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Inledning 

Ett markvärmelager i lera består av en lervolym i vilken en markvärmeväxlare har an
bringats. Värmetransporten till och från lagret sker via en värmebärarfluid som cirkulerar 
genom markvärmeväxlaren. 

Markvärmeväxlarens värmeöverföringskapacitet är en viktig parameter vid dimen
sionering av lagret. Ett sätt att uppskatta denna parameter är att utföra ett s.k. termisk 
responstest. Metoden har tidigare beskrivits för markvärmelager i berg (Mogensen 1983; 
Claesson et al 1985; Eskilson 1987). Grundtanken är att starta från ostörda temperatur
förhållanden i marken, tillföra en konstant värmeeffekt under en period motsvarande unge
fär en vecka och därvid mäta fluidtemperaturens respons. För enkla typer av markvärme
växlare kan resultatet utvärderas med hjälp av analytiska formler. För mer komplicerade 
typer av markvärmeväxlare eller vid variationer i tillförd effekt är en numerisk modell av 
den termiska processen i och kring markvärmeväxlaren nödvändig (Hellström 1991a). 

Denna rapport beskriver ett termisk responstest av ett lervärmelager vid det försöks
fält för högtemperaturlagring och cyklisk frysning som drivs av Statens Geotekniska In
stitut (SGI) i Linköping. Byggnation och drift av försöksfältet finansieras av Byggnads
forskningsrådet (BFR) medan FoU-verksamheten samfinansieras mellan BFR och SGI. 

Försöksfältet består av tre 10 X 10 m2 stora ytor i vilka markvärmeväxlare tryckts ned 
till 10 meters djup. Markvärmeväxlarna är av typen enkelt U-rör av plast (PEX). Slang
arna är anslutna till en konventionell energiförsörjningscentral. Två termiska responstest 
har utförts. Det första utfördes under drygt 8 dagar (23 september - 1 oktober 1992) då 
lagrets medeltemperatur vid starten var ca 35 °C. Det andra responstestet tog drygt 10 
dagar (18 - 29 december 1992) och påbörjades då lagrets medeltemperatur var ca 60 °C. 
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2 Lervärmelagret 

2.1 Grundläggande data 

Det aktuella värmelagret i Linköping har beteckningen "Försöksfält 1" och utgörs av en 
lervolym på ca 1.000 m3

• Värmeväxlingen mellan värmebärarfluid och mark sker via 100 
s.k. enkla U-rör, vilka når ett djup av 10 m. Det enkla U-röret består av en plastslang 
som tryckts ned i leran så att den bildar en U-formad slinga till 10 meters djup. Slangen 
har diametern 25 mm och är gjord av tvärbunden polyetylen (PEX, väggtjocklek 2,3 
mm, värmeledningsförmåga 0,38 W /mK). Skänkelavståndet, d.v.s. avståndet mellan de 
två vertikala delarna av slingan, är 0,35 meter vid neddrivning. Det finns dock en risk 
för att plaströren sjunker in något mot varandra när pålningsdonet avlägsnas. U-rören 
är placerade i ett kvadratiskt gitter om lOx 10 st, så att centrumavståndet mellan nära
liggande nedstick är 1,0 m. Värmebäraren består av rent vatten och fördelas från en 
centrumkulvert på 10 parallellkopplade linjer med vardera 10 seriekopplade U-rör. 

Lagret har värmeisolerats med liggande 2 x 100 mm cell plastskivor av polystyren på 
markytan och vertikalt längs tre sidor ned till drygt 1 meters djup. Isoleringens värmeled
ningsförmåga är ca 0,04 W /mK (Gabrielsson et al 1995). 

Mätprogrammet för värmelager omfattar automatisk insamling av värmebärarens in
lopps- och utloppstemperatur till lagret, fluidflödet, marktemperaturer, sättningar och 
och portryck. Förutom fasta givare utförs även manuella provtagningar av sättningar, 
portryck och värmeledningsförmåga. Sporadiska avläsningar har även gjorts av mätare 
på värmeanläggningens reglerutrustning. 

2.2 Driftsvillkor 

I "Försöksfält 1" är driftsvillkoren anpassade så att lagrets temperatur varierar cykliskt 
mellan 35 °C och 70 °C med två cykler per år. Försöket började i februari 1992 och skall 
pågå under tre år. 

De driftsvillkor som används vid denna utvärdering utgörs av timvis uppmätta vär
den på inloppstemperatur och fluidflöde till hela lagret. Jämförelser görs med uppmätt 
utloppstemperatur och inlagrad energimängd. 

Responstestet utförs genom att tillföra en konstant värmeeffekt till lagret, vilket ås
tadkommes genom att värmeanläggningens reglerutrustning håller en konstant tempera
turdifferens på 5,0 °C mellan inlopps- och utloppstemperatur vid konstant vattenflöde. 

Avsikten vid mätprogrammets uppläggning var att inlopps- och utloppstemperaturen 
skulle insamlas automatiskt från reglerutrustningens temperaturgivare med beteckning
arna GTl och GT2. Då detta senare visade sig vara omöjligt, anbringades två nya 
temperaturgivare, GTll och GT12, för automatisk mätning av dessa temperaturer. Vid 
fyra tillfällen under responstesten vid 35 °C och 60 °C avlästes reglerutrustningens tempe
raturgivare GTl och GT2 visuellt. Jämförelser med temperaturgivarna GTll och GT12 
visar stora avvikelser både vad gäller temperaturnivå och temperaturdifferens. Enligt 
Marti Lehtmets (SGI), som övervakat instrumenteringen och utfört insamling av mät
data, bör reglerutrustningens temperaturgivare vara tillförlitliga. Mätdata för tempe
raturgivarna GTl 1 och GT12 har därför först korrigerats med hjälp av en linjär reg
ression mellan GTl och GTl 1 respektive GT2 och GT12. Därefter har medeltempe
raturen av GTll och GT12 beräknats. Som slutligt korrigerade temperaturer ansätts 
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GT11=medeltemperaturen+2,5 °C GT12=medeltemperaturen-2,5 °C, så att temperatur
differensen mellan inlopp och utlopp Överensstämmer med reglerutrustningens inställning. 

Reglerutrustningens värmemängdsmätare antas vara mer tillförlitlig än vattenflödes
mätaren. För att värmebalansen skall stämma med reglerutrustningens värmemängdsmä
tare beräknas därför ett konstant värde på vattenflödet för perioderna mellan de visuella 
avläsningarna värmemängdsmätaren med hjälp av: 

(1) 

Här betecknas inmatad energimängd under perioden med 13.E, volumetrisk värmeka
pacitet är C1 (J /m3 K), vattenflödet V1 (m3 /s), inloppstemperaturen Tinlopp ( °C), ut
loppstemperaturen T11tlopp ( °C) och periodlängden 13.t (s ). För responstestet vid 35 °C 
sätts C1 till 4,14 MJ/m3 K och vid 60 °C till 4,08 MJ/m3 K. Temperaturdifferensen mellan 
inlopp och utlopp är konstant 5 °C. 

Inloppstemperaturens variation under de två responstesten framgår av figur 2 och 8. 
Tillförd effekt är ca 31 kW. 

2.3 Markens termiska egenskaper 

Markförhållandena vid försöksfältet beskrivs av Gabrielsson et al (1995): 

"Jordprofilen består av ca 2 meter torrskorpelera, underlagrad av lera med 
växtdelar vilken nedåt Övergår till ren lera på ca 8 meters djup. Under 8 
meter uppträder sulfidfläckar i leran ner till 11-12 meters djup. I djupare 
skikt finns siltinslag i leran vilka förekommer ner till fasta botten, ca 18 meter 
under markytan. Portryckssonderingar har visat att leran är relativt homogen 
och saknar dränerande skikt ned till 18 meters djup. Vattenkvoten under torr
skorpan varierar mellan 70 och 85 %. Leran är lös till halvfast i konsistensen." 

Vattenkvoten w definieras som kvoten mellan massa vatten och massa fast material. 

Ostörda lerprover har tagits från två nivåer i "Försöksfält 1". Uppmätta värden från 
2,5 och 5 meters djup redovisas i tabell 1. Värmeledningsförmågan ,\ har beräknats med 
hjälp av programmet CondSoil utvecklat av Sundberg (1991 ). Värmeledningsförmågan 
för korn har antagits vara 3,09 W /mK. För vatten och luft har värden tagits vid aktuell 
temperatur enligt VDI-Wärmeatlas (1988). 

Tabell 1. Försöksfält l: Uppmätta och beräknade värden från markprov på 
2,5 och 5 meters djup. 

Volymsandel 
Datum Djup Temp p w Sr Il Korn Vatten Luft ,\ 

931001 2,5 35 1,58 74 100 0,67 0,33 0,67 0,00 1,08 
931001 5 35 1,54 74 98 0,67 0,33 0,66 0,01 1,07 

Ostörda lerprover har även tagits i det närliggande "Försöksfält 2" från fem nivåer: 
1, 3,5, 6, 9 och 12 meters djup. Uppmätta och beräknade värden från 1, 3,5, 6 och 9 
meters djup redovisas i tabell 2, 3, 4 respektive 5. Värden för markprover tagna utanför 
"Försöksfält 1" under oktober 1993 visas i tabell 6. En sammanställning av medelvärden 
av värmeledningsförmågan (W /mK) vid olika djup och temperaturer ges i tabell 7. 
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Tabell 2. Försöksfält 2: Uppmätta och beräknade värden från 
markprov på 1 meters djup. 

Volymsandel 
Datum Temp p w Sr Il Korn Vatten Luft ,\ 

920706 41 1,57 30 65 0,55 0,45 0,36 0,19 1,12 
920818 59 1,86 34 98 0,49 0,51 0,48 0,01 1,47 
930805 68 1,79 41 98 0,53 0,47 0,52 0,01 1,39 
940111 68 1,89 32 97 0,47 0,53 0,46 0,01 1,52 
941101 68 1,87 32 95 0,48 0,52 0,46 0,02 1,50 

Tabell 3. Försöksfält 2: Uppmätta och beräknade värden från 
markprov på 3,5 meters djup. 

Volymsandel 
Datum Temp p w Sr Il Korn Vatten Luft ,\ 

900417 8 1,54 75 100 0,67 0,33 0,67 0,00 1,02 
920526 24 1,55 77 100 0,68 0,32 0,68 0,00 1,04 
920706 41 1,54 76 98 0,68 0,32 0,67 0,01 1,07 
920818 59 1,55 72 97 0,67 0,33 0,65 0,02 1,11 
930805 68 1,54 77 99 0,68 0,32 0,67 0,01 1,11 
940111 68 1,55 74 98 0,67 0,33 0,66 0,01 1,13 
941101 68 1,54 74 98 0,67 0,32 0,66 0,01 1,13 

Tabell 4. Försöksfält 2: Uppmätta och beräknade värden från 
markprov på 6 meters djup. 

Volymsandel 
Datum Temp p w Sr Il Korn Vatten Luft ,\ 

900417 8 1,58 71 100 0,66 0,34 0,66 0,00 1,04 
920526 24 1,52 87 100 0,70 0,30 0,70 0,00 1,01 
920706 41 1,51 87 100 0,70 0,30 0,70 0,00 1,04 
920818 59 1,50 86 99 0,70 0,30 0,69 0,01 1,06 
930805 68 1,50 83 98 0,70 0,30 0,69 0,01 1,08 
940111 68 1,49 85 98 0,70 0,30 0,69 0,01 1,08 
941101 68 1,50 86 99 0,70 0,30 0,69 0,01 1,08 

Tabell 5. Försöksfält 2: Uppmätta och beräknade värden från 
markprov på 9 meters djup. 

Volymsandel 
Datum Temp p w Sr Il Korn Vatten Luft ,\ 

900417 8 1,53 82 100 0,74 0,26 0,74 0,00 0,91 
920526 24 1,58 75 100 0,67 0,33 0,67 0,00 1,06 
920706 41 1,58 71 99 0,66 0,34 0,65 0,01 1,10 
920818 59 1,59 65 97 0,64 0,36 0,62 0,02 1,16 
930805 68 1,53 75 97 0,68 0,32 0,66 0,02 1,11 
940111 68 1,52 75 96 0,68 0,32 0,65 0,03 1,11 
941101 68 1,55 74 98 0,67 0,33 0,66 0,01 1,13 
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Tabell 6. Medelvärden av markprover tagna utanför "Försöksfält 1" under 
oktober 93 

Volymsandel 
Datum Djup Temp p w Sr n Korn Vatten Luft ,\ 

9310 1,5 9 1,74 49 100 0,57 0,43 0,57 0,00 1,21 
9310 2,5 9 1,55 74 98 0,67 0,33 0,66 0,01 1,00 
9310 5 9 1,53 84 100 0,69 0,31 0,69 0,01 1,01 

Tabell 7. Medelvärden av värmeledningsförmågan 
(W/mK) vid olika djup och temperaturer. 

Temperatur 
g2 91 242 41 2 59 2 68 2Djup 35 

1 1,12 1,47 1,47 
1,5 1,21 
2,5 1,00 1,08 
3,5 1,02 1,04 1,07 1,11 1,12 
5 1,01 1,07 
6 1,04 1,01 1,04 1,06 1,08 
9 0,91 1,06 1,10 1,16 1,12 

1 Mätvärden tagna utanför "Försöksfält 1" 
2 Mätvärden tagna i "Försöksfält 2" 

Lerans volumetriska värmekapacitet beräknas ur sambandet 

(2) 

där C9 och Cw betecknar volumetrisk värmekapacitet (kWh/m3 K) för fast mineral respek
tive porvatten, n är lerans porositet och Sr är lerans vattenmättnadsgrad. Vattenmätt
nadsgraden definieras som kvoten mellan vattenvolym och porvolym. Beräknade värden 
baserade på mätningar i "Försöksfält 1" och "Försöksfält 2" ges i tabell 8 respektive tabell 
9. 

Tabell 8. Försöksfält 1: Volumetrisk 
värmekapacitet (kWh/m3 K) beräknad en
ligt Ekv. (2). 

Djup (m) 
Datum Temp ( °C) 1,5 2,5 5 
931001 10 0,92 0,96 0,99 
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Tabell 9. Försöksfält 2: Volumetrisk värmekapacitet 
(kWh/m3 K) beräknad enligt Ekv. (2). 

Djup (m) 
Datum Temp ( °C) 1 3,5 6 9 12 
920526 24 - 0,98 0,99 0,98 0,98 
920706 41 0,69 0,96 0,99 0,96 0,97 
920818 68 0,86 0,95 0,99 0,94 0,97 
930805 68 0,89 0,97 0,97 0,96 0,98 
940111 68 0,85 0,96 0,97 0,95 0,97 

2.4 Värmeöverföring mellan fluid och mark 

Värmeöverföring mellan fluid och mark beror av strömningsförhållandet i plastslangen, 
fluidens termohydrauliska egenskaper och värmemotståndet i plastslangen. Under det 
första responstestet är fluidens medeltemperatur ca 48 °C och det totala vattenflödet 
0,0015 m3 

/ s. Vattenflödet i en plastslangen är en tiondel av det totala vattenflödet 
till lagret. Reynold's tal för strömningen i plastslangen är då 16428, vilket innebär att 
strömningen är turbulent. Värmeövergångsmotståndet mellan bulkfluid och plastslang
ens innervägg blir 0,0060 K/(W/m) (Hellström 1991a). Plastslangens värmemotstånd är 
0,085 K/(W/m). Kontaktmotståndet mellan plastslangens yttervägg och omgivande vat
tenmättad lera antas vara försumbart. Vid det andra responstestet är fluidens medeltem
peratur ca 78 °C vid samma vattenflöde. Värmeövergångsmotståndet mellan bulkfluid och 
plastslangens innervägg blir då 0,0047 K/(W/m) (Hellström 1991a). Detta ger samman
taget ett värmemotstånd Rp mellan fluiden och marken omedelbart utanför plastslangen 
på ca 0,09 K/(W/m). Medeleffekten per meter plastslangen är ca 15 W /m, vilket innebär 
att temperaturdifferensen mellan bulkfluid och plastslangens yttervägg är ca 1,4 °C. 

I vissa jordarter har man experimentellt påvisat ett värmemotstånd mellan plaströrets 
utsida och omgivande jord, vilket anses bero på bestående förändringar av antalet kon
taktpunkter mellan mineralkorn och plast eller liknande lokala inhomogeniteter (Svec 
och Palmer 1983). Detta kontaktmotstånd anses vara försumbart för den lösa lera som 
förekommer i detta fall. 

2.5 Markens begynnelsetemperatur 

Vid ostörda förhållanden varierar markens temperatur vid en viss tidpunkt huvudsakligen 
med djupet. Variationer i horisontal planet kan försummas. När värme tillförs lagret 
bildas temperaturgradienter lokalt kring markvärmeväxlarens slangar. Efterhand stiger 
lagervolymens temperatur och ger en storskalig, global, värmetransport till markytan och 
omgivande mark. Då värmetillförseln upphör så försvinner de lokala temperaturgradienter 
kring slangarna efter några dagar och kvar blir ett "mjukare" temperaturfält som styrs av 
de globala värmeflödena i marken. Temperaturförloppet vid uttag av värme sker under 
liknande betingelser. 

De två responstesten föregås av perioder utan laddning eller uttag av värme från lagret. 
Fluiden cirkulerar i lagerkretsen och antar en temperatur som är representativ för lagrets 
medeltemperatur kring slangarna. Denna temperatur ansätts som begynnelsetemperatur 
vid simulering av det termiska förloppet i lagret. När det första testet börjar är lagrets 
medeltemperatur 34,5 °C, emedan den vid det andra testet är 58,4 °C. 
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3 Beräkningsmetod 

En simuleringsmodell som ger en detaljerad beskrivning av den kopplade termiska pro
cessen med konvektiv värmetransport i U-rören och konduktiv värmeledning i den om
givande marken har utvecklats. Modellen simulerar 10 st seriekopplade enkla U-rör 
med hänsyn tagen till värmebärarfluidens kapacitiva förmåga. Den termiska processen 
i marken beskrivs genom superposition av cylindersymmetriska lösningar kring varje 
skänkel av U-rören. Värmebalansen beräknas med en explicit finita differens metod 
(FDM). 

Begynnelsetemperaturen i marken och värmemotståndet mellan värmebärarfluid och 
marken omedelbart utanför ett plaströr ges av konstanta värden. Markens termiska egen
skaper vara homogena och beräknas såsom ett medelvärde av uppmätta värden på 3,5, 6 
och 9 meters djup vid aktuell temperatur. 

Laddningsvillkoren utgörs av uppmätta värden på inloppstemperatur och fluidflöde. 
Simuleringsmodellen beräknar utloppstemperatur och värmebalans. 

Erfarenheter från termiska respons test i Luleå ( värmelager med borrhål i berg) och 
i Söderköping (värmelager med dubbla U-rör i lera) visar att modeller med liknande 
uppbyggnad ger god noggrannhet under den tid responstestet varar (Hellström 1991 b; 
Magnusson m.fl. 1992). 

3.1 Korrektion för värmeförlust 

Utvärderingen av ett responstest är enklast då det utgår från ostörda temperaturförhål
landen i marken. Vid dessa responstest är villkoren mer komplicerade. Figur 1 visar en 
förenklad tidsvariation av tillförd effekt under de första 350 dagarna. Det första respons
testet föregås av en långvarig värmetillförsel samt ett kortare värmeuttag som avslutas 
drygt två månader innan responstestet. Detta medför enligt avsnitt 2.5 att lokala tem
peraturgradienter runt U-rören är helt utjämnade. Lagrets medeltemperatur är dock ca 
35 °C vilket ger ett värmeflöde från lagret till den kallare omgivande marken. Under 
responstestet har vi således en värmetillförsel och en värmeförlust. Nettotillförseln av 
effekt ger ökningstakten av lagrets medeltemperatur. 

För att uppskatta värmeförlusten för har en simuleringsmodell för markvärmelager, 
Duct Storage Model (DST), använts (Hellström 1989). Programmet beräknar värme
balans från ett cylinderformat lager vid givna tidsberoende laddningsvillkor. Värmela
gret antas ha samma djup och volym som det aktuella kubiska lagret. Värmeisolering 
täcker lagrets Överyta och sträcker sig 1,2 meter ned längs lagrets vertikala sida. Markens 
termiska egenskaper är desamma som används för referensfallen i avsnitt 4. Detaljer 
i markvärmeväxlarens utformning saknar betydelse för värmeförlusten genom lagervoly
mens "tänkta" omslutningsyta. Värmeförlustens storlek framgår av figur 1 och motsvarar 
en sänkning av medeltemperaturen med ca 1 °C under det första responstestet och ca 
4 °C under det andra responstestet. Värmeförlusten beräknades vid variation av markens 
värmeledningsförmåga, värmekapacitet, och isolertjocklek. Känsligheten vad beträffar 
värmeförlusten under responstesten för en rimlig osäkerhet i dessa parametrar var endast 
några få procent. Skillnaden mellan cylindrisk och kubisk lagergeometri bedöms också 
vara liten under de aktuella perioderna. Värmeförlustens tidsvariation ges som indata 
till den detaljerade simuleringsmodellen som används för utvärderingen. Värmeförlusten 
används som överlagrad, succesiv reduktion av temperaturnivån i lagervolymen. 
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4 Känslighetsanalys 

De fria parametrar i beräkningsmodellen som kan påverka värmebalansen under respons
testet är: 

• Markens termiska egenskaper; värmeledningsförmågan A (W/mK) och volumetrisk 
värmekapacitet C (J/m3 K). 

• Temperaturen Ta i värmelagret vid responstestets början. 

• Värmemotståndet Rp mellan värmebärarfluiden i plastslangarna och marken omedel
bart utanför dessa slangar. 

e Avståndet Bu mellan U-rörens skänklar 

Det framgår av beskrivningen i avsnitt 2 att värdet på dessa parametrar är förknippad 
med en viss osäkerhet. För att utröna hur den beräknade värmebalansen påverkas av 
en ändring av någon av dessa parametrar genomförs här en känslighetsanalys. Markens 
termiska egenskaper, värmeledningsförmåga och värmekapacitet, antas då vara homogena. 
För simuleringen används medelvärden av markens termiska egenskaper på nivåerna 3, 6 
och 9 m från försöksfält 2 vid lämplig temperatur. 

4.1 Responstest vid 35 °C 

Data för referensfallet för responstestet vid 35 °C: 

Värmeledningsförmåga A 1,07 W /mK 
Volumetrisk värmekapacitet C 3,5 MJ/m3 K 
Begynnelsetemperatur Ta 34,5 °C 
Värmemotståndet Rp 0,09 K/(W /m) 
U-rörens skänkelavstånd Bu 0,35 m 

Figur 2 visar variationen av uppmätt inlopps- och utloppstemperaturen samt beräk
nad utloppstemperatur för referensfallet. Resultatet av känslighetsanalysen presenteras 
i figur 3-7. Figur 3 visar ackumulerad tillförd energi under responstestet vid variation 
av markens värmeledningsförmåga >.. En högre värmeledningsförmåga minskar markens 
värmemotstånd, vilket medför att tillförd energimängd ökar. En osäkerhet i uppskattning
en av värmeledningsförmågan på 10 % ger en osäkerhet i uppskattad tillförd energimängd 
vid responstestets slut på ca 0,3 MWh (5 %). Figur 4 visar att ackumulerad tillförd energi 
är relativt okänslig för en variation av markens volumetriska värmekapacitet C. Lagrets 
begynnelsetemperatur påverkar tillgänglig drivande temperaturdifferens för värmeöverfö
ringen, så att en högre begynnelsetemperatur ger lägre tillförd värmemängd. Känsligheten 
för denna temperatur visas i figur 5. En osäkerhet i uppskattningen på 1 °C ger en osäker
het i tillförd energimängd på ca 0,4 MWh (7 %). Uppskattningen av värmemotståndet RP 
mellan värmebärarfluid och marken omedelbart utanför ett plaströr till 0,09 K/ (W/m) 
bedöms vara relativt säker. De högre värdena kan tolkas som ett mått på inverkan av ett 
eventuellt kontaktmotstånd mellan plaströrets utsida och omgivande mark. Enligt figur 6 
har denna parameter liten betydelse. Inverkan av skänkelavståndet Bu visas i figur 7. Ett 
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mindre avstånd ökar den termiska influensen mellan skänklarna, vilket medför försäm
rad värmeöverföring. Försämringen är dock ringa under den period responstestet pågår. 
Om skänkelavståndet är 0,25 m istället för 0,35 m minskar tillförd energimängd med ca 
0,2 MWh (3 %). Figur 2 visar att överensstämmelsen mellan uppmätt och beräknad 
utloppstemperatur är god för referensfallet. 

4.2 Responstest vid 60 °C 

Data för referensfallet för responstestet vid 60 °C: 

Värmeledningsförmåga ,\ 1,11 W/mK 
Volumetrisk värmekapacitet C 3,5 MJ/m3 K 
Begynnelsetemperatur T0 58,4 °C 
Värmemotståndet Rp 0,09 K/(W /m) 
U-rörens skänkelavstånd Bu 0,35 m 

Figur 8 visar variationen av uppmätt inlopps- och utloppstemperaturen samt beräk
nad utloppstemperatur för referensfallet. Resultatet av känslighetsanalysen presenteras i 
figur 9-13. Figur 9 visar ackumulerad tillförd energi under responstestet vid variation av 
markens värmeledningsförmåga A. En osäkerhet i uppskattningen av värmeledningsförmå
gan på 10 % ger en osäkerhet i uppskattad tillförd energimängd vid responstestets slut på 
knappt 0,4 MWh ( 4%). Figur 10 visar ackumulerad tillförd energi vid variation av markens 
volumetriska värmekapacitet C. Känsligheten för en ändring av denna parametrar är 
obetydlig. En osäkerhet på 1 °C i uppskattningen av markens begynnelsetemperatur ger 
enligt figur 11 en osäkerhet i tillförd energimängd på 0,5 MWh (6 %). Uppskattningen 
av värmemotståndet Rp till 0,09 K/ (W/m) mellan värmebärarfluid och marken omedel
bart utanför ett plaströr bedöms enligt avsnitt 2.4 vara relativt säker. Inverkan av ett 
kontaktmotstånd framgår av figur 12. Vid installationen är skänkelavståndet Bu=0,35 m 
med viss risk för att det minskar när pålningsdonet avlägsnas. Ett mindre avstånd mellan 
skänklarna ger enligt figur 13 en försämrad värmeöverföring. Vid Bu=0,25 m är minsk
ningen i tillförd energimängd är 0,3 MWh (3 %). Figur 8 visar att Överensstämmelsen 
mellan uppmätt och beräknad utloppstemperatur för referensfallet är god även under det 
andra responstest. 

5 Analytiska metoder 

Temperaturutvecklingen i värmebärarfluiden kan uppskattas med hjälp av analytiska lös
ningar av värmeledningsekvationen. En metod baserar sig på Överlagring av linjekällor, 
som ger den transienta termiska responsen kring varje rör. För effektpulser med läng
re varaktighet erhålls relativt enkla formler för värmeöverföringsförmågan baserade på 
analytiska lösningar av det s.k. "steady-flux" -tillståndet. 

5.1 "Steady-flux"-tillstånd 

Fluidens medeltemperatur T1 definieras som medelvärdet av inloppstemperaturen till och 
utloppstemperaturen från de tio seriekopplade U-rören. Den uppskattade tillförda netto
effekten, d.v.s. skillnaden mellan uppmätt tillförd effekt och värmeförlusten, används för 
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att beräkna lagrets lokala medeltemperatur Tm- Då en konstant effekt tillförs lagret kom
mer temperaturerna T1 och Tm att variera med tiden, men efter en kort initiell period 
når skillnaden T1 - Tm ett konstant värde. Detta är det s.k. "steady-flux"-tillståndet. 
Temperaturdifferensen T1 - Tm är då proportionell mot tillförd effekt q (W/m) per meter 
U-rör: 

(3) 

Detta är den grundläggande formeln för analys av effektpulser med längre varaktighet. 
Här är Rsf ett värmemotstånd (K/(W/m)) mellan värmebärarfluiden och lagrets medel
nivå. Formler för värmemotståndet Rsf kan erhållas ur analytiska lösningar av "steady
flux"-processen för olika typer av markvärmeväxlare (Hellström 1991a). 

Då en konstant effekt avges från en markvärmeväxlare till omgivande mark sker en 
insvängning av temperaturprofilen till ett "steady-flux" -tillstånd. Insvängingsperiodens 
längd ges av 

a~sf = 0.065 (4) 
p 

Här är a markens värmediffusivitet och AP är den horisontella tvärsnittsarea som kan 
tillskrivas varje vertikalt U-rör. För försökslagret är Ap=l m 2 och a=3.2·10- 7 m 2 /s, 
vilket ger is1=2,3 dagar. 

5.1.1 Enkelt U-rör i cirkulär tvärsnittsarea 

För ett enkelt U-rör i en cirkulär tvärsnittsarea används beteckningar enligt figur 14. 
Avståndet mellan U-rörets skänklar betecknas Bu. Parametern b ges av: 

(5) 

Tvärsnittsareans radie r 1 ges av 1rrf = AP. 
Värmemotståndet från ett enklet U-rör ges av: 

- 1 [ ( -r1) -3 2 - 1 ln( 1 - 4 - 1 ln (Bu)] + Rp (6)Rs1 = ln - + b - b ) - - -
21r A rb 4 2 2 rb 2 

Här betecknas lagrets värmeledningsförmåga med A och värmemotståndet mellan värme
bärarfluiden och plaströrets utsida med RP. Denna formel förutsätter att rörradien rb är 
liten jämfört med tvärsnittsareans radie r 1 . 

5.1.2 Enkelt U-rör i kvadratisk tvärsnittsarea 

Avståndet mellan olika U-rör betecknas B emedan skänkelavståndet betecknas Bu, 

Rs1 = - 1 [ln ( B ) + -1r + ln ( -----1 )] 1 (7)-- + -R 
41rA 21rrb 3 2sin(1rBu/B) 2 P 

En jämförelse mellan de två formler visar att skillnaden är mindre än 1 % vid lika 
tvärsnittsarea AP (ri/rb ~ 20, b::; 0, 4). 
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5.2 Transient lösning 

Kring varje rör i lagret breder en värmevåg ut sig, som efterhand samverkar med andra 
rör. Värmevågens räckvidd är proportionell mot kvadratroten av tiden. En uppskattning 
av temperaturutvecklingen i värmebärarfluiden i ett U-rör kan erhållas genom Överlag
ra den termiska responsen från den betraktade skänkeln och ett lämpligt antal av de 
omkringliggande skänklarna. Antalet rör som behöver beaktas vid överlagringen ökar 
med tiden. 

En vanlig ansats är att approximera värmerören med en linjekällor (Hellström 1991a). 
I denna analys avger varje skänkel värmeeffekten q/2 eftersom q är den totala effekten 
per meter U-rör. 

5.3 Jämförelse med mätvärden 

Figur 15 visar uppmätt värde av temperaturskillnaden T1 -Tm under det första respons
testet. Jämförelse görs med en analytisk lösning av den transienta responsen, som efter 
insvängningsperioden till "steady-flux" -tillstånd når en konstant nivå. Denna konstanta 
nivå utgör ett teoretiska värde på värmemotståndet Rsf mellan värmebärarfluid och 
lager för effektpulser med varaktighet längre än ca 2,3 dagar. Detta skall jämföras 
med medelvärdet av uppmätt temperaturskillnad under denna period (streckad linje). 
Motsvarande kurvor för det andra responstestet visas i figur 16. Uppskattat värmemot
stånd Rsf från mätvärden jämförs i tabell 10 med de som erhålls teoretiskt med hjälp av 
formel (3). 

Tabell 10. Skillnaden mellan uppmätt medelvärde på 
fluidtemperaturen T1 och beräknad lokala medeltem
peratur Tm i lagret, tillförd effekt q (W /m) per me
ter markvärmeväxlare (U-rör), uppskattat värde av 
värmemotståndet Rsf = (T1-Tm)/q (K/(W /m)), samt 
teoretiskt värde av Rsf enligt formel (3). 

Rs1 
T1-Tm q Uppskattad Teori 

Responstest 1 8,42 30,9 0,272 0,269 
Responstest 2 8,47 32,4 0,261 0,261 

Överensstämmelsen mellan mätvärden och teori är mycket god. 

Sammanfattning 

Två termiska respons test har utförts på markvärmeväxlaren vid lervärmelagret "Försöks
falt 1" i Linköping. Markvärmeväxlaren består av 100 stycken enkla U-rör till ett djup av 
10 m. Under det första testet som varade i drygt 8 dagar steg lagrets medeltemperatur 
från ca 34,5 °C till knappt 40 °C. Utan värmeförlust från lagret under denna tid hade 
medeltemperaturen stigit med ytterligare ca 1 °C. Det andra testet utfördes 8 veckor 
senare och varade i drygt 11 dagar. Lagertemperturen steg då från ca 58,4 °C till ca 
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63 °C. Utan värmeförlust skulle lagets medeltemperatur stigit med ytterligare ca 4 °C. 

Sammanfattning av driftsdata från de två responstesten: 

Start 920923 921218 
Slut 921001 921229 
Varaktighet (dygn) 8,19 11,21 
Avbrott (dygn) 0,24 
Tillförd energimängd (MWh) 5,89 8,73 
Uppskattad värmeförlust (MWh) 1,1 4,0 
Medeleffekt (kW) 30,9 32,4 
Lagertemperatur vid start ( °C) 34,5 58,4 
Lagertemperatur vid slut ( °C) 39,3 63,2 

Responstestet har utvärderats med hjälp av en detaljerad numerisk modell. Indata till 
modellen utgörs endast av mätvärden. Observera att ingen parameteranpassningen har 
gjorts för att erhålla de värden som utgör referensfallen. Modellen förutsätter att värme
transporten i leran sker genom ren värmeledning. De parametrar som kan påverka värme
balansen under responstestet är: markens termiska egenskaper (värmeledningsförmågan 
och volumetrisk värmekapacitet ), markens temperatur vid responstestets början, värme
motståndet mellan värmebärarfluiden i plastslangarna och marken omedelbart utanför 
dessa slangar, och avståndet mellan U-rörens skänklar. Den mest betydelsefulla osä
kerheten bedöms vara lagrets begynnelsetemperatur, lagrets värmeledningsförmåga och 
U-rörens skänkelavstånd. Vad beträffar volumetrisk värmekapacitet och värmemotstån
det mellan värmebärarfluid och mark har osäkerheten liten betydelse. Markens begyn
nelsetemperatur har uppskattats med hjälp av fluidtemperaturen vid cirkulation genom 
lagret utan värmetillförsel. Markens värmeledningsförmåga har uppskattats från fält
prov av vattenkvot och skrymdensitet. Skänkelavståndet har bedömts ligga nära det som 
använts vid nedsticket. En uppmätning av verkligt skänkelavstånd i försöksfältet vore 
Önskvärd. 

Overensstämmelsen mellan uppmätt och beräknad värmebalans är god för det fall då 
begynnelsetemperatur, värmeledningsförmåga och skänkelavstånd ligger närmast upp
skattade värden. Se figur 7 och 13 (Bu=0,35 m). Uppmätt inlopps- och utloppstempe
ratur samt beräknad utloppstemperatur visas i figur 2 och 8. Osäkerheten i beräknad 
värmebalans bedöms vara maximalt 5 %. 

Jämförelse med metoder baserade på analytiska lösningar av värmeledningsekvation 
visar också mycket god Överensstämmelse med mätvärden, vilket framgår av figurerna 15 
och 16 samt tabell 10. 

Erfarenheterna från utvärderingarna av detta fältförsök och av värmelagret i Söder
köping (Magnusson m.fl. 1992) visar att den termiska responsen från enkla och dubbla 
U-rör i den aktuella lertypen kan efterliknas väl med de teorier och beräkningsmodeller 
som använts. Ett viktigt antagande är att värmetransporten i leran sker genom ren 
värmeledning. Kontaktmotståndet mellan plaströrens yttervägg och leran tycks vara 
försumbart, vilket tyder på att uttorkning inte förekommer vid aktuella temperaturer 
och värmeflöden. För uppskattning av driftsprestanda i ett lervärmelager är det markens 
värmeledningsförmåga och U-rörens verkliga skänkelavstånd efter installation i marken 
som är förknippade med störst osäkerhet i fält. 
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Figurtexter 

Figur 1. Förenklad tidsvariation av tillförd effekt och uppskattad värmeförlust 
från lagret under de första 350 dagarna av fältförsöket. 

Figur 2. Responstest vid 35 °C: Uppmätt inlopps- och utloppstemperatur samt 
beräknad utloppstemperatur (°C) som funktion av antalet dygn sedan 
responstestets start. Data för referensfallet ges i avsnitt 4.1. 

Figur 3. Responstest vid 35 °C: Uppmätt och beräknad tillförd energimängd 
(MWh) som funktion av antalet dygn sedan responstestets start. Varia
tion av markens värmeledningsförmåga >. (W/mK). 

Figur 4. Responstest vid 35 °C: Uppmätt och beräknad tillförd energimängd 
(MWh) som funktion av antalet dygn sedan responstestets start. Varia
tion av markens volumetriska värmekapacitet C (J /m3 K). 

Figur 5. Responstest vid 35 °C: Uppmätt och beräknad tillförd energimängd 
(MWh) som funktion av antalet dygn sedan responstestets start. Varia
tion av marktemperatur Ta (°C) vid starten av responstestet. 

Figur 6. Responstest vid 35 °C: Uppmätt och beräknad tillförd energimängd 
(MWh) som funktion av antalet dygn sedan responstestets start. Varia
tion av värmemotståndet RP (K/ (W/m)) mellan värmebärarfluid och 
marken omedelbart utanför ett plaströr. 

Figur 7. Responstest vid 35 °C: Uppmätt och beräknad tillförd energimängd 
(MWh) som funktion av antalet dygn sedan responstestets start. Varia
tion av U-rörens skänkelavstånd Bu (m). 

Figur 8. Responstest vid 60 °C: Uppmätt inlopps- och utloppstemperatur samt 
beräknad utloppstemperatur (°C) som funktion av antalet dygn sedan 
responstestets start. Data för referensfallet ges i avsnitt 4.1. 

Figur 9. Responstest vid 60 °C: Uppmätt och beräknad tillförd energimängd 
(MWh) som funktion av antalet dygn sedan responstestets start. Varia
tion av markens värmeledningsförmåga >. (W/mK). 

Figur 10. Responstest vid 60 °C: Uppmätt och beräknad tillförd energimängd 
(MWh) som funktion av antalet dygn sedan responstestets start. Varia
tion av markens volumetriska värmekapacitet C (J/m3 K). 

Figur 11. Responstest vid 60 °C: Uppmätt och beräknad tillförd energimängd 
(MWh) som funktion av antalet dygn sedan responstestets start. Varia
tion av marktemperatur Ta (°C) vid starten av responstestet. 

Figur 12. Responstest vid 60 °C: Uppmätt och beräknad tillförd energimängd 
(MWh) som funktion av antalet dygn sedan responstestets start. Varia
tion av värmemotståndet RP (K/(W/m)) mellan värmebärarfluid och 
marken omedelbart utanför ett plaströr. 
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Figur 13. Responstest vid 60 °C: Uppmätt och beräknad tillförd energimängd 
(MWh) som funktion av antalet dygn sedan responstestets start. Varia
tion av U-rörens skänkelavstånd Bu (m). 

Figur 14. Enkelt U-rör i cirkulär tvärsnittsarea. 

Figur 15. Responstest vid 30 °C: Skillnaden mellan uppmätt temperatur T1 
på värmebärarfluiden och uppskattad medeltemperatur Tm i lagret, 
motsvarande baserat på analytisk lösning av den transienta responsen, 
samt medelvärdet av uppmätt temperaturskillnad T1 - Tm under s.k. 
"steady-f:lux" -tillstånd. 

Figur 16. Responstest vid 60 °C: Skillnaden mellan uppmätt temperatur T1 
på värmebärarfluiden och uppskattad medeltemperatur Tm i lagret, 
motsvarande baserat på analytisk lösning av den transienta responsen, 
samt medelvärdet av uppmätt temperaturskillnad T1 - Tm under s.k. 
"steady-f:lux" -tillstånd. 

15 

SGI Varia 377



Figurer 

60 
50 

40 

30 
,.-.._ Värmeförlust20 
~ ,.
~ / ' '-' 10 ' / ' ,_ l..., I 
~ 0~ 
4-< 
u.:l -10 

-20 

-30 

-40 

-50 
0 50 100 

11 

11 

Test 111 
l I 

l I 

I I 
I I 

,. /-- ' 

I I 
I I 

Test 2-{: 

I l 

150 200 250 300 350 
Dygn 

Figur 1. 

55 -----r-----,---,---.-------,-----;--..--,7 

Strömavbrott50 

IJ 
IJ 
IJ 
1:1 
( I 

J40 ,.,-
--' 

r -

35 L___ _L__ _J__ __j__..1.-_ 

0 1 2 3 4 

Uppmätt inloppstemperatur 
Uppmätt utloppstemperatur 
Beräknad utloppstemperatur 

_;__ _c__.,l..__-W 

5 6 7 8 

Dygn 

Figur 2. 

16 

SGI Varia 377



7 r-------r---,--------r----r-------,----,-----,.---,-, 

✓,· _/· 
/·::;---· 

.-,:;:<·i(:·1/· 

/,:·· 'A.= l.l8 W/mK(+10%) 
,,.;;..'· A= 1.07 W/mK

,,c;:_;.· 
7c 0.96 W/mK (-10%) 
Uppmätt 

0 "'----.l...--.l...-----'----'----'---..J----'----'-' 

0 2 3 

7 

~ 6 

:s: 
..c 

~ 5 
'--,./ 

"O 
t,Jj 

:~ 4 
.§ 
ö!) 

t 3 
C 
0 

"O 
1-! 2:o 
~ 
• ,-< -t-< 

/
1 

0 
0 1 2 3 

4 
Dygn 

Figur 3. 

4 
Dygn 

Figur 4. 

17 

5 6 7 8 

C 3.6 MJ/m3K 
C = 3.5 MJ/m3K 
C = 3.4 MJ/m3K 
Uppmätt 

5 6 7 8 

SGI Varia 377



7 ,-----,-----.----,----,-------r---,--------,c----r, 

/ 
/ 

✓· 

/ 
/ 

/ 
✓· 

/·

<:,;>_.;.·' 
/ 

/ 

T0 33.S °C 
T0 = 34.S °C 
T0 35.S °C 
Uppmätt 

o~-~--~-~--~-~--~-~~-~ 
0 2 3 4 

Dygn 
s 6 7 8 

Figur 5. 

7 

6 

s 
"'O 
01) 

:§ 4 
8..... 
ff 3 
c:: 
(1) 

"'O 
I-< 2:o 

4-<-..... -I-< 1 

RP 0.09 K/(W/rn) 
RP 0.12 K/(W/m) 
RP = 0.15 K/(W/rn) 

0 
0 1 2 3 4 

Dygn 

s 6 7 8 

Figur 6. 

18 

SGI Varia 377



7 

~6...c: 
~ ,1/ 

~ 5 /.___, 
1/

"'d 
bI) 1/ 

.::: 1/:ro 4 

'5b 
8 

1/ 

1/ 

1--< 
(l) 3 
C 
(l) 

"'d 
1--<
:o 2 B,, =0.35 m 
4--,- B,, =0.30 m ......-

B,, =0.25 mE-< I 
Uppmätt 

0 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Dygn 

Figur 7. 

80 r---r----,---,--.----,-----r----r----.-----.-----,--~ 

75 
G 
0.___, 

65 
Uppmätt inloppstemperatur 
Uppmätt utloppstemperatur 
Beräknad utloppstemperatur 

60 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dygn 

Figur 8. 

19 

SGI Varia 377



10 

~ 

...c: 
8~ 

~ 
'-" 

'D 
bi) 
i=: 6 

:ro 
8 
bi) ·-I-< 
(!) 

i=: 4 
(!) 

'D 
I-<
:o 
4-<- 2-·-E--< 

/·... 
/.-·:. 

/.. -·:/
/. __ / 

/'. _/ 
✓-· __ ,,,· 

_,.,-:· __ ,,, 
/, . / 

✓-· _,,,· 
/,,. /. 

/,, ·_ /. 

/2:/
.o.>. 

,91/. Å = 1.22 W/mK (+10%)
,d7/. 

Å= 1.11 W/mK::,'./ 
Å = 1.00 W/mK (-10%) 
Uppmätt 

0 ""----'----'---'--..J_-'----'----'---'---'--'-----'---' 

0 2 3 4 5 6 7 
Dygn 

Figur 9. 

10 

~ 

...c: 
~ 8 
~ 
'-" 

'D 
bi) 
i=::ro 

6 
8·-bi) 
I-< 
(!) 

i=: 4 
(!) 

'D 
I-<:o 

4-<--·- 2 
E--< 

0 
0 2 3 4 5 6 7 

Dygn 

Figur 10. 

20 

8 9 10 11 

C = 3.6 MJ/m3K 
C = 3.5 MJ/m3K 
C = 3.4 MJ/m3K 
Uppmätt 

8 9 10 11 

SGI Varia 377



10 

,,,....__ 
.i:: 

8~ 

--~ "Cl 
W) 
c 6 

:ro s
·51i 

c 
Cl.) 4 """ 
Cl.) 

"Cl 
:o""" 
4-.; 
.-< 2.-< 

i::; 

0 
0 1 2 3 4 

10 

,,,....__ 
..c1 

8 

--
~ 
~ 
"Cl 
01) 6c:ro s.§ 
Cl.) 
i:: 4 
Cl.) 

"Cl 
:o""" ;::::......, 2 
~ 

T0 =57.4 °C 
T0 = 58.4 °C 
Ta 59.4 °C 
Uppmätt 

5 6 7 8 9 10 11 
Dygn 

Figur 11. 

RP 0.09 Kl(W/m) 
RP 0.12 K/(W/m) 
RP = 0.15 K/(W/m) 
Uppmätt 

0 ~~--------'---'------~----'----'---~-----'-----'-------'-' 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dygn 

Figur 12. 

21 

SGI Varia 377



10 r----r--.--,--,-------,---,--,----,----,--.,.,........-,-, 

B

B,, =0.35 m 
B,, 0.30 m 

11 0.25 m 
Uppmätt 

0 ""----'------'---'--.l.-..----''-----'---l--....L....--.l.-..---l------1..J 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 
Dygn 

Figur 13. 

Figur 14. 

22 

SGI Varia 377



11 

10 

,.-__ 9 
u 
0.___, 8 
"d 
cd 7 
~-- 6J2 
Cl) 
I-< 
;::l 5 ....... 
cd 
I-< 
<l.) 4 
6 3<l.) 

E-< 
2 

1 

0 
0 1 2 

I 
I 
I 
I 
r- Steady-flux tillstånd 

I 
I 
I 

Analytisk lösning I 
Medelvärde under steady-flux I Uppmätt värde 

3 4 5 6 7 
Dygn 

8 

Figur 15. 

10 

9 

,.-__ 8u 
0.___, 7 
"d 
cd 
~ 6--·-~ 
Cl) 5I-< 

B 
cd 
I-< 4 
<l.) 

6 3 
<l.) 

E-< 2 

1 

0 
0 1 

I 
I 
I 
I 
f--- Steady-flux tillstånd 

I 
I 
I 
I 

Analytisk lösning I Medelvärde under steady-flux 
I Uppmätt värde 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Dygn 

Figur 16. 

23 

SGI Varia 377




