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FÖRORD

På uppdrag av Byggforskningsrådet (830369-5) har VTI genom underteck-

nad deltagit i det arbete som bedrivits inom en arbetsgrupp, Jordvärme-

gruppen, med uppgift att ta fram en manual för dimensionering av

kollektorer för ytjordvärmesystem. VTIs roll har därvid varit att studera

sådana skadliga tjälprocesser som kan förekomma i samband med

värmeuttag. Arbetet har dels bedrivits inom den nämnda arbetsgruppen,

dels i form av en speciell, teoretisk och experimentell studie, vilken

presenteras här.
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Skadliga tjälprocesser vid värmeuttag
med ytjordvärmesystem

av Sven Fredén
Statens Väg- och Trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

REFERAT

Projektet har syftat till att studera de problem som är förknippade med

tjälhävning orsakad av frysning runt jordvärmeslangar och då speciellt

risken för att jordvärmeslangar under vissa omständigheter kan vandra

uppåt. Beräkningar och försök visar att denna typ av ackumulerad lyftning

kan förekomma och att det finns goda möjligheter att bedöma risken för

den utifrån markens egenskaper och slangens temperatur.
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II

Damaging freezing processes at heat
output with Earth Heat Pump Systems

by Sven Fredén
Swedish Road and Traffic Research Institute

581 01 LINKÖPING

ABSTRACT

The aim of the project was to study the problems of frost heave due to

freezing around earth heat pipes and especially the risk of these pipes

wandering upwards. Calculations and tests show that this' type of

accumulated heave may occur and that it is possible to estimate the risk

from the properties of the ground andthe pipe temperature.
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UPPFRYSNING AV MARKFÖRLAGDA SLANGAR FÖR JORDVÄRME-

ANLÄGGNINGAR

1 INLEDNING

Det ojämförligt största antalet anläggningar för uppvärmning med ytjord-

värmesystem har fungerat utan att den artificiella tjälningen runt de

markförlagda slangarna inneburit några som helst problem. I några fall, då

jorden varit tjällyftningsbenägen, har det skett en tillväxt av islinser med

åtföljande besvärande hävningar av markytan. Eftersom man av erfaren-

het vet att stenar, block och andra föremål som 'ligger i en tjällyftande

jord ofta "fryser upp", har man fruktat att samma typ av ackumulerande

tjällyftning kan drabba ytjordvärmeslangarna. Slangen skulle sakta klättra

uppåt - ett steg för varje vintersäsong. Frysförloppet runt en jordvärme-

slang är emellertid i många avseenden helt olikt den naturliga tjälningen.

Där sker värmeavgången från markytan och en i stort sett plan, med

markytan parallell tjälfront rör sig nedåt allt eftersom tjälningen fort-

skrider. Vid jordvärmesystem sker den primära tjälningen radiellt ut från

slangarna. Dessa individuella tjälkorvar kommer så småningom att växa

samman till en ojämn, frusen skiva, som omfattar hela slangsystemet.

Först i ett senare skede kommer den tjäle, som initieras från markytan,

att växa samman med den tjäle som vuxit fram från slangarna (figur 1).
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stadium 1 stadium 2

Figurl Fortskridande tjälningsförlopp; artificiell och naturlig
tjälning

VTI RAPPORT 320



Detta innebär att den vedertagna teorin för uppfrysningsmekanismen inte

är tillämpbar på jordvärmesystemets slangar. Det är nödvändigt att

analysera det för ytjordvärmesystem speciella tjälförloppet för attfinna

om, och i så fall under vilka betingelser, slangarna kan frysa upp och

kanske så småningom nå markytan i likhet med stenarna på de småländska

åkrarna.

2 ISLINSBILDNINGEN

2.1 Tjälprocessen

Det finns ett stort antal teorier som söker förklara islinsbildningen utifrån

grundläggande termodynamik. Tyvärr räcker inte de vedertagna termo-

dynamiska formlerna ända fram. Till dessa måste fogas hypoteser rörande

bla energistatus i kontakten is-vatten samt kopplingen värmeflöde-

vattenflöde i det delvis frusna materialet i tjälfronten. Trots att ett stort

antal forskare sysslat med dessa problem under de senaste årtiondena är

både oenigheten och osäkerheten stor. (En god sammanfattning och en

omfattande litteraturförteckning i O'Neill 1983). Till detta bidrar att de

laboratorieförsök som utförts ger osäkra och ofta motsägande svar på de

fundamentala frågorna. Eftersom behovet av en fungerande tjälmodell för

lösande av praktiska konstruktionsproblem är mycket stort, tvingas man

bygga upp modeller, där man definierar och bestämmer materialens

egenskaper utan stöd av någon teori rörande de atomkonstellationer, som

"orsakar" dessa egenskaper. Vi definierar alltså jordarternas tjälegen-

skaper helt fenomenologiskt.

'Den beräkningsmetod, som utvecklats vid VTI och' använts här för

beräkning av isanrikningen *runt slangen, förutsätter att tjällyftningsför-

loppet kan antas ske i små jordceller inom vilka alla relevanta jordartseg-

enskaper är konstanta. Tjälförloppet i cellen styrs entydigt och omedel-

bart av cellens randvillkor och lyftningen kan beskrivas av en enkel

algoritm. I sin nuvarande form innehåller denna två parametrar, som

definierar jordartens tjällyftningsbenägenhet. Genom att mäta materia-

lets beteende under inverkan av varierande värmeflöde, last och por-
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vattenundertryck bestämmes dessa parametrar experimentellt. Därigenom

blir beräkningarna helt oberoende av giltigheten av någon speciell teori

rörande tjälförloppet i partikelsystem. Den använda algoritmen är som

nämnts rent empirisk och dess giltighetsområde är begränsat till de

värden på styrvariablerna som är aktuella i frysande jord (Fredén 1981,

Stenberg 1984).

Sambandet mellan lyfthastighet, nettovärmeflöde och last kan illustreras

av figur 2. Sambandet kan därvid uttryckas på följande sätt:

genomsnittlig
lyfthostighef

A

    

nettovärmeflöde (q1- C12) ,

last P". P1<PZ<P3

Figur2' Samband mellan tjällyftningshastighet och värmeflöde vid
olika laster

Lyfthastigheten = qo = (A-e-B°P)/L-S

där A och B uttrycker jordartens tjällyftningsbenägenhet, qO nettovärme-

flödet från tjälfronten, L isens smältvärme, S isens skrymdensitet och P

summan av mekanisk last och porvattenundertryck.
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2.2 Beräkningsteknik

 

Den här presenterade beräkningstekniken förutsätter ovillkorligen att

själva tjälzonen kan ses som en cell enligt figur 3. Cellen antas vara så

stor att alla mikroprocesser kan tillsammantagna betraktas som en

homogen process och så liten att den omedelbart svarar på yttre stimuli.

Eventuell lyftning sker vid varje tillfälle uteslutande genom tillväxt av en

och endast en islins. Islinsens undre begränsningsyta befinner sig inom.

cellen. Islinsbildning kan alternera med tjälnedträngning (frysning av

befintligt porvatten).

vörmeflöde q1

mekanisk lust Pnn

|//// 0 fFUSEl' .
E pGSSIV ZOH

:||||lll||||°h_l--islins

   

GT delvis fruset

:.o .o ° ... °.': ofruset

ul:..:.°_p. _°_J '
<porvottentryck Pp

vörmeflöde q2

Figur 3 Använd modell för beräkning av tjälförloppet

För att förenkla beräkningsarbetet inför vi dessutom ett antal schemati-

seringar av tjälprocessen. Bl a kan man oftast antaga att skillnaden

mellan till cellen tillförd värmeenergi och bortförd är exakt lika stor som

den värmemängd som frigörs vid isbildningen. Vid de djup, som är aktuella

vid islinsbildning av praktiskbetydelse,kan man med förvånansvärd stor

noggrannhet antaga att värmeflödesförhållandena hela tiden är kvasista-

tionära. I allmänhet kan man dessutom antaga att islinsbildningen innebär

ett nettotillflöde av vatten och att man kan bortse från ev konsolidering

av det ofrusna materialet (detta gäller dock endast tjällyftande silt-

jordarter).
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Den vid tjälningen frigjorda värmeenergin (här betecknad qn) härstammar

grovt sett ur fyra källor varav de två första utgöres av kristallisations-

energi:

1. Porvatten som fryser i det från början tillgängliga porutrymmet (qu).

2. Porvatten som i samband med kristallisationen transporteras till poren

och fryser där (=q2).

3. Temperatursänkningen av vatten och mineralpartiklar frigör en viss

mängd värmeenergi (qu).

4. Inflöde från varmare delar av marken (2(14),

I tjällyftande jordarter som har en vattenhalt över 5% kommer kristallisa-

tionsvärmen att helt dominera över den vid temperatursänkningen fri-

gjorda, lagrade värmen. Vid "normala" tjälförlopp (tjälning från markyta)

spelar värmeströmmen från underliggande, varmare jordlager en viktig

.roll (sommarens värmemagasin). Eftersom det är svårt att göra någon

meningsfull beräkning av hur detta magasin byggs upp under ett system av

jordvärmerör, har vi i vid här aktuella, mycket överslagsmässiga beräk-

ningarna bortsett från detta värmeflöde.

I jämviktstillstånd (genom att tjälningsförloppet är så långsamt kan man

med god approximation antaga att det hela tiden råder ett kvasistationärt

förhållande) är den från kontaktytan jord-slang borttransporterade värme-

energin är exakt lika stor som den vid isbildningen frigjorda energin (man

måste komma ihåg att isbildningen sker successivt när temperaturen

sjunker under 00). Om således summan av q1 och q2 kan beräknas med

tillräcklig noggrannhet är relationen mellan dessa termer mycket kompli-

cerad. Under tidigare presenterade antaganden kan man anse att denna

relation endast är tryckberoende, dvs (1) kan omformuleras till:

Lyfthastigheten = konst.(ql+qz)-e'BP (1b)

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang kan tjällyftningen (egent-

ligen islinsbildningen) runt ett ytjordvärmerör beräknas. Beräkningarna

omfattar endast skedet tills de separata tjälcylindrarna runt slangarna

börjar växa ihop. Vidare förutsättes att det mellan slangarna finns ett
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symmetriplan och att värmeflödet mot slangen är så dominerande att

Övriga värmeflöden kan negligeras. Jordtrycket runt röret har beräknats

enligt gängse teorier för jordtryck i rörgravar. Beräkningarna visar alltså

skeendet under denperiod då slangen rör sig i relation till omgivande jord.

I cirkeldiagrammen (figur 4:1 - 4:4) återges den beräknade tjälfronten och

tjällyftningen i form av ett polärt diagram. Eftersom vi i dessa förenklade

beräkningar förutsätter att förloppet är symetriskt både med avseende på

ett vertikalt och på ett horisontellt plan genom rörcentrum, har endast en

kvadrant ritats ut.

Beräkningarna visar att totala lyftningen under beräkningstiden (7 dygn)

varierar starkt med jordartsegenskaperna. En extremt tjällyftande jord

(silt, Azl, B:0,02) lyfter slangen ca 5 cm under angiven tid och lyftningen

i markytan under samma' period blir caiO cm. En sk tjälfarlig morän

(a:O,8, B=0,07) lyfter under samma betingelser ca 1 cm resp 2 cm

(figur 4).
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Figur 4:1 Brine-rör i jord med tjällyftningsparametrarna A: 1, B: 0,02.
Värmeuttag 13 W/m slang under 7 dygn. Vattenhalt 30%.
Begränsad sidoutvidgning (tg (D: ,5). Rörets diameter 40 mm.

360'

 

Figur 4:2 Brine-rör i jord med tjällyftningsparametrarna A: 1, B: 0,02.
Värmeuttag 13 W/m slang under 7 dygn. Vattenhalt 30%.
Begränsad sidoutvidgning (tg (D: ,5). Rörets diameter 40 mm.
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3 TJÄLLOSSNINGEN

När en homogen, tjällyftande jord tjälar och därefter tinar sker inga

betydelsefulla omflyttningar avjordartspartiklarna. De första gångerna en

jord genomlöper frys-töcyklerna sker oftast en viss förändring av jord-

artens struktur, men denna förändring blir allt mindre för varje cykel.

Finns det i jordartsmaterialet föremål (stenar, plaströr mm) kommer

dessa i allmänhet att vandra uppåt, ofta tills föremålet nått markytan

(stenarna som växer på åkrarna är ett bra exempel). Den gängse - men

inte nödvändigtvis sanna - förklaringen till detta fenomen är att när tjälen

nått ungefär halvvägs ned omkring föremålet, griper den omgivande,

lyftande jorden föremålet och lyfter detta. Eftersom i detta stadium

ingen lyftning sker under föremålet kommer där att bildas ett tomrum,

som delvis fylles med nedrasat material. Därigenom hindras föremålet att

återta sin ursprungliga plats när marken tinat.

Vid jordvärmesystem blir emellertid förhållandena helt annorlunda. Redan

tidigt under hösten kommer en frusen jordcylinder att utbildas runt röret.

Om jordartsmaterialet är tjällyftande kommer visserligen islinser att

bildas kring röret och detta lyftes, men några tomrum under rören som

kan ge utrymme för materialförflyttningar uppstår ej. Så småningom kan

den naturliga marktjälen förena sig med den genom rören frusna jorden.

Fortfarande sker emellertid, p g a olikheter i jordtryck, isanrikningen

under rören snabbare än mellan dessa, varför inte heller nu några tomrum

kan uppstå.

Upptiningen sker praktiskt taget helt uppifrån. Eftersom tjäldjupet är

störst mitt under rören kommer tjälen att finnas kvar längst där, i form

av frusna band med ett linsliknande tvärsnitt (se figur 5).

kl!!! 11/4.

.<- ofruset

O O

:3 ® éeüütodjord
Figur 5 Urtjälning, sista skedet
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Det finns flera skäl varför röret under urtjälningens slutskede ev ej

kommer att återfå sitt ursprungliga läge. Ett är att under detta skede är

röret omgivet av tinad jord och när de djupast nedliggande islinserna

smälter är det inte säkert att just det jordparti, där röret befinner sig,

kommer att sjunka ned och återfylla tomrummet efter isen. Ett annat skäl

är att urtjälningen inte sker helt likformigt längs röret. Vissa partier av

röret är fortfarande omgivet av frusen jord eller vilar på en kudde av

islinsbemängt jordmaterial när underlaget för andra delar av röret utgöres

av helt upptinat material. Om dessa olika partier är korta (kanske någon

meter) kommer röret att inte helt kunna återgå till ursprungligt läge vid

de urtjälade partierna. Eftersom det nyligen urtjälade materialet är

mycket lättrörligt p g a mycket hög vattenhalt kommer de hålrum som

bildas efter de smältande islinserna att snabbt fyllas av materialmedan

röret fortfarande hålls kvar genom omgivande frusna partier.

4 EXPERIMENT

För att experimentellt studera uppfrysningsförloppet och i görligaste mån

även urtjälningen utfördes ett antal försök med kyld slang i mycket

tjällyftningsbenägen jord (silt med A:O,8, 13:0,02). För ändamålet konstru-

erades en försökansordning enligt figur 6. För att slangen, trots försökets

ganska blygsamma dimensioner skulle till en del kunna röra sig fritt var

den lagd i en slinga. Under hela försöket fanns vatten tillgängligt i form

av en grundvattenyta ca 5 cm ovanför siltens nedre yta. Vattnet matades

via ett under silten beläget makadamlager skilt från silten med en

markduk. Några försöksresultat återgives på figur 7.

Efter att nedkylningen avbrutits skedde upptiningen uppifrån genom att

övre isolerskivan togs bort. Överskottsvattnet (från islinserna) dränerades

bort genom underliggande makadamskikt och tjälhävningen gick tillbaka.

Under dessa försök kom därvid slangen att stanna i ett högre läge än vad

den hade före frysningen. Detta upprepades i flera cykler. Efter några

frysningar slutade slangen dock att klättra uppåt, p g a att dess

rörelsemöjlighet i den använda försökuppställningen var begränsad.

Generellt kan konstateras att försöken visade god överensstämmelse

mellan teori och verklighet vad avser tjälning och tjällyftning och att den
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ackumulerade tjällyftningen kunde iakttagas. För att få kvantitativt

användbara värden på den efter tjällossningen återstående lyftningen

fordras dock betydligt storskaligare försök än de här redovisade. Det bör

även understrykas att såväl beräkningar som försök är gjorda under de

något artificiella förutsättningarna att ingen tjälning sker uppifrån.
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5 DISKUSSION

När brine-temperaturen i slangsystemet sjunker under OOC kommer

porvattnet i den jord som omger slangen att frysa. Om jordarten är

tjällyftningsbenägen och om vatten finnes tillgängligt kommer det att

uppstå islinser i jorden, som ökar dess volym. Som tidigare visats leder

volymökningen till att markytan lyftes (tjälhävning), antingen lokalt över

rören (om mark är ofrusen eller svagt frusen till litet djup, eller som en

relativt jämn skiva om marken är frusen till betydande djup). Eftersom

frysningen sker runt jordvärmeröret innan marken i övrigt tjälat i större

omfattning, kommer röret att lyftas mer än omgivande mark. Lyftningen

kommer att fortgå med avtagande hastighet under hela den period då

brine-temperaturen är under 00. När upptiningen sker kommer en prisma-

formad jordkropp under röret att vara den del av marken som sist tinar

upp. Det är troligt att detta påverkar upptiningsförloppet på så sätt att

tinat jordmaterial - ofta med ett visst porvattenövertryck - förs ned

under slangen och hindrar denna från att helt återta sitt ursprungliga läge.

Varje år kommer på så sätt slangen att hamna något högre.

Som visats finns det goda möjligheter att beräkna den tjälning som

uppstår i jorden runt slangen och även lyftningen pga isanrikningen.

Denna beräkning förutsätter att jordartsmaterialets tjällyftnings-

benägenhet fastställes genom rutinförsök på laboratoriet och att jord-

artens övriga termiska egenskaper kan anses kända med tillräcklig nog-

grannhet. Vidare behövs uppgift om brine-temperatur, ungefärlig grund-

vattenyta och markytetemperatur.

Att beräkna den ackumulerande lyftningen är emellertid ej möjligt. De

processer som försiggår i marken i samband med urtjälningen är så

komplicerade och så beroende av de just under upptiningen aktuella

förhållandena att det inte ens teoretiskt torde vara möjligt att annat än

ytterst approximativt bedöma hur stor den återstående lyftningen kommer

att bli efter avslutad upptining. Troligen är den ackumulerande lyftningen

någorlunda proportionell mot totala lyfthöjden. Enligt de tidigare redo-

visade laboratorieförsöken uppgår den kvarstående lyftningen till några

procent av totala lyftningen av slangen. Detta innebär i praktiken någon

eller några få cm per år. Det bör understrykas att detta gäller mycket
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tjällyftningsbenägna jordartstyper - i första hand silt och vissa typer av

siltiga moräner.

Enligt undersökningar gjorda på VTI (se t ex Stenberg 1984) och CREEL

(t ex Chamberlain 1981) finns det ingen möjlighet att utifrån kornstor-

leken göra en kvalitativ bedömning av jordarternas tjällyftnings-

benägenhet utom i de fall då den uppenbart är noll (grovkorniga sediment

m fl). Det finns därför anledning att åtminstone vid större anläggningar

där driftförhållandena förutsätter ett konstant slangdjup och kostnaderna

för justering av nedgrävningsdjupet inte är försumbara att göra en

bestämning av de aktuella jordarternas tjällyftningsbenägenhet och med

hjälp av dessa kalkylera total tjällyftning och uppskatta den kvarstående

höjningen av slangläget.
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