförlitlighet och lämpliga mätrutiner vid mätning av en jords 
värmeledningsförmåga för ett visst ändamål. Syftet med det här projektet är att utföra 
värmekonduktivitetsmätningar i fält och laboratorium vid olika temperaturnivåer för att under
söka hur mätresultatet beror av temperaturen och mätförfarandet. Genom att utföra en serie 
mätningar i fält och laboratorium erhålls en ökad kännedom om utrustningen och erfarenheter 
som gör det lättare att föreslå förbättringar vilket i förlängningen leder till större säkerhet vid 
utvärdering av mätresultaten. Samtidigt erhålls ett underlag för statistisk bearbetning och en 
uppfattning om utrustningens repeterbarhet. 

1.2 Värmetransport i jord 

Värmeöverföring i jord sker genom ledning, konvektion, strålning och ångdiffusion, Figur 1.1 
(Sundberg 1991). Värmeledning uppstår vid temperaturskillnader i ett material varvid kinetisk 
energi överförs genom molekylrörelser från den varmare delen till den kallare. Konvektion är 
värmetransport genom strömning i gaser och vätskor till följd av densitetsskillnader vid olika 
temperatur. Strålning definieras som värmeöverföring i form av elektromagnetiska vågor, till 
exempel solstrålning. Värmetransport genom ångdiffusion sker genom att vattenånga som bil
dats vid hög temperatur diffunderar (sprids gradvis) till följd av partialtryckskillnader i en 
blandning i riktning mot fallande tryck. 
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1: Ledning i partiklar 
2: Ledning i luft 
3: Strålning mellan partiklar 
4: Ångdiffusion 
5: Konvektion i porluft 

Figur 1.1 Värmetransporterande mekanismer i jord (efter Johansen 1975). 

Värmeöverföring sker ofta genom en kombination av dessa fenomen. Värmeledning dominerar 
värmetransporten i jord vid temperaturer mellan 0 och ca 25 °C. Viss värmetransport i perme
abelt material kan ske genom konvektion vid höga potentialskillnader (tex vid pumpning) eller 
vid höga temperaturskillnader. Vid högre temperaturer, mellan ca 25 och ca 95 °C sker 
värmetransporten fortfarande i huvudsak genom värmeledning men med en ökande andel 
ångdiffusion vid låg och medelhög vattenmättnadsgrad. För vattenmättade jordar sker värme
transporten genom värmeledning även vid högre temperaturer (Sundberg 1991). 

Jord består till varierande sammansättning av mineral partiklar, porvatten och porgas. Kornen 
leder värme bra och vatten leder värme bättre än luft. Jordmaterialets vattenhalt och porositet 
har stor betydelse för dess värmeledningsförmåga. Vid till exempel liten porositet, liten volym
andel porer i förhållande till hela volymen, ligger kornen nära varandra vilket gör att värme
ledningsförmåga blir hög. En ökning av vattenhalten leder i regel till en ökning av värmeled
ningsförmågan eftersom vatten med relativt högre värmeledningsförmåga ersätter luft med 
sämre värmeledningsförmåga i porerna. En reducering av vattenhalten till exempel genom 
värmning/uttorkning kan leda till en ökning eller minskning av värmeledningsförmågan bero
ende på om jorden komprimeras med reducerad porvolym som följd respektive om jorden 
istället behåller sin struktur så att vattnet i porer ersätts med luft. 

Värmeledningsförmågan för lera ligger normalt i intervallet 0,85 - 1, 10 W/m°C (Sundberg 
1991). Värden på värmeledningsförmågan utanför detta intervall har publicerats, exempelvis 
Lally (1993) mätte värmeledningsförmågan i en varvig lera, med termisk sond, till 0,87 - 1,39 
W/m°C beroende på provdjup. Börgesson et al (1994) redovisar resultat från mätningar med 
termisk sond i bentonitlera med varierande densitet till 1,25 - 1,35 W/m°C. 

Förutom vattenhalt och porositet beror värmeledningsförmågan bland annat av lerans minera
logi. Det är känt att värmeledningsförmågan för vatten ökar med temperaturen medan resultat 
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redovisade i litteraturen (Demongodin et al 1993, m fl) visar på en minskning av olika mine
ralers värmeledningsförmåga, se Figur 1.2. Mätningar utförda av Morin och Silva (1984) visa
de att värmeledningsförmågan för ilitrik och smektitrik lera ökade med temperaturen upp till ca 
150 °C. En bidragande orsak var att porvolymen var förhållandevis stor varför effekten av 
ökande värmeledningsförmåga hos porvattnet dominerade. 
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Figur 1.2 Värmeledningsförmåga för vatten oclt några viktiga mineraler i sedimen
tära bergarter som funktion av temperaturen (Demongodin et al 1993). 
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Figur 1.3 Värmeledningsförmåga för ilit- respektive smektitrik lera som funktion 
av temperaturen (Morin och Silva 1984). 
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1.3 Kort om mätmetoder 

Mätmetoder för bestämning av värmeledningsförmågan kan antingen bygga på stationärt eller 
transient värmeflöde genom provmaterialet. Vid ett stationärt värmeflöde hålls temperaturgra
dienten över provet konstant. Transienta metoder baseras på att provets temperatur förändras 
med tiden. 

Vid stationär mätning av värmeledningsförmågan utnyttjas vanligen en plattapparat. Plattme
toden innebär att provmaterialet placeras mellan två plattor, en värmeplatta med känd effekt 
och en kylplatta, se Figur 1.4. Sedan stationärt tillstånd uppnåtts mäts temperaturen på ömse 
sidor provmaterialets ytor, LlT [0 C], och med kännedom om den värmeeffekt, Q [W], som till
förs den varma plattan, provmaterialets area, A [m2], och tjocklek, t [m], kan värmelednings
förmågan, A, beräknas enligt ekvation (1.1). 

0 t
Å,==-·- [W/m°C] (1. 1) 

A LlT 

Metoden är standardiserad för mätning på homogena torra material exempelvis isoleringsma
terial och den kan även användas för granulära material förutsatt att komstorleken i förhållande 
till provets tjocklek är liten (ISO 8301: 199l(E)). Någon standard för mätning av värmeled
ningsförmågan i fuktig jord finns inte. 

Nackdelen med stationär mätning är att lång mättid krävs för att uppnå stationära förhållanden. 
Under denna tid och sker en fuktomfördelning i provet vilket kan medföra att värmelednings
förmågan ändras under mätningen. 

·- - - -I 
l 
I 

\ 
I HOTPLATE 
I 

I 
J 
) --->10COUPLE
l 

._..____..._, COLDPLATE ~1 
INSULATION 

Figur 1.4 Principskiss av en plattapparat (Midttpmme et al 1994). 

Värmeledningsförmågan vid stationära förhållanden kan också mätas med hjälp av ett radiellt 
värmeflöde från en centralt placerad cylindrisk värmekälla som omsluts av provmaterialet. 

Transient mätning av värmeledningsförmågan i jord utförs normalt med termisk sond. Den 
termiska sonden består av ett stålhölje som innesluter en värmespiral och en eller flera tempera
turgivare. Mätningar utförs genom att installera den termiska sonden i provet och därefter till-
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föra en konstant värmeeffekt varefter sonden och omgivningen värms upp. Samtidigt mäts 
temperaturhöjningen, det vill säga jordens värmeledningsmotstånd, i förhållande till tiden. 
Temperaturhöjningen som funktion av tiden ger vid uppritning i ett lin-log diagram en rät linje 
vars lutning är omvänt proportionell mot värmeledningsförmågan (Figur 1.5). Med hjälp av 
lutningen hos temperaturkurvan och tillförd effekt per meter sond kan värmeledningsförmågan 
utvärderas enligt kända teorier ( ekvation 1.2 och 1.3). 

Temperaturförändring (C) 

3.6 

3.2 

2.8 

2.4 

2.0 

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

Tids0.1 10.0 100.0 1.0!:: 10.~ 

Figur 1.5 Exempel på temperaturkurva från mätning med termisk sond. 

[W/m0C] (1.2) 

[OC] (1.3) 

q betecknar tillförd effekt per meter sond [W/m], Tu och Tt2 temperaturer [0 C] vid motsva
rande tidpunkter t 1 och½ [s]. 

För temperaturkurvans inledande del märks en fördröjning, då förloppet främst påverkas av 
kontaktmotståndet mellan sonden och provet. Efter en tid övergår temperaturhöjningen till att 
ske linjärt mot tidslogaritmen. Denna del används för beräkning av värmeledningsförmågan. 
Den rätlinjiga stegringen av temperaturen kan fortsätta i all oändlighet, förutsatt att provets 
egenskaper inte ändras, men normalt förändras utseendet beroende på randeffekter. Tempera
turkurva med konkavt stigande temperatur indikerar inverkan av randeffekter medan konkavt 
fallande temperatur visar på inverkan av axiellt värmeflöde längs sonden, enligt Lally (1993). 
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Fördelen med sondmetoden är att mättiden är kort vilket är positivt för att minimera effekter 
av fuktvandring. En annan fördel är att mätningen kan utföras i ostörda prover både i fält och 
laboratorium. Nackdelen är att det kan vara svårt att praktiskt uppfylla de villkor som gäller för 
teorin bakom sondmetoden; värmeledningsförmågan sker i huvudsak genom värmeledning, 
lång och smal värmekälla, radiell värmeström ut från värmekällan, konstant avgiven effekt och 
relativt homogent och isotropt material. 

Den använda mätmetoden i projektet bygger på teorierna för ensondsmetoden, det vill säga en 
värmegenererande sond med inbyggd temperaturgivare används, till skillnad från flersonds
metoden där även flera separata temperatursonder ingår. 

2. TEORI BAKOM SONDMETODEN 

Konstant värmegenerering från en smal oändlig linjekälla resulterar i en temperaturstegring 
närmast källan som direkt kan relateras till materialets värmeledningsförmåga. Teorin bakom 
sondmetoden förutsätter att vissa villkor uppfylls: 

- Värmekällan skall vara kontinuerlig, oändligt lång och smal, samt linjär. 

- Värmeströmmen från värmekällan skall vara endimensionell och radiell 
och ske med konstant avgiven värmeeffekt. 

- En homogen temperaturfördelningen skall råda innan försöket startar. 

- Det omgivande mediumet skall vara homogent och isotropt. 

De teoretiska sambanden med vilka värmeledningsförmågan (A) beräknas, utvecklas med 
utgångspunkt från den allmänna värmeledningsekvationen ekvation (2.1). 

l 8J' clT clT clT 
-·-=--+--+-- (2.1)
K c1 &2 012 02'2 

T betecknar temperaturen, K materialets värmediffusivitet [m2/s], tär tiden medan x, y och z är 
lägeskoordinater i rummet. Mätning med termisk sond överförs till ett endimensionellt problem 
med radiella koordinater, enligt ekvation (2.2). 

(2.2) 

Efter omfattande partialintegration under randvillkor erhålls en lösning enligt ekvation (2.3). 
Symbolen y betecknar här Eulers konstant (0,5772 .. ). För en utförlig härledning av ekvation 
(2.3) hänvisas till Sundberg (1988). 
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q ( 41d ) (2.3)T=- ln -r 
47l"2 

Med ledning av ekvation (2.3) framgår att vid uppritning av temperaturen mot tiden på ett 
semilogpapper avbildas en rät linje. Genom att subtrahera temperaturen vid två tidpunkter från 
varandra erhålls en lösning där temperaturutvecklingen runt värmekällan är proportionell mot 
den naturliga tidslogaritmen, ekvation (2.4). 

q ( 4Kt2 4Kt1 )T, -T. =-· ln---y-ln--+rt2 tl .1 2 24 Jl"/l, r r 

[W/m0 C] (2.4) 

3. MÄTUTRUSTNING 

Mätutrustningen består av kommersiellt tillverkade sonder för fält- och laboratoriebruk, ett 
mindre kraftaggregat, en bärbar dator och en datainsamlingsenhet, se Figur 3. I . 

Figur 3.1 Utrustning för mätning av värmeledningsförmåga. 
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Ett användarvänligt datorprogram används för igångsättning av mätförloppet samt bearbetning 
av mätdata och vid utvärdering av mätresultatet. Till utrustningen hör en användarbeskrivning 
(Gabrielsson och Lehtmets 1992). Användarbeskrivningen fyller också en funktion som doku
mentation över utrustningens olika komponenter. Utrustningen är främst avsedd för lösa sedi
mentjordar. De termiska sonderna används för mätning i laboratorieprover och för mätning i 
fält ned till ca 15 meters djup, motsvarande kabelns längd. I fält används en geoteknisk band
vagn för hydraulisk neddrivning av sonden. Sonden förlängs därvid med erforderligt antal 
borrstänger. 

De termiska sonderna utgörs av en värmespiral och temperaturgivare bestånde av en termistor 
med tillhörande anslutningskablar samlade i en kabel. Värmespiralen och termistorn omsluts av 
ett rostfritt metallhölje, se Figur 3 .2. Laboratoriesonden mäter 0, 15 m och 3,2 mm i diameter. 
Fältsonden är 1,0 m lång (värmespiralens längd= 0,95 m) och 13 mm i diameter. För att 
sonden ska kunna approximeras med en idealiserad linjär värmekälla bör förhållandet 
längd/ diameter > 25 gälla. Kvoten längd/ diameter för den använda laboratoriesonden och fält
sonden är 47 respektive 73. I motsats till den idealiserade linjära värmekällan existerar ett 
kontaktmotstånd mellan sonden och omgivande material. Tiden för utvärdering måste väljas på 
sådant sätt att kontaktmotståndet eller sondens fysiska begränsning inte påverkar resultatet. 

Mätmetoden har sin giltighet vid temperaturer lägre än ca +25 °C. För temperaturer över ca 
+25 °C f'ar andra mekanismer än ren värmeledning större betydelse för värmetransporten, där
ibland ångdiffusion i inte helt vattenmättade material varför en så kallad fiktiv värmelednings
förmåga utvärderas. 

o\.-\M S: 

Figur 3.2 Termisk fältsond och laboratoriesond som de specificerats av 
tillverkaren (Geotherm Inc., Kanada). 
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Rent praktiskt går mätningen till på följande sätt. Sonden installeras i materialet. Sedan tempe
raturjämvikt mellan sonden och omgivande jord konstaterats tillförs sonden en konstant 
värmeeffekt. Tillförd värmeeffekt beräknas enligt ekvation (3. 1) 

[W/m] (3.1) 

q är tillförd värmeeffekt per meter, R värmespiralens resistans, I utgående ström och L är 
värmespiralens längd. Den tillförda värmeeffekten avges via värmespiralen inuti sonden. Sam
tidigt registreras värden på effekt, temperatur och tid med bestämt tidsintervall under mät
ningen. Hela mätförloppet kan följas på datorskärmen där en kontinuerlig tid-temperaturkurva 
uppritas med logaritmisk tidsskala. I det fall att omgivningens värmeledningsförmåga är låg, 
det vill säga värmeledningsmotståndet är högt, erhålls en snabbare temperaturstegring 
(brantare temperaturkurva) närmast värmekälllan än om materialets värmeledningsförmåga är 
högre. 

Temperaturen mäts med en termistor centralt placerad vid sondens ytterhölje. Termistorns 
resistans kan omvandlas till temperatur antingen via dataloggerns inbyggda ekvation eller med 
hjälp av ett sjugradspolynom. Loggerns inbyggda ekvation gäller för ett stort temperaturom
råde, 20 - 120 °C, medan sjugradspolynomet ger en noggrannare linjarisering i temperatur
området 0 - 30 °C. 

Efter avslutad mätning väljs det avsnitt på kurvan som skall utgöra underlag för beräkningen, 
antingen manuellt av operatören eller automatiskt av programmet. I programmet ingår en rutin 
som söker upp det avsnitt av efterföljande temperaturvärden som bäst kan fås att överens
stämma med en rät linje genom linjär regressionsanalys. Denna linjes lutning beräknas liksom 
dess korrelationskoefficient, som anger hur väl linjen anpassats till mätpunkterna. Materialets 
värmeledningsförmåga beräknas därefter enligt ekvation (2.4), redovisas på datorskärmen och 
kan tillsammans med insamlade värden och ingångsdata ( datum, plats, sondnr, typ av prov
material, djup etc) skrivas ut via skrivare. 

4. MÄT-OCH UNDERSÖKNINGSPROGRAM 

I fält och laboratorium planerades för värmekonduktivitetsmätning i lera vid olika temperatu
rer. I anslutning till fältmätningar planerades även för upptagning av ostörda lerprover för 
värmekonduktivitetsmätning i laboratorium och för analys av jordtekniska parametrar. I Bilaga 
1 återfinns en schematisk presentation av mät- och undersökningar i fält och laboratorium. 

Temperaturjämvikt 
Innan mätningen påbörjas ska temperaturjämvikt mellan sonden och omgivande jord råda. En 
temperaturdrift i materialet kan annars orsaka ett fel hos den uppmätta temperaturkurvan. 
Temperaturjämvikt tillgodoses genom att: 

- Mäta temperaturen utan att effektmata sonden. 
- Jämviktsfunktion i programmet. 

Innan varje försök påbörjas mäts temperaturen i materialet utan att tillföra någon effekt. När 
temperaturen stabiliserats vid temperaturjämvikt sker en utplaning av temperaturkurvan. 
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I programmet finns en rutin som beräknar standardavvikelsen för ett antal efterföljande tempe
raturvärden registrerade under en viss tid. Innan mätningen påbörjas och effektmatningen slår 
till ska standardavvikelsen för dessa temperaturvärden vara mindre än en maximalt angiven 
standardavvikelse. För både fält- och laboratoriemätningar användes följande villkor: fem på 
varandra efterföljande temperaturvärden under en minut skall ha standardavvikelse mindre än 
0,01. 

Effekttillförsel 
Vid mätning av värmeledningsförmåga tillförs sonden en värmeeffekt som ger upphov till en 
temperaturökning. Tillförd effekt måste leda till en temperaturökning som är så pass hög att 
temperaturmätningens onoggrannhet inte inverkar på resultat. I fallet med låg temperaturgra
dient erhålls viss kompensation för osäkerhet i temperaturmätningen genom att beräkna värme
ledningsförmågan utifrån ett längre avsnitt av den rätlinjiga delen hos temperaturkurvan. Till
förd värmeeffekt varieras mellan 4-8 W per meter sond. 

Mättid och tidsintervall 
Sondens längd avgör vilken mättid som maximalt kan tillåtas för att inte icke-radiellt värme
flöde vid sondens ändar ska påverka resultatet. Blackwell (1954) har visat att den maximalt 
tillåtna mättiden, tmax, kan beräknas med ekvation ( 4. 1). 

tmax <0,0632-i!/K [s] (4.1) 

För mätningar i lera med uppskattad värmediffusivitet omkring 2,8· l 0-7 m2/s och laboratorie
sond 0, 15 m beräknas den maximalt tillåtna mättiden till 85 minuter. 

Tiden för temperaturutjämning mellan sonden och omgivande jord bedöms till mellan 5 och 30 
minuter. Efterföljande mätning med konstant effekttillförsel utförs under 15-20 minuter med 
insamling av mätvärden på tid, temperatur och effekt var 10:e sekund. 

Minsta provradie 
Erforderlig provradie, rb, för att minimera randeffekter kan beräknas med kännedom om 
sondens radie, r, mättid, t, och materialets värmediffusivitet, K, enligt ekvation (4.2), 
(se Sundberg 1988). 

2)0,452
rb>2r·K•tr( [m] (4.2)/ 

[s] (4.3) 

Den minimitid, tmin, som erfordras för att temperaturutvecklingen som funktion av den natur
liga tidslogaritmen ska övergå till att bli linjär kan beräknas med ekvation ( 4.3), (se Sundberg 
1988). För en laboratoriesond med radie 1,6 mm och en uppskattad värmediffusivitet hos lera 
på 2,8 • 10-7 m2/s beräknas tmin till 230 sekunder. Vidare erhålls, genom att sätta tiden t i ekva
tion (4.2) lika med tmin, att provets diameter minst bör vara 0,027 m. I laboratoriet används 
provhylsor med diameter 0,05 m. 
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4.1 Mätning och provtagning i fält 

SGI driver sedan 1992 ett försöksfält för värmelagring i lera vid hög temperatur i Linköping 
(Gabrielsson et al 1995). Försöksfältet består av två värmelager med temperaturer mellan 35 
och 70 °C. Värme respektive kyla överförs till jorden genom att cirkulera vatten i ett nedpres
sat vertikalt slangsystem. Slangsystemet utgörs av seriekopplade markvärmeväxlare i form av 
U-formade plaströr som installerats ned till 10 meters djup med centrumavståndet 1 meter. 

Jordprofil 
I Figur 4.1 visas jordlagerföljden i området, samt densitet, vattenkvot, konflytgräns, skjuvhåll
fasthet och sensistivitet på varje meter under markytan. Jordprofilen består överst av ca 2 
meter torrskorpelera som underlagras av lera med växtdelar vilken nedåt övergår till ren lera på 
ca 8 meter djup. Under denna nivå uppträder sulfidfläckar i leran ner till 11-12 meters djup. I 
djupare skikt finns siltinslag vilka förekommer ned till fasta botten, ca 18 meter under mark
ytan. Vattenkvoten under torrskorpan varierar mellan 70 och 85 % och densiteten är omkring 
1,55 t/m3. 

SKJUVHÅLLFASTHET (kPal VATTENKVOT (%! 
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NÅGOT SILTIG L ERA 
MED ROTTRÅDA R'r--... 

-'\ ., LERA MED
V : ROTTRÅDAR 

-· ..'• i ,: 
··.: ,_. !: \ LERA 

1'
f: I 
I ' ~ ~' : 'i/: t V/ 

;' r, 1; SULFIDFLÄCKIG L ERAj• 

\ 
' 
l 

1;I I 
J \ 
; 

' 
VARVIG LERA MED 

: TUNNA SILTSKIKT .. IJ 
.. '-'' 

.I J .,. . 
~· 

\ 
0 20 .1.0 60 0.5 1.0 1.5 2D 2.5 3.0 

SENSITIVITET SKRYMDENSITET (t/m3 ) 

----- SJUVHÅLLFASTHET 
(KONFÖRSÖK) VATTENKVOT 

-- SJUVHÅLLFASTHET KONFLYTGRÄNS 
(VING BORR) 

-- ..._ -- SENSITIVITET ---o--- SKRYMDENSIT 
(KONFÖRSÖK) 

-- -><- -- SENSITIVITET 
(VING BORR) 

Figur 4.1 Jordlagerföljd med geotekniska parametrar. 
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Mätning med termisk fältsond planerades i ett av värmelagren vid lagertemperatur omkring 
3 5 °C och utanför värmelagret i opåverkad jord, vid naturlig jordtemperatur ca 9 °C, se Figur 
4.2. Avståndet mellan varje sondhål bestämdes till ca 1 meter. 

För installation av fältsonden används en geoteknisk bandvagn. I sonderingspunkten borttas 
den översta metern jord/fyllning med skruvborr. Därefter installeras sonden genom långsam 
nedpressning så lodrät som möjligt, till avsett sonderingsdjup. 

0 5 10 m 

Värmelager 35 °[ 

T Termisk sond 
T O T 

• Kolvprovtagning T 

TGT 

/ 

/ 
\ 

Elkabel, 380V 
Kylledning 

Figur4.2 Plan över undersökningar i fält. 

I varje sonderingshål utförs mätningar på två nivåer, 2,5 och 5,0 m djup. Utanför lagret görs en 
kompletterande mätning av värmeledningsförmågan i torrskorpeleran på 1,5 m djup. Detta för 
att undersöka värmeledningsförmågan hos lera med lägre vatteninnehåll. På varje nivå utförs 
två mätningar, vid olika effektnivåer; 5 W vilket motsvarar 5,26 W/m sond respektive 8 W 
vilket motsvarar 8,42 W/m sond. Efter varje mätning tillåts sonden svalna av innan nästa mät
ning påbörjas. Avsvalningsförloppet följs genom att mäta temperaturen utan att effektmata 
sonden. Varje mätning inleds med kontroll av temperaturjämvikt följt av effekttillförsel under 
15-20 min. 

Mellan sonderingspunkterna upplockas ostörda lerprover med kolvprovtagare för undersök
ning i laboratoriet. Utanför värmelagret tas de ostörda prover som ska användas för laborato
riemätning av värmeledningsförmågan vid två temperaturnivåer. 

Omfattningen av mätningarna bestämdes till ca 20 mätningar i värmelagret vid 3 5 °C och ca 20 
mätningar vid temperatur ca 9 °C. Mätningarna vid respektive temperaturnivå fördelar sig på 5 
sonderingshål, 2 nivåer i varje sonderingshål och mätning vid 2 effekter per nivå. Omfattning 
av kolvprovtagning bestämdes till 2 kolvprovtagningar i värmelagret vid 3 5 °C och till ca 6 
kolvprovtagningar vid naturliga temperaturförhållanden. 
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4.2 Mätning i laboratorium och beräkningsprogram Condsoil 

I laboratoriet planerades för mätning med termisk laboratoriesond i rumstemperatur ca 21 °C 
och i klimatrum vid temperatur ca 9 °C. En jämförelse mellan fält- och laboratoriemätningar 
kan därmed göras för temperaturen 9 °C. 

Från kolvprovtagningen i fält erhålls ostörd lerprover i kolvborrhylsor med längden 0, 17 m och 
diameter 0,05 m. Kolvborrhylsorna är gjorda av plast och förslutes normalt med plastfolie och 
gummilock i båda ändar. Mätningar med laboratoriesonden utförs direkt i provhylsan. 

I varje provhylsa utförs mätningar med laboratoriesonden i två punkter, eller sonderingshål, 
genom att manuellt sticka ned hela sonden i hylsan, se Figur 4.3. I varje sonderingshål görs två 
mätningar. Först utförs en mätning vid lägre effekt och därefter en mätning vid en högre 
effektnivå, 0,6 W vilket motsvarar 4,0 W/m sond respektive 1,2 W vilket motsvarar 8,0 W/m 
sond. Varje mätning inleds med kontroll av temperaturjämvikt mellan sonden och omgivande 
lera, följt av effekttillförsel 15-20 min under själva mätningen. 

---Kolvborrhylsa av plast 
(glasfiberarmerad) 
'Pin 0,05m, L 0,17 m 

,_,___,.___ Laboratoriesond 

<P 0.0032m. L 0.15 m 

Termistor 

Gummilock 

Figur4.3 Mätning i laboratorium. 

Omfattningen av mätningarna bestämdes till ca 24 mätningar i rumstemperatur ca 21 °C och ca 
24 mätningar i klimatrum vid ca 9 °C. Mätningarna vid respektive temperaturnivå fördelar sig 
på prover från 3 sonderingspunkter, med 2 nivåer i varje punkt, 2 sonderingshål i varje prov
hylsa och mätning vid 2 effekter per sonderingshål. 
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Laboratorieundersökning 
I laboratoriet analyseras ostörda lerprover med avseende på densitet och vattenkvot för senare 
beräkning av porositet och vattenmättnadsgrad. Ett jordprovs porositet anger förhållandet 
mellan parvolymen och den totala volymen och vattenmättnadsgraden anger hur stor del av 
parvolymen som är fylld med vatten. 

Condsoil 
Mätningar med termisk sond kompletteras med beräkningar av värmeledningsförmågan med 
datorprogram 11 Condsoil11 (Sundberg 1991). Programmet som är avsett för isotropiskajordar, 
främst vid naturlig jordtemperatur, beräknar värmeledningsförmågan med materialets volym
andel korn, vatten och luft tillsammans med respektive fraktions värmeledningsförmåga som 
indata. I programmet finns en temperaturfunktion inlagd som tar hänsyn till en med tempera
turen ökande andel ångdiffusion, effekten är särskilt tydlig om materialet inte är vattenmättat. 
Vid temperaturer högre än ca 30 °C definieras därför en fiktiv värmeledningsförmåga. 

Följande referensvärden används: 

Mineralpartiklar: 3,09W/m°C 

Temperatur: 9°C 21 °C 35 °C 
Vatten: 0,575 W/m°C 0,599 W/m°C 0,624 W/m°C 
Luft: 0,025 W/m°C 0,025 W/m°C 0,026 W/m°C 

Värmeledningsförmågan hos mineralpartiklar beror av mineralsammansättning och då i första 
hand av andelen kvarts. För lera med medelkvartshalt 18 % uppskattas kornens värmelednings
förmåga till 3,09 W/m°C (Sundberg 1988). Kvartsinnehållet hos ett lerprov från 6 m djup 
bestämdes med röntgendiffraktion till 19,5 %. 

Volymandelen korn, vatten respektive luft bestäms genom laboratorieundersökning på 
upplockade prover. Laboratorieresultaten för temperaturpåverkad lera, totalt 4 prover (2x2 
nivåer) respektive lera som inte utsatts för höga temperaturer, totalt 12 prover (6x2 nivåer) 
används för beräkningar med Condsoil. 
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5. RESULTAT 

Resultat från mätningar av värmeledningsförmågan med tennisk sond i fält och laboratorium 
visas i Figur 5 .1. Analysen omfattar mätningar utförda i fält vid 3 5 °C och en tredjedel av de 
planerade mätningarna vid naturlig jordtemperatur ca 9 °C samt i laboratorium vid rumstempe
ratur ca 21 °C. Inga laboratoriemätningar utfördes vid den lägre temperaturen (9 °C). I Bilaga 
2 redovisas temperatur, djup, värmeledningsförmåga, tillförd effekt och total mättid för samt
liga mätningar med tenniska sonder samt resultat och underlag till beräkningar med Condsoil. 

fältsond fältsond 
1,45 ·-·-·-··········--·-----------

c3 ' 111 � i ' ' 
·-·-•-..............·-·-·-.. ~-- --- ---~-············-·-·-·--·-········---~---• >-~--·······-·-·-·-·0 

1,40E i m ~ i--s: ·-..··-··········+-·-·-··o·····....-._·__~____~..-·-·-------~--��~ ....!..-.-·-·-· ..·........._,_·-·-!1,35 l ! 
(0 
C) ---�~\ _ ._............-.-·... i laboratoriesond 0+ 

o(0 1,30 
E,_ •....J...___:o 1,25 
IJ) -C) 111 1,5 m djup 
i:: 1,20 ---· 1-- -!-- -l- � t--1-.... ---.-·= ·-................·2 

"C .......-............-·-·-·-.....,........._... ......_....-............,..-·-·-·-......• ..-·-·-·-·-·; 0Q) 1, 15 2,5 m djup 
ä, 

(jl·••E n••••-••••-•-••••..••••••!•••••-•-•-•--- ----••-•-•-•••..•••••••..•-•-•-•-•-••••••••••••-•-•-•••.. •••...•••••••-•-•---..;..-,_ 1, 10 + 5 m djup :(0 

! �•> 1,05 

5 10 15 20 25 30 35 40 

Temperatur (°C) 

Figur 5.1 Värmeledningsförmåga mätt i lera med termisk sond ifält och 
laboratorium vid olika temperaturer och djup. 

Relativt få mätningar utfördes vid naturlig jordtemperatur. Med ledning av dessa ses ändå att 
värmeledningsförmågan uppmätt med fältsonden ligger i samma storleksordning oberoende av 
temperaturen, i medeltal 1,35 W/m°C. Mätningar med laboratoriesonden ligger i snitt 13 % 
lägre än fältsonden. Medelvärden och standardavvikelse redovisas i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Medelvärden på värmeledningsförmåga (..:lmedeJ och standardavvikelse 
(stdav) för olika temperaturer och djup från mätningar medfält- respektive 
laboratories ond. 

Fält 9 °C Fält 35 °C Lab. 21 °C 

Djup ),.,,__,._, stdav ),.,,__,.,., stdav Å,__ ,.,.1 stdav 
1,5 m 1,41 0,035 - - 1,23 0,027 
2,5 m 1,34 0,028 1,37 0,034 1, 19 0,055 
5m 1,31 0,057 1,33 0,040 1, 13 0,033 
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Laboratorieundersökning av upplockade prover visar att vattenmättnad eller nära full vatten
mättnad rådde på 1,5, 2,5 och 5 meter djup, se Tabell 5.2. Porositeten är något lägre på 1,5 
meter djup än på underliggande nivåer samtidigt som full vattenmättnad råder, vilket betyder 
att kornen ligger närmare varandra och utgör en större volymandel av den totala jordvolymen. 
Vattenmättnadsgrad och porositet skiljer inte nämnvärt mellan varma lerprover från värme
lagret och prover på opåverkad lera. 

Tabell 5.2 Medelvärden på vattenmättnadsgrad och porositet utanför värme
lagret (9 °C) och i värmelagret (35 °C). 

Temperatur1 9 °C 35 °C 

Djup Vattenmätt- Porositet Vattenmätt- Porositet 
nadsgrad (%) nadsgrad (%) 

1,5 m 100 0,57 - -
2,5m 98 0,67 100 0,67 
5m 100 0,69 98 0,67 
1) Temperatur vid provtagning i fält. 

Resultat från beräkningar av värmeledningsförmågan med datorprogram Condsoil visar på 
mindre variationer än mätningar med termisk sond, se Figur 5.2. Medelvärde och standard
avvikelse för den beräknade värmeledningsförmågan redovisas i Tabell 5.3. 
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Figur 5.2 Värmeledningsförmåga beräknad med datorprogram Condsoil för 
olika djup och temperaturer. 
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0 

Tabell 5.3 Medelvärden på värmeledningsförmågan ().,medeJ och standard
avvikelse (stdav) beräknad med datorprogram Condsoil för temperatur 
9, 21 och 35 °C 

9°c 21 °C 35 °C 

Djup A--A-1 stdav /1.__J_, stdav A,___ ,_, stdav 
1,5 m 1,21 - 1,24 - - -
2,5 m 1,00 0,026 1,03 0,029 1,08 0,000 
5m 0,98 0,018 1,01 0,014 1,07 0,021 

De geotekniska jordparametrarna i värmelagret och utanför lagret, som används som indata till 
Condsoil skiljer inte nämnvärt. Variationerna i beräknad värmeledningsförmåga beror därför i 
huvudsak på att värmledningsförmågan hos vatten och luft varierar med temperaturen. 

I Figur 5.3 visas värmeledningsförmågan för olika temperaturer, bestämd med olika metoder, 
sondmätning i fält och laboratorium respektive Condsoil-beräkning, samt temperaturer för 1,5, 
2,5 och 5 meter djup. Den erhållna värmeledningsförmågan spänner över intervallet 0,97-1,43 
W/m°C. 

• � :a • 111 111 

2 111 fältsond, 9 ° C 
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Figur 5.3 Uppmätt respektive beräknad värmeledningsförmåga för olika djup 
och temperaturer. 

I Figur 5.4 visas resultat från medelvärdesberäkning av värmeledningsförmågan i ett kub
diagram. En mindre ökning av värmeledningsförmågan med ökande temperatur kan konstate
ras. Samtidigt märks en minskning av värmeledningsförmågan på djupet 5 meter jämfört med 
2,5 meter djup. 
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En jämförelse visar att mätning med termisk fältsond vid 9 °C gav i medeltal 34 % högre värde 
på värmeledningsförmågan än motsvarande datorberäkning. För 1,5 meter djup blev motsva
rande procentuella differens 17 % vid samma temperatur. Den uppmätta värmeledningsförmå
gan med termisk fältsond vid 35 °C blev istället i medeltal 25 % högre än den beräknade med 
Condsoil. En jämförelse visar att mätning med laboratoriesonden gav omkring 14 % högre 
värmeledningsförmåga än motsvarande datorberäkning med Condsoil. 

VÄRMELEDNINCSFÖRMÅCA LERA 

Fältsond 

M 
e 
t Condsoil 
0 

d 
5,0 m 

Laboratorie
sond m 

Djup 

g ·c 21 ·c 35 °C 

Temperatur 

Figur 5.4 Värmeledningsförmåga som funktion av metod, temperatur och djup. 

Tillförd effekt vid mätningar med termisk sond visas i Figur 5.5. Med ledning av resultaten 
märks inget entydigt samband mellan tillförd effekt och uppmätt värmeledningsförmåga. 
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Figur 5.5 Uppmätt värmeledningsförmåga oclt tillförd effekt (Wlm sond) till 
laboratoriesonden oclt fältsonden för olika djup. 

5.1 Värmeledningsförmåga vid naturlig jordtemperatur 

Värmeledningsförmåga mätt med termisk fältsond utanför värmelagret visas i Figur 5.6. Endast 
en tredjedel av planerade mätningar har utförts. Alla mätningar utfördes i samma mäthål. 

Med ledning av resultaten ser värmeledningsförmågan ut att minska mot djupet. Högre värme
ledningsförmåga erhölls vid den andra mätningen på varje nivå än vid den första mätningen. 
Samtidigt noteras något högre starttemperatur vid den andra mätningen än vid den första, i 
genomsnitt 0,2 °C. 
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Figur 5.6 Värmeledningsförmåga i fält vid naturlig jordtemperatur ca 9 °C 
1 och 2 betecknar mätordning på respektive nivå. 
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5.2 Värmeledningsförmåga vid förhöjd temperatur 

I Figur 5. 7 visas resultat från mätningar av värmeledningsförmågan med fältsonden i värme
lagret, temperatur omkring 35 °C. Värmeledningsförmågan var i medeltal något högre på 2,5 
m djup än på 5 m djup. På motsvarande sätt som för mätningarna vid naturlig jordtemperatur 
blev värmeledningsförmågan högre vid den andra mätningen än vid den första på samma nivå i 
varje mäthål, med undantag av ett par nivåer. 

_ 1,46 
u 
0 1,44
E 
~ 1,42 

1,40
(tl 

.g' 1,38 
§ 1,36
:o
1ii 1,34 1 --

2_ 
-

• L. 

2 

. 
2 � A 2 

1� 20:02 

1 
~ 

Il 2,5 m, mäthål 1 

1111 2,5 m, mäthål 2 

+ 2,5 m, mäthål 3 

A 2,5 m, mäthål 4 

Cl 
c:·2 

-g 
1,32 

1,30 

1 

10 2 
~ 

D 5 m, mäthål 1 

O 5 m, mäthål 2 

~ 
:«1 
> 

1,28 
1,26 
1,24 

� 5 m, mäthål 3 

!::,. 5 m, mäthål 4 

31 32 33 34 35 36 

Temperatur (°C) 

Figur 5. 7 Värmeledningsförmåga i fält vid ca 35 °C, uppmätt i hål nr 1-4. 
I och 2 betecknar mätordning på respektive nivå. 

Värmeledningsförmågan uppmätt med laboratoriesonden i rumstemperatur visas i Figur 5.8. En 
skillnad märks mot djupet med något högre värden för 1,5 och 2,5 meter djup än motsvarande 
för 5 meter djup. Med ledning av resultaten ser värmeledningsförmågan ut att stiga med 
ökande temperatur. Det aktuella temperaturintervallet omfattar endast ett par grader varför 
slutsats om eventuell trends storlek inte kan dras. 
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I Figur 5. 9 visas en typisk temperaturkurva från mätning med laboratoriesonden. Det rätlinjiga 
avsnittet på kurvan erhölls mellan 20 och 300 sekunder. Temperaturhöjningen registrerades till 
1,8-6,7 °C beroende på tillförd värmeeffekt. Mättiden varierade något men var i medeltal 17 
minuter. I stort sett samtliga temperaturkurvor avslutades med en kurvdel med konkavt stigan
de temperatur. 

Temperaturförändring (C) Start temp= 21.98 C Utrustning 1 
Labbsond3.6 Värmekonduktivitet =1.132 W!(mC) 

y =A+Bllog(x.)3,2 A=0.0403 
B=1.29782,8 R=0,999956 
Xy=o =o. a3102,4 

2,0 

1.6 
IF!, F2 Ymin: 01.2 
IF3,F4 Ymax:4 

0.8 IX=40. 5Y=2.1 
IX=241. 5Y=3,10,4 
I 

Tid s 

Figur 5.9 Exempel på temperaturkurva från en laboratoriemätning. 

Värmeledningsförmåga respektive starttemperatur som funktion av mätordning i respektive 
provhylsa, visas i Figur 5 .10 och 5 .11. Mätning nummer 1 och 2 utfördes i det första hålet och 
nummer 3 och 4 i ett andra hål i varje provhylsa. Mätningarna utfördes på samma sätt med 
skillnaden att den tillförda effekten var högre vid den andra än vid den första mätningen i varje 
hål (nr 2 och 4). 

Lägre värmeledningsförmåga mättes vid den första mätningen i varje provhylsa än vid efterfölj
ande mätningar. I medeltal erhölls ca 7 % högre värmeledningsförmåga vid den sista mätningen 
jämfört med den första. Starttemperaturen ökade kontinuerligt från den första till den sista 
mätningen i provhylsan, i genomsnitt 1,4 °C (eller 6 %). 



22 

1,28 
t) 
0 

E-- 1,24 
111 1,5 m, sektion 3 

~ --0--- 2,5 m, sektion 3 
(0 
O') 

o(0 

E...
:o-

1,20 

1, 16 

2,5 m, sektion 4 

-<>--- 2,5 m, sektion 5 
(/) 
O') 
C: 
·2 1, 12 5 m, sektion 3 

"C 
Q) 

cii 
E... 

:(0 

1,08 
--6:---- 5 m, sektion 4 

5 m, sektion 5 

> 1,04 

0 2 3 4 

Mätordning i hylsan 
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Figur 5.11 Starttemperatur i laboratoriet vid ca 21 °C som funktion av mätordning 
i provhylsan. 

5.3 Felsökning 

De något svårtolkade resultaten med i medeltal 25 % förhöjda värden på värmeledningsförmå
gan mätt med termisk sond järnfort med beräkningar med Condsoil gav anledning till misstanke 
att utrustningen inte fungerade som det var tänkt. Förhöjda värden kan till exempel bero på att 
uppmätt temperaturstegring är lägre än den verkliga eller på att uppmätt effekt är högre än den 
verkliga (jämför formel 2.4), men också på mätrutin, effektval med mera. 
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I Bilaga 3 presenteras genomförandet och resultaten av en omfattande felsökning av utrust
ningen. Något entydigt fel på utrustningen har inte upptäckts. Ingående delar är hela och inga 
uppenbara felaktigheter avseende effekt- och temperaturmätning har konstaterats. Den del av 
felsökningen som pekar mot en lösning som minskar den uppmätta värmeledningsförmågan är 
undersökning av temperaturmätningen, det vill säga sondens termistor. 

Felsökningen har omfattat följande: 

- Kontroll av värmespiralens resistans vid olika temperaturer. 
Resultaten visar att sondresistansen är oberoende av temperaturen. Något högre resistans (3,7 
%) uppmättes jämfört med specificerat värde, vilket innebär att för låga värden på värmeled
ningsförmågan skulle ha uppmätts. Problemet är istället det omvända. Skillnaden i sond
resistans beror till viss del av mätuppställningen, resistans i kablar etc. 

- Kontroll av effektmätning. 
Effekten beräknades med hjälp av uppmätt sondresistans och spänning över strömshunten med 
ett handinstrument. Mätning med handinstrument gav maximalt 7 % högre effektvärden än 
beräkningar av effekten användandes sondresistans och spänning via logger. Om effekten i 
själva verket är 7 % högre än vad loggem mäter innebär detta att ca 7 % för låga värden på 
värmeledningsförmågan skulle ha uppmätts. Problemet är istället att förhöjda värden erhållits. 

- Kontroll av laboratoriesondens termistor. 
Termistorns resistans mättes vid olika temperaturer. Skillnaderna i temperatur är i regel små 
och kan inte förklara 20-30 % förhöjda värden på värmeledningsförmågan. Temperaturen 
skiljde, beroende på om loggems inbyggda ekvation användes eller 7-gradspolynomet, som 
mest 0,3 °C. Ju mindre temperaturstegring ju mer påverkas /\.-värdet om termistorn mäter 
0,3 °C fel åt olika håll. Antag till exempel att L\T=7,6 °C vilket skulle påverka värmelednings
förmågan med 8 %. Av resultaten kan man inte säga att termistorn alltid mäter med ett litet fel 
(med en viss temperaturomvandling) och inte heller åt vilket håll det slår. 

- Mätning av värmeledningsförmåga hos lera med direktkoppling till sonden. 
Inga större skillnader konstateras från mätningar med en äldre och en ny laboratoriesond. 
Resultaten är i medeltal 20-30 % högre både i glycerin och lera. 

- Mätning i glycerin med påklistrad Ptl00-givare på laboratoriesondens mantel. 
Efter viss tidsfördröjning erhölls samma temperaturökning från mätning med sondens termistor 
som med den påklistrade Ptl00-givaren. Pt-100 är en typ av resistansgivare som utnyttjar ett 
känt temperatursamband för resistansen hos metallen platina. 

Mätningarna gav varierande resultat på värmeledningsförmågan, 0, 13-0,33 W/m°C. Varia
tionerna kan möjligen bero på konvektion i mediet under mätningen. Värmeledningsförmågan 
blev inte entydigt högre än tabellvärdet för glycerin, 0,286 W/m°C, som för tidigare mätningar. 
För två mätningar vid 0,5 och 2 W erhölls entydigt rätlinjiga kurvavsnitt och värmelednings
förmågan bestämdes till 0,24 respektive 0,26 W/m0 C. 

- Kompletterande mätningar med laboratoriesond i glycerin utan påklistrad givare. 
Kompletterande mätningar i glycerin gav förhöjda värden med 22-29 % jämfört med tabell
värdet. 
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När den påklistrade givare användes insamlades värden av loggern som sedan bearbetades för 
uppritning och beräkning av värmeledningsförmågan. Utan påklistrad givare erhålls värmeled
ningsförmågan på vanligt sätt. En förklaring till skillnaderna i resultat är att den påklistrade 
givaren med tillhörande kabel gör att sonden blir osymmetrisk vilket kan ge upphov till ett 
ojämnt radiellt värmeflöde samt möjligen konvektion i mediet. 

- Kompletterande mätningar i fält vid högre effekt och längre mätttid. 
Möjligen kunde temperaturstegringen i sonden under tidigare mätningar varit för långsam. Det 
bestämdes att utföra några mätningar vid högre effekt och under längre tid. Resultaten i fält 
gav något förhöjda värden enligt tidigare mätningar trots längre mättid och högre effekt. Något 
högre värden erhölls vid högre effekter än vid lägre effekter. En sak att fundera på är om 
pågängade sondstänger ovan sonden påverkar mätningen genom inverkan av ett axiellt flöde. 

5.4 Kalibrering 

Glycerin används ofta för kalibrering av termiska sonder på grund av dess låga viskositet och 
förmåga att motstå konvektiva värmeflöden. En vanlig benämning är glycerol. Mätningar med 
den termiska laboratoriesonden utfördes i en glasbägare (0 0, 15 m) fylld med vattenfri gly
cerol (99,5 %), se Figur 5.12. Mätningarna utfördes med följande effekter: 0,25, 0,5, 1 och 
2 W. Varje mätning varade ca 20 minuter. Efter varje utförd mätning fick sonden svalna i 
luften. Glycerinet omrördes inte för att undvika inblandning av luftbubblor. 

Temperaturförändring (C) Start temp =21.15 C Utrustning 1 
Labbsond

3.6 Värmekonduktivitet =0.350 W;(mC) 
y =A+Bilog(x)

3.2 A = -1.1330 
B = 1.7560

2,8 R=0,888828 
Xy=0 =4.41832.4 

2,0 

1, 6 
IF1, F2 Ymin: 01. 2 
IF3,F4 Ymax:4 

0.8 IX=57.5 Y=2.0 
IX=315. 3Y=3. 20.4 

Tid s 

Figur 5.12 Värmeledningsförmåga för glycerin uppmätt med laboratoriesond. 

Enligt tabellverk är värmeledningsförmågan för glycerin 0,290 W/m°C vid temperaturen 21 °C. 
Värmeledningsförmågan mättes i medeltal till 0,352 W/m°C vilket är 21 % högre än det tabel
lerade värdet för glycerin. 
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6. DISKUSSION OCH JÄMFÖRELSER AV RESULTAT 

Värmeledningsförmågan har bestämts på tre olika sätt, direkt mätning med en fältsond och en 
laboratoriesond samt beräkning med ett datorprogram baserat på jordens beståndsdelar, med 
varierande resultat. Skillnader i resultat beror förutom på att olika metoder och instrument 
använts också på naturliga variationer i materialet samt temperatur och materialets vattenmätt
nadsgrad och porositet vid själva mätningen. 

Det råder skilda uppfattningar om vilken metod som ger det bästa resultatet. En del forskare 
menar att i fuktig jord är mätning med termisk sond att föredra framför stationära metoder typ 
plattapparat. Detta på grund av den långa mättiden i plattapparaten och de fuktvandringar som 
därmed uppstår. I plattapparaten har man en bättre kontroll på värmeflödet, vilket kan vara 
fördelaktigt vid mätningar i anisotropt material. 

Utifrån en teoretisk betraktelse kan en ökning av värmeledningsförmågan med temperaturen 
förväntas för sedimentära jordar. Mätningar med termisk fältsond gav en relativt liten ökning 
av värmeledningsförmågan med temperaturen medan beräkningar med Condsoil visar på ett 
tydligare samband. Transient mätning med termisk sond är en vedertagen metod. Utrustningen 
i det här projektet är emellertid ny och lämpligt mätförfarande är inte helt utprovat. Genom att 
kontinuerligt använda utrustningen kan mätningarna utföras med tilltagande kontroll för att 
minimera störningar som påverkar förutsättningarna bakom sondteorins giltighet. I det här 
skedet sätts därför större tilltro till resultaten från beräkningar med Condsoil, även om tempe
raturens inverkan inte är helt klarlagd i programmet. 

Jämförelser med tidigare resultat från intilligande värmelager 
Samma fältsond tillsammans med övrig utrustning har använts för mätning av värmlednings
förmågan i ett intilliggande värmelager ( Gabrielsson et al 199 5). Värmelagret värmdes från 
naturlig jordtemperatur upp till omkring 70 °C och temperaturen hölls därefter konstant. Mät
ningar utfördes i naturlig jordtemperatur och därefter vid ett tillfälle under den första upp
värmningen och vid tre olika tillfällen vid konstant medellagertemperatur ca 68 °C. Provtag
ningar utfördes i anslutning till mätningarna och under den inledande uppvärmningen för 
beräkning av värmeledningsförmågan utifrån laboratorieanalys på upplockade lerprover, se 
Figur 6.1. För denna studie har hänsyn tagits till temperaturens påverkan på värmelednings
förmågan för vatten och luft. 

I Tabell 6.2 redovisas medelvärden och standardavvikelse på beräknad respektive mätt värme
ledningsförmåga vid medellagertemperaturen 68 °C. Värmeledningsförmågan vid lagertempe
raturen 68 °C är i samma storleksordning som övriga mätresultat med den termiska fältsonden. 
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Figur 6.1 Värmeledningsförmåga beräknad med Condsoil och uppmätt med 
termisk fältsond i värmelager under inledande uppvärmning och vid 
konstant medellagertemperatur ca 68 °C 

Tabell 6.2 Värmeledningsförmåga (Ä), medelvärde och standardavvikelse (stdav) 
beräknad med Condsoil respektive mätt medfältsond, vid medellager
temperatur ca 68 °C 

Djup Å~~--'M" stdav "'----' stdav 
1 1,47 0,070 1,43 0,143 
3,5 1, 12 0,012 1,31 0,031 
6 1,08 0,000 - -
9 1, 12 0,012 - -

Jämförelser medpublicerade resultat 
Jämförande studier mellan transienta och stationära metoder visar att mätning med termisk 
sond ofta ger ett högre värde på värmeledningsförmågan än motsvarande mätningar med platt
apparat. En del publicerade resultat visar att skillnaden i värmeledningsförmåga mellan enskilda 
mätningar med termisk sond kan vara så hög som ±30 %, trots att mätningarna utförts i samma 
material. 

Ett flertal studier har utförts där man jämför värmeledningsförmågan bestämd med analytiska 
sam.band och uppmätta värden med termisk sond. De analytiska sambanden är i regel fram
tagna utifrån olika slags provmaterial. Börgesson med flera (1994) redovisar god överens
stämmelse mellan analytisk värmeledningsförmåga och uppmätt värmeledningsförmåga med 
termisk laboratoriesond i bentonit. Lally (1993) valde istället att bortse från de analytiskt 
bestämda värdena på värmeledningsförmågan eftersom dessa sannolikt utgjorde en överskatt
nmg. 
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Felkällor 
Vid direkt mätning kan fel uppstå som leder till att villkoren bakom teorin för ensondsmetoden 
inte längre uppfylls. Några tänkbara felkällor ges nedan: 

- randeffekter på grund av begränsat prov 
- kontaktmotstånd mellan sond och omgivning 
- temperaturdrift i provet 
- omvandling av termistorresistans till temperatur 
- icke radiellt värmeflöde 
- variationer i tillförd effekt 
- värmetransport inte enbart genom värmeledning 

Vid mätning i laboratorium kan randeffekter uppstå om provet inte är tillräckligt stort eller 
inhomogent till exempel som följd av att flera mätningar utförs i samma hylsa. Provhylsa med 
diameter 0,05 m uppfyller de krav man kan ställa på provets diameter för den aktuella labora
torieonden. 

En trolig felkälla är att flera mätningar utfördes i samma provhylsa, i två separata hål. En kon
troll visar att värmeledningsförmågan genomgående var lägre vid den första mätningen i varje 
hylsa än vid efterföljande mätningar. I medeltal erhölls ca 7 % högre värmeledningsförmåga vid 
den sista mätningen jämfört med den första. Samtidigt var starttemperaturen i medeltal 6 % 
högre vid den sista mätningen i varje hylsa än vid den första mätningen. Fuktomfördelning när
mast sonden kan uppstå som ett resultat av värmning i samband med mätning, speciellt vid 
långa mättider. Vid nedpressning av sonden sker en omfördelning av materialet närmast sonden 
samtidigt som ett portryck genereras vid spetsen. Portrycket omfördelas och utjämnas i sam
band med konsolidering, vilket resulterar i något tätare material närmast sonden. Om provet på 
annat sätt innehåller inhomogeniteter finns en risk att den uppmätta värmeledningsförmågan 
inte är representiv för materialet. 

För att minimera kontaktmotståndet mellan sonden och omgivande jord utförde Börgesson et 
al (1994) laboratoriemätningar genom att smörja in sonden med silikonfett och installera 
sonden i ett förborrat hål med samma diameter. Enligt Lally (1993) ska eventuellt kontakt
motstånd mellan sonden och omgivande jord inte påverka utvärderingen av värmeledningsför
mågan förutsatt att mättiden är tillräckligt lång. 

Stabila temperaturförhållanden erhölls dels genom att utföra en mätning utan effektmatning 
dels genom att ansätta ett villkor baserat på största tillåtna standardavvikelse för uppmätt tem
peratur innan mätning. Viss temperaturdrift kan ha förekommit, i laboratoriet till exempel på 
grund av konvektiva luftströmmar (dörrar/fönster som öppnas, ojämn ventilation, drag). 

Stabila temperaturförhållanden kan bestämmas genom att fästa en extern temperaturgivare 
utvändigt provhylsan (Lally 1993). Vid temperaturjämvikt överensstämmer sondens tempera
turgivare med den externa temperaturgivaren. Uttorkning av provet minimerades genom att 
dess ändar smordes med en blandning av smält paraffin och vaseline. För installation av labora
toriesonden utnyttjades en stålplatta med ett centriskt hål. Provet tillsammans med installerad 
sond placerades därefter i en låda för att minimera yttre temperaturvariationer under mät
rungen. 
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I det här projektet utfördes mätningar i fält i ett värmelager med cykliskt varierande tempera
tur, i inledningen av en värmningsperiod när lagertemperaturen var 35 °C. Temperaturen ökade 
med ca 1, 9 °C per vecka eller ca 2· l 04 °C per minut vilket har en försumbar inverkan på tem
peraturförloppet vid mätning av värmeledningsförmågan. 

Omvandling av den uppmätta termistorresistansen till temperatur kan vara en möjlig felkälla. 
Termistorer är icke-linjära och har en tendens till temperaturdrift med tiden. 

Förhållandet mellan sondens längd och diameter är tillräckligt stort för att sonden ska kunna 
betraktas som en linjär värmekälla med radiellt värmeflöde utan påverkan av sondens ändar. 

Insamlade värden på tillförd effekt visar att denna är i det närmaste konstant. 

Värmetransport i inte helt vattenmättad jord sker med ökad andel ångdiffusion vid högre tem
peraturer. Laboratorieanalys på upptagna prover har visat att full vattenmättad eller nära full 
vattenmättnad råder i lera, varför inverkan av ångdiffusion bedöms som liten. 

Kalibrering 
Mätning med laboratoriesond i glycerin med känd värmeledningsförmåga gav i medeltal ca 
21 % högre värde på värmeledningsförmågan. Det skulle innebära att uppmätta värden med 
laboratoriesonden ska reduceras genom multiplikation med kalibreringsfaktor, 0,824, enligt 
Tabell 6.1. 

Tabell 6.1 Värmeledningsförmåga mätt i laboratoriet (Äzab.sontl reducerad med 
kalibreringsfaktor 0, 0824 samt beräknad värmeledningsförmåga 

(Åcondsou>• 

Djup Alab.sond Alab.sond · 0,824 Acondsoil 
(W/m°C) (W/m°C) (W/m°C) 

1,5 m 1,23 1,01 1,24 
2,5 m 1, 19 0,98 1,03 
5m 1,13 0,93 1,01 

Genom att multiplicera med kalibreringsfaktor erhålls något bättre överensstämmelse mellan 
uppmätt och beräknad värmeledningsförmåga för 2,5 och 5 meter djup. Viss kalibrering av 
kommersiella sonder kan vara nödvändig, men med lägre förväntat värde på kalibreringsfak
tom som resultat. Motsvarande kalibrering med den termiska fältsonden har inte utförts. 
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7. PRAKTISKA ERFARENHETER MED FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR 

7.1 Utrustning 

Nedan ges några förslag till förbättringar avseende utrustning. 

- Minska utrustningens vikt. 
Ett sätt att underlätta handhavandet är att på något sätt minska dess vikt. Särskilt i fält 
upplevs utrustningen som tung och otymplig. Kabel till fältsonden löper genom 5 enmeters 
förlängningsrör och avslutas med en stiftkontakt. Det är fördelaktigt om man kan finna ett 
sätt som medger att erforderligt antal rör kan skarvas på i fält utan omständig avmontering 
av eventuell kabelkontakt och som inte skadar kabeln. 

- Bättre anpassad väska. 
Delar av utrustningen inryms i en väska, ca 1 x 0,5 m, bland annat logger, bärbar dator med 
uppladdningskabel, laboratoriesond, kablar för anslutning av kraftaggregat till logger och 
fördelardosa. Väskan som är av plast är provisoriskt inredd. En väska bör vara väl anpassad 
till dess innnehåll för optimalt utnyttjande av utrymmet. Väskan kompletteras med en inne
hållsförteckning. 

- Förenkla inställning av effekt. 
Utrustningen omfattar ett kraftaggregat med visarinställning av utgående spänning. V an
ligtvis kontrolleras inställd effekt via den bärbara datorn. Det är fördelaktigt om effekt
inställningen kan underlättas. Den inställda effekten bör kunna visas utan att sonden effekt
matas vid inställningen. 

- Bättre kontaktdon. 
Termiska sonder ansluts till logger med en stiftkontakt, typ Canon. Canonkontakten är en 
potentiell felkälla på grund av att oxid och dylikt kan öka kontaktmotståndet. Det är därför 
önskvärt att utveckla en flexibel anslutning som inte utgör en felkälla och samtidigt medger 
att sondstänger enkelt kan skarvas på i fält. 

7.2 Mätrutin och datorprogram 

Erfarenheter från fält- och laboratoriemätningar har gett värdefulla uppslag till förbättringar 
dels med avseende mätutförandet dels datorprogrammet. 

- Effektinställning utan effektmatning. 
Utgående spänning ställs in på kraftaggregatet och inställd effekt visas på datorskärmen. 
Effekten ska kunna ställas in utan samtidig effektmatning till sonden eftersom denna då 
värms upp vilket leder till en fördröjning av temperaturjämvikt mellan sond och omgivning. 

- Mätning i laboratorium. 
I laboratoriet är det önskvärt att minimera yttre störningar som kan tänkas påverka mät
ningen. Exempel på störningar är eventuell uttorkning av provet under mätningen och tem
peraturvariationer i rummet. Någon typ av hjälpmedel kan användas som underlättar inrikt
ning av sonden vid installationen i provet samtidigt som sonden kan fixeras under mät
ningen. Beroende på material kan ett hål förborras och därefter installeras sonden. Kon
taktmotståndet sond/material kan reduceras genom att smörja in sonden. En kontroll av 
temperaturen i rummet i samband mätningar är önskvärt eller man kan också tänka sig att 
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mäta temperaturen på utsidan av provhylsan. En sådan extern temperaturgivare kan använ
das för att bestämma när temperaturjämvikt råder. 

- Anvisningar för nedpressning av sond i fält. 
Bruksanvisning kompletteras med anvisningar för sondinstallation i fält. Sonderingen inleds 
med skruvborrning genom det övre, ofta lite grövre jordlagret. Därefter installeras sonden i 
hålet med så liten awikelse från lodlinjen som möjligt och pressas långsamt ned med låg 
belastning till avsett sonderingsdjup. 

- Upplysning om lämplig effekt beroende på provmaterial. 
Med ledning av vilket provmaterial som skall testas bör förslag på lämplig effekt och mättid 
samt förväntad temperaturstegring kunna anges, enligt 

Material Effekt Mättid ca .6.T 
Lös lera 
Fast lera 

- Komplettera användarbeskrivning med uppgift om maximalt antal insamlade värden. 
För varje mätning registreras värden vid maximalt 256 olika tidpunkter. Det innebär till 
exempel att den totala mättiden vid registrering var 5: e sekund blir drygt 21 minuter. 

- Utskrift av sonddata för en specifik sond. 
För varje mätning ska det vara möjligt att skriva ut sonddata för den sond som använts till
sammans med uppgift om vilket sätt som användes för omvandling av termistorns resistans 
till temperatur. 

- Automatisk ändring av 11 kommando temperatur". 
I programmet i samband med definiering av sonder väljer användaren om temperaturen ska 
beräknas med hjälp av loggerns inbyggda ekvation eller ett sjugradspolynom. Beroende på 
svaret bör "kommando temperatur 11 som talar om för loggern hur omräkning till temperatur 
ska ske ändras automatiskt. 

- Rutiner som underlättar filhantering. 
När användaren väl är inne i programmet underlättas moment som inbegriper viss filhante
ring om en förteckning av kataloger och filer kan visas i ett fönster på skärmen. Det skulle 
heller inte vara möjligt att skriva över en fil med samma namn. 

- Samtidig mätning med flera sonder. 
Utrustningens hårdvara är anpassad för samtidig mätning med upp till fyra sonder. I ett 
senare skede vid utökat behov av mätningar, främst i laboratorium, kan det bli aktuellt att 
anpassa programmet för mätning av värmeledningsförmågan med flera sonder samtidigt. 
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8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Projektet har omfattat dels mätningar med termiska sonder i fält och laboratorium, dels beräk
ningar med ett datorprogram. De erhållna resultaten har sedan jämförts med avseende på 
metod, temperatur och djup. Mätningar av värmeledningsförmågan har även utvärderats med 
hänsyn till aktuellt mätförfarande. 

- Projektet har bidragit med värdefulla erfarenheter avseende praktisk mätning med termiska 
sonder. Erfarenheter som ligger till grund för förbättringar av utrustningen samt säkrare 
mätutförande och utvärdering av resultaten (Kapitel 7). 

- Resultaten visar att sondmetoden ger en högre värmeledningsförmåga än den teoretiska 
beräkningsmodellen. Den termiska fältsonden har gett omkring 30 % högre värden än vid 
enbart teoretisk beräkning av värmeledningsförmågan, något högre vid 9 °C och något lägre 
vid 35 °C. På motsvarande sätt har mätningar med termisk laboratoriesond gett omkring 
14 % förhöjda värden vid 21 °C. 

- De genomförda mätningarna i fält och beräkningarna visar att värmeledningsförmågan som 
förväntat ökar något med temperaturen. Den teoretiskt beräknade värmeledningsförmågan 
med datorprogram Condsoil ökar främst på grund av temperaturberoendet hos värmeled
ningsförmågan för vatten. 

- Kalibrering i glycerin visade att laboratoriesonden ger ca 19 % för höga värdenjämfört med 
tabellerat värde. Genom att multiplicera resultaten med en kalibreringsfaktor stämmer resul
taten :från laboratoriemätningar och beräkningar något bättre överens. 

- Trots en extensiv felsökning av utrustning och analys av mätförfarandet kan inte avvikelsen 
mellan den mätta och beräknade värmeledningsförmågan entydigt förklaras. Framtida mät
ningar och beräkningar förväntas statistiskt bekräfta den absoluta värmeledningsförmågan 
och eventuella avvikelser mellan metoderna samt i förlängningen leda till en förbättrad repe
terbarhet för utrustningen. 

- För att minimera felkällor noteras följande med avseende på mätförfarande: 
Endast en mätning utförs per provnivå i samma sektion i fält och per provhylsa i laborato
riet. För att tillse en god kontakt mellan sonden och provmaterialet kan smörjning av sonden 
tillämpas. Vidare, för att undvika att provmaterialet trycks ihop närmast sonden under ned
drivningen kan ett hål förborras. Samtidigt underlättas inriktning av sonden. Det är viktigt 
att stabila temperaturförhållanden råder innan själva mätningen utförs. I laboratoriet tillses 
även att omgivningens temperatur är stabil före och under hela mätförloppet. Effektnivån 
har betydelse för temperaturstegringen under mätning. Temperaturstegring och mättid väljs 
så att termistorns onoggrannhet inte inverkar på resultatet. Med erfarenhet från utförda mät
ningar kan effekten för mätning i lera väljas till i storleksordning 6-8 W/m sond. Mättiden i 
laboratoriet uppgår då till ca 20 minuter, något längre i fält. Med mättid avses enbart tid 
med effekttillförsel till sonden. 

- För det fortsatta arbetet föreslås en kalibrering av den termiska fältsonden i glycerin för 
bestämning av kalibreringsfaktor. Glycerinets värmeledningsförmåga skiljer något beroende 
på temperatur varför kalibrering bör utföras vid olika temperaturer. Eventuellt kan kalibre
ring utföras i alternativt material, gärna med högre värmeledningsförmåga än för glycerin. 
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- För att erhålla mer kunskap kan alternativa metoder för bestämning av värmeledningsför
mågan tillämpas. Man bör dock vara medveten om att olika metoder ofta är förknippade 
med olika slags frågeställningar. Ett alternativ till ensondsmetoden är flersondsmetoden. Vid 
flersondsmetoden utnyttjas separata sonder för värmegenerering och temperaturmätning. 
Ett annat alternativ är stationär mätning med till exempel plattapparat. Förutom direkta 
mätningar kan olika teoretiska beräkningsmodeller utnyttjas. 
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Bilaga 1 

Program för mätningar och undersök
ningar i fålt och laboratorium 



Bilaga 1 1 (2) 

Provtagning och mätning i fält 

9°c Fält 1, 35 °C I tot 

djup 

'A 

1,5 m 
Antal provhylsor 1 
Antal mätningar 2 

2,5 m 5m 
6 6 
10 10 

2,5 m 
2 
10 

5m 
2 
10 

17 
42 

Antal provhylsor 17 st 
Antal sonderingshål 10 st 
Antal mätningar 42 st 

Kolvprovtagning: 2 X 2 nivåer i fält 1 (3 5 °C) 
1 x 3 nivåer utanför fält 1 (lab. 9 °C) 
2 x 2 nivåer utanför fält 1 (lab. 9 °C) 
3 x 2 nivåer utanför fält 1 (lab. 21 °C) 

Beräkna 5 dagar i fält för mätning och provtagning. 

Antag: Mätning på 2 nivåer i varje punkt. 
2 effekter på varje nivå. 
20 min/mätning plus ca 20 min/mätning för förberedelse, installation och tid till 
temperaturjämvikt. 



Bilaga 1 2(2) 

Undersökning och mätning i laboratorium 

9°c 21 °C 35 °C E tot 

djup 1,5 m 2,5m 5m 2,5 m 5m 2,5 m 5m 
Antal provhylsor 1 

..,., 3 3 3 2 2 17 
"A Antal mätningar 4 12 12 12 12 - - 52 

p Antal bestämn. 1 3 3 3 3 2 2 17 
w Antal bestämn. 1 3 3 3 3 2 2 17 
n Antal bestämn. 1 3 3 3 3 2 2 17 

sr Antal bestämn. 1 3 3 3 
..,., 2 2 17 

"A glycerin, Antal provhylsor l+l 2 
labsond + Antal mätningar 3+3 6 

fältsond 

Antal provhylsor 17 st 
Antal mätningar 52 st 
Bestämning av p, w, n, Sr 17 st 

Upplockade prover undersöks i laboratoriet med avseende på densitet och vattenkvot för 
beräkning av porositet och vattenmättnadsgrad. Laboratorieresultaten används senare för 
beräkning av värmeledningsförmågan med datorprogram Condsoil. 

Mätning vid 21 °C genom att låta prover upplockade utanför fält 1 värmas i rumstemperatur. 

Antag: 2 effekter x 2 stick i varje hylsa. 
20 min/mätning plus ca 20 min/mätning för förberedelse, installation och tid till 
temperaturjämvikt. 

Utrustningens tillförlitlighet undersöks genom mätning i glycerin både med laboratoriesond och 
fältsond. 



Bilaga 2 

Sammanställning av resultat 



Bilaga 2 1 (7) 

Mätning av värmeledningsförmåga i fält vid ca 35 °C 

medel 

Filnamn Mäthål Mätordn. Start T (°C) W/m°C djup (m) q (W/m) slut dT (°C) Tot tid (si °C/min 
TS111 1 1 32,68 1,34 2,5 5,255 1,441 1096 0,08 
TS112 1 2 32,93 1,36 2,5 10,565 2,838 905 0, 19 
TS131 2 1 33,32 1,32 2,5 5,27 1,482 1126 0,08 
TS132 2 2 33,55 1,40 2,5 8,451 2,288 1015 0, 14 
TS151 3 1 33,56 1,37 2,5 5,256 1,400 905 0,09 

TS152 3 2 33,76 1,43 2,5 8,471 2,225 955 0,14 

TS171 4 1 33,73 1,37 2,5 5,261 1,495 1206 0,07 
TS172 4 2 33,99 1,36 2,5 10,552 2,807 915 0,18 
TS121 1 1 33,39 1,35 5 5,269 1,478 1126 0,08 
TS122 1 2 33,57 1,37 5 8,411 2,364 1206 0, 12 
TS141 2 1 33,73 1,31 5 5,264 1,527 1196 0,08 
TS142 2 2 33,94 1,35 5 8,446 2,372 1076 0, 13 
TS161 3 1 33,87 1,26 5 5,296 1,486 1015 0,09 
TS162 3 2 34,07 1,35 5 8,438 2,287 905 0, 15 
TS181 4 1 34,74 1,38 5 5,324 1,555 1206 0,08 
TS182 4 2 34,87 1,30 5 8,451 2,302 915 0,15 
Medelvärde alla 33,73 1,35 

Standardavvikelse 0,559 0,040 

Mättid, medel 1048 17,47 minuter 
Mättid max 1206 20, 11 10,565 

Mättid min 905 15,08 5,255 
2,5 m 5m 

Medelvärde 1,37 1,33 

Standardav. 0,034 0,040 

Mätning av värmeledningsförmåga i fält vid ca 9°C 

medel 

Filnamn Mäthål Mätordn. T (°C) W/m°C djup lm) Q (W/ml slut dT (°C) Tot tid (sek) °C/min 
TSU11 1 1 10,69 1,38 1,5 5,275 1,369 865 0, 10 

TSU12 1 2 10,89 1,43 1,5 8,424 2,147 814 0, 16 
TSU21 1 1 9,68 1,32 2,5 5,286 1,355 734 0, 11 

TSU22 1 2 9,87 1,36 2,5 8,459 2,242 865 0,16 

TSU31 1 1 7,91 1,27 5 5,293 1,376 724 0, 11 
TSU32 1 2 8, 13 1,35 5 8,435 1,818 362 0,30 

Medelvärde alla 9,53 1,35 

Standardavvikelse 1,258 0,054 

1,5 m 2,5 m 5m 

Medelvärde 1,41 1,34 1,31 

Standardav. 0,035 0,028 0,057 



Bilaga 2 2(7) 

Mätning av värmeledningsförmåga i laboratorium vid ca 21 °C 
lerprover utanför fält 1 

Filnamn Hål Mätordn.' T (°C) W/m°C djup (ml q (W/ml slut dT (°CI Tot tid (sekt 
KSU31-1 3 1 22,22 1, 19 1,5 4,063 1,994 885 
KSU31-2 3 2 22,44 1,24 1,5 8,02 4,148 1206 
KSU31-3 3 3 22,99 1,25 1,5 4,061 1,898 1206 
KSU31-4 3 4 22,87 1,24 1,5 8,026 4,032 1206 
KSU32-1 3 1 22,26 1, 17 2,5 4,083 2,185 1206 
KSU32-2 3 2 22,71 1,22 2,5 8,027 3,862 875 
KSU32-3 3 3 23,01 1,23 2,5 8,032 3,834 995 
KSU32-4 3 4 23,34 1,23 2,5 13,301 6,898 1206 
KSU41-1 4 1 21,59 1,12 2,5 4,001 2,352 1206 
KSU41-2 4 2 22,3 1,16 2,5 8,035 4,003 814 
KSU41-3 4 3 22,87 1,27 2,5 3,958 1,776 905 

KSU41-4 4 4 23,37 1,23 2,5 8,061 3,660 845 

KSU5-1 5 1 20,81 1,07 2,5 3,346 1,991 985 

KSU5-2 5 2 21,59 1, 17 2,5 6,73 3,393 845 

KSU5-3 5 3 22,23 1, 17 2,5 4,019 2,075 845 

KSU5-4 5 4 22,59 1,18 2,5 8,028 4,219 1206 
KSU33-1 3 1 21,89 1,10 5 4,066 2,108 845 
KSU33-2 3 2 22,35 1, 12 5 8,035 4,037 865 
KSU33-3 3 3 22,96 1, 16 5 4,082 1,980 1206 
KSU33-4 3 4 22,86 1,13 5 13,293 6,718 995 
KSU42-2 4 2 21,62 1,12 5 4,055 2,043 845 
KSU42-3 4 3 21,98 1, 13 5 8,017 3,988 845 
KSU42-4 4 4 22,61 1,14 5 8,031 4,275 1206 

KSU52-1 5 1 21,26 1,08 5 4,064 2,241 1206 

KSU52-2 5 2 22,05 1,13 5 8,062 4,382 915 

KSU52-3 5 3 23,03 1,20 5 4,002 1,921 1206 

KSU52-4 5 4 22,99 1, 17 5 7,944 3,949 1206 

Medelvärde alla 22,40 1, 17 

Standardavvikelse 0,646 0,055 

1 I nr 1 och 2 utfördes i ett hål i provhylsan och nr 3 och 4 i ett andra hål. 

1,5 m 2,5 m 5m 

Medelvärde 1,23 1, 19 1, 13 

Standardavvikelse 0,027 0,055 0,033 

Mättid medel 1029 17,15 minuter 

Mättid max 1206 20, 11 13,301 

Mättid min 814 13,57 3,346 



Värmeledningsförmåga beräknad med condsoil 
Lerprover från fält 1, ca 35° C 

Beteckning Dntum djup p V m 
(ml t/m• m• gr 

KSl 931001 2,5 1,58 336,6 533, 1 
KS2 2,5 1,57 336,6 529,55 
KS1 5 1,55 336,6 521,98 

KS2 5 1,54 336,6 517,88 

Medelvärden 2,5 
5 

Lerprover utanför fält 1, ca 9° C 

Beteckning Dntum djup p V m 
(ml tfm• m• gr 

KSU3 9310 1,5 1,74 336,6 585, 71 
KSUl 2,5 1,59 273,24 433,32 
KSU2 2,5 1,56 336,6 524,48 
KSU3 2,5 1,53 336,6 515,94 
KSU4 2,5 1,56 336,6 524,64 
KSU5 2,5 1,51 336,6 508,69 
KSUl 5 1,54 336,6 517, 15 
KSU2 5 1,55 336,6 522,73 
KSU3 5 1,52 336,6 511,72 
KSU4 5 1,51 336,6 506,63 
KSU5 5 1,53 336,6 515,81 

Medelvärden 1,5 
9 °C 2,5 

5 

ms 
gr 

304,63 
304,34 
305,25 
290,94 

ms 
gr 

393,09 
247,61 

298 
303,49 
303,26 
285,78 
284, 15 
290,41 
276,61 
272,38 
278,82 

p 

tfm• 
0,91 
0,90 
0,91 
0,86 

p 

ttm• 
1, 17 
0,91 
0,89 
0,90 
0,90 
0,85 
0,84 
0,86 
0,82 
0,81 
0,83 

w 
% 
75 
74 
71 
78 

w 
% 
49 
75 
76 
70 
73 
78 
82 
80 
85 
86 
85 

Sr 
(%1 

100,0 
100,0 
97,0 
99,2 

100,0 
98, 1 

Sr 
(%1 

100,0 
100,0 
100,0 
94,8 
98,7 
96,6 
100,0 
100,0 
100,0 
99,4 
100,0 

100,0 
98,0 
99,9 

3,09 0,624 0,026 
n korn vntten luft 

1-n n x Sr n-(nxSrl 
0,67 0,33 0,67 0,00 
0,67 0,33 0,67 0,00 
0,66 0,34 0,64 0,02 
0,68 0,32 0,67 0,01 

Medelvärde alla 
Standardav. 

0,67 2,5 m 
0,67 Medelvärde 1,08 

Standardav. 0,000 

3,09 0,599 0,025 
3,09 0,575 0,025 

n korn vntten luft 

0,57 0,43 0,57 0,00 
0,67 0,33 0,67 0,00 
0,67 0,33 0,67 0,00 
0,67 0,33 0,63 0,04 
0,67 0,33 0,66 0,01 
0,69 0,31 0,67 0,02 
0,69 0,31 0,69 0,00 
0,68 0,32 0,68 0,00 
0,70 0,30 0,70 0,00 
0,70 0,30 0,70 0,00 
0,70 0,30 0,70 0,00 

Medelvärde alla' 
Standardav. 1 

11 alla utom 1,5 m 

0,57 1,5 m 
0,67 Medelvärde 9 °c 1,21 
0,69 Standardav. . 

1,5 m 

Medelvärde 21 °C 1,24 

Standardav. . 

35 °C 
lnmbdn 35 °C 

(W/m°Cl 
1,08 
1,08 
1,08 
1,05 

1,0725 
0,015 

5m 
1,07 

0,021 

21 °C 

9 °c 
lnmbdn 9 °c 

(W/m°C) 
1,21 
1,02 
1,02 
0,97 
1,01 
0,97 
0,99 
1,01 
0,97 
0,97 
0,97 
0,99 

0,023 

2,5 m 
1,00 

0,026 
2,5 m 

1,03 

0,029 

lnmbdn 21 °C 
(W/m°C) 

1,24 
1,05 
1,05 
1,00 
1,04 
0,99 
1,02 
1,03 
1,00 
1,00 
1,00 
1,02 

0,023 !F. 
~ 
p:, 
N5m 

0,98 
0,018 
5m w ,..-.,.
1,01 -...l._,, 

0,014 
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Mätning i glycerin i laboratorium vid ca 21 °C 

Filnamn T (°C) W/m°C q (W/ml Slut dT (°C) Tot tid (sek) °C/min 

GLY-1 23,3 0,375 2,016 2,166 1206 0, 11 

GLY-2 21,92 0,33 4,049 4,587 1206 0,23 

GLY-3 22,46 0,355 7,999 7,991 1206 0,40 

GLY-4 23,46 0,362 4,028 4,162 1206 0,21 

GLY-5 23,77 0,359 4,03 4,182 1206 0,21 

GLY-31 20,53 0,354 11,234 11, 14 608 1, 10 

GLY-32 20,9 0,349 6,178 7,058 1205 0,35 

GLY-33 21, 15 0,35 3,355 3,756 1008 0,22 

GLY-34 21,31 0,372 13,265 12,661 1205 0,63 

GLY-35 21,62 0,363 6,719 6,816 613 0,67 

Medelvärde' 22,04 0,352 6,287 6,452 1067,077 0,412 

Standardavvikelse' 1,148 0,003 3,626 3,381 248,254 0,304 

1 ) värden i kursiv stil ej medtagna 

Värmeledningsförmåga glycerin i lab. vid ca 21 °c 
Glycerin 0,29 W/m°C vid 21 °C (tabell) 

G o,380 
i i0 0,375 --E 111 

0,370~ • •i i co 0,365 

E 
111 ' Ol 

o,36o 
i 111 

111i _: 
• 

-:o 0,355 111 -i :(/) lg, 0,350 111 -- • 
i 

• ' ~ 0,345 • 
(IJ i j 

ä3 0,340 
E : ' ... 0,335:co • 

Medelvärde p, 'C j> l0,330 -
20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 

Temperatur (°C) 
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Vatten och luft, värmeledningsförmåga (interpolation mellan jämna 10 eller 20 °C) 

vatten luft vatten luft 

Temp. (°C) (W/m°C} (W/m°CJ Temp. (°C) (W/m°CJ (W/m°C} 

0 0,559 0,0242 51 0,64819 0,02735 

1 0,56079 0,02426 52 0,64938 0,02741 

2 0,56258 0,02432 53 0,65058 0,02747 

3 0,56438 0,02438 54 0,65177 0,02753 

4 0,56619 0,02444 55 0,65297 0,02760 

5 0,56800 0,02449 56 0,65417 0,02766 

6 0,56979 0,02455 57 0,65538 0,02772 

7 0,57158 0,02461 58 0,65658 0,02778 

8 0,57338 0,02467 59 0,65779 0,02784 

9 0,57519 0,02473 60 0,659 0,0279 

10 0,577 0,02479 61 0,65989 0,02802 

11 0,57897 0,02485 62 0,66079 0,02813 

12 0,58095 0,02491 63 0,66169 0,02825 

13 0,58293 0,02497 64 0,66259 0,02836 

14 0,58492 0,02503 65 0,66348 0,02848 

15 0,58691 0,02509 66 0,66439 0,02860 

16 0,58892 0,02516 67 0,66529 0,02872 

17 0,59093 0,02522 68 0,66619 0,02884 

18 0,59295 0,02528 69 0,66709 0,02896 

19 0,59497 0,02534 70 0,668 0,02908 

20 0,597 0,0254 71 0,66860 0,02920 

21 0,59878 0,02546 72 0,66920 0,02932 

22 0,60056 0,02553 73 0,66979 0,02944 

23 0,60234 0,02559 74 0,67039 0,02956 

24 0,60414 0,02565 75 0,67099 0,02968 

25 0,60593 0,02572 76 0,67159 0,02980 

26 0,60774 0,02578 77 0,67219 0,02993 

27 0,60954 0,02585 78 0,67280 0,03005 

28 0,61136 0,02591 79 0,67340 0,03018 

29 0,61318 0,02598 80 0,674 0,0303 

30 0,615 0,02604 81 0,67440 0,03037 

31 0,61678 0,02611 82 0,67480 0,03045 

32 0,61856 0,02617 83 0,67520 0,03052 

33 0,62035 0,02624 84 0,67560 0,03059 

34 0,62214 0,02630 85 0,67600 0,03067 

35 0,62394 0,02637 86 0,67640 0,03074 

36 0,62574 0,02643 87 0,67680 0,03082 

37 0,62755 0,02650 88 0,67720 0,03089 

38 0,62936 0,02657 89 0,67760 0,03097 

39 0,63118 0,02663 90 0,678 0,03104 

40 0,633 0,0267 91 0,67840 0,03112 

41 0,63439 0,02676 92 0,67880 0,03119 

42 0,63578 0,02682 93 0,67920 0,03127 

43 0,63717 0,02688 94 0,67960 0,03134 

44 0,63856 0,02694 95 0,68000 0,03142 

45 0,63996 0,02700 96 0,68040 0,03149 

46 0,64136 0,02705 97 0,68080 0,03157 

47 0,64277 0,02711 98 0,68120 0,03165 

48 0,64418 0,02717 99 0,68160 0,03172 

49 0,64559 0,02723 100 0,682 0,0318 

50 0,647 0,02729 
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Värmeledningsförmåga vatten 
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Värmeledningsförmåga beräknad med condsoil 
Lerprover från fält 2 

Beteckning Datum djup p w Sr 

(ml t/m' % (%) 
Referens 1990-04-17 1 21 

K21 1992-05-26 1 
K22 1992-07-06 1 1,57 30 65 
SK21 1992-08-18 1 1,86 34 98 
SK22 1993-08-05 1 1, 79 41 98 
SK23 1994-01-11 1 1,89 32 97 
SK24 1994-11-01 1 1,87 32 95 

Referens 1990-04-17 3,5 1,54 75 100 
K21 1992-05-26 3,5 1,55 77 100 
K22 1992-07-06 3,5 1,54 76 98 
SK21 1992-08-18 3,5 1,55 72 97 
SK22 1993-08-05 3,5 1,54 77 99 
SK23 1994-01-11 3,5 1,55 74 98 
SK24 1994-11-01 3,5 1,54 74 98 

Referens 1990-04-17 6 1,58 71 100 
K21 1992-05-26 6 1,52 87 100 
K22 1992-07-06 6 1,51 87 100 
SK21 1992-08-18 6 1,50 86 99 
SK22 1993-08-05 6 1,50 83 98 
SK23 1994-01-11 6 1,49 85 98 
SK24 1994-11-01 6 1,50 86 99 

Referens 1990-04-17 9 1,53 82 100 
K21 1992-05-26 9 1,58 75 100 
K22 1992-07-06 9 1,58 71 99 
SK21 1992-08-18 9 1,59 65 97 
SK22 1993-08-05 9 1,53 75 97 
SK23 1994-01-11 9 1,52 75 96 
SK24 1994-11-01 9 1,55 74 98 

Viirmeledningsförmilga vid medeltemp. 68 °C 
djup medel condsoil stdav medel sond stdav 

1 1,47 0,070 1,43 0, 143 
3,5 1, 12 0,012 1,31 0,031 
6 1,08 0,000 
9 1 12 0,012 

n 

. 

0,55 
0,49 
0,53 
0,47 
0,48 

0,67 
0,68 
0,68 
0,67 
0,68 
0,67 
0,67 

0,66 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 

0,74 
0,67 
0,66 
0,64 
0,68 
0,68 
0,67 

medel 
i lagret 

oc 
8 

24 
41 
59 
68 
68 
68 

8 
24 
41 
59 
68 
68 
68 

8 
24 
41 
59 
68 
68 
68 

8 
24 
41 
59 
68 
68 
68 

3,09 
korn 
1-n 

0,45 
0,51 
0,47 
0,53 
0,52 

0,33 
0,32 
0,32 
0,33 
0,32 
0,33 
0,33 

0,34 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 

0,26 
0,33 
0,34 
0,36 
0,32 
0,32 
0,33 

vatten 

n x Sr 

0,36 
0,48 
0,52 
0,46 
0,46 

0,67 
0,68 
0,67 
0,65 
0,67 
0,66 
0,66 

0,66 
0,70 
0,70 
0,69 
0,69 
0,69 
0,69 

0,74 
0,67 
0,65 
0,62 
0,66 
0,65 
0,66 

luft 
n-(nxSr) 

0, 19 
0,01 
0,01 
0,01 
0,02 

0,00 
0,00 
0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 

0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

0,00 
0,00 
0,01 
0,02 
0,02 
0,03 
0,01 

vatten 
(W/m°C) 

0,573 
0,604 
0,634 
0,656 
0,666 
0,666 
0,666 

0,573 
0,604 
0,634 
0,656 
0,666 
0,666 
0,666 

0,573 
0,604 
0,634 
0,656 
0,666 
0,666 
0,666 

0,573 
0,604 
0,634 
0,656 
0,666 
0,666 
0,666 

luft 
(W/m°C) 

0,025 
0,026 
0,027 
0,028 
0,029 
0,029 
0,029 

0,025 
0,026 
0,027 
0,028 
0,029 
0,029 
0,029 

0,025 
0,026 
0,027 
0,028 
0,029 
0,029 
0,029 

0,025 
0,026 
0,027 
0,028 
0,029 
0,029 
0,029 

condsoil 
Ä. 

(W/m°C) 

1, 12 
1,47 
1,39 
1,52 
1,50 

1,02 
1,04 
1,07 
1, 11 
1, 11 
1,13 
1, 13 

1,04 
1,01 
1,04 
1,06 
1,08 
1,08 
1,08 

0,91 
1,06 
1, 10 
1, 16 
1, 11 
1, 11 
1, 13 

fiiltsond 
Ä. 

(W/m°C) 
1,38 

1, 17 
1,31 
1,40 
1,59 

1,23 

1,28 
1,32 
1,34 
1,28 

~ 
~ 

(JQ 
p) 

N 

--l,,.....,_ 
--l 
'-" 
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Felsökning termisk sond 

Mätningar med laboratorie- och fältsonden har givit 20-30 % förhöjda värden på värmeled
ningsförmågan. Förhöjda värden kan bland annat bero på att uppmätt temperaturstegring är 
lägre än den verkliga eller på att uppmätt effekt är högre än den verkliga. Men det kan också 
bero på mätrutin, effektval m m. Värmeledningsförmågan beräknas med sambandet: 

A,= [W/m0 C] (1) 

där q är effekten per meter sond, t 1 och Ji är tiden vid två olika tidpunkter, och T 1 och T 2 är 
motsvarande temperaturer. Värmeledningsförmågan utvärderas genom att välja ut ett rätlinjigt 
kurvavsnitt på den uppmätta temperaturkurvan och med ledning av dess lutning beräkna 
värmeledningsförmågan enligt formel 1. 

Felsökningen har omfattat följande: 

- Kontroll av värmespiralens resistans. 
Sondresistansen över sondens värmespiral mättes vid olika temperaturer. 

- Kontroll av effektmätning med handinstrument. 
Beräkning av effekt från uppmätt sondresistans och spänning över strömshunt 
med handinstrument. 

- Kontroll av effektmätning över loggern. 
Beräkning av effekt användandes sondresistans och spänning via logger. 

- Kontroll av laboratoriesondens termistor. 
Mätning av termistorns resistans vid olika temperaturer. 

- Mätning av värmeledningsförmåga hos lera med och utan "väska". 
Utan väska innebar direktkoppling till sonden. 

- Mätning i glycerin med påklistrad Pt100-givare på laboratoriesondens mantel. 

- Kompletterande mätningar med laboratoriesond i glycerin utan påklistrad givare. 

Värmespiralens resistans 

Den tillförda effekten beräknas som värmespiralens resistans gånger uppmätt ström i kvadrat 
(P = R * I2). För laboratoriesonden är värmespiralens resistans specificerad till 4,56 ohm. 

Laboratoriesondens resistans över värmespiralen mättes med ett handinstrument vid olika tem
peraturer, se Tabell 1. Samtidigt mättes sondens temperatur. Sonden var placerad i en bägare 
med vatten i en ugn. 
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Tabell 1 Som/resistans uppmätt med handinstrument vid olika temperaturer. 

Temp. Sondresistans värmespiral 
[OC] fohm] 
22,5 4,719 
36, 1 4,726 
42,8 4,727 
48,1 4,729 
48,3 4,729 
62,5 4,73 
68,7 4,728 
21,8 4,726 

Medelvärde 4,727 
Standardav. 0,0035 

Medelvärdet för termistorns resistans beräknas till 4,727 ohm och standardavvikelsen 0,0035. 
Enkel mätning gav spänning 2,07 V och ström 0,44 A, det vill säga sondresistans 4,7 ohm och 
tillförd effekt 0,91 W. 

Slutsats: Sondresistansen är oberoende av temperaturen. Skillnaden mot specificerat 
värde 4,56 beror till en del på mätuppställning. Uppmätt sondresistans inklu
derar även kabelresistans i laboratorieuppställningen. 

Uppmätt resistans är 3,7 % högre än specificerat värde, vilket innebär att den 
uppmätta värmeledningsförmågan är för låg. Problemet är istället att för höga 
värden erhållits varför detta inte ger någon lösning. 

Effektmätning med handinstrument 

Effekten beräknas som P=R*I2 [W] 

R är resistansen över sondens värmespiral, enligt sondspecifikation 4,56 ohm. Spänning över 
strömshunten (= precisionsmotstånd) omvandlas till ström (I) via omvandlingsfaktor 
100 mV/A. 

Ett handinstrument mätte sondresistansen R över värmespiralen och spänningen över ström
shunten. Spänningen omvandlas till ström för beräkning av tillförd effekt, se Tabell 2. Effekten 
beräknades dels med hjälp av konstant värde på sondresistansen ( 4,56) dels med hjälp av upp
mätt sondresistans från handinstrumentet. 
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Tabell 2 Handinstrument mäter sondresistans och spänning över strömshunt. 

Sondresistans Temp. Strömshunt Ström (100 mV/A) Effekt (R = mätt Effekt (R=4,56) 
[ohm] [OC] [mV] [A] sondresistans) [W] 

[W] 
4,719 22,5 
4,726 36, 1 45,010 0,450 0,956 0,924 
4,727 42,8 44,735 0,447 0,946 0,913 
4,729 48,1 44,810 0,448 0,949 0,916 
4,729 48,3 44,796 0,448 0,949 0,915 
4,73 62,5 44,490 0,445 0,936 0,903 

4,728 68,7 44,507 0,445 0,937 0,903 
4,726 21,8 44,633 0,446 0,941 0,908 

Effekten beräknad med uppmätt sondresistans blev som mest 6 % högre (0,956 - 0,903) än när 
specificerat värde 4,56 användes. 

Effektmätning över logger 

Under en mätning sker insamling av värden på tid, effekt och temperatur via logger. 

Sondresistans och spänning som de registreras av loggern mättes för senare beräkning av 
effekten, se Tabell 3. Effekten beräknades dels med hjälp av specificerad sondresistans ( 4,56) 
dels med hjälp av ett medelvärde på uppmätt sondresistans (4,727) med handinstrumentet. 

Tabell 3 Logger mäter spänning över strömshunt. 

Temp. Strömshunt Ström (100 mV/A) Effekt (R=4,727) Effekt (R=4, 5 6) 
[°CJ [mV] [Al [W] rw1 

- 44,337 0,443 0,929 0,896 

- 44,314 0,443 0,928 0,895 
- 44,291 0,443 0,927 0,895 
- 44,303 0,443 0,928 0,895 
- 44,307 0,443 0,928 0,895 

67,223 44,304 0,443 0,928 0,895 
22,148 44,395 0,444 0,932 0,899 

Effekten beräknad med uppmätt medelsondresistans blev som mest 4 % högre (0,932 - 0,895) 
än när specificerat värde 4,56 användes. 

Skillnaden mellan den uppmätta effekten med handinstrumentet och loggern mättes som mest 
till 0,956 - 0,927 = 0,029 för R= uppmätt sondresistans och till 0,924 - 0,895 = 0,029 W för 
R= 4,56. Alltså mätning med handinstrumentet gav som mest 3 % högre värden än loggern i 
båda fallen. Om samtliga mätningar tas med i analysen blir den maximala skillnaden 0,956 -
0,895 = 0,061 W. Handinstrumentet gav då maximalt 7 % högre värden än loggern. 
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Slutsats: Mätning med handinstrument gav maximalt 7 % högre effektvärden än loggern 
(samtliga mätningar). Om effekten i själva verket är 7 % högre än vad loggern 
mäter innebär detta att ca 7 % för låga värden på värmeledningsförmågan skulle 
ha uppmätts. Problemet är istället att för höga värden erhållits varför detta inte 
ger någon lösning. 

Skillnaderna är relativt små och kan inte förklara de högre värdena på värmeled
ningsförmågan. Skillnaderna beror till viss del på mätuppställningen. 

Termistorns resistans vid olika temperaturer 

Temperaturen mäts med en termistor innesluten i sonden. Termistor mäter resistans som om
vandlas till temperatur. I programmet kan man välja att omvandla termistorresistansen med 
hjälp av loggerns inbyggda ekvation, som gäller för ett brett temperaturområde, eller med ett 
7-gradspolynom (T = a + bR + cR2 + dR3 + ...). 7-gradspolynomet ger bättre noggrannhet 
inom intervall O - 30 °C. 

Termistorresistansen mättes vid olika temperaturer. Sonden och en termometer placerades i en 
glasbägare med glycerin i en ugn. Jämförelser gjordes mot termometern, loggerns inbyggda 
temperaturfunktion och mot programmets 7-gradspolynom, se Tabell 4 och Figur 1-3. 

Temperaturen uppmätt som termistorresistans och med 7-gradspolynomet kunde inte, bero
ende på mätuppställning, avläsas momentant utan avlästes med en liten tidsförskjutning. Tem
peraturen i bägaren kunde därför variera under övergången från manuell till datormätning. Om
räkning av uppmätt termistorresistans till temperatur med 7-gradspolynomet gjordes istället 
efter mätningen i excel. 

Tabell 4 Termistorresistans mättes vid olika temperaturer och omvandlades till 
temperatur. 

Temp. termometer Termistorresistans Temp. loggerekv. Temp. 7-polynom Temp. 7-polynom 
r0 c1 fohrn] [OC] roq via dator f0 C) 
36,6 1367,90 36,68 
36,5 1379,00 36,48 
36,4 36,422 

36,35 36,25 
36,25 1391,40 36,23 36,27 
36,25 1391,80 36,23 36,27 

36,25 1391,70 36,246 36,27 
42,5 1082,02 42,474 42,16 
42,5 1081,73 42,497 42,16 

22,6 2464,00 22,749 22,99 

22,75 2455,00 22,806 23,07 22,7822 .. 

22,8 2455,70 23,06 

*) Avläsning med liten tidsförkjutning. 
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42, 1 

1080,00 1081,00 1082,00 1083,00 1084,00 1085,00 

Resistans (ohm) 

-- Termometer -0-- Loggerekv. ---+- 7-gradspolynom 

Figur 1 Temperatur uppritad som funktion av termistorns resistans (Tz42°C). 

36, 1 
1390,00 1391,00 1392,00 1393,00 1394,00 1395,00 

Resistans (ohm) 

-- Termometer -a-- Loggerekv. ......._.._ 7-gradspolynom 

Figur 2 Temperatur uppritad som funktion av termistorns resistans (Tz36°C). 

23,1 

23 L-~==============-=::-::---
G 
.3 22,9 -1---'-.,.""--c.."',....-------------------------
0 

"" ~ ~ 
f 22,8 1--~::----===================--

1- Il 

22,6 -1------+----+-----+----+------="'"-G>------< 

2453,00 2455,00 2457,00 2459,00 2461,00 2463,00 2465,00 

Resistans (ohm) 

_,._ Termometer -o-- Loggerekv. -+- 7-gradspolynom 
1 

Figur 3 Temperatur uppritad som funktion av termistorns resistans (Tz22°C). 
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Termistorresistansen omvandlas till temperatur med Sundbergs 7-gradspolynom i intervallet 0-
30 °C. Utanför detta intervall används normalt loggerns inbyggda omvandlingsekvation. 

Skillnad i temperatur mellan loggerekvationen och 7-gradspolynomet var som mest 0,3 °C vid 
temperatur över 40 °C. Normalt ska inte 7-gradspolynomet användas vid den temperaturen. 
Cirka 0,8 % högre temperatur erhölls med loggerekvationen än med 7-gradspolynomet. Ibland 
erhölls högre temperatur med loggerekvationen ibland med 7-gradspolynomet. 

Slutsats: Skillnaderna i temperatur är i regel små och kan inte förklara 20-30 % förhöjda 
värden på värmeledningsförmågan. Temperaturen skiljde beroende på om 
loggerns inbyggda ekvation användes eller 7-gradspolynomet som mest 0,3 °C. 
Ju mindre temperaturstegring ju mer påverkas Å-värdet om termistorn mäter 
0,3 °C fel åt olika håll. 

Antag att termistorn mäter 0,3 °C fel och L\.T = 7,6 °C vilket ger en påverkan på 
Å-värdet på ca 8 % ((8,2/7,6)-1). Av resultaten kan man inte säga att termistorn 
alltid mäter med ett litet fel (med en viss temperaturomvandling) och inte heller 
åt vilket håll det slår. 

Mätning utan väska 

Direktkoppling till sonden vid mätningen. Manuell mätvärdesinsamling av tid, termistor
resistans och spänning. Mätningar utfördes dels i provhylsa med lera dels i bägare med glyce
rin. Under mätningen klockas tiden och samtidigt avläses värden på termistorresistansen och 
spänningen över strömshunten. Resultaten sammanfattas i Tabell 5. 

Vid mätning utan "väska" var det ibland svårt att bestämma om sonden antagit rumstemperatur 
innan mätningen kunde startas eftersom resistans mättes istället för temperatur. 
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Tabell 5 Resultat från mätning medI utan "väska" i glycerin samt i lera. 

/\,glycerin= 0,286 W/m° C 

Metod sond /\, /:iÅ, 
"utan väska" labsond äldre 0,363 I 0,346 27% 
"utan väska" labsond äldre 0,345 21 % 
"utan väska" labsond ny 0,367 28 % 

hela utrustningen labsond äldre 0,356"' 24% 

Å, lera= 1,0 W/m° C 

Metod sond /\, /:iÅ, 
"utan väska" labsond äldre (1,27) 27% 
"utan väska" labsond ny (1,33) 33 % 

hela utrustningen labsond äldre 1 17"""
' 

17% 

"') Medelvärde av I Omätninaar. n) Medelvärde av 26 mätninaar. 

Obs! Mätningarna i lera "utan väska" utfördes vid förhöjd temperatur ca 30° C istället för vid 
rumstemperatur. De bör därför göras om eftersom en temperaturdrift var närvarande under 
mätningen. 

Slutsats: Inga större skillnader konstateras från mätningar med äldre och ny laboratorie
sond. Resultaten är i medeltal 20-30 % högre både i glycerin och lera. 

Sammanfattning 

Något fel på utrustningen har inte upptäckts. Ingående delar är hela och inga uppenbara felak
tigheter avseende effekt- och temperaturmätning kan konstateras. Frågan är hur pass nog
grannt mätningen görs. 

Skillnaden i specificerad och uppmätt resistans för sondens värmespiral påverkar värmeled
ningsförmågan med 3, 7 % på sådant sätt att för låga värden skulle ha erhållits. Problemet är 
istället det omvända. 

Med handinstrument mättes som mest 7 % högre effekt än med loggern (strömshunt), vilket 
påverkar värmeledningsförmågan med 7 % på sådant sätt att för låga värden skulle ha erhållits. 
Problemet är istället det omvända. 

Temperaturen skiljde som mest 0,3 °C. Antag till exempel /:iT=7,6 °C vilket skulle påverka 
värmeledningsförmågan med 8 %. 
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Den del av felsökningen som pekar mot en lösning som minskar den uppmätta värmelednings
förmågan är undersökning av temperaturmätningen. I en förlängning kan man fundera på att 
närmare undersöka sondens termistor. 

Återstår att granska mätrutin och utvärdering av mätresultat. Utför kompletterande mätningar i 
fält vid högre effekt och med längre mättid. 

Mätning i fält under längre mättid och med högre effekt. 

Mätningar utfördes 941003 i fält 2, ca 1,5 meter från lagerkanten (TS27), se Tabell 6. Mät
ningar utfördes vid effekt 19, 21 och 28 W och mättiden var 60 minuter. 

Trots den långa mättiden märks ingen avböjning av temperaturkurvan utan temperaturen steg 
kontinuerligt. 

Utvärdering av värmeledningsförmågan gjordes efter ca 15 minuter (ca 900 s). För utvärdering 
av värmeledningsförmågan väljs därför det räta kurvavsnittet manuellt. När programmet väljer 
rät kurvdel medräknas även värden efter kortare tid än 15 minuter. 

Medelvärdet beräknades till 1,59 W/m°C för 1 m djup och 1,28 W/m°C för 3,5 m djup. 

Tabell 6 Resultat från mätning under längre tid och med högre effekt i fält 2. 

Djup 
[m] 

Mättid 
[min] 

Effekt 
[W] 

Starttemp 
[OC] 

Sluttemp 
[OC] 

;,_automatisk 
[W/m°Cl 

;,_manuell 

rw/m°Cl 
1 24 0 50,00 
1 60 19 50,02 56,61 1,46 1,52 
1 7 0 51, 10 
1 60 28 50,90 60, 11 1,51 1,65 

3,5 10 0 52,60 
3,5 60 21 52,65 60,66 1,26 1, 19 
3,5 7 0 54,00 
3,5 60 28 53,83 63,86 1,33 1,38 

Mätningar utfördes också 941004 ca 15 meter utanför fält 1 (TS-ref), se Tabell 7. Effekt 6 och 
20 W användes och mättiden var 50-80 minuter. 

Medelvärdet beräknades till 1,38 W/m°C för 1 m djup och 1,23 W/m°C för 3,5 m djup. För 
den andra mätningen på 1 m djup är det svårt att välja den del av kurvan som ska användas för 
beräkningen. Därför används inte medelvärdet för 1 m djup. 
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Tabell 7 Resultat.från miitning under längre tid och med högre effekt 
utanförfält 1. 

Djup 
[m] 

Mättid 
[min] 

Effekt 
[W] 

Starttemp 
[OC] 

Sluttemp 
[OC] 

/\,automatisk 

[W/m0C] 
/\,manuell 

[W/m0C] 
1 15 0 12, 1 
1 62 20 12,2 19,66 1,39 1,38 
1 11 0 13,3 
1 53 20 13,29 20,08 1,43 (1,44) 

3,5 20 0 9,0 
3,5 63 6 9,02 11,31 1,26 1, 17 
3,5 13 0 9,5 
3,5 81 20 9,5 17,61 1,30 1,29 

Slutsats: Resultaten i fält gav något förhöjda värden enligt tidigare mätningar trots längre 
mättid och högre effekt ( och därmed snabbare temperaturstegring i sonden). 
Någon klar avböjning mot konstant temperatur märks inte i slutet av kurvorna. 
Något högre värden erhölls vid högre effekter än vid lägre effekter. En sak att 
fundera på är om pågängade sondstänger ovan sonden påverkar mätningen. 

Mätning i glycerin med påklistrad givare på laboratoriesond 

En Ptl00-givare 0 1,5 mm och längden 0,15 m lackades fast på mitten av laboratoriesonden. 
Mätningar utfördes i en glasbägare (0 0, 15 m) med glycerin i rumstemperatur. Mätningarna 
utfördes med följande effekter: 0,25, 0,5, 1 och 2 W. Varje mätning varade ca 20 minuter. 

Mätningen utfördes genom att ge ett kommando till loggern för insamling av värden på tid, 
temperatur och resistans för sondens termistor och Pt 100-givaren samt effekt ( spänning över 
strömshunt). Sonden tillfördes en viss effekt genom att manuellt slå på kraftaggregatet och av 
vid mätningens början respektive slut. Efter utförd mätning får sonden svalna i luften. Glyceri
net omrördes inte någon gång för att inte blanda in luftbubblor. 

Vid utvärderingen beräknas effekten med hjälp av sambandet P=RI2, där R är sondresistansen 
4,56 ohm. Uppmätt resistans hos sondens termistor omvandlas till temperatur via ett 7-
gradspolynom. Uppmätt resistans hos Ptl 00-givaren omvandlas till temperatur via en till log
gern angiven ekvation. 

Efter utförd mätning uppritas de båda givarnas temperaturer mot tiden. Innan effekttillförsel 
mäter båda givarna i det närmaste samma temperatur. Vid effekttillförsel mäter Pt I 00-givaren 
0,3-2,5° C lägre absolutvärden än sondens termistor för de olika mätningarna. Skillnaden är 
större för mätningar vid högre effekter. För varje enskild mätning sker en liten ökning av tem
peraturskillnaden mellan givarna under mätningen. Temperaturstegringen för sondens termistor 
och den påklistrade Ptl 00-givaren är i det närmaste densamma för det kurvavsnitt som 
används för utvärderingen av värmeledningsförmågan. 
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Värmeledningsförmågan utvärderas genom att välja ut ett rätlinjigt kurvavsnitt på den erhållna 
temperaturkurvan och med ledning av dess lutning beräkna värmeledningsförmågan enligt känt 
samband. Resultatet sammanfattas i Tabell 8. 

Tabell 8 Resultatfrån mätningar i glycerin vid olika effekter i rumstemperatur. 
Laboratoriesond medpåklistrad Ptl 00-givare på manteln. 

?,_glycerin= 0,286 W /moC 

Filnamn Effekt termistor Ptl00 Anmärkning 
[W] [W/m0 C] [W/m0 C] 

Gly-25 0,25 0,33 0,30 Svårt att urskilja rätlinjigt kurvavsnitt. 
Gly-30 0,26 - - A går inte att utvärdera. Temperaturen 

ej konstant före mätningen. 
Gly-21 0,50 0,25 0,26 Lätt att urskilja rätlinjigt kurvavsnitt. 
Gly-24 0,49 - - Agår inte att utvärdera. 
Gly-26 0,49 0,20 0,18 Svårt att urskilja rätlinji!rt kurvavsnitt. 
Gly-22 1,00 0, 18 0,19 Något svårt att urskilja rätlinjigt kurv-

avsnitt. 
Gly-27 1,00 0,21 0,21 Något svårt att urskilja rätlinjigt kurv-

avsnitt. 
Gly-29 0,99 0,14 0,13 Svårt att urskilja rätlinjigt kurvavsnitt. 
Gly-23 1,95 0,24 0,24 Lätt att urskilja rätlinjigt kurvavsnitt. 
Gly-28 1,97 - - A _går inte att utvärdera. 

Medelvärde 0,22 0,22 
Standardavvikelse 0,060 0,056 

För tre mätningar vid 0,25, 0,5 och 2 W gick värmeledningsförmågan inte att utvärdera på 
grund av att temperaturkurvan böjde av kontinuerligt och något rätlinjigt kurvavsnitt kunde 
därmed inte urskiljas på kurvan. För hälften av mätningarna var det att svårt att välja det räta 
kurvsnittet för beräkningen av värmeledningsförmågan. Resultaten av två mätningar visar på 
entydigt räta kurvavsnitt. Dessa mätningarna gav också det bästa resultatet. 

Värmeledningsförmågan varierar mellan 0, 13 och 0,33 W/m°C vilket kan jämföras med tabell
värdet för glycerin som är 0,286 W/m°C. Medelvärdet beräknades till 0,22 W/m°C och stan
dardavvikelsen till 0,06 för båda givarna. Om enbart mätningar med entydigt räta kurvsnitt tas 
med varierar värmeledningsförmågan mellan 0,24 och 0,26 W/m°C, vilket ligger relativt nära 
tabellvärdet, se Figur 4 och 5. Lägg märke till skillnad i temperaturstegring beroende på 
effektstorlek. 
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Mätning i glycerine, 0,5 W i rumstemperatur 

34 

33 

32 

31 - - - - Pt100 (°C) 

30 --- sondens termistor (°C) 

29 --- trend termistor 

28 ---uend Pt100 
(OC) 

27 

0,255 Wlm'C
25 

26 ----------~;/~~-
24 -~ 23 /:----r-- i22 ~...-

21 

10 100 1000 
tid {si 

Figur 4 Mätning i glycerin medpåklistrad Ptl 00-givare (Gly-21). 

Mätning i glycerine, 2 W i rumstemperatur 

34 

33 
0,236 W/m°C/ 

32 

31 
/ 

30 
/ 

/ / 0,242 W/m°C 
29 / /
28 

(OCJ 
27 

/ !/ ----Pt1001•c) ~ 26 

25 .+---------------r/----:,,7"/'-------t--------1 -- sondens termistor l'C) ~ 
/ // -trend termistor ~ 24 I /,,, 

1 ----------------:f--r'------j----------j - trend PtlOO 23 .,. I,,,, 
22 

21 

10 100 1000 

tid {s) 

Figur 5 NIätning i glycerin med påklistrad Ptl 00-givare (Gly-23). 

I Tabell 9 visas temperaturökningen (°C/minut) för temperaturkurvans räta del. Temperatur
ökningen varierar mellan 0,06 och 0,66 °C/minut beroende på låg eller hög effekt. Vid mät
ningar vid hög effekt, 2 W, planade temperaturkurvan ut efter omkring 7 minuter. För effekt 
1 W erhölls temperaturstegring åtminstone i 15 minuter och för lägre effekter pågick tempera
turstegringen under ännu längre tid. 
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Tabell 9 Temperaturökning för mätningar i glycerin vid olika effekter i 
rumstemperatur. Laboratoriesond med påklistrad Ptl 00-givare. 

Aglycerin = 0,286 W/m°C 

Datum Filnamn Effekt termistor Ptl00 Temperaturökning 
[W] [W/m°C] [W/m0 C] 1°C/minutl 

941223 Gly-25 0,25 0,33 0,30 0,06 

941227 Gly-30 0,26 - - -

941222 Gly-21 0,50 0,25 0,26 0,16 

941223 Gly-24 0,49 - - -
941227 Gly-26 0,49 0,20 0,18 0,20 

941222 Gly-22 1,00 0,18 0,19 0,44 

941227 Gly-27 1,00 0,21 0,21 0,38 

941227 Gly-29 0,99 0,14 0,13 0,60 

941222 Gly-23 1,95 0,24 0,24 0,66 

941227 Gly-28 1,97 - - -

Temperaturstegring för innesluten termistor och den på manteln påklistrade givaren var i det 
närmaste densamma. Ingen temperaturdrift förekom under mätningarna, förutom i ett fall. 

Slutsats: Mätningarna gav varierande resultat. Samtliga mätningar utfördes på samma 
sätt. Variationerna kan bero på konvektion i mediet under mätningen. Värme
ledningsförmågan blev inte entydigt högre än tabellvärdet 0,286 W/m°C som för 
tidigare mätningar. Medelvärdet för alla mätningar blev istället 0,22 W/m0 C. 
För två mätningar vid 0,5 och 2 W erhölls entydigt rätlinjiga kurvavsnitt (säkra 
resultat), värmeledningsförmåga 0,24 respektive 0,26 W/m°C. Som jämförelse 
utförs ett antal mätningar med laboratoriesonden utan påklistrad givare. 

Kompletterande mätningar med laboratoriesond i glvcerin 

Fem kompletterande mätningar utfördes med den andra laboratoriesonden, utan påklistrad 
givare, i glasbägare med glycerin i rumstemperatur. Mätningar utfördes på vanligt sätt med 
hela utrustningen och med temperaturomvandling av uppmätt termistorresistans med hjälp av 
7-gradspolynomet. I startvillkoret, för att säkerställa stabil temperatur innan mätningen, ansat
tes standardavvikelse 0,002 vilket är lågt. Tidigare har för det mesta standardavvikelse 0,01 
använts. 

Värmeledningsförmågan uppmättes till 0,35-0,37 W/m°C med medelvärde 0,36 W/m°C och 
standardavvikelse 0,009, se Tabell 10. Dessa värden ligger 22-29 % högre än tabellvärdet för 
glycerin. 
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Tabell 10 Resultatfrån kompletterande mätningar med laboratoriesond 
i glycerin. 

Aglycerin = 0,286 W/m°C 

Datum Filnamn Effekt A Starttemp. Temperaturökning 
[W] [W/m°C] [OC] [°C/minut] 

950102 Gly-31 1,68 0,35 20,53 2,71 

950102 Gly-32 1,01 0,35 20,90 1, 10 

950102 Gly-33 0,50 0,35 21, 15 0,54 

950102 Gly-34 1,99 0,37 21,31 1,98 

950102 Gly-35 1,01 0,36 21,62 1,01 

Medelvärde 0,36 

Standardavvikelse 0,009 

Starttemperaturen ökade för varje mätning. Temperaturökningen beror troligen på att det 
under dagen blev varmare i rummet. Mätningarna antas inte ha påverkats av temperaturdrift. 
Vid mätningarna steg temperaturen omkring 5 minuter innan den började plana ut, se Figur 6. 

Genomgående erhölls snabbare temperaturstegring än för laboratoriesond med påklistrad giva
re (Tabell 9) vid motsvarande effekter, och därmed högre värden på värmeledningsförmågan. 

Temperaturförändring (C) Start temp= 20.90 C Utrustning 1 
Labbsond 

7.0 Värmekonduktivitet =0.349 W1(mC) 
y =A+Bilog(x) 
A = -2.2947

6.0 B = 3.5432 
R=0.999981 

5.0 Xy=0 =4.4426 

4.0 

3.0 
IF1, F2 Ymin: 0 
IF3,F4 Ymax:82.0 
IX=62.6 Y=4,1 

1,1✓ -+---------

1.0 IX=163.7 Y=5.5 

Tid s 

Figur 6 Mätning med laboratoriesond i glycerin (utan påklistrad Ptl 00-givare). 
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Slutsats: Kompletterande mätningar gav förhöjda värden 22-29 %. Mätkurvorna har 
enligt teorin normalt utseende med entydigt räta kurvavsnitt efter ett insväng
ningsförlopp och mot slutet avtagande temperaturstegring mot konstant värde. 

När den påklistrade givare användes insamlades värden av loggern som sedan 
bearbetades i excel för uppritning och beräkning av värmeledningsförmågan. 
Utan påklistrad givare ritas resultatet av programmet för beräkning av värme
ledningsförmågan. Skillnaden i resultat mellan mätningar är svår att förklara. 
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