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FÖRORD 

Denna rapport innehåller en sammanställning av resultat från försöksfältet för värmelagring i 
lös lera vid hög temperatur i Linköping. Resultat från sammanlagt fem driftsår, från februari 
1992 till december 1996, med högtemperaturlagring presenteras. De nu avslutade försöken 
med omväxlande frysning/tining av en jordvolym har redovisats i tidigare rapporter. 

Tidigare har resultat från de tre första driftsåren, 1992-1994, sammanställts i en driftsrapport, 
SGI Varia 376, och i en forskningsrapport, SGI Report 53. SGI Report 53 innehåller också en 
analys av insamlade mätdata för perioden 1992-1994 och erfarenheter från drift, projektering 
och byggnation samt rekommendationer för lagertillämpningar i lös lera vid hög temperatur 
respektive frysning/tining. 

Byggnation och drift av försöksfältet finansierades med experimentbyggnadsstöd från Bygg
forskningsrådet (BFR). FoU-verksamhet i anslutning till försöksfältet samfinansieras mellan 
BFR och SGI. Från och med 1995 samfinansieras även driften mellan de båda parterna. Fort
satt drift av anläggningen är planerad till och med 1997 med kontinuerlig FoU-uppföljning 
under ytterligare ett år, till och med 1998. Syftet med den fortsatta driften av försöksfältet är 
dels att undersöka markens beteende vid förhöjd temperatur 85-90 °C (Fält 2), dels att säkrare 
kunna bedöma förändringar hos energigeotekniska parametrar vid fortsatt drift (Fält 2, 85-
90 °C) och naturlig avklingning efter avslutad drift (Fält 1 ). 

Arbetet har utförts vid SGI. Projektgruppen har bestått av Ulf Bergdahl, Lovisa Moritz och 
Anna Gabrielsson samt Marti Lehtmets, tidigare SGI numera ÅF Energikonsult Syd AB. Ulf 
Bergdahl har varit projektledare. Mätningar och undersökningar (provtagningar och sonde
ringar) har utförts av personal från SGis Fält- och mätteknikgrupp. 

Linköping i maj 1997 

Anna Gabrielsson 
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SAMMANFATTNING 

Försöksfältet för värmelagring i lera togs i drift i februari 1992. De tre första driftsåren stude
rades effekter på lös lera vid högtemperaturlagring (70 °C) och omväxlande frysning/tining. 
Försök med omväxlande frysning/tining av ett lager avbröts i augusti 1993 och lagerytan har 
därefter återställts (Gabrielsson et al, 1995). Efter den ordinarie driftstiden, 1992-1994, beslu
tades om fortsatt drift av försöksfältet. 

Syftet med den fortsatta driften är dels att undersöka markens beteende vid förhöjd lagertem
peratur 85-90 °C (Fält 2), dels att säkrare kunna bedöma förändringar hos energigeotekniska 
parametrar vid fortsatt drift (Fält 2, 85-90 °C) och naturlig avklingning efter avslutad drift (Fält 
1). I denna rapport redovisas resultat från fem års drift, 1992-1996. 

Försöksfältet som är beläget i Linköping består av två l0xl0 meter stora ytor i vilka plaströr 
har tryckts ned vertikalt till 10 meters djup. Värme respektive kyla kan överföras till omgiv
ande jord via en cirkulerande vätska. Det vertikala slangsystemet består av plaströr av förstärkt 
polyeten (PEX), 25 mm i diameter, vilka installerats i form av enkla U-rör med centrumavstånd 
1 meter. Slangarna är anslutna till en konventionell energiförsörjningscentral inbyggd i en frakt
container på platsen. De två värmelagren är på ytan isolerade med 2xl00 mm cellplastskivor av 
polystyren. 

Efter sex genomförda cykler mellan 35 och 70 °C avstängdes driften av Fält 1. Från och med 
januari 1995 rar temperaturen avklinga naturligt från 35 °C. Efter två år med naturlig avkling
ning har temperaturen i centrum av Fält 1 minskat till cirka 20 °C. Efter två år och åtta måna
der (inkl. initiell anvärmningsperiod) med konstant lagertemperatur 70 °C i Fält 2, höjdes den 
tillförda laddningseffekten. Temperaturen i Fält 2 ökade till 90 °C under tre månader och har 
därefter varierat mellan 85-90 °C under en period av ett år och nio månader. 

Anläggningen har fungerat utan stora problem och den har till större delen kunnat drivas som 
planerat. I maj 1994 genomfördes en mindre ombyggnad. Syre diffunderade in genom plast
slangarna vilket underhöll en korrosionsprocess med läckageproblem som följd. Därför instal
lerades värmeväxlare i energiförsörjningscentralen med syfte att separera cirkulationskretsen 
närmast elpannan från plastslangarna i markvärmelagren. I samband med en längre köldperiod i 
februari 1996 uppstod frysskador i energiförsörjningscentralen som är inrymd i en oisolerad 
container. Efter mindre reparationsarbeten som bland annat omfattade byte av expansionskärl 
har inga driftstörningar iakttagits. För att undvika eventuella frysproblem används varmlufts
fläktar i containern vid sträng kyla. Under våren 1996 minskade temperaturen i den cirkule
rande fluiden i Fält 2 (även lagertemperaturen) med cirka 5 °C för att därefter stabiliseras 
omkring 84 °C. Utförda undersökningar tyder på att värmeväxlaren i anslutning till Fält 2 blivit 
försmutsad. Möjligheten att ersätta värmeväxlaren med en ny enhet kommer att undersökas. 

Preliminära resultat från simuleringar med DST (Hellström 1989) visar god överensstämmelse 
mellan uppmätta och beräknade temperaturer. En försämring av isoleringen observeras (ökning 
av värmeledningsförmåga), vilken främst beror på en kontinuerlig uppfuktning av isoleringen. 

Sättningsutvecklingen följer portrycks- och temperaturutvecklingen i lagren. I värmelagret med 
en tidigare cykling av temperaturen (Fält 1) mäts sättningen som mest till 72 mm. Under två år 
med naturlig temperaturavklingning har ingen ytterligare sättning erhållits. Sättningen i lagret 
med konstant hög temperatur (Fält 2) mäts, vid utvärderingsperiodens slut, till 120 mm. Sätt
ningsförloppet avstannade temporärt under värmningen från 70 till 90 °C för att sedan fortsätta 
när temperaturen i lagret stabiliserats omkring 90 °C. Uppmätta variationer av lerans geotek-
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niska egenskaper är i regel små och ligger inom intervallet för naturlig spridning. Små variatio
ner av de termiska egenskaperna har erhållits. En liten ökning av lerans värmeledningsförmåga 
med temperaturen antas bero på en med temperaturen ökande värmeledningsförmåga främst 
hos porvattnet. 

Anläggningen fungerar väl och genererar intressanta resultat. Drift av försöksfältet är planerad 
till och med 1997 med energigeoteknisk uppföljning till och med 1998. Den fortsatta driften 
omfattar uppföljning under avklingning i Fält 1. I Fält 2 hålls lagertemperaturen konstant vid 
85-90 °C till och med 1997 och får därefter avklinga naturligt med uppföljning under ett år. 
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1. SYFTE OCH BAKGRUND 

Under förvintern 1991 anlades ett försöksfält för värmelagring i lera vid hög temperatur och 
för kombinerad värme- och kylalagring. Försöksfältet projekterades och byggdes till stora delar 
av SGI med experimentbyggnadsstöd från Byggforskningsrådet. Försöksfältet togs i drift i feb
ruari 1992 och drift planerades under tre år. Försök med omväxlande frysning/tining fick dock 
avbrytas efter halva tiden sedan marksättningar på upp till två meter omöjliggjort cirkulationen 
i slangarna. Lagerytan har återställts till ursprungligt skick. 

Med anledning av de övervägande goda resultaten från de högtempererade värmelagren och en 
del obesvarade frågor beslutades att driva försöksfältet vidare efter de tre ordinarie driftsåren. 
Syftet med den fortsatta driften av försöksfältet är dels att undersöka markens beteende vid 
förhöjd temperatur 85-90 °C (Fält 2), dels att säkrare kunna bedöma förändringar hos energi
geotekniska parametrar vid fortsatt drift (Fält 2, 85-90 °C) och naturlig avklingning efter av
slutad drift (Fält 1). Följande frågeställningar kommer att undersökas: 

• Markens förmåga att lagra värme vid 85-90 °C. 
• Verifiering av de markförlagda slangarnas termiska hållfasthet. 
• Geotekniska förändringar i samband med att ett värmelager stängs av. 
• De geotekniska och termiska resultaten kan säkrare utvärderas efter en förlängd drifttid. 
• Driftskontroll av avställda markvärmeväxlare. 

I denna rapport redovisas resultat från februari 1992 till och med december 1996, med tonvikt 
på erhållna resultat från de senaste två driftsåren. Resultaten ligger till grund för mät- och 
undersökningsprogram samt för en fortsatt drift, inklusive uppföljning, av försöksfältet under 
ytterligare två år. 

Försök med omväxlande frysning/tining av ett lager redovisas i den föregående driftsrapporten, 
Varia 376, och i Report 53. SGI Report 53 innehåller en utförlig analys av resultaten från för
söksfältet från den ordinarie driftstiden, 1992-1994, och erfarenheter från drift, projektering 
och byggnation samt rekommendationer för lagertillämpningar i lös lera vid hög temperatur 
respektive frysning/tining. 

2. FÖRSÖKSFÄL T KORT BESKRIVNING 

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

Jordprofil 

Jordprofilen består överst av cirka 2 meter torrskorpelera, underlagrad av lera med växtdelar 
vilken nedåt övergår till ren lera på cirka 8 meters djup, se Figur 2.1. Under 8 meter djup upp
träder sulfidfläckar i leran ner till 11 å 12 meters djup. I djupare skikt finns siltinslag i leran 
vilka förekommer ner till fastare skikt, cirka 18 meter under markytan. Portryckssonderingar 
har visat att leran är relativt homogen och saknar dränerande skikt ned till 18 meters djup. 
Vattenkvoten under torrskorpan varierar mellan 70 och 85 %. Leran är lös till halvfast. 
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Figur 2.1 Jordprofil vidförsöksfältet för värmelagring i Linköping. 

2.1. Systemuppbyggnad 

Försöksfältet består av fem ytor vardera lOxl0 (lxb) m2, Figur 2.2. I två högtempererade vär
melager har enkla U-formade plaströr med diameter 25 mm tryckts ned vertikalt till 10 meters 
djup med centrumavstånd ca 1 meter. Slangarna trycktes ned med en liten avvikelse mot lodlin
jen för att bättre kunna uppta eventuella sättningar (Lehtmets 1993). Varje lager är 1000 m3. 

Slangarna är anslutna till en konventionell energiförsörjningscentral inbyggd i en container. 
Genom att cirkulera varmt eller kallt vatten i slangarna värms respektive kyls den omgivande 
jorden. För att minska värmeförlusterna har värmelagrens toppytor isolerats med 2xl 00 mm 
cellplastskivor av polystyren. Värmelagren isolerades även vertikalt (2x100 mm) längs tre sidor 
med cellplastskivor av extruderad polystyren, ned till ca 1 meters djup. En tredje yta för alter
nerande frysning och tining av jorden återställdes i början av 1995 (Gabrielsson et al 1995). 
Försöksfältet omfattar också en referensyta och en reservyta. 
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Figur 2.2 Plan över försöksfältet vid segelbåtshamnen i Linköping. 

De högtempererade värmelagren isolerades med två typer av isolering, Tabell 2.1. Halva 
lagerytan isolerades med 2xl00 mm cellplastskivor av expanderad polystyren (EPS) med en 
limmad 0,2 mm plastfolie på undersidan av isoleringsskivan närmast lagret. Den andra halvan 
av lagret isolerades med 2x100 mm extruderad polystyren (XPS) med en limmad plastlamine
rad aluminiumfolie på undersidan av den understa skivan. 

Tabell 2.1 Uppgifter om isoleringens värmeledningsförmåga, A (Wlm°C), från 
respektive tillverkare. 

Värmeledningsförmåga EPS XPS 
Markisol 100 Styrofoam ill3O 

At-1 (klassat värde) 0,036 0,030 

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

Skivorna är placerade med fall från lagrets mitt ut mot motstående lagerkanter så att neder
bördsvatten inte blir stående på isoleringen. Underlaget utgörs av ett avjämnat och packat lager 
fyllnadssand. Ovanpå isoleringen ligger ca 0,2 m fyllnadssand, se Figur 2.3. 

Eftersom anläggningen inte är kopplad till ett verkligt energisystem kan den drivas kontinuer
ligt och oberoende av någon användares krav. Under de tre första driftsåren tillfördes/utvanns 
energi i Fält 1 så att lagertemperaturen varierade mellan 3 5 och 70 °C, medan temperaturen i 
Fält 2 hölls konstant kring 70 °C efter den inledande uppvärmningsperioden. För att få ett 
snabbare förlopp än vad som motsvarar normal säsongslagring genomfördes två cykler per år 
under tre år vilket motsvarar normal säsongslagerdrift under sex år. 
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Figur 2.3 Sektion värmelager. 

Den fortsatta driften från och med januari 1995 innebär att driften av det tidigare cyklade lag
ret, Fält 1, först stängdes av vid lagertemperaturen 3 5 °C och att lagertemperaturen därefter f'ar 
avklinga naturligt. Vidare höjs temperaturen i värmelagret med tidigare konstant hög tempera
tur (70 °C), Fält 2, till en maximal lagertemperatur av 85-90 °C. Totalt tre års drift, till och 
med 1997, av Fält 2 planeras för en lagertemperatur av 85-90 °C. Uppföljning av den energi
geotekniska utvecklingen i försöksfältet planeras till och med 1998. 

Försörjningscentralen består av en elpanna, kylmaskin, mätinstrument samt styr- och reglerut
rustning. Kylanslutning till Stångån användes vid kyldrift i Fält 1 de tre första driftsåren. Efter 
avstängning av driften av det lagret har dränkbar pump samt in- och uttagsanordningar i ån 
plockats upp. Total värmeeffekt uppgår till 50 kW. 

För en utförlig beskrivning av försöksfältet, projektering och byggande, hänvisas till rapport 
"Försöksfält för värmelagring, Byggnationsrapport", SGI Varia 372 och rapport "Försöksfält 
för värmelagring -Konstruktionsunderlag", SGI Varia 373. 

2.2. Instrumentering 

För att studera lagrens funktion är en omfattande geoteknisk och energiteknisk instrumentering 
integrerad i lagren främst för mätning av portryck, sättningar, temperatur och värmeflöde. 
Mätinstrumenten är installerade i mitten av lagren, i kanten och på bestämda avstånd från 
lagerkanten. I lagren finns instrument installerade på tre nivåer, 3,5, 6 och 9 m och på en nivå 
under lagret, 12 m djup. Instrumenteringsplaner för de olika lagren återfinns i Bilaga 1. För
utom fasta givare är platser för provtagning, sondering och in situ mätning av värmelednings
förmågan med termisk sond markerade. 

En stor del av undersökningarna koncentreras till mätning av vertikala deformationer 
(sättningar). Sättningarna mäts dels automatiskt i mitten av varje värmelager med en automa
tisk sättningsmätare, dels utanför lagren genom avvägning av markpeglar. Sättningens fördel
ning mot djupet i kanten av Fält 1 mäts i bälgslang. Totalsättningens fördelning längs en profil 
genom mitten av varje lager mäts i horisontalslang. Deformationer i sidled mäts med inklino-
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meter i kanten av värmelagren. Från och med januari 1995 mäts horisontella deformationer 
endast i kanten av Fält 1. 

Temperaturen mäts automatiskt med PTI00-givare. En kopplingsplint gör det möjligt att även 
avläsa temperaturen med enkelt handinstrument. 

Portrycket mäts manuellt med hjälp av 14 st öppna rör av PVC med innerdiameter 13 mm och 
ett 15 cm långt filter av geotextil, s k KADO filterspets. För att minimera avdunstningen häll
des lite silikonolja överst i de öppna rören och dessutom används ett lock med ett litet hål för 
kontakt med lufttrycket. Inledningsvis registrerades portrycket även automatiskt med hjälp av 
BAT portrycksmätare. I försöksfältet valdes BAT-spetsar med filter av polyeten, 30 mm i dia
meter och 40 mm i längd, samt spets och första rör närmast BAT-spetsen av rostfritt stål. BAT 
portrycksmätare reagerar normalt snabbare än öppna rör vid portrycksförändringar. 

I referensytan mäts naturliga säsongsförändringar i opåverkad jord, främst avseende portryck 
och sättningar. Portrycket mäts manuellt på 5 nivåer, 3,5, 6, 9, 12 och 19 m djup, och sättning
ens fördelning mot djupet undersöks i en bälgslang. 

2.3. Mätsystem 

Automatiska givare är kopplade till ett insamlingssystem installerat i en mätvagn på platsen. 
Insamlingssystemet består av 2 stycken 24-kanalers logger (AAC-2), med ett anpassat utvär
deringsprogram (GL), anslutna till en persondator. Lograrna töms på mätvärden och data förs 
över på diskett för efterföljande bearbetning vid SGI. I mätvagnen finns även en kopplingsplint 
för manuell avläsning av temperaturgivare med enkelt handinstrument. 

Sedan starten av försöksfältet i februari 1992 har ett värde var tredje timme insamlats från 
automatiskt anslutna givare. I denna rapport används genomgående ett värde per dygn i dia
gram baserade på kontinuerligt insamlade mätvärden. 

3. DRIFTSTRA TEGIER 

Inledningsvis bestämdes den högsta temperaturen i värmelagren främst med hänsyn till att lag
rets funktion inte skulle äventyras; på grund av trasiga slangar, förstörd isolering eller för stora 
sättningar. Möjlig högsta lagertemperatur bedömdes till 70 °C. Detta kan jämföras med normal 
varmvattentemperatur 45-65 °C. Den lägsta temperaturen i ett värmelager bedömdes till 35 °C 
med ledning av vad som krävs vid uttag i ett system med golvvärme. 

De tre första driftsåren mellan 1992 och 1994 cyklades temperaturen i Fält 1 mellan 3 5 och 
70 °C, med två cykler per år. I Fält 2 hölls temperaturen konstant kring 70 °C. Detta för att 
särskilja effekter av en cykling av temperaturen från effekter orsakade av den höga temperatu
ren. Den initiella värmningen från naturlig jordtemperatur ca 7 °C till 70 °C utfördes under 2,5 
månader i Fält 1 och under 3,5 månader i Fält 2. 

För den fortsatta driften valdes att undersöka temperaturpåverkan vid ytterligare förhöjd lager
temperatur och vid en avklingning av temperaturen som följd av avstängd drift. Den maximalt 
tillåtna drifttemperaturen i ett högtempererat värmelager i lös lera är inte känd. Lagertempera
turer på upp till 90 °C kan under kortare driftstider bli aktuell för flera systemlösningar. Studier 
baserade på simuleringar har till exempel visat att system med säsongslagring av solvärme i 
markvärmelager i lera har förutsättningar att bli konkurrenskraftiga. Från solf'angare erhålls 
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normalt vattentemperaturer på upp till 95 °C. En högre lagertemperatur ökar lagrets använd
ningsområde samtidigt som värmeförlusterna ökar. 

Genom att öka lagertemperaturen i fösöksfältet kan slangarnas termiska hållfasthet bedömas i 
fält. Enligt kända laboratorieförsök är den termiska hållfastheten för PEX-rör av låg kvalitet 
cirka två år vid 90 °C i exponeringstemperatur. Vidare är den aktuella isoleringen i försöks
fältet specificerad med en högsta kontinuerlig drifttemperatur av 75-80 °C. 

Driften av ett kommersiellt värmelager kan temporärt behöva stängas av, till exempel i sam
band med driftstörning eller reparation. Möjligheten att på nytt starta upp driften beror av vil
ken påverkan sättningsutvecklingen haft på installerade slangar under temperaturavklingningen. 
Effekter vid återgång till naturlig temperatur, antingen genom naturlig avklingrjng eller på
tvingad kylning, har betydelse då driften av ett kommersiellt lager slutgiltigt stängs av. 

För den fortsatta driften från och med januari 1995 bestämdes att låta temperaturen avklinga 
naturligt från 35 °C i det tidigare cyklade värmelagret Fält 1. Uppföljning av den energigeotek
niska händelseutveckligen under avklingning är planerad för tre år, till och med 1998. För den 
fortsatta driften av Fält 2, med tidigare konstant hög temperatur, höjs temperaturen ytterligare, 
till 90 °C, under ca tre månader och hålls därefter konstant till och med 1997. Därefter stängs 
driften av och lagertemperaturen f'ar avklinga naturligt från ca 90 °C. Uppföljning under avkling
ning i Fält 2 är planerad för ett år, 1998. 

Förväntade temperaturer i värmelagren visas i Figur 3 .1. 
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4. MÄT- OCH UNDERSÖKNINGSPROGRAM 

Under de tre inledande driftsåren omfattade verksamheten i försöksfältet följande delprogram 
för undersökning av: 

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

Instrumentering av lagren och tidplaner för mätningar och undersökningar utfördes med 
utgångspunkt från de uppsatta forskningsmålen. Förutom de termiska och geotekniska egen
skaperna undersöktes lerans beteende vid höga temperaturer genom att följa sättnings- och 
portrycksutvecklingen. En beskrivning över de olika delprogrammen; vilka frågeställningar de 
förknippas med samt syfte och metod, ges i Varia 278 (Bergenståhl et al 1990) och i Report 53 
( Gabrielsson et al 1997). Utvärdering av markvärmeväxlarnas effektkapacitet redovisas även i 
en separat rapport, Varia 377 (Hellström 1996). Lerans geotekniska egenskaper vid hög tem
peratur har också studerats i ett närliggande projekt redovisat i Report 47 (Moritz 1995). 

Den förlängda projekttiden utnyttjas till att förlänga det ordinarie mät- och undersökningspro
grammet. Nedan ges en kort beskrivning över mät- och undersökningsprogram för den fort
satta driften från 1995. Tidplan för mätningar, provtagningar och sonderingar för perioden 
återfinns i Bilaga 2. 

Under hela drifttiden mäts värmeflöden, för att kunna uppskatta lagerförlusterna, och anlägg
ningens elförbrukning. Separata värmemängdsmätare för Fält 1 respektive Fält 2 avläses med 
1-2 veckors mellanrum i samband med tillsyn av anläggningen. För att kunna uppskatta tempe
raturgradienternas förändring i marken mäts samtliga temperaturgivare kontinuerligt under hela 
utvärderingsperioden. 

För den fortsatta driften beräknas värmeförlusten med hjälp av datorprogram DST (Hellström 
1989). OST-modellen (Duct ground heat STorage model) beräknar temperaturfältet runt ett 
cylindriskt markvärmelager med vertikal symmetriaxel. Värme antas överföras genom värme
ledning, från en cirkulerande värmebärarfluid i ett system av markvärmeväxlare jämnt fördelade 
inom lagret till omgivande jord. Valfri vertikal och horisontell isolering kan specificeras. 

Värmeförlusterna från lagret delas förenklat in i en transient del, det vill säga tidsberoende, och 
i en stationär tidsoberoende del. Den transienta värmeförlusten är störst de första driftsåren. I 
samband med att en värmebarriär byggs upp i marken runt värmelagret avtar och övergår den 
transienta värmeförlusten till att bli stationär. De parametrar som påverkar värmeförlusterna är, 
temperaturskillnaden mellan lagerytorna och omgivningen, omgivningens värmeledningsförmå
ga, lagrets placering under markytan samt dess geometri. För en fullständigt genomförd cykel, 
med samma lagertemperatur i början som i slutet, definieras värmeförlusten som skillnaden 
mellan tillförd och utvunnen lagerenergi. 

Efter avstängning av de båda värmelagren kontrolleras slangarnas funktion avseende cirkula
tion och läckage. Hälften av slingorna töms på sitt vatten med hjälp av en kompressor vid av
klingningens början. Efter cirka fyra år återfylls, cirkuleras och provtrycks slangarna. Vid 
samma tidpunkt cirkuleras och provtrycks slangarna i det högtempererade lagret (90 °C). 
Dessa slangar har då stått vattenfyllda utan värmetillförsel under cirka ett år. 
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Isoleringens termiska funktion 
Syftet är att undersöka isoleringens förmåga att bibehålla låg värmeledningsförmåga vid hög 
temperatur och fuktiga förhållanden. Normalt sker en uppfuktning av isoleringen vid praktisk 
användning vilket resulterar i sämre isoleringsförmåga. Hur snabbt isoleringen uppfuktas vid 
värmelagring är inte känt. Vid dimensionering av markvärmelager ansätts ett konservativt 
värde på värmeledningsförmågan hos isolering, ofta till 0,05 W/m°C. I det fall att ett lägre 
värde kan användas kan besparingar göras eftersom isoleringstjockleken då kan minskas. 

Huvuddelen av undersökningarna är koncentrerade till lagret med konstant hög temperatur, 
Fält 2. Värmeledningsförmågan, 'A, beräknas ur sambandet 

Ä=-Q_·b_ [ W/m°C] (4.1)
A-tiT 

där Q/A betecknar värmeeffekt per ytenhet (W/m2), och /!1Ttemperaturskillnaden (°C), över 
tjockleken b (m). Värmeflödet genom isoleringen mäts med två värmeeffektmätare placerade 
närmast under isoleringen i respektive lagerhalva. Fixerade temperaturgivare mäter tempera
turen mot isoleringens undre och övre yta samt mellan isoleringsskivorna. Mätningar utförs en 
gång per månad. Dessutom utförs mätningar av isoleringens värmeledningsförmåga på försök 
med en termisk laboratoriesond. 

Prover på isoleringen och fyllnadssanden närmast under och över isoleringen upptas från båda 
fälten för undersökning av vatteninnehåll. Vattenhalten uttryckt i volymsprocent beräknas som 
vattenkvot dividerad med densitet. Vid beräkningen används resultat från bestämningar av 
vattenkvot (viktsprocent) i laboratorium och den specificerade densiteten från respektive till
verkare. Vattenkvoten hos insamlade isoleringsprover bestäms genom vägning före och efter 
torkning i ugn vid 70 °C. Provtagning av isolerprover med efterföljande laboratorieundersök
ning utförs två gånger per år i båda värmelagren. 

Termiska egenskaper i mark vid hög temperatur 
Syftet är att undersöka jordens termiska egenskaper vid hög temperatur och utreda eventuell 
uttorkning av markackumulatorn som följd av ångdiffusion. Förändringar i lerans termiska 
egenskaper undersöks i värmelagret med konstant hög temperatur, Fält 2. 

Från den geotekniska rutinundersökningen av ostörda lerprover erhålls de indata som erfordras 
för beräkning av värmeledningsförmågan med datorprogram Condsoil (Sundberg 1991 ). Pro
grammet beräknar värmeledningsförmågan för isotropiska jordar vid naturlig jordtemperatur. 
Vid temperaturer högre än ca 30 °C sker värmetransporten genom värmeledning och en med 
temperaturen ökande andel ångdiffusion som tillsammans definierar en fiktiv värmelednings
förmåga. Som indata till programmet ges referensvärden på värmeledningsförmåga hos korn, 
luft och vatten samt respektive beståndsdels andel av jordvolymen. Hänsyn tas till att värme
ledningsförmågan hos vatten och luft ökar med stigande temperaturen. 

Lerkornens värmeledningsförmåga beror främst av kornens mineralsammansättning och i första 
hand av andelen av mineralet kvarts. För en lera med medelkvartshalt 18 % uppskattas kornens 
värmeledningsförmåga till 3,09 W/m°C (Sundberg 1988). Kvartshalten hos ett lerprov från 6 m 
djup i Fält 2 har bestämts med röntgendiffraktion till 19,5 %. Eventuellt temperaturberoende 
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hos kornen är mer svårbedömt men det antas vara litet. Vid beräkningarna ansätts därför 
kornens värmeledningsförmåga till ett konstant värde av 3,09 W/m°C. 

Resultat från geoteknisk rutinundersökning av ostörda lerprover utnyttjas också för uppskatt
ning av värmekapacitet enligt 

C =C ·(1- n) +C ·n ·S (4.2)g w r 

där Cg betecknar värmekapaciteten för kornen (kWh/m3°C), Cw värmekapaciteten för parvatt
net (kWh/m3°C), n lerprovets porositet och Sr lerprovets vattenmättnadsgrad. 

Värmeledningsförmågan i värmelagret undersöks också genom mätning i fält med termisk 
sond. Utrustningen består av ett mindre kraftaggregat, termiska sonder för fält- respektive 
laboratoriebruk, bärbar PC samt logger för insamling av mätvärden och är beskriven i rapport 
"Termisk sond - utrustning för mätning av värmekonduktivitet 11 

, SGI Varia 384. Efter ned
pressning till bestämd nivå tillförs en värmespiral inuti sonden en konstant värmeeffekt samti
digt som temperaturen i sonden registreras som funktion av tiden. Vid uppritning i ett linlog
diagram erhålls efter ett insvängningsförlopp en rät linje där temperaturökningen är proportio
nell mot den omgivande jordens värmeledningsförmåga. Kurvans räta del ger en lösning för 
beräkning av värmeledningsförmågan, A, enligt 

[W/m°C] (4.3) 

där q är tillförd värmeeffekt per meter sond, T1 och T2 är temperaturer vid tidpunkterna t1 res
pektive t2. 

Mätning med termisk sond ( endast Fält 2), provtagning av ostörda lerprover samt laboratorie
analys utförs en gång per år i båda värmelagren. 

Temperaturpåverkan på leras geotekniska egenskaper 
För undersökning av temperaturpåverkan på leras geotekniska egenskaper undersöks i första 
hand sättningarnas storlek och tidsförlopp. Sättningarna har betydelse för hur värmelager ska 
placeras i förhållande till omgivningen och för användningen av lagrets överyta. För att kunna 
överföra resultaten till andra tilltänkta områden med högtemperaturlagring krävs förståelse för 
hur sättningarna uppkommer därför mäts även partrycket i anslutning till temperaturgivare för 
att undersöka eventuellt temperaturberoende. Dessutom undersöks lerans skjuvhållfasthet, vil
ken har betydelse för stabiliteten hos värmelager. 

Förändringar av lerans geotekniska egenskaper uppskattas med hjälp av resultat från geotek
nisk rutinundersökning i laboratoriet. Ostörda prover upptas från motsvarande nivåer där 
temperatur- och portrycksgivare finns installerade för undersökning av bland annat vattenkvot 
och skjuvhållfasthet i laboratorium. Utvärdering av lerans skjuvhållfasthet görs även från ving
försök i fält och insitumätning med dilatometer enligt SGFs rekommenderade standarder. 
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Totalsättningen i Fält I och 2 mäts kontinuerligt med automatiska sättningsmätare. I lagren 
mäts sättningen också på olika nivåer genom avvägning av enkla sättningsskruvar. I Fält 1 
undersöks sättningens fördelning mot djupet i kanten av lagret i en bälgslang. Sättningen av 
markytan på olika avstånd från lagerkanten mäts genom avvägning av markpeglar. Porvat
tentrycket mäts i öppna rör av typ K.ADO. I Fält 1 omfattar de manuella sättningsmätningarna 
3-4 mättillfällen under det första året av den fortsatta driften. Under nästkommande år reduce
ras antalet mättillfällen till 1 a2. I Fält 2 mäts sättningar manuellt en gång per år. Porvatten
tryck mäts manuellt cirka 10 gånger under det första året av den fortsatta driften och därefter 4 
gånger per år. 

Kolvprovtagningar och in situ undersökningar (vingförsök och dilatometerförsök) utförs i me
deltal en gång per år i båda värmelagren. I slutet av utvärderingsperioden görs också ett försök 
att bestämma sättningsegenskaperna i ödometer i laboratoriet. 

Naturliga variationer, främst avseende sättning och portryck, undersöks i referensytan under 
hela utvärderingsperioden. Portycket mäts i fyra öppna rör och med en BAT portrycksmätare 
på totalt fem nivåer: 3. 5, 6, 9, 12 och 19 meter under markytan. Mätningarna utförs 4 gånger 
per år. Den naturliga sättningens fördelning mot djupet mäts i en bälgslang 2 gånger per år. 

5. ENERGITEKNISKA RESULTAT 

5.1. Tillförd och utvunnen energi 

Fält 1 
Första driftåret i Fält 1 omfattade anvärmning, laddning (tillförd lagerenergi), tömning 
(utvunnen lagerenergi) och återigen laddning av lagervolymen. Från ursprunglig jordtempera
tur anvärmdes lagret till 35 °C. Vid efterföljande laddning och tömning varierade temperaturen 
i mitten av lagret mellan 70 och 35 °C. De olika driftsfallen visas i Figur 5.14. Efter totalt sex 
genomförda driftscykler under tre år avslutades driften och lagret lämnades med fyllda slingor 
och avstängd cirkulation. Sålunda har energi varken tillförts eller utvunnits de senaste två åren. 

I Figur 5.1, 5.2 och 5.3 visas månadsmedelvärden för Fält 1. Figurerna visar den tillförda och 
utvunna uppmätta lagerenergin respektive lagereffekten samt summan per driftfall av tillförd 
och utvunnen uppmätt lagerenergi. Vid driftförändringar och omställning av driftfall kan angiv
na värden vara baserade på kortare tidsperiod än en månad. 

Första laddningscykelns första månad (februari 1992) omfattade anvärmning från naturlig 
jordtemperatur till cirka 35 °C i medellagertemperatur. Fält 1 tillfördes då maximalt 50 kW 
eller 20 W/m installerad slang i jorden, begränsat av pannans effektkapacitet. 
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Figur 5.1 Tillförd oclt utvunnen uppmätt lagerenergi per månadför Fält 1, 1992-1994. 
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Figur 5.3 Summering per driftfall av tillförd och utvunnen uppmätt lagerenergi för 
Fält 1, 1992-1994. 

Fält2 
Första driftåret i Fält 2 omfattade anvärmning och laddning av lagervolymen samt därefter 
konstanthållning av lagertemperaturen 70 °C, det vill säga kompensering för att täcka lagerför
lusterna. Konstanthållning av lagertemperaturen fortsatte under det andra och tredje driftsåret. 
Med början i januari 1995 höjdes den tillförda laddningseffekten successivt för att åstadkomma 
en konstant temperatur av 85-90 °C i mitten av lagret. 

I efterföljande Figurer 5.4, 5.5 och 5.6 redovisas den tillförda uppmätta lagerenergin respektive 
lagereffekten samt summan av tillförd uppmätt lagerenergi för Fält 2. Efter initiell anvärmning 
och laddning av Fält 2 användes den tillförda lagereffekten för laddning till att konstanthålla 
lagertemperaturen, det vill säga täcka lagerförlusterna. För att erhålla lagermedeltemperaturen 
7 0 °C reglerades fluidens tilloppstemperatur till 7 5 °C. I januari 199 5 ändrades driften genom 
att höja den tillförda laddningseffekten ytterligare. För att erhålla en lagertemperatur på mellan 
85-90 °C ökades fluidens tilloppstemperatur successivt till 92 °C. 
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Figur 5.4 Tillförd uppmätt lagerenergi för Fält 2, 1992-1996. 
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Figur 5.5 Tillförd uppmätt lagereffekt för Fält 2, 1992-1996. 
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Figur 5.6 Ackumulerad tillförd uppmätt lagerenergi för Fält 2, 1992-1996. 

Ändringar av kurvans lutning i Figur 5.6 beskriver den momentana värmeförlusten från Fält 2. 
Mellan september 1992 och mars 1994 tenderar värmeförlusterna att minska (lutningen min
skar). I april/maj 1994 avbröts laddningen av lagret temporärt i samband med en ombyggnad 
av energianläggningen. Mindre driftstörningar uppstod också i februari 1996 på grund av frys
ning av delar av energianläggningen. 

5.2. Värmeförluster 

Värmeförluster för de tre inledande driftsåren har sammanställts och utvärderats i SGI Report 
53, se Figur 5.7. 

Den stationära värmeförlusten beräknades till 5,8 kW för Fält 1 och 9, 1 kW för Fält 2. Med 
hänsyn tagen till ledningsförluster mellan värmemängdsmätaren i energiförsörjningscentralen 
och värmelagren, vilka uppskattas till 1,5 kW, är den uppmätta stationära värmeförlusten för 
Fält 1 och Fält 2 cirka 30 respektive 15 % högre än den beräknade. 
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Figur 5. 7 Uppmätt värmeförlust somfunktion av drifttid, Fält 1 och 2. 

För driften från och med 1995 beräknades värmeförlusten preliminärt med programmet DST. 
Uppmätt tillförd lagerenergi baserad på mätningar av värmeflöden med värmemängdsmätare i 
fluidkretsen, i containern, redovisas endast för Fält 2 eftersom cirkulationen i Fält 1 avstängts. 

Fält 1 
Resultat från mätningarna med värmemängdsmätare i fluidkretsen av tillförd och utvunnen 
lagerenergi för Fält 1 visas i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Tillförd oclt utvunnen uppmätt lagerenergi (värmemängdsmätare) 
för Fält 1, 1992-1994. 

Tidsperiod Tillförd lagerenergi Utvunnen lagerenergi 
[MWh] [MWh] 

Anvärmning, 7-35 °C 32 -
Cykel 1, 6 mån. 68 17 
Cykel 2, 8 mån 68 11,5 
Cykel 3, 6 mån. 55,5 22 
Cykel 4, 5 mån 57 22 
Cykel 5, 4 mån. 47,5 23 
Cykel 6, 4 mån. 50,5 21 
Cykel 1-6, inkl. anvärmning 378 116,5 
Cykel 1-6, exkl. anvärmning 346 116,5 

Enligt definition i Kapitel 4 blir värmeförlusterna enligt Tabell 5.2: 
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Tabell 5.2 Sammanställning av uppmätt värmeförlustför Fält 1, 1992-1994. 

Tidsperiod Relativ värmeförlust Absolut värmeförlust Absolut värmeförlust 
utvunnen värme 

Cykel 1-6, inkl. 69% 261,5 MWh 3,2 
anvärmning 1-(116,5/378) = 0,69 378/116,5 = 3,2 
Cykel 1-6, exkl. 66% 229,5 MWh 3,0 
anvärmning 1-(116,5/346) = 0,66 346/116,5 = 3,0 
Cykel 1 1-(17/68) = 0,75 68-17 = 51 51/17 = 3 
Cykel 2 1-(11,5/68) = 0,83 68-11,5 = 56,5 56,5/11,5 = 4,9 
Cykel 3 1-(22/55) = 0,60 55-22 = 33 33/22 = 1,5 
Cykel 4 1-(22/57) = 0,61 57-22 = 35 35/22 = 1,6 
Cykel 5 1-(23/47,5) = 0,52 47,5-23 = 24,5 24,5/23 = 1, 1 
Cykel 6 1-(21/50,5) = 0,58 50,5-21 = 29,5 29,5/21 = 1,4 

Av den tillförda lagerenergin gick i medeltal 70 % förlorat till omgivningen. Den bästa cykeln 
gav en relativ lagerförlust på 52 %. Förhållandet mellan värmeförlusten och den utvunna lager
energin är ungefär 3 för den aktuella utvärderingsperioden. Den relativa värmeförlusten min
skade i likhet med beräkningarna kraftigt efter det första driftåret, från och med cykel 3. 

I Tabell 5.3 redovisas uppskattad stationär värmeförlust på basis av mätningar och beräknad 
värmeförlust med analytisk formel (SGI Report 53) samt resultat från simuleringar med DST. 

Tabell 5.3 Uppmätt och beräknad värmeförlustför Fält 1, 1992-1996. 

Tidsperiod Uppmätt stationär Beräknad stationär Värmeförlust 
värmeförlust värmeförlust DST 

[kW] [kW] [MWh] 

år 1-3 9 1) 2) 5,8 1)3) -
(1992-1994, inkl. anvärmning) 
år 4 (1995, avstängd drift) - - 9,2 
år 5 (1996, avstängd drift) - - 5,0 
Summa 14,2 
1) SGI Report 53. 
2) Inkluderar även ledningsförluster mellan värmelagret och energiförsörjningscentralen. 
3) Den analytiskt beräknade stationära värmeförlusten är baserad på att lagrets omslutnings

temperatur är lika med lagrets uppskattade medeltemperatur, 46 °C, för den aktuella perio
den. 

Enligt resultat från simuleringar med DST (1995-1996) avgår den övervägande delen av för
lusterna från lagrets sidoytor, i medeltal 78 %. Från lagrets överyta avgår i medeltal 12 % och 
från botten av lagret cirka 10 % i medeltal. 
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Fält 2 
Resultat från mätningar med värmemängdsmätare i fluidkretsen av tillförd lagerenergi för Fält 
2 under den ordinarie driftstiden, 1992-1994, och de två senaste åren, 1995-1996, visas i 
Tabell 5.4 respektive 5.5. 

Eftersom lagerenergi inte utvinns ur Fält 2 går det inte att beräkna någon procentuell värmeför
lust. Energi kommer enbart att tillföras under den planerade drifttiden vilket innebär att värme
förlusterna efter avstängning och återgång till naturlig jordtemperatur blir lika med den tillförda 
lagerenergin. 

Tabell 5.4 Tillförd uppmätt lagerenergi (värmemängdsmätare) för Fält 2, 1992-1994. 

Tidsperiod Tillförd lagerenergi 
[MWh] 

Anvärmning, 7-70 °C 82 
Konstanthållning 1, sept-feb, 92/93 75,5 
Konstanthållning 2, mars-aug, 93 66,5 
Konstanthållning 3, sept-feb, 93/94 66 
Konstanthållning 4, mars-aug, 94 39 
Konstanthållning 5, sept-dec, 94 (4 mån.) 37 
Konstanthållning 1-5, inkl. anvärmning 366 
Konstanthållning 1-5, exkl. anvärmning 284 

Tabell 5.5 Tillförd uppmätt lagerenergi (värmemängdsmätare) för Fält 2, 1995-1996. 

Tidsperiod Tillförd lagerenergi 
[MWh] 

Anvärmning, 70-90 °C, jan-mars 95 49 
Konstanthållning 1, april-juni, 95 (3 mån) 41 
Konstanthållning 2, juli-dec, 95 (6 mån) 75,6 
Konstanthållning 3, jan-juni, 96 (6 mån) 71 
Konstanthållning 4, juli-dec, 96 (6 mån) 70,3 

Konstanthållning 1-4, inkl. anvärmning 307 
Konstanthållning 1-4, exkl. an värmning 258 

I Tabell 5.6 redovisas uppskattad stationär värmeförlust på basis av mätningar och beräknad 
värmeförlust med analytisk formel (SGI Report 53) samt resultat från simuleringar med DST. 

Enligt resultat från simuleringar med DST avgår den övervägande delen av förlusterna från 
lagrets sidoytor, i medeltal 79 %. Från lagrets överyta avgår i medeltal 6 % och från botten av 
lagret cirka 15 % i medeltal. 
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Tabell 5.6 Uppmätt och beräknad värmeförlust för Fält 2. 

Tidsperiod Uppmätt stationär Beräknad stationär Värmeförlust 
värmeförlust värmeförlust DST 

[kW] [kW] [MWh] 
år 1-3 12 1) 2) 9,11)3) -
(I 992-1994, inkl. anvärmning) 
år 4 (1995) - 79,5 
år 5 (1996) - 74,1 
Summa 153,6 
1) SGI Rep ort 53. 
2) Inkluderar även ledningsförluster mellan värmelagret och energiförsörjningscentralen. 
3) Den analytiskt beräknade stationära värmeförlusten är baserad på att lagrets omslutnings

temperatur är lika med lagrets uppskattade medeltemperatur, 68 °C, för den aktuella perio
den. 

5.3. Elförbrukning 

Försöksfältet försörjs med elektricitet som enda energikälla. Den abonnerade effekten är 70 
kW. Elpannan förbrukar maximalt 56 kW. Eftersom pannan dessutom går med lång drifttid är 
den utan jämförelse den största energiförbrukaren i anläggningen. Installerad effekt för värme
element, kylmaskin och cirkulationspumpar är 4, 2,5 respektive 1,5 kW. I februari och mars 
1996 var också två varmluftsfläktar med vardera effekten 5 kW inkopplade. Övrig installerad 
eleffekt är försumbar. 

I Figur 5. 10 visas försöksfältets uttag av elektrisk effekt. Effektvariationerna avspeglar värme
pannans drift per driftmånad. Elförbrukningen i Figur 5.11 är proportionell mot medeleffektut
taget per månad i Figur 5.10. 
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Figur 5.10 Uttagen eleffekt per driftsmånad. 
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Figur 5.11 Försöksfältets elförbrukning per driftsmånad. 

Den totala elförbrukningen för hela utvärderingsperioden motsvarar cirka 1300 MWh, se Figur 
5. 12. Den årliga elförbrukningen minskade successivt de tre första driftsåren beroende på 
mindre transienta förluster från Fält 1 och Fält 2. Dessutom avslutades driften av lagret med 
omväxlande frysning/tining efter halva den perioden. De två senaste åren har endast Fält 2 varit 
i drift och den årliga elförbrukningen uppgår till i medeltal 205 MWh/år. 
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Figur 5.12 Ackumulerad elförbrukning. 
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5.4. Temperaturer 

Utetemperaturen visas som dygnsmedelvärden i Figur 5 .13. Utetemperaturen har registrerats i 
det närmaste kontinuerligt med åtta värden per dygn från februari 1992 till och med december 
1996. Årsmedelvärden visas i Tabell 5.7. 
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Figur 5.13 Utetemperatur uppmätt vidförsöksfältet i Linköping, dygnsmedelvärden. 

Tabell 5. 7 Utetemperatur, årsmedelvärden 1992-1996. 

År Medelutetemperatur 
1992 8,5 °C (feb - dec) 
1993 6,8 °C 
1994 7,3 °C 
1995 7,0 °C 
1996 7,2 °C 

Fält 1 
I Fält 1 genomfördes 6 cykler (35/70 °C) under de tre första driftsåren, varefter driften av lag
ret stängdes av. Under två år med naturlig avklingning har temperaturen i mitten av lagret 
minskat från ca 35 °C till 19 °C, Figur 5.14. 
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Figur 5.14 Temperatur uppmätt på olika djup i Fält 1. 

Värmningen av Fält I, från naturligjordtemperatur ca 7 till ca 70 °C, startades den 3 februari 
1992 genom att tillföra all tillgänglig panneffekt. Detta för att undersöka hur snabbt lagret 
kunde anta temperaturen 70 °C. Efter 2,5 månaders drift mättes temperaturen i lagret till 
68 °C. En ombyggnad av anläggningen i april 1994 resulterade i att ändringen till värmedrift 
försenades med nästan två månader. Den 5:e temperaturcykeln genomfördes därför med ett 
något snabbare förlopp. 

Efter avstängning av driften har temperaturen i lagret kontinuerligt minskat, i medeltal 0,7 °C 
per månad. Störst temperaturminskning märks för den övre temperaturgivaren, på 1,5 meter 
djup. Temperaturen på denna nivå påverkas sannolikt av utetemperaturens variationer. 

Temperaturen på 6 meter djup i kanten av lagret och på olika avstånd från lagerkanten visas i 
Figur 5. 15. Temperaturen en meter utanför lagerkanten följer driftscyklingen med en liten för
dröjning. Temperaturen har där som mest uppmätts till 41 °C. Fyra och sju meter utanför 
lagerkanten mättes temperaturen som mest till 23,5 °C respektive 16 °C. Fyra meter utanför 
lagret märks en liten tendens till cykling av temperaturen med en fördröjning av förloppet. 

Sedan driften av lagret upphörde har temperaturen 1, 4 och 7 meter utanför lagerkanten min
skat till 17,5 °C, 16 °C respektive 15 °C. Hastigheten med vilken temperaturen minskar avtar 
med ökande avstånd från lagret beroende på lägre temperaturgradient i förhållande till omgiv
mngen. 
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Figur 5.15 Temperatur på 6 meters djup, i mitten oclt utanför Fält 1. 

I Figur 5. 16 visas uppmätt och beräknad temperatur i mitten av Fält I. Den beräknade tempe
raturen utgör preliminära resultat från simuleringar med DST. Vid simuleringarna användes 
förenklade driftsdata baserade på månadsmedelvärden. Med ledning av simuleringsresultaten 
förväntas efter ytterligare två år med naturlig temperaturavklingning temperaturen i mitten 
minska till ca 12 °C. Preliminära beräkningar av temperaturpåverkan utanför Fält 1 visas i 
Figur 5 .17. Jämförelse mellan uppmätt och beräknade temperatur visar god överensstämmelse 
inom lagret och 1 meter utanför lagret. På 4 och 7 meter utanför lagret är den uppmätta tempe
raturen 2-3,5 °C högre än den beräknade. 

SGI Varia 378



28 

80 

70 
( 

--- Uppmätt temp. i mittenI\ i ( 
,___60 

I \ Beräknad temp. i mitten (OST) 

5 50 I 
~ 

:5 \... 
e 40 / j \ j \ 
Q) 1....--J 
E V V \J ~C. 

Q) 30I- '--' 

~ 
20 

~--------. 
10 

0 

jan-92 dec-92 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 

Figur 5.16 Uppmätt och beräknad (DST) temperatur i mitten av Fält 1. 
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Figur 5.17 Uppmätt och beräknad (DST) temperatur i mitten och på olika avstånd från 
Fält 1 på 6 m djup. 

Fält 2 
I Fält 2 hölls temperaturen, efter den inledande uppvärmningsfasen, konstant omkring 70 °C i 
mitten av lagret i ca 2 år och 5 månader. Därefter höjdes laddningseffekten ytterligare varpå 
lagertemperaturen steg till ca 89 °C. Under den fortsatta driften har lagertemperaturen varierat 
mellan 84 och 89 °C i mitten av Fält 2, Figur 5.18. 
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Figur 5.18 Temperatur uppmätt på olika djup i Fält 2. 

På grund av begränsad pannkapacitet startade uppvärmningen av Fält 2 tre månader efter Fält 
1, den 6 maj 1992. Uppvärmningen utfördes stegvis vilket tydligt avspeglas i uppmätta tempe
raturer. Efter ca 3,5 månaders laddning uppmättes temperaturen i lagret till 70 °C. Mindre 
driftsändringar med lägre laddningseffekt ses som små temporära nedgångar av temperaturen. 

Vintern 1994 uppstod flera läckage och en ombyggnad av anläggningen genomfördes i april 
samma år. Elpannan fick stängas av och därmed avbröts värmningen av Fält 2. Elpannan var 
avstängd ca 2 månader, från denl6 mars till den 25 maj, vilket resulterade i att temperaturen i 
lagret minskade som mest med ca 10 °C på 9 m djup. I november 1994 ses en markant ökning 
av temperaturen på 9 m djup. Den snabba temperaturökningen sammanföll med att några venti
ler öppnades. Ventilerna hade förställts i samband med ombyggnaden av anläggningen. 

För den fortsatta driften efter 1994 har temperaturen varit 84-89 °C i mitten av lagret. I feb
ruari 1996 uppstod skador på rördelar och expansionskärl på grund av frysning. Värmningen 
av fältet avbröts under nio dagar vilket resulterade i en tydlig nedgång av lagertemperaturen. 
Tre månader senare, i maj 1996, minskade temperaturen successivt från 89 °C till omkring 
85 °C för att därefter stabiliseras kring denna nivå. Utförda undersökningar tyder på att värme
växlaren i anslutning till Fält 2 blivit försmutsad. Temperaturen på 12 m djup i lagret har som 
mest uppmätts till 55 °C. Två meter från lagerkanten på 6 m djup mäts temperaturen som mest 
till 51 °C. 

I Figur 5. 19 visas uppmätt temperatur i Fält 2 tillsammans med den beräknade temperaturen 
från simuleringar med DST. Vid simuleringarna förutsattes att driften av lagret fortsätter enligt 
nuvarande driftsvillkor till och med 1997 och därefter avstängs driften och lagertemperaturen 
rar avklinga naturligt. 
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Efter ett år med naturlig temperaturavklingning beräknas temperaturen i mitten av lagret till 
cirka 57 °C. 
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Figur 5.19 Uppmätt och beräknad (DST) temperatur i mitten av Fält 2. 

5.5. Isoleringens termiska funktion 

Resultat värmeledningsförmåga 
Isoleringens värmeledningsförmåga undersöktes vid tre tillfällen under den initiella uppvärm
ningen från 7 till 70 °C i lagertemperatur och därefter ca en gång i månaden. För hela utvärde
ringsperioden märks en tendens till ökande värmeledningsförmåga hos isoleringen, se Figur 
5.20. I förhållande till klassade värden (Ak1) har värmeledningsförmågan hos den expanderade 
och extruderade isoleringen ökat med 64 respektive 67 %. 

För extruderad och expanderad isolering uppskattas värmeledningsförmågan vid praktisk 
användning till 0,049 respektive 0,033 W/m°C (11,p)- I försöksfältet ligger värmeledningsförmå
gan för de båda typerna av isolering över dessa värden. 

Den praktiska värmeledningsförmågan erhålls genom att till det klassade värdet (¾!) på värme
ledningsförmågan lägga till en påslagsfaktor som beror av fukthalten bestämd vid så kallad 
doppning. Doppningsmetoden (skivan doppas i vatten och :far därefter rinna av) motsvarar 
emellertid inte påfrestningen på isoleringen förorsakat av långvarig markkontakt och ångdiffu
s10n. 
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Figur 5.20 Uppmätt värmeledningsförmåga över hela isoleringen (2xl 00 mm) av 
expanderad (EPS) respektive extruderad (XPS) polystyren. 

En värmeeffektmätare under isoleringen av expanderad polystyren har upphört att fungera. 
Från och med oktober 1995 baseras värmeledningsförmågan för EPS isoleringen därför på 
uppskattade värden av värmeflödet. Med ledning av resultat från tidigare mätningar antas vär
meflödet vara 2,5 W/m2 högre genom EPS isoleringen än motsvarande genom den andra 
lagerhalvan, se Figur 5.21. Värmeflödet är lägre på sommaren beroende på att temperatur
gradienten över isoleringen är lägre under den tiden. 
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Figur 5.21 Värmeflöden uppmätta mot den expanderade respektive extruderade 
isoleringens undersida i Fält 2 samt utetemperatur. 
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I Figur 5.22 visas värmeledningsförmågan för expanderad och extruderad isolering över den 
övre respektive undre isoleringsskivan. 

De senaste 1,5 åren märks en tydlig skillnad i värmeledningsförmåga mellan EPS isoleringens 
undre och övre skiva, genomgående högre värmeledningsförmåga erhölls för den övre skivan 
jämfört med den undre. För XPS isoleringen däremot, erhölls lägre värmeledningsförmåga hos 
den övre skivan jämfört med den undre. 
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Figur 5.22 Värmeledningsförmåga hos isolering av expanderad (EPS) och extruderad 
(X.PS) polystyren. 

Temperaturskillnaden mellan temperaturgivarna i isoleringen är av stor betydelse för beräk
ningen av isoleringens värmeledningsförmåga (formel 4. I). Den övre temperaturgivaren på 
isoleringens överyta påverkas i hög grad av utelufttemperaturen och fukt i fyllnadsmaterialet 
ovan isoleringen, se Figur 5.23. Temperaturgivaren mellan skivorna ser även den ut att följa 
utetemperaturen, medan temperaturgivaren på isoleringens undersida följer temperaturutveck
lingen i lagret. 
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Figur 5.23 Temperatur i isoleringen (XPS), utetemperatur samt temperatur på 6 m djup 
i Fält 2. 

Resultat fuktupptagning 
Prover på isoleringen och fyllnadssand undersökts vid sju tillfällen i Fält 1 och vid åtta tillfällen 
i Fält 2, förutom vid referensprovtagning. I Figur 5.24 och 5.25 visas uppmätt vattenhalt 
(volymsprocent) i isoleringens båda skivor i Fält 1 och 2. För varje skiva används ett medel
värde av vattenhalten i skivans övre och undre del. I Bilaga 3 återfinns samtliga resultat i 
tabellform. 

En tendens till ökning av isoleringens vattenhalt märks i båda fälten. I normalfallet är vatten
halten större i den övre av de två skivorna. Lägre vattenhalter hos isoleringen har erhållits i 
Fält 1 jämfört med Fält 2. 
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Figur 5.24 Vattenltalt (volymsprocent) i extruderad (XPS) oclt expanderad (EPS) isole
ring, Fält 1. 
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Figur 5.25 Vattenltalt (volymsprocent) i extruderad (XPS) oclt expanderad (EPS) isole
ring, Fält 2. 
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Den uppmätta vattenhalten hos isoleringen i Fält 1 varierar mellan 0-4 % och i Fält 2 mellan 0-
12 %. Vid inkomst till laboratoriet förefaller proverna vara torra, förutom på ytorna. 

För den extruderade cellplasten (XPS) gäller att gasutbytet med omgivningen ökar ju äldre den 
blir, tillsatta drivgaser diffunderar ut samtidigt som luft diffunderar in. Både fuktupptagning 
och gasutbyte försämrar isolerförmågan. Den större vattenhalten i Fält 2 beror på att skillnaden 
mellan lagertemperaturen och omgivningen är högre i Fält 2 vilket underhåller fuktdiffusion. 

5.6. Termiska egenskaper i mark vid hög temperatur 

Jordens termiska egenskaper har undersökts i Fält 2 och utanför lagret i opåverkad jord (Tabell 
5.8). Undersökningarna omfattar bestämning av värmeledningsförmåga med datorprogram 
Condsoil och in situ-mätning med termisk sond samt laboratorieundersökning av ostörda ler
prover med avseende på vatteninnnehåll. Samtliga resultat med avseende på värmekapacitet, 
värmeledningsförmåga, vattenmättnadsgrad och porositet återfinns i Bilaga 3. 

Tabell 5.8 Värmeledningsförmåga (Ä) och värmekapacitet (C) för opåverkadjord 

Datum/ Djup Termisk sond Condsoil Formel (4.2) 
starttemp (m) 'A (Yy/m°C) 'A (W/m°C) C (kWh/m3,°C) 
900417 
ca 9 °C 3,5 - 1,02 0,98 

6 - 1,04 0,97 
9 - 0,91 1,01 
12 - 1,06 0,96 

931001 
11 °C 1,5 1,40 1,23 0,92 
10 °C 2,5 1,34 1,01 0,96 
8oc 5 1,31 1,00 0,99 
941004 
12 °C 1 1,38 - -
9 °C 3,5 1,23 - -

Med hjälp av resultat från geoteknisk rutinundersökning av ostörda lerprover från Fält 2 be
räknades värmeledningsförmågan med datorprogram Condsoil, se Figur 5.26. Resultaten visar 
på små variationer och en svag tendens till en ökning av värmeledningsförmågan med 
temperaturen/tiden. 
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Figur 5.26 Värmeledningsförmåga ltos leran bestämd med datorprogram Condsoil 
respektive termisk sond i Fält 2. 

Resultaten från geoteknisk rutinundersökning i laboratoriet användes också för beräkning av 
lerprovernas värmekapacitet, se Figur 5.27. 
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Figur 5.27 Värmeledningsförmåga (Condsoil) oclt värmekapacitet (formel 4.2) hos 
leran samt temperatur på 6 m djup i Fält 2. 
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För 1 m djup varierade värmeledningsförmågan mellan 1, 12-1,53 W/m°C (Condsoil). Värme
kapaciteten för samma djup varierade mellan 0,69-0,89 kWh/m3 , °C. Under torrskorpeleran 
(<2 m djup) erhölls lägre värden på värmeledningsförmågan, mellan 0,91-1, 17 W/m°C från 
beräkningar med Condsoil. Värmekapaciteten för motsvarande nivåer varierade mellan 0,94-
1,01 kWh/m3,°C. 

När provet inte är vattenmättat, vilket ofta var fallet för det översta provet, påverkas beräk
ningsresultatet av temperaturnivån. I programmet finns en temperaturfunktion inlagd som tar 
hänsyn till inverkan av ångdiffusion när materialet inte är vattenmättat vilket innebär att en fik
tiv värmeledningsförmågan, med ett högre värde, erhålls vid höga temperaturer. Om full vat
tenmättnad råder (ingen ångdiflhsion) är värdet på värmeledningsförmågan oberoende av tem
peraturnivån. 

Laboratorieundersökning av upptagna lerprover visade att nära full vattenmättnad rådde på 
samtliga provtagningsnivåer, Tabell 5.9. Några eventuella uttorkningseffekter kan inte märkas, 
baserat på laboratorieanalys av lerprover. 

Tabell 5.9 Medelvärden av vattenmättnadsgrad, porositet och vattenkvot på olika djup i 
Fält 2. Samtliga provtagningsresultat. 

Djup Vattenmättnads grad Porositet Vattenkvot 
(m) (%) (-) (%) 

1 97 *) 0,50 34 *) 

3,5 98 0,67 74 
6 99 *) 0,70 *) 85 
9 98 0,67 72 
12 100 0,67 74 

*) Undantaget referensprovtagning/ första provtagningen. 

Proverna från 1 m djup har varit fastare än prover från större djup och ibland innehållit sand
korn. Jämfört med prover från större djup har högre värmeledningsförmåga erhållits på 1 m 
djup. Skillnaden beror på lägre porositet och vattenmättnadsgrad för det översta provet. Detta 
innebär att parvolymen är lägre (större volymandel korn) samtidigt som porerna innehåller en 
förhållandevis mindre mängd vatten. Den lägre porositeten leder till att värmetransporten till 
större delen sker via kornen och därmed till högre värmeledningsförmåga hos materialet. 

Mätningar med termisk sond har gett ca 25 % högre värden på värmeledningsförmågan än 
beräkningar med Condsoil (3,5 m djup). Uppmätt värmeledningsförmåga varierade med ±4 % 
för 3,5 m djup och ±13 % för 1 m djup. På grund av skillnader i uppmätt och beräknad värme
ledningsförmåga genomfördes en omfattande felsökning av utrustningen. Felsökningen visade 
att utrustningen är hel. En mer ingående analys krävs för att förklara skillnaden i värmeled
ningsförmåga mellan de båda metoderna. 
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6. GEOTEKNISKA RESULTAT 

6.1. Temperaturpåverkan på leras geotekniska egenskaper 

Förändringar i leras geotekniska egenskaper undersöks genom laboratorieanalys på upptagna 
kolvprover. En referensprovtagning på opåverkad lera utfördes före uppvärmningen. I värme
lagren har ostörda prover från fyra nivåer, 3,5, 6, 9 och 12 m djup plockats upp. I lagret med 
cyklisk temperatur, Fält 1, har totalt sex kolvprovtagningar utförts: efter den första, andra, 
:fjärde och sjätte uppvärmningsperioden vid ca 70 °C i lagertemperatur, samt vid två tillfällen 
under efterföljande period med temperaturavklingning. I lagret med konstant hög temperatur, 
Fält 2, har totalt åtta kolvprovtagningar utförts: vid sex tillfällen under den initiella anvärm
ningsperioden och konstant lagertemperatur 70 °C, samt vid två tillfällen under den fortsatta 
driften vid ca 85 °C. 

I samband med kolvprovtagning utfördes även in situ-bestämning av lerans skjuvhållfasthet 
genom vingförsök och dilatometerförsök i de båda värmelagren. Resultat från undersökningar i 
fält och laboratorium återfinns i Bilaga 3. 

Geoteknisk rutinanalys 
Geoteknisk rutinanalys utfördes på upptagna kolvprover. Den geotekniska rutinanalysen om
fattar bestämning av densitet (p), vattenkvot (w), konflytgräns (wJ sensitivitet (SJ och skjuv
hållfasthet (-ek). Proverna från värmelagren svalnade i varierande grad och var 20-45 °C varma 
vid undersökningen i laboratoriet. I Figur 6.1 och 6.2 visas resultat från geoteknisk rutinun
dersökning av prover från Fält 1 respektive Fält 2. 

Resultat från geotekniska rutinanalyser i laboratoriet visar på små variationer av lerans geo
tekniska egenskaper. Skillnaderna i resultat ligger inom området för naturlig spridning. I de fall 
att geotekniska parametrar visar på en likartad utveckling med tiden kan detta vara början på 
en trend som blir tydligare efter längre tids uppvärmning. 
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Figur 6.2 Densitet, vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet och skjuvhållfasthet, Fält 2. 
Temperaturen på 6 m djup i lagret och vid laboratorieundersökning anges. 
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Skjuvhållfasthet 
Resultat från bestämning av skjuvhållfastheten i Fält 1 och 2, genom konförsök i laboratoriet 
och genom vingförsök och dilatometerförsök i fält, visas i Figur 6.3 respektive Figur 6.4. 

I samband med den initiella uppvärmningen erhölls lägre värden på skjuvhållfastheten i båda 
värmelagrenjämfört med referensundersökning och efterföljande undersökningar. I Fält 1 lig
ger variationer i uppmätt skjuvhållfasthet inom området för naturlig spridning. I Fält 2 kan 
möjligen en tendens till ökande skjuvhållfasthet för de olika djupen utläsas efter den initiella 
uppvärmningen. 

Den inledande skjuvhållfasthetsminskningen sammanfaller med en ökning av portrycken i vär
melagren. Skjuvhållfasthetsminskningen varierar mellan de båda värmelagren och mellan de 
båda fältmetoderna. I Fält 2 erhölls en minskning av skjuvhållfastheten med ca 20-3 5 % i lag
rets centrala delar (4-8 m djup) i samband med med den initiella uppvärmningen (Figur 6.4). 
Resultaten överensstämmer med resultat från ett parallellt projekt där laboratorieförsök har 
utförts på uppvärmd lera i en triaxialapparat (Bergenståhl 1993). Skjuvhållfastheten för den här 
typen av lera minskade med ca 30 % vid uppvärmning från 7 °C till 70 °C. 
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Figur 6.3 Skjuvhållf asthet bestämd genom konförsök i laboratoriet samtfrån vingför
sök och dilatometerförsök i Fält 1. Skjuvhållfastheten har reducerats enligt 
SGI Information 3. 
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Figur 6.4 Skjuvhållf asthet bestämd genom konförsök i laboratoriet samt från vingför
sök och dilatometerförsök i Fält 2. Skjuvhållfastheten har reducerats enligt 
SGI Information 3. 

6.2. Portrycksförändringar 

I Referensytan mättes portrycken manuellt i öppna rör på 3,5, 6, 9, 12 och 19 m djup, se Figur 
6.5. Den naturliga säsongsbundna variationen av portrycket är i medeltal ±2 k:Pa, undantaget 
den översta mätnivån. På 3,5 m djup erhölls större naturlig variation, ±3,5 k:Pa. 
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Figur 6.5 Portryck uppmätt i Referensytan. 

Fält 1 
Portrycket i Fält 1 mättes manuellt i öppna rör på sammanlagt fem nivåer och på en nivå, 1, 4 
och 7 meter från lagerkanten. Inledningsvis registrerades portrycket även automatiskt på tre 
nivåer i värmelagret. Resultat från den manuella mätningen av portrycket (öppna rör) i Fält 1 
visas i Figur 6.6. 
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Figur 6.6 Portryck uppmätt i öppna rör på olika djup i Fält 1, samt temperaturen på 
6 m djup. 
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Portrycksutvecklingen följer temperaturutvecklingen i värmelagren. I Fält 1 ökade portrycket 
kraftigt i början för att sedan avta. Maximala porövertryck registrerades för 3,5, 6 och 9 m 
djup till ca 10 kPa, 20 kPa respektive 47 kPa. I samband med kylningen av Fält 1 sjönk tempe
raturen snabbt vilket sammanföll med en nedgång i uppmätta portryck. Kylningen av lagret gav 
upphov till ett negativt porövertryck, sannolikt beroende på en volymminskning i porvattnet 
och att en viss konsolidering redan ägt rum. 

Vid den inledande uppvärmningen kan också en skillnad i portrycksgradient märkas mellan de 
olika djupen. Portrycket ökade snabbare mot djupet, vilket sannolikt beror på att vertikal- och 
horisontaltryck är större mot djupet. Skillnader i portrycksgradient kan också uppstå på grund 
av närvaro av dränerande skikt. Sonderingar i området har emellertid visat att inga dränerande 
skikt förekommer. För att undersöka om området närmast slangen kunde verka dränerande 
mättes också portrycket i närheten av en slang i Fält 1. De första 1,5 månaderna uppmättes inte 
lägre portryck närmast slangen och området antas därför inte verka dränerande. 

Efter avstängning av driften har portrycken för de olika djupen stabiliserats. För de övre tre 
mätnivåerna erhölls portryck i nivå med ursprungliga portrycksnivåer. På större djup erhölls 
något lägre portrycksnivåer jämfört med ursprungliga nivåer. 

Större porövertryck (portryck i förhållande till ursprunglig portrycksnivå) uppmättes nära Fält 
1, där temperaturen var högre, än på längre avstånd från värmelagret, se Figur 6.7. Poröver
trycken på 6 m djup i kanten, 1, 4 och 7 meter utanför lagret mättes som mest till ca 12, 7, 6 
respektive 4 kPa. Det maximala portrycket var sannolikt något högre eftersom de manuella 
mätningarna inte är utförda exakt vid tidpunkter för portryckstoppar. 
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Figur 6.7 Porövertryck uppmätt i öppna rör i lagerkanten och utanför Fält 1, samt 
motsvarande temperaturer. 
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Efter avstängning av driften har portryck, i lagerkanten och 1 m utanför lagret, ungefär i nivå 
med ursprungliga portryck erhållits. Portrycken 4 och 7 meter utanför lagret ligger något högre 
men med en tendens till minskande portryck. 

Fält 2 
I Fält 2 mättes portrycket manuellt på fyra nivåer i lagret och på en nivå 2 meter utanför lagret. 
Portrycket registrerades inledningsvis även automatiskt på 6 och 9 m djup i värmelagret. I 
Figur 6.8 visas resultat från den manuella mätningen (öppna rör) av portrycket i Fält 2. 
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Figur 6.8 Partryck uppmätt i öppna rör på olika djup och 2 m utanför Fält 2, samt 
temperaturen på 9 m djup. 

Maximala porövertryck i Fält 2 uppskattades till 28 kPa och 40 kPa för 6 respektive 9 m djup . 
Högre porövertryck registrerades i Fält 1 än i Fält 2 på 9 m djup på grund av en snabbare upp
värmning av Fält 1. När temperaturen stabiliseras börjar portrycket sjunka till följd av att vat
ten pressas ut. Efter den inledande uppvärmningsfasen minskade portrycken. 

I samband med en ökning av laddningseffekten i januari 1995 märks en ökning av portrycken, 
vilken är tydligast för 6 och 9 m djup. Efterhand som temperaturen stabiliseras minskar por
trycken och vid utvärderingsperiodens slut uppmättes portryck i nivå med ursprungliga värden. 

Jämförelser mellan resultat från elektriska portrycksmätare och öppna rör redovisas i föregå
ende driftsrapport, Varia 376. En fördröjning av den uppmätta portrycksutvecklingen märks i 
de öppna rören jämfört med de elektriska portrycksmätarna vid stora förändringar av tempera
turen. Denna beror på att en större vattenvolym måste sättas i rörelse vid en tryckändring i de 
öppna rören än i BAT-mätarna. Samtidigt visar de öppna rören i regel lägre portryck än de 
elektriska portrycksgivarna, vilket beror på att man vid varierande temperatur går miste om 
diskreta 11 toppar11 och 11 dalar11 i portrycksutvecklingen vid en manuell mätning. 
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Kommentar till portrycksutvecklingen 
När temperaturen i värmelagret ökar expanderar jordvolymen och ett porövertryck (portryck 
utöver ursprungligt portryck) uppkommer. Porövertrycket uppstår på grund av skillnaden i 
värmeutvidgning mellan partiklar och porvatten och till viss del på grund av omgivande jord
tryck som motverkar horisontell expansion. Porövertryckets storlek på en viss nivå beror 
främst av temperaturökningens storlek och varaktighet, dräneringsförhållandena och spän
ningssituationen i jorden. Där ett porövertryck råder i leran startar en konsolideringsprocess 
som strävar efter en utjämning av det uppkomna porövertrycket. Hur snabbt leran konsoliderar 
beror av dräneringsförhållandena. På motsvarande sätt sker en kompression av jordvolymen då 
temperaturen minskar vilket resulterar i en minskning av portrycket. 

6.3. Hävning/sättning 

Naturliga sättningsvariationer har mätts inom referensytan i en bälgslang, se Figur 6. 9. Noteras 
kan att mätnoggrannheten vid bälgsättningsmätning normalt är ±1 mm. 
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pkt 15, 14,5 m 

10 

Figur 6.9 Sättning uppmätt i en bälgslang inom Referensytan. Varje linje visar sätt
ningen för ett visst referensdjup. 

De vertikala deformationerna varierar mellan 4 mm hävning och 3 mm sättning för 3,7-14,5 m 
djup. Med ledning av de erhållna resultaten går det inte att fastställa om en kontinuerlig sätt
ning sker i området. 

Sättningar i de högtempererade lagren har registrerats med automatiska sättningsmätare, se 
Figur 6.10. Dessa mäter sättningen av markytan mitt i lagren. Inledningsvis mättes även sätt
ningens fördelning mot djupet i bälgslangar. Det visade sig att bälgslangar som utsätts för hög 
temperatur under en längre tid deformeras så att de inte längre går att använda. Efter nästan ett 
års drift kompletterades därför lagren med tre stycken sättningsskruvar för sättningsmätning på 
3 och 6 meters djup i Fält 1 och på 6 meters djup i Fält 2. En bälgslang i kanten av Fält 1 har 
inte skadats av den höga temperaturen. 
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I Fält 1 har totalsättningen som mest mätts till 72 mm. Initiellt registreras en hävning i Fält 1 
som övergår till en sättning. Hävningen av lagret uppmättes till 5 mm. När leran konsoliderar 
för uppkomna parövertryck bildas sättningar i lagret. Efter avstängning, under efterföljande 
period med naturlig temperaturavklingning, har ingen ytterligare sättning uppmätts i lagret, se 
Figur 6.10. Cirka 86 % av sättningen i Fält 1 mättes efter två års drift och fyra genomförda 
temperaturcykler. 

I Fält 2 har totalsättningen som mest mätts till 120 mm (Figur 6.10). Efter konstanthållning av 
temperaturen kring 70 °C i två år och 8 månader (inklusive anvärmningsperiod) mättes sätt
ningen i Fält 2 till 88 mm. Sättningsutvecklingen avtog i samband med den andra laddnings
perioden från 70 till ca 85 °C. När temperaturen så småningom stabiliserades på denna nivå 
utbildas sättningar på nytt i lagret. 
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Figur 6.10 Totalsättning och temperatur på 6 m djup i Fält 1 och 2. 

Totalsättningens fördelning mäts i horisontalslang längs en sektion i mitten av vardera värme
lagren. Tryckgivaren som används vid slangsättningsmätning för bestämning av mätkroppens 
nivå är temperaturkänslig. Därför har slangen spolats med vatten före och under mätning för 
att temperaturen skulle vara så jämn som möjligt. Detta förfarande reducerar emellertid mät
noggrannheten. 

Fält 1 
Resultat från mätning av horisontalslang i Fält 1 visas i Figur 6.11. Efter den fjärde driftcykeln 
erhölls störst sättning, 75 mm, i mitten av lagret. Detta kan jämföras med vad som maximalt 
uppmättes med automatisk sättningsmätare, 72 mm, se Figur 6.12. 
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Figur 6.11 Uppmätt absolut nivå för lwrisontalslangen i Fält 1 (övre figuren) och total
sättning längs densamma i förhållande till referensmätningen (undre figu
ren). Temperaturen i mitten på 6 m djup anges i teckenförklaringen. 

Jämförelser mellan automatisk sättningsmätare och resultat från horisontalslangsmätning i mit
ten av värmelagren visar relativt god överensstämmelse. Skillnader beror bland annat på läget 
för horisontalslangen respektive sättningsmätaren. Horisontalslangen installerades på en meters 
djup i leran, över en rad med markvärmeväxlare. Sättningsmätaren är installerad mellan rader 
av markvärmeväxlare och mäter sättningen av hela lervolymen, under sandfyllningen. 
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Figur 6.12 Sättning av markytan i mitten av Fält 1. Från mätningar av horisontalslang 
respektive automatisk sättningsmätare. 

Sättningen på 3 meter djup i lagret har som mest uppmätts till 36 mm och på 6 meter djup till 
26 mm, se Figur 6.13. Observera att detta är sättningen från och med 930120, det vill säga 
exklusive det första driftåret. 
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Figur 6.13 Sättning av markytan och på olika djup i Fält 1 och 2. Den första avväg
ningen utfördes 930130, efter ca ett års drift. 
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Sättningen utanför lagren erhålls genom avvägning av peglar som är installerade på bestämda 
avstånd från lagerkanten, Figur 6.14. Utanför Fält 1 avtar sättningens storlek med ökande av
stånd från lagerkanten. Efter 5,5 cykler (35/70 °C) mättes sättningen på 1, 4 och 7 meters 
avstånd från lagerkanten till 31, 10 respektive 2 mm. Efter 1,5 år med naturlig temperaturav
klingning har sättningen i motsvarande punkter ökat något, till 39, 14 respektive 5 mm. 
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Figur 6.14 Sättning av markytan i mitten av Fält 1 och på olika avstånd från 
lagerkanten. 

Resultat från sättningsmätning i en bälgslang i kanten av Fält 1 visas i Figur 6.15. För en mät
punkt 1,8 meter under markytan mättes sättningen till ca 63 mm efter sex genomförda tempe
raturcykler. Efter 1,5 år med naturlig temperaturavklingning uppgår sättningen för samma 
mätpunkt till 74 mm. Sättningen i lagrets övre 6 metrar utgör ca 60 % av den hittills uppmätta 
sättningen. 
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T omperatur i kanten av lagret, 6 m djup 
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Figur 6.15 Sättning uppmätt i en bälgslang i lagerkanten, Fält 1. Varje linje visar sätt
ningen för ett visst referensdjup. Temperaturen i kanten av Fält 1 på 6 m 
djup visas också. 

Fält 2 

Resultat från mätning av horisontalslang i Fält 2 visas i Figur 6.16. Efter 30 månaders upp
värmning mättes totalsättningen i mitten av lagret till 95 mm Gämför automatisk sättningsmäta
re 88 mm). Efter två år med värmning till ca 85 °C och därefter konstanthållning av lagertem
peraturen uppgår sättningen i mitten till ca 118 mm Gämför automatisk sättningsmätare 120 
mm). 
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Figur 6.16 Uppmätt absolut nivå för horisontalslangen i Fält 2 (övre figuren) och total
sättning längs densamma iförhållande till referensmätningen (undre figu
ren). Temperaturen i mitten på 6 m djup anges i teckenförklaringen 

Jämförelser mellan automatisk sättningsmätare och resultat från horisontalslangsmätning visar 
god överensstämmelse, se Figur 6. 17. 
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Figur 6.17 Sättning av markytan i mitten av Fält 2. Från mätningar av horisontalslang 
respektive automatisk sättningsmätare. 

I Figur 6.18 visas sättningen hos markytan två meter utanför Fält 2. Av den uppmätta sätt
ningen vid ca 70 °C (941231), ca 30 mm, utföll ca 50 % efter ett års drift. Efter 1,5 år med 
lagertemperatur ca 85 °C uppgår sättningen två meter utanför lagret till 43 mm. I samma figur 
visas också den uppmätta sättningen i mitten av Fält 2, på 6 m djup, vilken uppgår till 22 mm. 
Observera att detta är sättningen från och med 930120, det vill säga exklusive de första 8,5 
månaderna. 
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Figur 6.18 Sättning i mitten och på 6 m djup i Fält 2 samt sättning av markytan 2 meter 
utanför lagret Den första avvägningen i lagret utfördes 930130. 
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Fält 2 uppvärmdes långsammare än Fält I vilket haft betydelse för sättningsförloppet. Inled
ningsvis registreras en liten hävning och därefter endast sättning. Sättningen är kontinuerlig 
men med ett avtagande förlopp. I takt med att porövertrycken i lagret minskar avstannar sätt
nmgen. 

Kommentar till sättningsutvecklingen 
Inledningsvis uppträder en hävning ( också från försök i laboratoriet) när temperaturen i jorden 
ökar. Hävningen beror av att lerpartiklar och porvatten expanderar vid förhöjd temperatur. Ett 
porövertryck uppkommer som utjämnas i takt med att vatten pressas ut och följden blir att 
jorden komprimeras. När temperaturen minskar sker på motsvarande sätt en volymminskning 
som bidrar till sättningsutvecklingen. 

6.4 Deformationer i horisontalled 

Horisontella deformationer i lagerkanten har mätts med inklinometer ned till 18 m djup. Mät
ningar utfördes i två riktningar, vinkelrät mot lagerkanten och parallellt lagerkanten. Den hori
sontella lägesändringen erhålls genom att med start från botten av röret successivt lägga till lut
ningsändringen på ovanförliggande nivåer och på så vis sammanbinda mätpunkterna. 

Vid mätning med inklinometer används en kalibreringsfaktor som är starkt temperaturberoen
de. Eftersom temperaturen i inklinometerröret varierar med djupet med mellan ca 8 och 60 °C 
måste varje mätnivå korrigeras för sig. Under normala förhållanden bedöms mätnoggrannheten 
till ±6 mm/20m för en enstaka mätning och betydligt större om fler mätningar utförs. För rå
dande förhållanden i försöksfältet bedöms mätnoggrannheten vara lägre. 

Fält 1 
I Figur 6.19 visas den uppmätta horisontella deformationen som funktion av djupet. 

I Fält I övergick den horisontella rörelsen, efter ett inledningsskede, till att i huvudsak ske inåt 
lagret. Den övervägande inåtgående rörelsen sammanfaller med att sättningar utbildas i lagret. 
En närmare analys visar att perioder med kylning resulteratde i att den inåtriktade rörelsen tem
porärt avstannade. Störst horisontell förskjutning, 22 mm, mättes på I m djup vid den fjärde 
cykelns temperaturtopp. Efter avstängning, under efterföljande period med naturlig tempera
turavklingning, verkar rörelsen vara tillbakagående det vill säga utåtriktad. 
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Absolut rörelse 

DRIFTFALL T(°C) MÄTOMGÅNG DATUM 
Referens ca 8 0 920123 
A vklingning 34 16 950410 
A vklingning 31 17 950831 
A vklingning 27 18 960109 
A vklingning 19 19 970114 

Figur 6.19 Horisontell deformation (mm) i lagerkanten, Fält 1. Rörelse i positiv Y
riktning innebär en rörelse utfrån lagret och tvärtom. X-riktningen sam
manfaller med lagerkantens längdriktning. Temperaturen i mitten av lagret 
på 6 m djup anges. 

Fält2 
I Fält 2 mättes en kontinuerlig horisontell rörelse i huvudsak: riktad ut från lagret. En utåtriktad 
rörelse till följd av uppvärmning överensstämmer med resultat från laboratorieförsök med upp
värmd lera. I fältet mäts en kontinuerlig sättning som alltså sammanfaller med en utåtriktad 
rörelse i lagerkanten. 
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I Figur 6.18 visas den uppmätta horisontella deformationen under de första tre driftsåren då 
lagertemperaturen maximalt var 75 °C. Den horisontella rörelsen är störst i lagrets övre del. 
Vid den sista mätningen uppgick den utåtriktade horisontella förskjutningen på 3 m djup till 3 8 
mm. På 3-15 m djup avtog rörelsen linjärt med ca 3 mm/m. Den horisontella rörelsen är i det 
närmaste lika stor i båda riktningarna, det vill säga vinkelrät och parallellt med lagerkanten. 

(mm)1 10 D 10 30 'ID (mm) 10 a 10 20 30 40 so 
, a +---+--+----+----t--+ □ -i-=,----t---+--t---+--+----+ 

Markyta 3 0 56 7 
1 

10 _,____....,....._____ 

Lagerbotten 

Absolut rörelse 

DRIFTFALL T(°C) MÄTOMGÅNG DATUM 
Referens ca 8 0 920123 
Vännning 8 1 920222 
Vännning 12 2 920519 
Vännning 52 3 920724 
Värmning 72 4 920831 
Vännning 71 5 921002 
Vännning 75 6 921123 
Vännning 73 7 930119 
Vännning 75 8 940119 
Värmning 71 9 941103 

Figur 6.18 Horisontell deformation (mm) i lagerkanten, Fält 2. Rörelse i positiv Y
riktning innebär en rörelse utfrån lagret och tvärtom. X-riktningen sam
manfaller med lagerkantens längdriktning. Temperaturen i mitten av lagret 
på 6 m djup anges. 
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Kommentarer till resultaten från inklinometermätningar 
Mätresultaten i de båda lagren är motstridiga och svårtolkade. I Fält 1 har en kontinuerlig 
rörelsen inåt lagret dominerat medan rörelsen hela tiden varit utåtriktad i Fält 2. Den i huvud
sak inåtriktade rörelsen i Fält 1 sammanfaller med sättningar i lagret. I Fält 2 däremot samman
faller sättningar med en utåtriktad rörelse i lagerkanten. Den utåtriktade rörelsen i Fält 2 är 
emellertid för stor för att motsvara den volymminskning som erhållits på grund av sättningar. 
Dessutom har den horisontella rörelsen varit i det närmaste lika stor vinkelrät som parallellt 
lagret, vilket inte är helt normalt. 

Kommande mätningar utförs med syftet att erhålla erfarenheter från mätningar vid onormala 
temperaturförhållanden. Samtidigt kan en jämförelse i Fält 1 göras mellan den första referens
mätningen och mätningar efter en återgång tili naturlig jordtemperatur. 

7. PRAKTISKA ERFARENHETER 

7.1. Drift 

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

- Problem med läckage i energiförsörjningsanläggningen (korrosion) förorsakat av syrediffu
sion genom de markförlagda slangsystemen åtgärdades med en mindre ombyggnad våren 
1994. Ombyggnaden finns beskriven i Driftsrapport 3, Varia 3 7 6. 

- En ovanligt lång köldperiod vintern 1996 orsakade frysskador i energiförsörjningsanlägg
ningen som är inrymd i en oisolerad container. Efter mindre reparationsarbeten, som omfat
tade byte av expansionskärl, har inga driftstörningar iakttagits. I fortsättningen används 
varmluftsfläktar (hyrs) i den oisolerade containern vid sträng kyla. 

- Två trasiga flödesmätare anslutna till värmemängdsmätarna har bytts ut av leverantören. 

- Inledningsvis fungerade inte extern kylanslutning från Stångån på grund av olyckligt pump-
val i kombination med alltför idealiserat beräkningsunderlag. Befintlig pump i energiför
sörjningsanläggningen ersattes med en dränkbar länspump. Även läns pumpen ersattes med 
annan modell på grund av driftsstörningar hos pumpen förorsakade av kontinuerlig vatten
kontakt hos tätningselement i kombination med intermittent drift. Tätningselementet svällde 
och nöp runt pumpaxeln. 

- Alger och mindre fiskar lyckades ta sig in i kylledningen via intaget i Stångån. Silar i kyl
ledningens anslutning i containern rensades därför med jämna mellanrum vid kyldrift (Fält 
1). 

- Pump i anslutning till pannkresten plockades isär sedan den stannat. En järnbeläggning på 
pumphjulet konstaterades. 

- Inledande analys (titrering) av pannvattnet visade inget utslag med avseende på hög syre
halt. Därför antogs ingen skadlig syrediffusion ske genom PEX-slangarna. Det konstateras 
att den använda analysmetoden inte hade tillräckligt god upplösning. 
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- Erfarenheter från omväxlande frysning/tining (Fält 4) redovisas i Driftsrapport 3, Varia 376. 
Stora sättningar (2 m) uppstod i lagret i samband med upptiningen av tidigare ofrusen lera, 
vilket resulterat i att flödet i slangarna inte kunde upprätthållas. Driften av Fält 4 avslutades 
i augusti 1993 varefter temperaturen i lagret fick återgå på naturlig väg. Lagerområdet 
återställdes i januari 1995, då installerad slang och mätutrustning drogs upp och lagerytan 
täcktes med tidigare bortschaktade lermassor. 

- Råttor har tagit sig in i containern, som inrymmer energianläggningen, och gnagt av delar av 
slangarnas isolering. Betydelsen av detta bedöms som liten. 

- Flödet i olika rörkretsar och i slingorna i jorden har kontrollerats och i vissa fall justerats vid 
0 ·11.c:·11nagra t1 11a 1en. 

- Mindre läckage i rörskarvar i energianläggningen har tätats efter hand. 

- I augusti 1996 utfördes en kontroll av slingorna i Fält 2. Varje slinga spolades separat och 
genomströmningen befanns vara densamma i alla slingorna. Det vatten som dittills cirkulerat 
i slingorna hade en stark doft och var i vissa fall grumligt. Inget läckage kunde konstateras. 

- Det senaste driftsåret har temperaturen hos den cirkulerande värmebärarfluiden i Fält 2 
minskat från ca 90 till 85 °C, vilket medfört att lagertemperaturen minskat i motsvarande 
grad. Minskningen är inte föranledd av någon driftsändring. Hittills utförda undersökningar 
tyder på att värmeväxlaren i anslutning till Fält 2 blivit försmutsad (Bilaga 4). En tänkbar 
lösning är att ersätta värmeväxlaren med en ny enhet. 

7.2. Mätningar och undersökningar 

Mätningar och undersökningar har utförts med befintliga geotekniska mätmetoder tillämpbara 
vid normala temperaturförhållanden. Mätmetoder och undersökningsförfarande har till viss del 
anpassats till den höga temperaturen. 

Mätningar 

- De automatiska sättningsmätarna har fungerat utan anmärkning. Det kan noteras att dessa 
reagerar även för lufttrycksvariationer. Sättningen mäts i relation till en stålstång förankrad i 
fastare bottenlager. Vid utvärderingen av uppmätt sättning måste hänsyn tas till stångens 
längdutvidgning vid hög temperatur. 

- Mätgivare för sättningsmätning i horisontalslang är temperaturkänslig. Före och under mät
ningen spolas vatten genom horisontalslangen för att temperaturen längs röret ska bli så 
jämn som möjligt. Merarbetet med spolning gör att mätningen tar längre tid än normalt 
samtidigt som noggrannheten hos mätresultatet blir något sämre på grund av att mäthuvudet 
kan rubbas av vattenflödet vid avläsningarna. 

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

- Senare beslutades att nollvärdet för de automatiska portrycksmätarna skulle justeras upp
skattningsvis varannan månad, på grund av att den höga temperaturen ger upphov till en 
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drift av nollvärdet. De galvade rören till portrycksmätarna spolades med jämna mellanrum 
på grund av att zinkoxid fälls ut inuti rören. Fällningen försvårar kontakten mellan tryckgiv
aren och filterspetsen, vid byte eller åternedsättning av givaren. På grund av begränsade re
surser prioriterades underhållet av portrycksmätarna i mitten av värmelagren. 

- För den fortsatta driften, från och med 1995, mäts portrycken enbart manuellt i de öppna 
rören. Resultaten bedöms som tillräckliga eftersom inga snabba portrycksförändringar för
väntas under den fortsatta driften. 

- För att följa temperaturfrontens utbredning utanför Fält 2 mättes temperaturen med termisk 
sond vid de tillfällen då mätning av värmeledningsförmågan i lagret var planerad (se Bilaga 
3). 

Utrustning 

- Efter en tids drift vid 70 °C registrerades instabila temperaturvärden. Temperaturgivare på 
3,5, 6 och 9 m djup i mitten av Fält 1 och 2, totalt sex stycken, fick bytas ut. En skada på 
kablage kan ha uppstått i samband med neddrivningen som förvärrats vid den höga tempera
turen. De nya temperaturgivarna är försedda med en mer temperaturtålig kabel och fukt
skydd av silikon. De installerades inuti plaströr som fylldes med en bentonitblandning. 

- Bälgslangar av plast för sättningsmätning deformerades efter en längre tids användning vid 
hög temperatur så att de blev obrukbara. Bälgslangar i mitten av värmelagren ersattes av tre 
peglar i form av jordskruvar för sättningsmätning på 3 och 6 m djup i Fält 1 och på 6 m djup 
i Fält 2. De nyinstallerade peglarna avvägs två gånger per år. En bälgslang i kanten där tem
peraturen under kortare perioder varit maximalt 65 °C går fortfarande att mäta. 

- Flera portrycksgivare byttes ut eller reparerades på grund av skador till följd av den höga 
temperaturen. Felet hos portrycksgivarna var inte entydigt, ibland hade tryckgivaren gått 
sönder ibland andra elektroniska komponenter. Upprepade problem gjorde att det blev allt
för resurskrävande att med befintlig utrustning upprätthålla en automatisk registrering av 
portrycket. Efter drygt ett års drift beslutades att för den resterande tiden enbart mäta por
trycket manuellt. 

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

- Kablar ovan markytan till en värmeeffektmätare under isoleringen i Fält 2 skadades av djur 
( december 1992), trots att den täcktes av ett skyddande plaströr.Det blev därmed nödvän
digt att korta av anslutningskablarna. Kontroll av värmeeffektmätaren visade att den fortfa
rande mäter värmeflödet med tillfredsställande noggrannhet. 

- Mätningar med termisk sond utfördes genom att först förborra en meter genom de översta 
lagret av fyllnadssand. Hösten 1993 inträffade förstördes sonden vid nedpressningen och 
den ersattes med en större sond (diameter 13 mm och längd 1,0 m). 

- Den andra värmeeffektmätaren under isoleringen i Fält 2 slutade att fungera hösten 1995. 
En trolig orsak är fuktinträngning. Från och med oktober 1995 antas värmeflödet över 
isoleringen i denna halva av lagret vara 2,5 W/m högre jämfört med uppmätt värmeflöde 
över den andra halvan, på basis av tidigare erhållna skillnader i mätresultat. 
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Undersökningar 

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

- Vid sondering och provtagning görs ett hål genom isoleringen som lagas efter slutförd 
undersökning. Isolering skärs då ut motsvarande det upptagna hålet och glipor tätas med 
expanderande polyuretanskum. Detta tillsammans med höga krav på utsättning gör att det 
geotekniska fältarbetet blir mer tidskrävande än normalt. 

- I samband med vingförsök i Fält 2 (941028) kolliderade vingen med en slang i lagret varvid 
slangen punkterades. Slingan med den punkterade slangen, nr 17, kopplades bort. Sedan 
tidigare är slinga nr 15 i Fält 2 bortkopplad. Slangen skadades vid installationen, sannolikt 
vid sammanstötning med en bälgslang i lagret. 

- I samband med provtagning i värmelagren sker en avsvalning av de varma prover under 
upptagandet och transporten till laboratoriet. Avsvalning och annan temperaturpåverkan är 
svår att undvika utan speciella arrangemang. 

Mätsystem 

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

- Kompletterande system har använts för mätning av portryck och sättningar. Det har gett en 
säkerhet när det gäller att bestämma tillförlitligheten hos de erhållna mätvärdena. 

- Termiska egenskaper bestäms med ett antal kompletterande mätmetoder varav en mätme
tod, baserad på mätning av vertikalt värmeflöde och temperaturer har utgått. En ofullstän
dig teoretisk ansats visade sig inte stämma överens med de praktiska förhållandena. Resultat 
från beräkningar av värmeledningsförmågan med datorprogram Condsoil bedöms i nuläget 
som mer tillförlitliga än resultaten från mätningar med termisk sond. 

- Problem har uppstått med fuktinträngning i flera temperaturgivare. Vid en automatisk 
registrering av temperaturen mäts spänning över temperaturgivaren relativt jord. Vid fukt
inträngning f'ar givarna kontakt med jord vilket ger ett mätfel. 

- I anslutning till det automatiska mätsystemet sitter en kopplingsplint för manuell avläsning 
av temperaturgivarna. Betydelsen av fuktinträngning är liten vid en manuell avläsning av 
temperaturgivarna mot kopplingsplinten. En kontroll av temperaturgivarna är möjlig genom 
att jämföra automatiskt registrerade temperaturvärden med manuellt avlästa temperaturvär
den. Det ger ett skydd mot att felaktiga temperaturvärden från den automatiska registre
ringen används vid utvärderingen. 

- Under det tredje driftsåret ökade problemen med fuktskadade temperaturgivare. En tempe
raturgivare i Fält 2 (12 m djup), en temperaturgivare i Fält 4 (11,5 m djup) och en tempera
turgivare i kanten av Fält 1 (6 m djup) bedöms vara skadade på grund av fuktinträngning. 
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Insamlade mätvärden justeras mot manuella temperaturavläsningar. För ändamålet, bedöms 
noggrannheten hos justerade temperaturvärden vara tillräcklig. 

- Kylanslutning i Stångån kopplades bort i juni 1996. En pump och silanordningar för intag 
och utsläpp av kylvatten i Stångån plockades upp med hjälp av en grävmaskin. 

7.3. Reducerad värmeöverföring Fält 2 

Våren 1996 (från mitten av april till och med juni) noterades en spontan successiv minskning 
av returtemperaturen med cirka 5 °C, från Fält 2. Senare avlästes också en minskning av fluid
temperaturen till lagret. Motsvarande minskning av lagertemperaturen inträffade mellan maj
juni 1996, se Figur 5.18. 

Inledande undersökningar, vilka omfattade kontroll av elpannan samt styr- och reglerfunktio
ner, visade att dessa fungerar tillfredsställande. Utgående temperatur från elpannan pendlar 
något omkring börvärdet 92 °C på grund av att elpannan stegvis kopplar in och ur elpatroner. 
Pendlingens period är 10-15 minuter. 

Det bestämdes att med hjälp av energikonsult undersöka funktionen hos värmeväxlaren mellan 
lagret och primärkretsen, se Bilaga 4. Under en timma registrerades temperaturen i primärkret
sen före och efter värmeväxlaren samt i sekundärkretsen (lagret) före och efter värmeväxlaren. 
Dessutom registrerades vattenflödet i primärkresten. Värmeeffekt i primärkretsen beräknades i 
efterhand. För att undersöka värmeväxlarens status användes ett beräkningsprogram (ELGE 
ver. 2.85). 

Följande konstateras: 

• Värmeväxlaren förefaller att ha blivit alltmer försmutsad under de två senaste åren. Det 
går emellertid inte att avgöra om försmutsningen skett på den primära eller sekundära 
sidan. 

• Trolig orsak är temperaturhöjningen från 70 till 90 °C 1995. En temperaturhöjning kan 
leda till att kalk fälls ut i högre grad på värmeöverföringsytorna. 

• Jämförelser mot 1995 visar att någon flödesändring i primärkresten inte har skett. 
•Jämförelsermellan automatiskt registrerad temperatur under en timma med PTl00-

givare och de manuellt avlästa temperaturgivarna, av enklare typ, i sekundärkretsen 
visar att de senare ger 1-2 °C lägre temperatur. 

• Förslag till åtgärd omfattar urspolning och kemisk rengöring av värmeväxlaren i hän
delse av att den försmutsats/förkalkats. Alternativt ersätts värmeväxlaren med en ny 
enhet. 

Möjligheten att byta ut värmeväxlaren mot en ny enhet kommer att undersökas. 
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8. KOSTNADER 

Ekonomisk redovisning för de tre inledande driftsåren, 1992-1994, har redovisats i Driftsrap
port 3, Varia 376. I rapporten redovisas budget och kostnader för investering och drift samt 
kostnader för FoU-verksamheten under samma period. 

8.1. Drift av anläggning 

Den fortsatta driften från och med 9501 omfattar 1 030 tkr varav hälften, 515 tkr, finansieras 
genom experimentbyggnadsstöd från Byggforskningsrådet (BFR). Den återstående delen, 515 
tkr, finansieras av SGI. Projektets budget omfattar kostnader för drift och funktionskontroll av 
markvärmeväxlare sa,.1nt tenniskt fönktionsprogram. 

tkr 
Budget drift 9501-9612 1030 
(SGI projektnr 19410488) 
År 1 

Energikostnad/elförbrukning 118 
Arbetskostnad 66 
Övrigt: resor, hyror, utrustning 30 
Utfall 9501-9512 214 

År2 
Energikostnad/elförbrukning 115 
Arbetskostnad 192 
Övrigt: resor, hyror, utrustning 50 
Utfall 9601-9612 357 

Balans 9612 +459 

Kostnadsläget 9612 visar på ett överskott motsvarande 459 tkr. Överskottet beror på att pro
jektets budget ursprungligen var baserad på en längre projekttid, från 1995 till och med 1997. 

De kvarvarande medlen kommer att användas för delfinansiering av den fortsatta driften efter 
1996. En förlängning av driften är planerad till och med 1998 med slutredovisning 1999-03-31. 
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8.2. FoU-verksamheten 

Den fortsatta FoU-verksamheten från och med 9501 finansieras inom gemensamt ramprogram 
mellan BFR och SGI för perioden 1993-1996. Parterna bidrar med hälften vardera. Tiden för 
Ramprogram 93/96 har förlängts till 1997-06-30. Total budget för projektet är 217 tkr. Pro
jektets budget omfattar kostnader för geotekniskt mät- och undersökningsprogram samt analys 
av erhållna resultat. 

tkr 
Budget FoU 9501-9612 157 
(SGI projektnr 19501018) 
År 1 

Arbetskostnad, mät- och undersökningar i fält 32 
(inkl. hyror för utrustning och transporter) 
Arbetskostnad, bearbetning och utvärdering 31 
av resultat 
Laboratoriearbeten 5 
Utfall 9501-9512 68 

År2 
Arbetskostnad, mät- och undersökningar i fält 22 
(inkl. hyror för utrustning och transporter) 
Arbetskostnad, bearbetning och utvärdering 62 
av resultat 
Laboratoriearbeten 5 
Utfall 9601-9612 89 

Balans 9612 0 

Projektets budget för perioden 1995-1996 har satts lika med projektets kostnader för samma 
period. Av projektets totala budget återstår 60 tkr för perioden fram till 1997-06-30. 

Finansiering av FoU-aktiviteter vid en förlängning av driften har begärts. En förlängning av 
driften är planerad till och med 1998 med slutredovisning senast 1999-03-31. 
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9. FRAMTIDA VERKSAMHET 

Efter avslutad ordinarie utvärderingsperiod 9412 beviljades tilläggsmedel från BFR för en fort
satt drift och utvärdering av försöksfältet. Syftet med den fortsatta driften av försöksfältet är 
dels att undersöka markens beteende vid förhöjd lagertemperatur (85-90 °C i Fält 2), dels att 
säkrare kunna bedöma förändringar hos energigeotekniska parametrar vid fortsatt drift och 
naturlig avklingning efter avslutad drift (Fält 1). 

Ett program för den fortsatta driften och FoU-verksamheten har utarbetats. Tidplan för plane
rade mätningar och undersökningar i Fält 1, Fält 2 och Referensytan till och med 1998 åter
finns i Bilaga 2. 

9.1. Drift 

Under den ordinarie driftstiden (1992-1994) genomfördes sex halvårscykler mellan 35 och 70 °C 
i Fält 1. Den fortsatta driften från och med 9501 innebär att temperaturen får avklinga naturligt, 
från 35 °C i lagertemperatur. 

I Fält 2 hölls temperaturen konstant omkring 70 °C i två år och åtta månader (inklusive initiell 
uppvärmningsperiod). För den fortsatta driften från och med 9501 höjdes lagertemperaturen till 
90 °C under cirka tre månader och har därefter hållits konstant. Efter cirka tre år med konstant 
temperatur 85-90 °C stängs lagret av och temperaturen f'ar avklinga naturligt. En uppföljning 
av den energigeotekniska händelseutveckligen i försöksfältet är planerad till och med 1998. 

I Figur 9.1 visas förväntade temperaturer i mitten av Fält 1 och 2 under den fortsatta driften. 
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Figur 9.1 Beräknade temperaturer i mitten av Fält 1 och 2, på 6 m djup, för perioden 
1995-1998. Resultat från simuleringar med DST. 
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9.2. Mät- och undersökningsprogram 

Under hela drifttiden mäts värmeflöden för att kunna uppskatta lagerförlusterna. Värme
mängdsmätarna avläses med 1-2 veckors mellanrum i samband med tillsyn av anläggningen. 
Temperaturen i och utanför lagren registreras kontinuerligt. Förlängningen av projektet omfat
tar även funktionskontroll av markvärmeväxlarna efter avslutad drift. Efter avstängning av de 
båda värmelagren kontrolleras slangarnas funktion avseende cirkulation och läckage. Hälften 
av slingorna töms på sitt vatten med hjälp av kompressor vid avklingningens början. Efter cirka 
fyra år återfylls, cirkuleras och provtrycks slangarna. Vid samma tidpunkt cirkuleras och prov
trycks slangarna i det högtempererade lagret, Fält 2. Dessa slangar har då stått vattenfyllda 
utan värmetillförsel under cirka ett år. 

Det geotekniska forskningsprogrammet bygger, med några undantag, på samma metoder för 
mätning och undersökning som hittills använts. På grund av den höga temperaturen 90 °C kan 
elektriska givare för portrycksmätning och inklinometer för mätning av horisontell deformation 
inte användas i Fält 2. 

Sättningsutvecklingen följs i lagren och i dessas närhet. Kontinuerlig mätning av totalsättningen 
i lagren kompletteras med manuella mätningar av horisontalslangar och avvägning av peglar. I 
kanten av Fält 1 mäts också sättningens fördelning mot djupet i en bälgslang. Manuell sätt
ningsmätning utförs 1-3 gånger per år i Fält 1 och 1-2 gånger per år i Fält 2. 

För att förstå sättningarnas uppkomst görs manuella mätningar av porvattentrycket i öppna 
rör. Inledningsvis utförs mätningarna varje månad för att successivt glesas ut till fyra gånger 
per år. 

Provtagning av leran samt vingförsök och dilatometerförsök för bestämning av lerans skjuv
hållfasthet görs sparsamt ( en gång per år) eftersom eventuella bestående förändringar av lerans 
geotekniska egenskaper på grund av hög temperatur uppträder efter lång tids drift. Ostörda 
prover tas som tidigare från fyra nivåer i Fält I och fem nivåer i Fält 2. 

Den naturliga sättningsutvecklingen undersöks i Referensytan genom bälgsättningsmätning 1-2 
gånger per år. Naturliga portrycksvariationer undersöks 2-4 gånger per år genom mätning av 
portrycket på fem nivåer i Referensytan. 

På motsvarande sätt bygger det termiska forskningsprogrammet på samma metoder som 
använts hittills men med en dubblering av antalet mät- och provtagningstillfällen (två gånger 
per år). Isoleringens värmeledningsförmåga bestäms varje månad genom att mäta temperatur
fallet genom densamma och värmeflödet. Isoleringens värmeledningsförmåga undersöks även 
med termisk laboratoriesond någon gång per år. 

Lerans värmeledningsförmåga och värmekapacitet bestäms med datorprogram Condsoil res
pektive formel 4.2, utifrån resultaten från geoteknisk rutinanalys på upptagna lerprover. Lerans 
värmeledningsförmåga undersöks även in situ i Fält 2 med termisk sond en gång per år. Prover 
på isoleringen tas två gånger per år i båda fälten för undersökning av isoleringens vatteninne
håll. 
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N/ 
Statens Geotekniska Institut 'w 

'--"FÖRSÖKSFÄLT, HÖGTEMPERATURLAGER~- ~ 
<D Linköping

H21 

IRITAD AV, KONSTRVE:RAO AV I i TEST YTA 2 

AG INSTRUMENTERING, PROVTAGNING 1:50 
RJTNINCSN.H<R 

1 153 91 ITY2 12 
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Tidplan för mätningar och undersökningar i försöksfältet 

1995-1998 

Temperatur fält 1 och 2 

Öppna rör fält 1 

Öppna rör fält 2 

Portryck referensytan 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

3 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

x1995 
5 6 7 

0 0 0 

0 0 0 

0 

8 9 10 11 

0 

0 

12 1 

0 

0 

0 

2 

x1996 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

automatisk registrering 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

12 1 

0 

0 

0 

2 3 4 

0 

0 

x1997 
5 6 7 

0 

0 

0 

8 9 10 

0 

0 

11 12 1 

0 

0 

0 

2 

0 

3 

0 

4 

0 

0 

x1998 
5 6 7 

' 
0 

0 

0 

8 9 10 11 12 

0 

0 

0 

Sättning aut. fält 1,2 

H-slang, bälg, pegel fält 1 0 

H-slang, pegel fält 2 0 

Bälgslang referensytan 

lnklinometer fält 1 

Kolvprovtagning fält 1 0 

Kolvprovtagning fält 2 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

' 
0 

0 

0 

0 

automatisk registrering 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

~ 
i 
Pl 
N 

Vinge, dilatometer fält 1 

Vinge, dilatometer fält 2 

0 

0 0 

0 

0 

0 

0 0 

Temp. isolering fält 2 

Värmeflöde fält 2 

Man. temp. fält 1 o 2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Termisk sond fält 2 

Termisk sond isol. fält 2 

0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

Prov isol. + sand fält 1 

Prov isol. + sand fält 2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 0 

,,....._ 
.__,., -
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Bilaga 3 I (12) 

Geoteknisk rutinanalys 

.. 

PROVTAGNING FÄLT 1 

Resultat från laboratorieundersökning 

temperatur 

Beteckning Datum Djup densitet vattenkvot konflytgräns sensitivitet Ored. skjuv Red. skjuvh. lagret lab. 

m t/m3 % % kPa kPa oc oc 
3,50 

Referens 1990-04-17 3,5 1,54 75 69 22 19 15,4 9 21 

K11 1992-05-25 3,5 1,55 77 63 27 15 12,6 69 21 

SK11 1993-01-20 3,5 72 67 21 

SK12 1994-01-11 3,5 1,54 72 64 22 15 12,5 72 21 

SK13 1994-11-01 3,5 1,54 77 70 22 18 14,5 71 39,3 

SK14 1996-01-09 3,5 1,55 77 64 25 16 13,4 28 21 

K1 1996-10-25 3 1,56 77 68 21 15 12,2 22 21 

Referens 1990-04-17 6 1,58 71 66 16 16 13,2 9 21 

K11 1992-05-25 6 1,49 87 67 76 15 12,3 69 21 

SK11 1993-01-20 6 1,52 87 78 20 16 12,2 65 21 

SK12 1994-01-11 6 1,50 86 76 22 16 12,4 71 21 

SK13 1994-11-01 6 1,48 87 77 23 17 13, 1 68 43,5 

SK14 1996-01-09 6 1,54 81 66 27 16 13,2 27 21 

Kl 1996-10-25 6 1,52 85 70 25 16 12,8 20 21 

Referens 1990-04-17 9 1,53 82 73 27 20 15,8 9 21 

K11 1992-05-25 9 1,56 73 61 28 15 12,8 64 21 

SKl 1 1993-01-20 9 1,60 65 61 20 20 17, 1 65 21 

SK12 1994-01-11 9 1,53 76 69 23 20 16,2 72 21 

SK13 1994-11-01 9 1,57 65 62 18 20 17,0 68 46,9 

SK14 1996-01-09 9 1,53 82 72 23 16 12,7 28 21 

Kl 1996-10-25 9 1,56 76 69 23 20 16,2 21 21 

Referens 1990-04-17 12 1,59 72 72 14 20 15,9 8 21 

Kll 1992-05-25 12 1,57 79 79 12 17 12,9 27 21 

SKl 1 1993-01-20 12 1,56 72 72 12 17 13,5 34 21 

SK12 1994-01-11 12 1,56 75 73 16 20 15,8 34 21 

SK13 1994-11-01 12 1,55 74 74 10 15 11,7 36 46,5 

SK14 1996-01-09 12 1,56 76 74 16 19 14,9 23 21 

Kl 1996-10-25 11 1,58 72 67 17 17 13,9 19 21 
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Bilaga 3 2 (12) 

PROVTAGNING FÄLT 2 

Resultat från laboratorieundersökning 

temperatur 

Beteckning Datum Djup densitet vattenkvot konflytgräns sensitivitet Ored. skjuv Red. skjuvh. lagret lab. 

m t/m3 % % kPa kPa oc oc 
Referens 1990-04-17 1 21 8 21 
K21 1992-05-25 1 ca 26 

K22 1992-07-06 1 1,57 30 50 165 154,2 ca 44 21 
SK21 1992-08-18 1 1,86 34 ca 67 21 
SK22 1993-08-05 1,5 1,79 41 58 7,2 72 62,9 ca 73 35,4 

SK23 1994-01-11 1 1,89 32 54 136 122,8 ca 72 21 

SK24 1994-11-01 1 1,87 32 52 137 125,8 ca 69 21 

SK25 1995-04-11 1 1,84 36 58 80 69,9 ca 84 21 

SK26 1997-01-14 1 1,87 32 52 238 218,5 ca 76 26,8 

Referens 1990-04-17 3,5 1,54 75 69 22 19 15,4 8 21 
K21 1992-05-25 3,5 1,55 77 71 14 12 9,6 22 21 
K22 1992-07-06 3,5 1,54 76 67 20 14 11,5 45 21 
SK21 1992-08-18 3,5 1,55 72 68 15 15 12,2 68 43 

SK22 1993-08-05 3,5 1,54 77 70 21 17 13,7 75 41 

SK23 1994-01-11 3,5 1,55 74 59 31 20 17,3 74 21 

SK24 1994-11-01 3,5 1,54 74 60 25 16 13,8 71 26,3 

SK25 1995-04-11 3,5 1,56 70 64 21 18 15, 1 88 21 

SK26 1997-01-14 3,5 1,56 72 68 27 20 16,3 84 30,5 

Referens 1990-04-17 6 1,58 71 66 16 16 13,2 9 21 

K21 1992-05-25 6 1,52 87 73 23 15 11,8 23 21 
K22 1992-07-06 6 1,51 87 77 21 15 11,5 45 21 

SK21 1992-08-18 6 1,50 86 78 18 15 11,5 68 44,6 

SK22 1993-08-05 6 1,50 83 74 24 18 14, 1 75 44,6 

SK23 1994-01-11 6 1,49 85 67 26 17 13,9 75 21 

SK24 1994-11-01 6 1,50 86 72 29 19 15, 1 72 25,7 

SK25 1995-04-11 6 1,49 82 75 22 19 14,8 88 21 

SK26 1997-01-14 6 1,50 83 69 31 20 16,2 84 30,6 

Referens 1990-04-17 9 1,53 82 73 27 20 15,8 8 21 
K21 1992-05-25 9 1,58 75 71 14 14 11,2 20 21 
K22 1992-07-06 9 1,58 71 65 18 15 12,5 41 21 
SK21 1992-08-18 9 1,59 65 62 14 16 13,6 64 40,1 

SK22 1993-08-05 9 1,53 75 69 22 19 15,4 74 48,9 

SK23 1994-01-11 9 1,52 75 61 31 20 17, 1 74 21 

SK24 1994-11-01 9 1,55 74 66 27 20 16,5 66 25,5 

SK25 1995-04-11 9 1,58 68 64 19 19 15,9 87 21 

SK26 1997-01-14 9 1,57 73 65 27 20 16,6 83 29,5 

Referens 1990-04-17 12 1,59 72 72 14 20 15,9 8 21 

K21 1992-05-25 12 1,56 78 81 8,4 15 11,3 8 21 

K22 1992-07-06 12 1,55 75 72 14 17 13,5 11 21 

SK21 1992-08-18 12 1,56 75 74 13 17 13,3 17 35,9 

SK22 1993-08-05 12 1,57 76 76 13 19 14,7 42 47, 1 

SK23 1994-01-11 12 1,55 76 71 16 17 13,6 45 21 

SK24 1994-11-01 12 1,57 72 70 15 17 13, 7 44 24,2 

SK25 1995-04-11 12 1,56 75 78 8,9 16 12,2 48 21 

SK26 1997-01-14 12 1,58 74 74 14 20 15, 7 55 28 
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Tabell I Resultat från geoteknisk rutinanalys, I och 4 meter utanför Fält I. Mot
svarande temperatur på 6 m djup anges. Provernas temperatur vid under
sökningen i laboratoriet var ca 21 °C 

1 m från lagerkanten 4 m från lagerkanten 
941101, 40 °C 941101, 22 °C 

p w WL st "k p w WL st "k 
djup (t/m3) (%) (%) (kPa) (t/m3) (%) (%) (kPa) 

3,5 1,56 74 68 18 15 1,54 77 70 22 18 
6 1,51 85 78 18 15 1,48 87 77 23 17 
9 1,54 78 73 20 20 1,57 65 62 18 20 
12 1,58 76 73 13 15 1,55 74 74 10 15 

Skjuvhållfasthet 

Tabell 2 Sl~juvhållf asthet (reducerad) bestämd med vingförsök och dilatometerförsök 
i Fält I. Temperatur på 6 m djup i lagret anges. 

9°c 69 °C 67 °C 71 °C 68 °C 68 °C 27 °C 27 °C 
900418 920527 930122 940112 941027 941102 960109 960110 

djup vinge dil. vinge dil. vinge dil. vinge vinge dil. dil. vinge 
(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 
2 - 18 24 15 25 20 39 35 22 - 38 
3 20 16 12 13 14 14 14 14 15 22 26 
4 14 17 14 13 15 14 14 15 15 15 14 
5 14 16 13 13 16 15 15 15 14 16 16 
6 14 17 14 13 16 15 15 16 15 15 17 
7 14 19 16 13 17 17 15 17 15 16 17 
8 15 22 13 13 19 18 15 17 15 16 21 
9 17 21 9 11 13 18 14 13 16 17 18 
10 16 22 13 17 24 24 16 22 22 21 24 
11 18 28 10 20 19 23 22 20 23 25 25 
12 24 28 20 25 22 26 19 20 25 24 22 
13 21 31 23 28 22 30 21 27 38 26 23 
14 23 31 22 29 22 29 21 24 39 28 22 
15 23 32 22 29 22 27 19 19 40 29 24 
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Tabell 3 Sl~iuvltållfastltet (reducerad) bestämd med vingförsök oclt dilatometerförsök 
i Fält 2. Temperatur på 6 m djup i lagret anges. 

9°C 23 °C 45 °C 68 °C 75 °C 71°C 72 °C 88 °C 84°C 84°C 
900418 920527 920706 920818 940112 941028 941102 950410 970114 970115 

djup vinge di!. vinge di!. vinge di!. vinge di!. vinge vinge di!. vinge di!. vinge 
(m) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) 

2 18 45 18 38 25 40 12 54 40 25 46 30 39 
3 20 16 Il 12 Il 16 10 11 24 16 14 18 15 19 
4 14 17 12 13 11 ]I 12 11 17 16 16 17 17 19 
5 14 16 12 12 12 JO 11 11 16 17 17 18 rn 21 
6 14 17 13 12 12 11 12 11 18 18 17 18 17 20 
7 14 19 18 13 14 12 16 12 16 19 19 22 21 19 
8 15 22 15 14 14 14 14 13 18 19 22 1o 23* 9 17 21 13 17 11 12 12 11 13 18 13 18 17 
10 16 22 20 24 18 JO 19 20 20 25 24 2:i 23 
11 18 28 19 25 20 12 19 24 19 24 24 25 26 
12 24 28 21 27 21 21 21 26 19 25 23 26 25 
13 21 31 22 29 21 24 21 28 21 28 23 27 21 
14 23 3 I 20 32 21 27 20 29 21 29 23 26 21 
15 23 32 20 27 19 29 20 28 23 26 20 26 21 

*) Vingförsöket fick avbrytas sedan vingen kolliderat med en slang i lagret. 

Tabell 4 Sl~iuvltållfastlteten (reducerad) bestämdfrån vingförsök 1 oclt 4 meter 
utanför Fält 1. Motsvarande temperatur på 6 m 4iup anges. 

1 m från lagerkanten 4 m från lagerkanten 
40 °C, 941027 22 °C, 941028 

djup vmge vmge 
(m) (kPa) (kPa) 

2 15 35 
3 12 11 
4 13 11 
5 13 11 
6 13 12 
7 16 16 
8 15 14 
9 12 12 
10 20 20 
11 20 19 
12 21 21 
13 24 20 
14 35 20 
15 22 20 
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PROVTAGNING FÄLT 2 

Resultat från laboratorieundersökning (Condsoil) 

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

(ml (t/m3 ) (cm 3 ) (gr) (gr) (t/m 3 
) (%) (%) H (OC) (OC) 1-n n x Sr n - (n x Sr) (W/m°C) 

Referens 1990-04-17 9 1,46 336,60 491,44 238,56 0,71 106 100 0,74 8 0,26 0,74 0,00 0,91 

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

K22 1992-07-06 9 1,58 336,60 530,06 309,98 0,92 71 99 0,66 41 0,34 0,65 0,01 1,10 

SK21 1992-08-18 9 1,59 336,60 534,63 324,02 0,96 65 97 0,64 63 40,1 0,36 0,63 0,02 1, 17 

SK22 1993-08-05 9 1,53 336,60 516,64 295,22 0,88 75 97 0,68 74 48,9 0,32 0,66 0,02 1, 11 

SK23 1994-01-11 9 1,52 336,60 511,49 292,28 0,87 75 96 0,68 74 21 0,32 0,65 0,03 1, 11 

SK24 1994-11-01 9 1,55 336,60 520,74 299,28 0,89 74 98 0,67 67 25,5 0,33 0,66 0,01 1, 12 

SK25 

SK26 

1995-04-11 

1997-01-14 

9 

9 

1,58 

1,57 

336,60 

336,60 

531,98 

528, 15 

316,65 

305,29 

0,94 

0,91 

68 

73 

98 

100 

0,65 

0,66 

87 

83 

21 

29,5 

0,35 

0,34 

0,64 

0,66 

0,01 

0,00 

1, 17 

1, 15 

~ 
i 
p:, 
w 

Referens 1990-04-17 12 1,62 336,60 545,29 320,76 0,95 70 100 0,65 8 0,35 0,65 0,00 1,06 

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

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

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

SK22 1993-08-05 12 1,57 336,60 527,63 299,79 0,89 76 100 0,67 42 47,1 0,33 0,67 0,00 1,09 

SK23 1994-01-11 12 1,55 336,60 520,43 295,70 0,88 76 99 0,67 45 21 0,33 0,67 0,01 1,10 

SK24 1994-11-01 12 1,57 336,60 527,98 306,97 0,91 72 99 0,66 43 24,2 0,34 0,66 0,01 1, 11 

SK25 1995-04-11 12 1,56 336,60 526,76 301,01 0,89 75 100 0,67 48 21 0,33 0,67 0,00 1, 10 

SK26 1997-01-14 12 1,58 336,60 530,32 304,78 0,91 74 100 0,66 55 28 0,34 0,66 0,00 1, 11 

Vi 
,,-__ ,_. 
tv..__, 
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PROVTAGNING FÄLT 2 

Result11t från l11bor11torieundersökning (Condsoil) 

Beteckning D11tum Djup p V m ms p w Sr n temp. lagret temp. lab. korn vatten luft /1, 

!ml (t/m') (cm') (gr) (gr) (t/m 3 
) (%) (%) (·) (OC) (OC) 1 - n n x Sr n · (n x Sri (W/m°C) 

Referens 1990-04-17 1 21 8 

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

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

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

SK22 1993-08-05 1 1,79 316,80 567, 10 402,20 1,27 41 98 0,53 ca 73 35,4 0,47 0,52 0,01 1,40 

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

SK24 1994-11-01 1 1,87 336,60 628,60 476,21 1,41 32 95 0,48 ca 69 21 0,52 0,45 0,02 1,52 

SK25 1995-04-11 1 1,84 336,60 618,73 454,95 1,35 36 97 0,50 ca 84 21 0,50 0,49 0,01 1,47 

SK26 1997-01-14 1 1,87 336,60 628,57 476, 19 1,41 32 95 0,48 ca 76 26,8 0,52 0,45 0,02 1,51 ~ 
i 

Referens 1990-04-17 3,5 1,56 336,60 525, 10 298,35 0,89 76 100 0,67 8 0,33 0,67 0,00 1,02 i:,:, 

K21 1992-05-26 3,5 1,55 336,60 521,82 294,81 0,88 77 100 0,68 22 0,32 0,68 0,00 1,02 
w 

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

SK21 1992-08-18 3,5 1,55 336,60 520,59 302,67 0,90 72 97 0,67 68 43 0,33 0,65 0,02 1,13 

SK22 1993-08-05 3,5 1,54 336,60 518,40 292,88 0,87 77 99 0,68 75 41 0,32 0,67 0,01 1, 12 

SK23 1994-01-11 3,5 1,55 336,60 520,37 299,06 0,89 74 98 0,67 74 21 0,33 0,66 0,01 1, 13 

SK24 1994-11-01 3,5 1,54 336,60 519,59 298,61 0,89 74 98 0,67 71 26,3 0,33 0,66 0,01 1, 13 

SK25 1995-04-11 3,5 1,56 336,60 523,59 307,99 0,92 70 97 0,66 88 21 0,34 0,64 0,02 1, 16 

SK26 1997-01-14 3,5 1,56 336,60 523, 18 304, 17 0,90 72 98 0,66 84 30,5 0,34 0,65 0,01 1,16 

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

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

K22 1992-07-06 6 1,51 336,60 509,07 272,23 0,81 87 100 0,70 45 0,30 0,70 0,00 1,05 

SK21 1992-08-18 6 1,50 336,60 505,38 271, 71 0,81 86 99 0,70 68 44,6 0,30 0,69 0,01 1,08 

SK22 1993-08-05 6 1,50 336,60 504,90 275,90 0,82 83 98 0,70 75 44,6 0,30 0,68 0,02 1,08 
0\ 

,-... 

SK23 1994-01-11 6 1,49 336,60 501,87 271,28 0,81 85 98 0,70 75 21 0,30 0,69 0,02 1,08 tv 
'-,/ 

SK24 1994-11-01 6 1,50 336,60 503,72 270,82 0,80 86 99 0,70 71 25,7 0,30 0,69 0,01 1,08 

SK25 1995-04-11 6 1,49 336,60 502, 14 275,90 0,82 82 97 0,70 88 21 0,30 0,67 0,02 1,09 

SK26 1997-01-14 6 1,50 336,60 505,94 276,47 0,82 83 98 0,70 84 30,6 0,30 0,68 0,01 1,09 
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Tabell 5 Värmeledningsförmåga (A) och värmekapacitet (C) i Fält 2. Resultatfrån 
beräkning av värmeledningsförmågan med datorprogram condsoil och direkt 
mätning med termisk sond. Temperatur på 6 m djup i lagret anges. 

Condsoil 
Datum/ djup A, 

temp. (m) (W/m0 C) 
900417 3,5 1,02 
9°c 6 1,04 

9 0,91 
12 1,06 

920526 3,5 1,02 
22 °C 6 1,00 

9 1,05 
12 1,00 

920707 1 1,12 
3,5 1,07 

45 °C 6 1,05 
9 1,10 
12 1,02 

920818 1 1,47 
3,5 1,13 

68 °C 6 1,08 
9 1,17 
12 1,04 

930805 1 1,40 
3,5 1,12 

75 °C 6 1,08 
9 1,11 
12 1,09 

940111 1 1,53 
3,5 1,13 

75 °C 6 1,08 
9 1,11 
12 1,10 

941101 1 1,52 
3,5 1,13 

71 °C 6 1,08 
9 1,12 
12 1,11 

950411 1 1,47 
3,5 1,16 

88 °C 6 1,09 
9 1,17 
12 1,10 

970114 1 1,51 
3,5 1,16 

84 °C 6 1,09 
9 1,15 
12 1,11 

1) Annan mindre sond användes. 
2) Utfördes 930121. 

Formel 
C 

(kWli/m3, 
0 C) 

0,98 
0,97 
1,01 
0,97 
0,98 
0,99 
0,97 
0,98 
0,69 
0,96 
0,99 
0,96 
0,97 
0,86 
0,95 
0,98 
0,94 
0,97 
0,89 
0,97 
0,97 
0,96 
0,98 
0,85 
0,96 
0,97 
0,95 
0,97 
0,84 
0,96 
0,98 
0,96 
0,96 
0,86 
0,95 
0,96 
0,95 
0,98 
0,84 
0,95 
0,97 
0,97 
0,97 

Termisk sond 
djup A, 

(m) (W/m0 C) 

0,7 0,88 l) 

3,5 1,00 l) 

1,5 1,17 2) 

3,5 1,28 2) 

1 1,31 
3,5 1,32 

1 1,40 
3,5 1,34 

1 1,52 3) 

3,5 1,28 3) 

1 1,52 
3,5 1,31 

1 1,45 4) 

3,5 1,32 4) 

3) Utfördes 941003. Mätning med högre effekt. 
4) Utfördes 960109. 
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Tabell 6 Värmeledningsförmåga (Å) mätt med termisk sond i Fält 2. 
Värmeledningsförmågan utgör ett medelvärde av 2-3 mätningar där 
standardavvikelse anges. 

0,7 m, 1,5 m därefter 1 m djup 3,5 m djup 

Datum Temp. 1) 

(oc) 
A, 

(W/m°C) 
standard-
avvikelse 

Temp. 
(CC) 

A, 

(W/m°C) 
standard-
avvikelse 

920706 41 0 88 2)
' 

0,007 48 1,00 2) 0,015 
930121 65 1, 17 - 72 1,28 -
930805 67 1,31 - 74 1,32 -
940111 60 1,40 0,021 71 1,34 0,014 
941003 50 1,52 - 53 1,28 0,134 
950411 73 1,52 - 83 1,31 0,042 
960109 73 1,45 - 83 1,32 -
1) Sondens temperatur vid mätningens början. 
2) Annan mindre sond användes. 

Temperaturer i övre delen av Fält 2 

90 
0- -~ ~- ~ A80 r . •· - -+-

_,_,,_,"IT-~] 
~ A ~ ~ r,

"-~ ~ .t:'M70 w· - - ~r;- - -- ~ ~ 
60 u 

~ 

..,5 50 

~ 
(I) 
C. 40 --11- Temperatur 1 ,0 m djup 
E 
(I) 
I- --0- Temperatur 1,25 m djup , " 

I30 
-+-Temperatur 1,5 m djup 

~20 -<>-- Temperatur 1, 75 m djup 

10 
~ 

0 

jan-92 jul-92 dec-92 jul-93 dec-93 jul-94 dec-94 jul-95 dec-95 jun-96 dec-96 

Figur 1 Temperaturer på 1,0-1, 75 m djup i Fält 2. 
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Bilaga 3 9 (12) 

Vattenhalt isolering och vattenkvot fyllnadssand 

Tabell 7 Vattenhalt uppmätt i extruderad (XPS) och expanderad (EPS) isolering 
(volymsprocent) i Fält 1. Temperatur i mitten av lagret på 6 m {{iup anges. 

920122, referensprov 930121, 68 °C 
9°c 

XPS EPS XPS EPS 
toppskivans övre del 0, 1 0,2 1,9 0,3 
toppskivans nedre del 0,0 0,3 0,1 0,0 
bottenskivans övre del 0,0 0,3 0,2 0,0 
bottenskivans nedre del 0,1 0,2 0,0 0,0 

940113, 71 °C 941027, 68 °C 

XPS EPS XPS EPS 
toppskivans övre del 3,8 0, 1 5,0 3,'9 
toppskivans nedre del 0,3 0,1 0,0 0, 1 
bottenskivans övre del 1,1 0,2 0,1 0,0 
bottenskivans nedre del 0,1 0,5 0,0 0,0 

950411, 34 °C 960109, 27 °C 

XPS EPS XPS EPS 
toppskivans övre del 6,3 3,2 7,4 2,1 
toppskivans nedre del 0, 1 1,9 0,0 0,0 
bottenskivans övre del 2,3 0,0 5,5 0,0 
bottenskivans nedre del 0,0 0,0 0,0 0,0 

960903, 21 °C 970114,19°C 

XPS EPS XPS EPS 
toppskivans övre del 6,2 1,5 7,1 0,6 
toppskivans nedre del 0, 1 4,0 0, 1 0,4 
bottenskivans övre del 0,4 1,6 0,1 0,2 
bottenskivans nedre del 0, 1 0,9 0,0 0,0 
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Tabell 8 Vattenkvot uppmätt i fyllnadssand (viktsprocent) närmast över och under 
isoleringen i Fält 1. Temperatur i mitten av lagret på 6 m djup anges. 

920122, referensprov 930121, 68 °C 
9°c 

XPS EPS XPS EPS 
fyllnadssand över isol. 6,0 5,9 8,3 9,0 
fyllnadssand under isol. 6,9 5,7 5,2 5,4 

940113, 71 °C 941027, 68 °C 

XPS EPS XPS EPS 
fyllnadssand över isol. 15 17 9 9 
fyllnadssand under isol. 13 15 5 5 

950411, 34 °C 960109, 27 °C 

XPS EPS XPS EPS 
fyllnadssand över isol. 10 10 9 10 
fyllnadssand under isol. 6 5 6 5 

960903, 21 °C 970114, 19 °C 

XPS EPS XPS EPS 
fyllnadssand över isol. 8 9 17 10 
fyllnadssand under isol. 6 6 9 6 
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Tabell 9 Vatten/taft uppmätt i extruderad (XPS) oclt expanderad (EPS) isolering 
(volymsprocent) i Fält 2. Temperatur i mitten av lagret på 6 m 4iup anges. 

920122, referensprov 920818, 68 °C 
9°c 

XPS EPS XPS EPS 
toppskivans övre del 0, I 0,1 0,4 0,2 
toppskivans nedre del 0, 1 0, 1 0,0 0, 1 
bottenskivans övre del 0, 1 0,2 0, 1 0,0 
bottenskivans nedre del 0,0 0,3 0,0 0,0 

930805, 75 °C 940111, 75 °C 

XPS EPS XPS EPS 
toppskivans övre del 6,5 3,2 8,0 4,3 
toppskivans nedre del 0,1 0, 1 0,0 4,9 
bottenskivans övre del 5,5 0,0 0,0 0,9 
bottenskivans nedre del 0,0 0,0 2,8 0, I 

941027, 71 °C 950411, 88 °C 

XPS EPS XPS EPS 
toppskivans övre del 12, 1 3,9 14,0 11,8 
toppskivans nedre del 0,9 0,1 3,2 11, 1 
bottenskivans övre del 5,0 0,3 8,2 0,3 
bottenskivans nedre del 0,4 0,0 0,2 0,0 

960109, 89 °C 960903, 83 °C 

XPS EPS XPS EPS 
toppskivans övre del 11,6 6, 1 2,8 7,8 
toppskivans nedre del 0,2 14,7 2,5 4,6 
bottenskivans övre del 2,5 0,0 2,6 4,3 
bottenskivans nedre del 0,0 0,2 3,7 0,0 

970114, 84 °C 

XPS EPS 
toppskivans övre del 11,6 13,4 
toppskivans nedre del 10,0 31,2 
bottenskivans övre del 12,7 17,6 
bottenskivans nedre del 0,2 2,3 
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Tabell 10 Vattenkvot uppmätt i fyllnadssand (viktsprocent) närmast över och under 
isoleringen i Fält 2. Temperatur i mitten av lagret på 6 m djup anges. 

920122, referensprov 930805, 75 °C 
9°C 

XPS EPS XPS EPS 
:fyllnadssand över isol. 5,5 6,2 8,0 8,5 
:fyllnadssand under isol. 6,2 8,2 6,2 4,6 

940111, 75 °C 941027, 71 °C 

XPS EPS XPS EPS 
:fyllnadssand över isol. 9,9 10 8 9 
:fyllnadssand under isol. 6,1 4,7 7 5 

950411, 88 °C 960109, 89 °C 

XPS EPS XPS EPS 
:fyllnadssand över isol. 9 12 9 9 
:fyllnadssand under isol. 5 5 6 6 

960903 970114, 84 °C 

XPS EPS XPS EPS 
fyllnadssand över isol. 14 11 12 11 
fyllnadssand under isol. 6 6 7 8 
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Statuskontroll av värmeväxlare 
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2 ZW ENERGITEKNIK AB ZW-97/02 
Håkan Walletun 1997-04-07 

STA TUSKONTROLL AV VÄRMEVÄXLARE 

1 BAKGRUND 

ZW Energiteknik AB har på uppdrag av Statens Geotekniska Institut ge
nomfört en statuskontroll av en värmeväxlare (VVX) som är installerad i 
en cirkulationskrets avsedd för laddning av ett markvärmelager. 

VVX är en rörväxlare av fabrikat ELGE MOR 76-10 från 1994. På 
grund av temperaturförändringar (lägre laddningstemperatur till lagret 
jämfört med tidigare) föreligger en misstanke om att VVX har blivit 
försmutsad. 

2 MÄTNINGAR 

Mätningar genomfördes 1997-03-26 under ca 1 timma. Vid mätningarna 
registrerades VVX 4 temperaturer samt flödet i den primära cirkula
tionskretsen. Mätförloppet visas i bilaga 1. De pendlingar som förekom
mer är förorsakade av elpannans reglersystem som i olika steg kopplar 
in/ur olika elpatroner. Pendlingens period är 10-15 minuter. 

En beräkning av den termiska effekten gjordes i efterhand. Medelvärden 
har beräknats under en mättid av 30 minuter. Följande värden har 
erhållits: 

Medelvärden under 1800 sekunder 
tll t12 t22 t21 ql Pl 
[OC] [OC] [OC] [OC] [1/s] [kW] 
93.2 89.3 86.9 80.6 1.61 25.2 

tll = Temp. från elpannan (primär krets) 
t12 = Temp. från VVX till elpannan (primär krets) 
t22 = Temp. till lagret (sekundär krets) 
t21 = Temp. från lagret (sekundär krets) 

Den primära differenstemperaturen blir då 3.9°C och värmeväxlarens 
logaritmiska medeltemperatur LMTD blir 7.5°C, se bilaga 2. 

Efter ca 30 minuters mätning stängdes cirkulationspumpen av i en paral
lellkrets på den primära sidan. Detta innebar att amplituden på tempe
raturpendlingarna minskade, se bilaga 1. 
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3 ZW ENERGITEKNIK AB ZW-97/02 
Håkan Walletun 1997-04-07 

3 UTVÄRDERING 

Vid utvärderingen har ELGE:s beräkningsprogram (ver. 2.85) använts, 
resultat finns redovisande i bilaga 3. 

I den första beräkningen, bilaga 3: 1, har de 4 uppmätta temperaturerna 
samt den beräknade effekten använts. Programmet har sedan beräknat 
försmutningen i VVX till 4.67 kW/m2 °C. Detta tyder på en rejäl för
smutsning. Ju mindre värde desto smutsigare VVX-ytor. (Ett ren VVX 
har ett värde större än 50 kW/m 2 °C.) 

I nästa beräkning, bilaga 3:2, har vi antagit att VVX är ren och istället 
beräknat vilka sekundära temperaturer som skulle erhållas om de primä
ra temperaturerna och effekten varit desamma som vid föregående 
beräkning. Temperaturen till lagret skulle då bli ca 90.9°C, vilket skall 
jämföras med 86.9°C som uppmättes. 

I den tredje beräkningen, bilaga 3:3, har vi använt oss av avlästa tem
peraturer från loggboken 1995-05-19. Den tillförda effekten vid detta 
tillfälle hade beräknats till 20.4 kW och försmutsningen kan då beräknas 
till ca 13.5 kW/m2 °C. D v s att VVX skulle vid detta tillfälle inte vara 
lika försmutsad som vid mättillfället. 

Med detta resonemang kan man anta att VVX sucessivt blivit allt smut
sigare under driftåren. Speciellt med tanke på den höjning av drift
temperaturerna som skett från och med 1995, då det finns det en större 
benägenhet att en förkalkning sker i VVX. 

Det finns dock en mycket stor osäkerhet i de små temperatur
differenserna som uppmäts. Detta leder till att den beräknade effekten 
kan vara behäftad med ett förhållandevis stort fel, se avsnitt 5. Därför 
kan man utifrån mätningarna ej med säkerhet påstå att VVX är smutsig, 
även om det numeriska resultatet anger detta. 

Samma resultat skulle kunna erhållas om en förändring av primärflödet 
har ägt rum. Om det primära flödet skulle ha minskat från ca 2.5 Ils till 
dagens uppmätta 1.6 Ils skulle också temperaturen till lagret sjunka. Vi 
kan dock med avläsningarna ur loggboken fastställa att flödet var vid 
olika tillfällen i maj-juni 1995 konstant ca 1.65 1/s, dvs detsamma som 
idag. Någon flödesförändring i primärkretsen har således inte skett. 

4 SLUTSATS och ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Det förefaller enligt mätningar, tidigare avläsningar och beräkningar 
med VVX dimensioneringsprogram som om VVX har blivit alltmer 
försmutsad under de senaste två driftåren. Orsaken är troligen den 
temperaturhöjning som skedde våren 1995, vilket bl a kan leda till att 
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4 ZW ENERGITEKNIK AB ZW-97/02 
Håkan Walletun 1997-04-07 

kalk har ökad benägenhet att fälla ut på värmeöverföringsytorna. Det är 
dock inte möjligt att avgöra om försmutsningen skett på den primära 
eller sekundära sidan. 

Av denna anledning föreslås en urspolning och kemisk rengöring av 
VVX i händelse av att denna försmutsats/förkalkats. ELGE AB bör 
kunna föreslå en lämplig metod. Alternativt ersätter man VVX med en 
ny enhet. 

5 MÄTOSÄKERHET 

För insamling av mätdata användes ett portabelt mätsystem med PC och 
datalogger som möjliggör insamling av data med en frekvens om 1 Hz. 
Mätosäkerheten för den portabla mätutrustningen (hela mätkedjan) har 
bedömts vara bättre eller lika med: 

Temperatur: ±0.3°C (Utanpåliggande Pt-100-givare) 
Flöde: ±2% 

Flödesmätaren är densamma som normalt används för energimätningen, 
i detta fall en Woltman-mätare. Inga kalibreringsdata är dock kända. 

På grund av den lilla temperaturskillnaden (3. 9 ° C) så kan mätfelet för 
differenstemperaturen i extremfallet bli så pass betydande som ca 15 % . 

Detta innebär slutligen att den beräknade effekten PI har en osäkerhet 
om ca ±18%. 
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Mätning vid SGl:s värmelager 

Analys på en period av 30 minuter (10.30 - 11.00): 
t11 t12 t22 t21 volym q1 P1 tav1 tav2 LMTD 
[OC] [OC] [OC] [OC] [liter] [I/s] [kW] [OC] [OC] [OC] 
93,2 89,3 86,9 80,6 2900,0 1,61 25,2 91,3 83,7 7,46 

Värmeväxlare: ELGE MOR 76-10 Volymen är egentligen beräknad till 7250 liter (1 puls=25 liter), 
Nr 56763 (1994) men är skalad med en faktor 0.4. 
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Bilaga 3:1 

ELGE AB/ ELGE Int. AB 
Box 1084 
58110 Linköping 
Tel: 013 - 28 85 00 
Fax: 013 - 12 66 04 

Kapacitet ELGE-Rörvärmeväxlare 

Datum: 97-04-02 
Vår referens: 
Kund: 
Er referens: 
Objekt/Projekt: SGI-mätning 970326 

ELGE VVX typ: MDS 76-10 
Antal VVX i serie: 1 
Antal parallella VVX: 1 
Effekt:[kW] 25 
Temp prim/sek:[°C] 93.2 - 89.3 / 80.6 - 86.9 4-- llH•,,,.;;..~o. \JC:..1tc:\.....__ 
Mellantemp. vid seriekoppling:[°C] 
Medier: Vatten / Vatten 
Tryckfall: [kPa] 10. 3 / 13. 9 
Flöde prim/sek:[l/s] 1.59 / 0.98 
$.mutspåslag:[kW/m2 °C, %] 4.670, 0 
Overyta:[%] 136 
Hastighet prim/sek: [m/s] 1. 1 / 0.5 
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Bilaga 3:2 

ELGE AB/ ELGE Int. AB 
Box 1084 
581 10 Linköping 
Tel: 013 - 28 85 00 
Fax: 013 - 12 66 04 

Kapacitet ELG E-Rörvärmeväxlare 

Datum: 97-04-07 
Vår referens: 
Kund: 
Er referens: 
Objekt/Projekt: SGI-mätning 970326 

ELGE VVX typ: MDS 76-10 
Antal VVX i serie: 1 
Antal parallella VVX: 1 
Effekt:[kW] 25 
Temp prim/sek:( 0 C] 93.2 - 89.3 / 84.6 - 90. 9 
Mellantemp. vid seriekoppling:[ 0 C] 
Medier: Vatten / Vatten 
Tryckfall:[kPa] 10.2 / 13.8 
Flöde prim/sek: [kg/s J 1.53 / 0. 95 
~mutspåslag:[kW/m 2 °C, %] 99.000, 0 ~''t~ vv 'f.. '

1 

Overyta: [ % ] 6 
Hastighet prim/sek:[m/s] l. l / 0.5 
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Bilaga 3:3 

ELGE AB / ELGE Int. AB 
Box 1084 
581 10 Linköping 
Tel: 013 - 28 85 00 
Fax: 013 - 12 66 04 

Kapacitet ELGE-Rörvärmeväxlare 

Datum: 97-04-07 
Vår referens: 
Kund: 
Er referens: 
Objekt/Projekt: SGI-mätning 970326 

ELGE VVX typ: MOS 76-10 
Antal VVX i serie: 1 
Antal parallella VVX: 1 
Effekt:[kW] 20 
Temp prim/sek:[°CJ 95.0 - 93.0 / 87.0 - 93.0 4:::-- W,.ro¼---. {v~ \c.i1, 
Mellantemp. vid seriekoppling:[ 0 C] 
Medier: Vatten/ Vatten 
Tryckfall: [kPa] 22. 8 / 10. 3 
Flöde prim/sek:[kg/sJ 2.42 / 0.81 
,$.mutspåslag:[kW/m2 °C, %] 13.486, 0 
Overyta:[%] 49 
Hastighet prim/sek:[m/sJ 1.7 / 0.4 
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