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ABSTRACT 

Knowledge of the thermal properties of rock and soil is valuable in 
many different areas. Equipment for the analysis of thermal conducti
vity has been developed. Laboratory or in situ determinations of 
thermal properties can be performed under stationary and transient 
conditions by many different methods. Two kinds of probe methods, the 
single-probe and the multi-probe method have been investigated. Theory 
and different sources of potential errors, for instance length
diameter ratio and influence of sample boundary, have been treated. 
Suggestions to avoid such errors have also been made. 

Different types of theoretical methods for estimating thermal conduc
tivity have been described and analyzed. The self-consistent approxi
mation has been adopted and applied to calculate the thermal conducti
vity of different types of rock and soil. The method has been directly 
applied to crystalline rock and to extremely porous soil. In mineral 
soil, sandstone and limestone determinations, it was necessary to 
modify the method and introduce a contact resistance between the 
grains. Vapor diffusion, unfrozen and frozen conditions, including un
frozen water have also been treated. The method has been verified by 
thermal conductivity measurements on a number of crystalline and sedi
mentary rocks and 600 soils. A method introduced earlier for computing 
the thermal conductivity of rock/mineral from measurements on a 
mixture of pulverized rock/mineral and water, has been evaluated. The 
result indicates that the use of the mean value of Hashin-Shtrikman's 
bounds to calculate the solid phase conductivity may introduce large 
errors. 

The study also treats the influence of changes in temperature, water 
content, mineral distribution, vapor diffusion, etc, on the thermal 
properties of rock and soil, and discusses the representative elemen
tary volume (REV) of soil and rock. 

An extensive statistical study on crystalline rock has been performed 
based on more than 4000 measured and calculated thermal conductivity 
values. Statistical intervals were created for different types of 
rock. A guide has been developed for calculating the thermal properti
es of soil based on 900 measurements. 

Keywords: Thermal conductivity, thermal properties, rock, soil, 
needle-probe, multi-probe, method, self-consistent, Hashin and 
Shtrikman, determination, errors, axial-flow. 
ISSN 0348-2367 Publ. A57 1988 





PREFACE 

Following the oil cr1s1s at the beginning of the seventies, ·extensive 
efforts ensued to develop ways of substituting the oil utilized for 
heating by other energy forms. The Earth Heat Pump Group at the Chal 
mers University of Technology took part in this work. The group was 
formed in the late seventies and concentrated its efforts on develo
ping heat pump systems combined with heat storage in ground. This re
search work was made possible through the finacial support of the 
Swedish Council for Building Research. A substantial part of this work 
has been carried out under the leadership of Prof. K. Gösta Eriksson, 
the Department of Geology, Chalmers University of Technology. 

One of the mest important factors affecting the performance of sub
surface heating systems are the thermal properties of soils and rocks. 
Since knowledge of these thermal properties was limited, work was 
initiated to further explore this area. This thesis presents results 
from this work. 

The thesis comprises a summary, three reports and one paper. The 
project was carried out in two phases. The first phase was performed 
during 1979-1985 and resulted in report no. 1, 2 and 3. Report no. 2 
has been written in collaboration with Jacob Jonsson and Bo Thunholm. 
My part of the work is described in the preface to report no. 2. This 
first phase, which constitutes the main part of the work, has been 
financially supported by the Swedish Council for Building Research. 
The second phase was performed during 1988 and is reported in paper 
no. 1 and this summary. This latter phase has been funded by the 
Chalmers University of Technology and the Swedish Geotechnical 
Institute. 

Since three of the reports are written in Swedish, an extensive 
summary has been made in English. The aim has been that the English 
summary ful ly cover the whole work and make fora fruitful reading. In 
some cases this summary has been extended relative to the background 
material due to experience gained during the work. This has been par
ticulary true when dealing with experimental methods. This work was 
performed about 8 years ago. Some parts of report no. 1 and 2 were 
less important for the dissertation or described in a better way in 
the summary. These parts of report no. 1 and 2 have been excluded from 
the thesis. 

I want to express my gratitude to Prof. K. Gösta Eriksson for his 
support and encouragement throughout the entire course of the work. I 
especially wish to thank my adviser during phase 2, Dr. Gunnar 
Gustafson, for his good guidance, valuable suggestions and critical 
comments. 

The discussions with all my colleagues at the Department of Geology 
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have been mast valuable. In addition to those already acknowledged in 
the reports, I would like to special ly mention .my colleagues at the 
Earth Heat Pump Group, Ingvar Rhen and Peter Wilen, who have continu
ally given me critical suggestions for improvements. In 1978, it was 
primarily Dr. Sven-Åke Larson who introduced me to the world of heat 
flow and thermal conductivity. I would like to extend my thanks for 
his support during the work. I also thank Dr. Lars 0. Ericsson who, 
drawing on his expertise in a related field, helped me with valuable 
comments. 

My thanks also to Dr. Jan Hartlen and the Swedish Geotechnical 
Institute for support and understanding. 

I also wish to thank all of the others who have helped me produce this 
manuscript: Mrs. Ann-Marie Hellgren, who helped type phase 1, Mrs. Eva 
Dyrenäs, for typing phase 2, Mrs. Rutgerd Abrink, who made the dra
wings for phase 2, Mrs. Eva Raldow, who corrected my English and Mrs. 
Lena Karlsson for valuable assistance with laboratory analyses. 

Linköping in November 1988 

Jan Sundberg 
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REPORTS AND PAPER COMPRISING THIS THESIS 

This thesis contains two parts. The first part is an extensive text 
which summarizes, evaluates and extends some parts of the second part. 
The second part contains the following reports and paper and will be 
referred to in the text by the report or paper number. Some parts of 
report no. 1 and 2 are less important for the dissertation or descri
bed in a better way in the summary. These parts of report no. 1 and 2 
are excluded from the thesis. The excluded parts appears from the 
contents of report no. 1 and 2. 

Reports 

Sundberg, J. 1982: Metoder för bestämning av värmeöverförande egenska
per i jord och berg. (Methods for determining the thermal properties 
of rock and soil - in Swedish). Chalmers Tekniska högskola, 
Jordvärmegruppen, Report No. 5, Göteborg, Sweden. (Report no. 1). 

Sundberg, J., Thunholm, B., Johnson, J., 1985: Värmeöverförande egen
skaper i svensk berggrund. (Thermal properties of Swedish rocks - in 
Swedish). Swedish Council for Building Research, Report R97, Stockholm, 
Sweden. (Report no. 2). 

Sundberg, J., 1986: Värmeöverförande egenskaper i svenska jordarter. 
Värmekonduktivitet, specifik värmekapacitet och latent värme. (Thermal 
properties of Swedish soils. Thermal conductivity, thermal capacity 
and latent heat - in Swedish). Swedish Council for Building Research, 
Report R104, Stockholm, Sweden. (Report no. 3). 

Sundberg, J., 1988: The self-consistent approximation applied to 
thermal conductivity of crystalline rock, sedimentary rock and soil. 
In manuscript for publ ishing. (Paper no. 1). 
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1. INTRODUCTION 

Knowledge of the thermal transport properties of rock and soil is va
luable in many different areas. Some examples are the utilization and 
storage of ground heat, geothermal heat flow determinations and 
determinations of heat loss from buried cables and pipelines. 

The thermal properties of a material depend on a number of properties 
some of which can be time-dependent. The thermal conductivity of 
crystalline rock is mainly influenced by the following factors: 

mineral composition 
temperature 
isotropy/anisotropy 
fluid/gas in micro fissures 

Quartz hasa thermal conductivity several times higher than that of 
other common rock forming minerals. The quartz content is therefore an 
important factor. The thermal conductivity of rock decreases as the 
temperature increases. 

If the texture of the rock is anisotropical, thermal conductivity isa 
function of the direction of·the heat flow. If the micro fissures in 
the rockare filled with air instead of water, the thermal conductivi
ty decreases rapidly with small crack porosity (< 1%). At a larger 
scale the ordinary cracks also influence heat transport. 

In addition to the above mentioned factors, the thermal conductivity 
of soil and sedimentary rock isa function of the porosity and the 
degree of water saturation. 

Thermal conductivity decreases as porosity increases. Moreover thermal 
condutivity sharply falls when the degree of saturation is below app
roximately 50%. At unsaturated conditions and above room temperature, 
vapor diffusion and radiation become more important with increasing 
temperature. Both these heat transport mechanisms can be added to the 
thermal conductivity and form an effective thermal conductivity as a 
function of temperature. 

Measurement of thermal conductivity can be classified as in situ mea
surement and laboratory measurements. In situ measurements are perfor
med at natural and undisturbed conditions. One problem at in situ mea
surements is to know how representative the measurement is due to 
natural changes in e.g. water content. If a proper evaluation can be 
made on such time dependent variables, in situ measurements are, in 
general, preferable. 

Laboratory measurements comprise a smal ler sample volume. The result 
of such measurements is reliable, provided the following points are 
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fulfilled: 

the sample is undisturbed 
the sample volume is representative of the soil/rock 
the volume affecting the measurements is representative 
of the sample 
correction is made for temperature differences between labo
ratory and field 
correction is made for other time-dependent variables (e.g. 
water content) 

Calculations of the thermal conductivity of earth materials from 
volume fractions of minerals, pore gas and pore fluid offer many ad
vantages. Knowing the changes in, e.g. temperature and water content, 
it is possible to calculate the change in thermal conductivity. Esti
mates can be made from the result of a geotechnical investigation. An 
analysis of the sensitivity of the thermal conductivity can be made 
from possible variations in the volume fractions. 

Theoretical calculations of electrical transport properties have been 
performed already during the last century. However, theories of elec
trical transport can be transferred into other areas of transport such 
as hydraulic conductivity and thermal conductivity or vice versa. 

This has been done rather extensively for both rock and soil material 
However, empirical and semi-empirical solutions have dominated the 
field. An interesting tendency is that experience gained in one area 
of expertize was sometimes difficult to apply to the work in other 
areas. 

Several terms that describe thermal transport are defined below: 

Thermal conductivity, ~ (W/(m,K)): the ability of a material to 
transport thermal energy. 

Thermal diffusivity, x (m2 /s): the ability of a material to level 
temperature differences. 

Thermal capacity, C (J/(m3 ,K)): the capacity of a material to store 
thermal energy. C=Qc, Q:density, Kg/m3

, c:thermal capacity, J/(Kg,K). 

These thermal properties are related to each other as follows: 

~ 
X = 

QC 

2 
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A selection of different methods to determine thermal conductivity 
is summarized in the table below: 

Method Determining property Comment 

Mu lt i-probe Conductivity Transient field and labora
method Diffusivity tory method. Applicable to 

rock and soil. 

Single-probe Conduct i vity Transient field and 
method (Diffusivity) laboratory method. Appli
(needle-probe) cable to rock and soil. 

Divided-bar Conduct ivity Stationary laboratory 
method method. Applicable to rock. 

THS-method Conductivity Transient laboratory 
(Transient hot Diffusivity method. Applicable to rock, 
strip) fluid, (soil). 

Theoretical Conductivity Calculation from rock 
calculation Thermal capacity mineral content and 

soil mineral content, 
porosity and water content 

The aim of the work has been: 

to develop instrumentation for measuring thermal conductivity, 
primarily of soils 

to investigate potential errors using the transient cylindrical 
probe method 

to evaluate different theoretical methods for determining 
the thermal properties of soils and rocks 

to evaluate the applicability of using the self-consistent 
approximation for calculating thermal conductivity 

to recommend thermal property values for rocks and soils, on 
the basis of measurements and calculations 

to increase the knowledge and understanding of thermal 
transport in soils and rocks 

3 
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2. EXPERIMENTAL PROBE METHODS FOR DETERMINING THERMAL PROPERTIES 

The mast common method for determining the therm~l conductivity of 
soil is the probe method. Same reasons for its popularity are: 

the theory is simple 
it can be evaluated graphically 
short time of measurement 
easy insertion in saft material 
applicable to both field and laboratory 
both conductivity and diffusivity (transient method) can be de
termined. 

The probe method is also often used for field measurements of rock, 
while the mast common laboratory method for measuring thermal proper
ties of rock materials is the stationary divided bar method 

Report no. 1 treats different methods of estimating thermal conducti
vity. The main part of the work is concentrated on different probe 
methods. 

2.1 Measurement technigue 

A heat generating probe is inserted inta the ground. A temperature 
measuring gauge is installed in the probe at half length. At time t=O, 
a constant ~lectrical power is turned on. The increase in temperature 
with time is registered. After a sufficient time, the power is turned 
off and the thermal properties are evaluated from measurement data and 
a mathematical expression. 

The single-probe method is first described in the literature by the 
two Swedes Stålhane and Pyk (1931). Today, nearly 60 years later, es
sentially the same method is used. The measurement technique has of 
course been further developed, especially during the last ten years. 
The method has been used and described in the literature several 
times, starting in the fifties and later on. In Sweden, Saare and 
Wenner (1957) made a valuable contribution to field measurements of 
the thermal conductivity of different soils. 

The multi-probe method isa variant on the single-probe method descri
bed above. The method was developed at the department of Geology, 
Chalmers University of Technology, from an idea of Dr David Malmqvist. 
The method was first described by Landström et al (1979) and was sub
sequently examined and elaborated by the author (Sundberg, 1979). 

The measurement technique is essentially the same as that of the 
single-probe method. However, the temperature measuring gauge is 
placed at a certain distance away from the probe surface, see figure 
1. Of course it is also possible to use a combination of the single
probe and the multi-probe method . 

4 
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I POWER- SUPPLY f-!--~ 

TEMPERATURE 
MEASURING PROBES REFERENCE TEMPERATURE 

TEMPERATURE GAUGE 
MEASURING PROBE 
(MEASUREMENT OF A POTENTIAL 
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+------

m ( DEPENOS ON TESTING MATERIAL I 

Figure 1. The multi-probe method. 

Another variant of the single-probe method is the so-called half space 
probe method. The method is simple to use on hard rock. Since in such 
material it is difficult to drill holes for the probe, the design con
sisted of encapsulating a needle probe in a material with a low 
thermal conductivity. The material is grinded away until the probe is 
flush with a flat surface. The sample of rock material is also prepa
red with a flat surface ~nd placed directly against the half space 
probe to measure conductivity. A detailed description of the half 
space probe is performed by Sass et al (1984b). Similar measurement 
equipment is commercially available under the name Quick Thermal Con
ductivity Meter (QTM). The QTM-method is evaluated by Sass et al 
( 1984a). 

The infinite line source theory for the single-probe and the multi
probe method described in report no. 1 is valid, provided the 
following conditions are met: 

constant heating power 
homogeneous temperature distribution at the start of the 
measurement 
infinite line source. 

5 
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If heat starts to be produced at t=O, the temperature T at the time t 
and the distance r is: 

( 1 ) 

B = _g_
4 J( "-

- -x 
E1 (u)= Ju + dx 

r2 
u = 4xt 

q = thermal power, W/m 
= thermal conductivity, W/(m,K)"-

K = thermal diffusivity, m2 /s 
r = radial distance, m 

In report no.1, eq (1) is derived from the general heat conduction 
equation. Rewriting eq. (1) the following expression is obtained. 

n n- (-1) . (u) 
T = B·[-lnu-y- E 1 (2) 

n=1 n-n! 
y = Euler's constant= 0.5772156649 .... 

If u is small (long time or small r) eq. (2) can be simplified: 

T = B·(-ln u - y~ (3) 

In a lin-log diagram, eq. (3) results in a straight line. This is 
shown in figure 2. The thermal conductivity can be evaluated from the 
slope of the asymptote and the thermal diffusivity from the intercept. 

From eq. (3) the diffusivity can be determined by using T=O and 
t in figure 2: 

0 

r2 
K = ~t~.2~.~2,..,.4.,..6 (4) 

0 

However, the determination of x is rather uncertain. As is seen in 
figure 2, a small error in the slope will have a strong effect on t 
due to the logarithmic scale. 

0 

6 
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T 

In ( t) 

-ln(ul- 0 

Figure 2. Temperature rise vs ln(t) for the case where no 
thermal contact resistance exists. 

When using the multi-probe method in in situ measurements, the distan
ce r is normally between 0.05 and 0.2 m depending on the type of test 
material. However, the simplified eq. (3) can not be used within a 
reasonable measuring time. The procedure used to calculate the thermal 
conductivity and the thermal diffusivity is based on eq. (2). By mini
mizing the function f(T, Å, x, t), we determine the values for Å and 
x. 

f(T, Å, x, t) = [T(Å, x, t)- Tobs] 2 

Tobs observed temperature 

A detailed description of the procedure is given in report no. 1. If r 
can be determined exactly, a good value for the thermal diffusivity 
can be derived. 

Blackwell (1954) has developed an equation that involves both the ma
terial in the probe anda possible contact resistance at the probe 
surface. Blackwell also presented a long-time solution (see report 
no. 1). If u is small enough the long-time solution can be simplified: 

T B·(-ln u - y + 2·Å/(rH)) (5) 

H = the conductance at the probe surface, W/(m2 ,K) 

The long time solution simplified to eq. (5) is transformed inta eq. 
(3) provided that the contact conductance is high (thermal contact re
sistance is low). Equation (5) is not influenced by the thermal capa
city of the probe. This effect is in the higher terms of eq. (5), see 

7 
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eq. 5.2 in report no. 1. Including the thermal capacity of the probe 
in the expression makes it possible to use a shorter measurement 
period, especially for field probes with a large diameter. 

T 

t1. T DEPENDS ON THE CONTACT .. RESISTANCE ( 1/H) 

ln (t) 

-ln(u)- 0 

Figure 3. Temperature rise vs ln(t) with a thermal contact 
resistance at the probe surface. 

As can be seen in figure 3, a contact resistance at the probe surface 
only results in parallel movement of the slope when using the single
probe method. However, the time until a linear relationship emerges is 
increased. The thermal contact resistance is theoretically presumed 
to be a thin skin with vanishing thermal capacity. 

Several authors have tried to compute both conductivity and diffusivi
ty taking into account the contact resistance. These efforts were 
based on either approximative solutions, (Blackwell, 1954) or curve 
fitting procedures (Becket al, 1956). In both cases, the determina
tion of conductivity was reliable but the diffusivity result was 
strongly dependent on the contact resistance. Lin and Love (1985), 
have analyzed in situ thermal property determinations in cased boreho
les. 

As an example of practical determinations, Beck (1971) has used Black
well's long time solution to estimate the thermal conductivity of rock 
from in situ measurements in cased boreholes. 

From an expression given in Carslaw and Jaeger (1959), Lindqvist 
(1983) derived an integral solution and has used this to determine the 
thermal conductivity in lake bottom sediments using a large diameter 
probe. This solution excludes the contact resistance at the probe 
surface, which is probably a very good assumption considering the 
method of application. 

8 
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Kristiansen (1982) solved the initial expression given by Blac~-
well (1954) (eq. (5.1) in report no. 1). This integral is similar to 
that used by Lindqvist above, but includes the contact resistance. 
Kristiansen's solution makes it possible to estimate thermal conducti
vity, thermal diffusivity and possible contact resistance simultane
ously. In both cases, the probe is assumed to be a perfect conductor 
but the influence of the heat capacity of the probe is included. 

In most cases however, the thermal diffusivity (i.e. thermal capacity) 
can be easily determined from the volume fractions of its constitu
ents. In crystalline rock, the thermal capacity only varies within 
narrow limits. Thus, there is no great need to determine the thermal 
capacity experimental ly, particularly with no regard to in situ 
measurements much below ground surface. 

The main advantages of Blackwell's (1954) long time solution or inte
gral solution (Kristiansen, 1982) lie therefore in reducing the measu
ring time for field probes. However, high accuracy in determining the 
thermal diffusivity will make field sampling less important. 

This work is mainly concentrated on laboratory measurement using the 
needle probe method. Strong emphasis is given to the practical perfor
mance of the measurements. The integral solution demands a high compu
ter capacity if the calculation time is not to greatly exceed the mea
surement period. Around 1980, when the measurement technique for this 
project was developed, fast processors for personal computers were not 
available. Thus, the simple analytical theory in eq. (3) was adopted 
and combined with simultaneous measurement and evaluation. 

However, a field measurement technique has also been developed for in 
situ determinations in soft clay at large depths. For mechanical 
reasons the probe was made with a large diameter. Using conventional 
theory the measurement period becomes rather long. FEM-analysis 
indicated that the thermal conductivity of the probe was important. 
Blackwell's (1954) solution shortened the measurement period but 
assumed that the probe is an infinite conductor. Together with Sven 
Uggla at the Department of Computer Science, Chalmers University of 
Technology, work started on a numerical solution including the thermal 
conductivity of the probe. Since much information is hidden in the 
first period of the temperature curve, it seemed possible to make a 
reliable determination of the thermal diffusivity. 

The probe could be accurately described by the numerical method : 

different layers of thermal conductivity and thermal capacity 
variable volume producing heat 
possibility to move the temperature gauge in radial direction 

9 
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In spite of considerable efforts, the work was not successful. The 
short measurement period created a number of local minima for the 
actual probe. Both conductivity and diffusivity were heavily in
fluenced by small changes in the properties of the probe. 

2.3 Eguiprnent 

The first measurement equipment was developed to measure the thermal 
conductivity of rock using the rnulti-probe method. The instrumentation 
was somewhat primitive and all registrations were manual. The tempera
ture registration was roade by thermistors with high resolution. Photo 
1 shows the first equipment. 

Photo 1. The original thermal conductivity measurement equipment 
for the multi-probe method. 

When laboratory measurements were introduced with a much shorter mea
surement period, a more precise registration of time, temperature and 
power became necessary. A data acquisition system with different corn
ponents was developed. The equipment consists of a computer (Hewlett 
Packard 85), digital volt meter (Solarotron 7065), scanner (AR elek
tronik), constant current source (Philips PE 1541) anda switch box. 
For field measurements the equiprnent can be installed in a bus. 

A computer program was developed in BASIC for both types of probe 
methods. The program enables the selection of different probes, 
checking temperature stability, automatic control of heating power, 
choice of measurement increment and the transformation of thermistor 
resistance to temperature. A graph is produced with the log-lin rela
tionship and the thermal conductivity is evaluated. 

The rnain part of the therrnal conductivity measurements has been per
formed in the laboratory. Different types of needle probes have been 

10 
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used. The most frequently used type is commerically available in the 
USA and can be seen in Photo 2. It is about 4 cm long and hasa diame
ter of 0.9 mm. A thermistor is located in the probe. Thermistors are 
cheap and have a much higher resolution compared to other types of 
temperature gauges, but must be calibrated regularly. 

Photo 2. Needle-probes (single-probes for lab.) used in the project. 

Another type of laboratory probe has been developed in this work. The 
length is 95 mm and the diameter 2.6 mm. The probe consists of a steel 
pipe in which a heater wire anda thermistor are inserted. The pipe is 
finally filled with epoxy. This probe is specially suited for coarser 
soils. 

Photo 3. Developed equipment of the multi-probe method. 

11 
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12 POLES CONTACTPLUG 

THREAD 

STEEL 

MIXTURE OF BRASS AND 

HEATING COIL 

CORE OF PYROGLASS 

EPOXI 
THERMISTOR 

Figure 4. Field probe. 

A number of field measurements have been performed partly by applying 
a variant.af the original multi-probe method. The new equipment is 
shown in Photo 3 and enables automatic data collection. However, the 
main part of the field measurements is accomplished by using a 
specially developed probe (figure 4), which is used together with 
conventional geotechnical probing equipment. Measurement can be per
formed toa depth of 30-40 min clay. A geotechnical probing can thus 
be combined with a therrnal conductivity measurement. Photo 4 shows an 
in situ therrnal conductivity measurement in Orsa, Dalarna. At present, 
the field probe is in safe keeping at 19 meters depth in Kviberg, near 
Göteborg. 

Photo 4. Field measurement in Orsa, Sweden. 

12 
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2.4 Calibration 

Thermistors are unlinear and have a tendency of drift with time. Thus 
they have to be calibrated regularly. The calibration of the thermis
tors in the probe has been performed in a constant temperature bath at 
temperatures between -5° and +30°. A Hewlett Packard quartz thermome
ter has been used as reference. The quartz thermometer has also been 
tested at the Swedish National Testing Institute with very good re
sults. The temperature-resistance (thermistor) data was transferred to 
a 5 degree polynomial. 

The probes have also been calibrated by measurements in glycerine. The 
reason was to correct for small errors in heater length. The calibra
tion has resulted in small corrections in the heating output of the 
probe. Glycerine was chosen because of its well known thermal conduc
tivity and high viscosity, preventing convection. 

2.5 Sources of error 

Non-radial heat flow 

In the theory of the transient line source method, the length of the 
line source is assumed to be infinite. In reality the probe length can 
be limited toa length where the temperature rise at the measuring 
point is not influenced by the probe ends at the actual measuring 
time. 

Blackwell (1954) gave the following approximate expression of the 
probe length (L) for the single-probe method, provided the error was 
below 0.5%. 

5L > 2 · 3. 978 · (xt) 0 
• (6) 

Since the assumption of eq. (6) includes non-axial conduction in the 
probe, eq. (6) is an expression of the minimum length of the probe. 

The following expression has been introduced by Blackwell (1956) and 
includes the axial flow in the probe. 

där LIR = error in 5T/5(lnt) due to axial-flow 
s = -ln(u) - 'I + 2"-1 (r H ) 
'{ = Euler's constant 
u = r2 /(4xt) 

13 
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w = L/2r (length-diameter ratio) 
a = 2d/r·(1+d/2r) ~ 2d/r for hollow probes 
a = 1 for needle probes 
d = wall thickness 

E = ~probe1~test material 

~ = (gc)probe/(gc)test material 

The expression assumes an infinitely long cylinder of a good conductor 
which is immersed in an external medium of infinite extent. Heat, how
ever, is only supplied toa finite length, which corresponds to the 
length of the probe. Thus, equation (7) is related toa maximum length 
of the probe. The expression also assumes that u<<0.25, that w is 
large and that w·u0 

· 
5 >2. 

Blackwell (1956) suggested that a w-value of 30 was enough for the ma
jority of earth materials. This ratio has been frequently used by re
searchers as a guideline. In equation (7), the length-diameter ratio 
(w) occurs at several times. At a closer look, however, the radius in 
w can be cancelled in 2 cases out of 3. Thus the probe length seems to 
have a greater influence compared to the length-diameter ratio. 

Equation (7) has been calculated for different values of the various 
parameters. Figure 5 shows the circumstances under which a finite 
probe length can be used with an error below 0.5%. 

l/2 r 

200 
b ( Kt )°L=2·10 ·r r2 

.,,..l'.R=0,5% .,,... 1..-- ---i:::: _,,.. ....... i:;:::.--
100 ,... I.., - ,,, 

c--- ....... 
.,. ,G•(E-1'])=50 .,,-- V 

...,..,...,,,,,,,....,,,,,..,.,.,,.__.,............ ?n =16 -'--,,,,_,v a=0,435rH
50 b=0,82 ---___,.......\_.,,..- :::::--- cr,(E-f] )=50 _,_ 

, .,,. ....... 
-L--.,..._,,.. k- n = 1 

V ...- '- rH -C...~--.......-- V r-0V/ ..,,
20 

/ v vv 
a=0,5 

V b= 0,60 --- ...-- , 

/ 

10 
10 20 50 100 200 500 1000 

K · t 
r2 

Figure 5. Length-diameter ratio as a function of dimensionless time 
and probe characteristics, according to eq. (7). 6R = 0.5 %. 
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According to figure 5, equation (7) can be simplified as: 

(8) 

In figure 5 it is shown that different values of the thermal proper
ties of the probe and the thermal contact conductance yield different 
values of parameters a and b. The following probe values seem to 
forma resonable upper limit of the necessary length-diameter ratio: 

o· (E-ri)=50 I _ 
(a,b)=(0.435,0.82) 

2A./(rH)=1 

When the probe radius, r, or (E-ri) approaches 0, it forms a lower 
limit of the length-diameter ratio. For corresponding values of the 
parameters (a,b)=(0.5,0.6), equation (8) is transferred inta equation 
(6). Thus, equat1on (8) is suggested as a guidel1ne, together with 
these different values of a and b, to prevent axial-flow errors. Equa
tion (8) is not including the ground or sample surface. At the pre
sents of such conditions it is suggested to use the mast restrictive 
values of a and b. 

The two solid lines in figure 5 are identical to these limits. The 
dashed part of the lines represent values of u when the assumption of 
a small u, is no longer valid. The upper dashed line shows the in
fluence of a very high contact res1stance. Figure 5 and equation (8) 
shows it is doubtful to use a constant length-diameter ratio. The 
length of the probe is more important than the radius. Kristiansen 
(1982) arrived at similar results. 

Thus, to avoid errors, the length-diameter ratio for the mast 
frequently used probe in this project should be between 30 and 100, 
depending on the diffusivity of the test material. The real ratio of 
the probe is 45. This condition indicates that errors may have been 
present in the measurements. The size of the error strongly depends on 
the diffusivity of the test material. To avoid errors, the diffusivity 
should be less than 2·10- 7 m2 /s. Such values are present in water
saturated high-porosity soils. The majority of the measurements, have 
had an error in temperature rise of less than 5 %. Larger errors may 
have occured in same measurements. 

If measurements had been performed using the actual probe on crystal
line rock, errors larger than 20 %would occur. Similar probes are 
used by research institutes in other countries. In mast practical 
cases, however, an error would be observed during the evaluation of 
the probe measurement. 

15 
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Report no. 1 includes 3-dimensional finite element calculations (FEM). 
It also includes a discussion of the influence of the probe material 
and the measuring time on the single-probe method. A detailed compar
sion between these FEM-calculations and the result in figure 5 and eq. 
(8) cannot be made, since the original FEM-material no longer exists. 
To avoid confusion, the material is excluded from report no. 1. 

Thermal properties, typical of clay, were chosen in the FEM
calculations for the multi-probe method. In this case it was more 
relevant to use a length-diameter ratio because of the very limited 
differences in the thermal properties indifferent directions. The 
result of the simulations showed that the necessary length-diameter 
ratio for field measurement equipment could be set at: 

L/( 2r)measuring point ~ 5 

Ericsson (1984) investigated the influence of a finite line source on 
the radial flow. Ericsson made extensive calculations from which it is 
possible to draw conclusions of, e.g. the influence of the ground sur
face on the radial heat flow. 

Radius and material 

The finite probe length sets the maximum measuring time, tm x· 
The use of the above mentioned line source solution (eq. (3Yl induces 
a minimum 'time when the relationship between temperature and ln(time) 
becomes linear. This minimum time can easily be calculated from the 
moment u in equation (1) is small enough (u<<1). 

If u < 0.01 then 

(9) 

This yields a t . =6 s fora 1 mm diameter probe in a material 
with x =10- 6 m2 

,~~ Fora 20 mm diameter probe, tmin =2500 s. A 
lower x necissitiates an increased minimum time. The presence of a 
contact resistance increases tmin" 

Blackwell's equation (5. 1 or 5.2 in report no. 1) includes the heat 
capacity of the probe and the thermal resistance at the probe surface. 
This makes it possible to reduce the minimum time. 

The thermal conductivity in the probe is assumed to be infinite. In 
reality, for an adequate determination of diffusivity, it is important 
to have a good thermal contact with the surrounding media and, if pos
sible, locate the temperature gauge as close to the probe surface as 
possible. 

The equation for the multi-probe method (eq. (2)) is valid for all 
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times. However, a certain m1n1mum time is required for the heat flow 
to reach the temperature gauge. The theory assumes a line source. The 
probe material anda possible thermal contact resistance can affect 
the measurements. The following ratio is assumed to be sufficient to 
avoid influence of the probe material: 

15rprobe1rmeasuring point < 0·

An incorrectly determined distance between probe and temperature 
gauge, using the multi-probe method, causes errors in the determina
tion of thermal diffusivity. An error of 10% in the distance results 
in an error of approximately 20% of the diffusivity value, while the 
thermal conductivity is hardly affected. 

Variation in heat input 

It is of great importance that the heat input be absolutely constant. 
Mitchell and Kao (1978) have shown that electrical current variation 
of a few percent can cause large errors in the thermal conductivity 
determination. 

Non-constant temperature 

Variation in the temperature in the test material can cause large 
errors in the determination of thermal properties. Therefore, it is 
very important that the temperature of test material is constant. This 
is very difficult to accomplish in field measurements. A feasible way 
to achieve this near the ground surface is to correct for the daily 
temperature wave by inserting an extra temperature gauge at a suffici
ent distance from the heat probe, see figure 1. 

Sample boundary effects 

In laboratory measurements, the sample must be sufficiently large to 
avoid boundary effects. To represent a boundary condition, a ficti
tious mirror probe can be placed on the other side of the boundary, 
the same distance away from the boundary as the real heating probe. If 
the boundary is insulated (negative boundary condition), the mirror 
probe isa heat source with the same heat production as the real 
probe. If the boundary is held at a constant temperature (positive 
boundary condition), the mirror probe isa heat sink. Referring to 
figure 6, the temperature at the temperature gauge is obtained by 
superimposing the expressions for the heat probe and for the mirror 
probe. 

17 
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//POSITIVE OR NEGATIVE 
TEMPERATURE\ r BOUNDARY 
GAUGE I 

I 
I ✓ MIRROR 

HEAT ___---:: r. : rmt PROBE 
GENERATING ,..__t__r ____,.. 
PROBE b 

rmt = 2 rb - rt SINGLE-PROBE METHOD • rt=r b pro e 

Figure 6. Representing a boundary condition of a cylindrical sample 
by a mirror probe. 

The temperature rise at the temperature gauge influenced by the 
heating probe is: 

(10) 

The influence from tha mirror probe is: 

(11 ) 

An effect on the temperature of 0.5% from the mirror probe seems 
acceptable, especially since the boundary condition mostly lies 
between the negative and positive boundary. This can be written as 

IEq. (11)/Eq. (10) I< 0.005 (12) 

The single-probe method represents a special case. Thus eq. (10) can 
be simplified into eq. (3) and rt replaced by the probe radius 
in eq. (10) and (11). 

Equation (12) is calculated for different values in figure 7. 

According to figure 7, equation (12) can be simplified as: 

rb>2rt·( ;; lo.4s2 ( 13) 

t 
if llR< 0. 5% 

2:!.>25 (u<0.01)
2 

rt 
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10 100 1000 
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r2 
t 

Figure 7. Ratio between the distance to the boundary and the distance 
to the temperature gauge as a function of xt/r2 if the 
error in temperature is 0.5%. The equation is valid if 
xt/r2 >25 (dashed line). 

To prevent an effect of the sample boundary, a 2 cm diameter is suffi
cient fora clay sample (x=3.2·10- 7 m2 /s, t=150 s, rt=5·10- 4 ml 
anda 4 cm diameter is fora rock material (x=10- 6 m2 /s). 

Not only conduction 

Other types of thermal transport can occur, particularly in soil. 
Examples are vapor diffusion, radiation and convection. These types of 
thermal transport are described in report no. 3. To avoid unnecessary 
influence on the thermal conductivity, it is important to perform the 
measurement under conditions similar to real conditions. For example, 
to minimize vapor diffusion and radiation in a laboratory measurement, 
the temperature can be lowered. 

A potential error in water-saturated coarse material 

Laboratory measurements on sand revealed a tendency towards a lower 
thermal conductivity at water saturation, compared to the conductivity 
obtained fora slight reduction in water content. This is shown for 
some samples in report no. 3, figure 8.9. The measured conductivity at 
water saturation can be 10-15% lower. This finding is in contrast to 
what was expected, since water isa much better conductor than air. 
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One explanation can be decreased contact width between the mineral 
grains. Because of a low vertical pressure in the upper part of the 
sample, the grains are "floating" in the water. Since the thermal con
ductivity probe mainly used is only 4 cm long, the measurement is made 
only 2 cm below the sample surface. 

Another possibility isa sort of thermal contact resistance between 
probe and sand. The probe diameter is about the same as the grains in 
a medium grained sand. Therefore, an overrepresentation of water close 
to the probe is possible. This results in a longer measuring time 
·before the probe can sence the real conductivity in the sand. If this 
is not taken into account, the thermal conductivity may be under
estimated. 

These potential errors may be reduced by using a slightly larger probe 
and exerting a slight pressure on the sample surface. The first expla
nation seems to be the most probable to the above mentioned observa
tion. 

There isa possibility that the measurements also could be influenced 
by a non-radial heat flow, discussed above. However, these conditions 
can not account for such a big difference in thermal conductivity. 
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3. THEORETICAL METHODS FOR DETERMINING THERMAL PROPERTIES 

3.1 Introduction 

The thermal capacity of rock and soil can be easily computed from a 
volume integration. The thermal capacities of different minerals are 
tabulated in report no. 2. 

The thermal conductivity of composite materials, such as soil and 
rock, is much more complicated to calculate. Paper no. 1 includes an 
overview of different approaches to the subject. 

The bounds suggested by Hashin and Shtrikman (1962) are considered to 
be the best bounds for the thermal conductivity of an isotropic compo
site material. Horai and Simmons (1969) suggested the mean of Hashin 
and Shtrikman's, upper (Au) and lower (A1) bound as an ef-
fective thermal conductivity: 

Ae =(Au+ Al)/2 ( 14) 

Amax 

Al = 

Amax 
Amin 

Smax 
Smin 

-1 -1 
Amax = r: vi ( (Ai-A.max) + Smax) 

i (A/Amax) 
-1 -1 

r: vi ((Ai-Aminl + Smin) 
i (A/Amin) 

vi= volume fraction 

Different types of dilute suspension theories have been suggested, 
(Maxwell, 1891 and Rayleigh, 1892). A disadvantage of dilute suspen
sion theories is that they are only valid if the volume fraction of 
one of the components is much lower than 1 in a two-phase system. 
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The geometric mean has often been used as a good approximation of the 
effective thermal conductivity of rocks and soils. However, compared 
to the other equations mentioned, the method lacks a reliable physical 
background. 

n 
= Il k v. (15)ke i 1 

i=1 

The self-consistent approximation (hereafter named SCA) of a 2-phase 
.material was suggested by Bruggeman (1952). This has later been rede
veloped for n-phase material. The method assumes each grain to be sur
rounded by a uniform medium with the effective thermal conductivity 
(figure 8). In a n-phase material, the effective thermal conductivity 
can be estimated from the following expression by a number of itera
tions: 

~e = - [~ Vi 1-1 ( 16) 
m i=1(m-7)·ke+ki 

m = The dimensionality of the problem 

a b 

Figure 8. Areal composite medium and the self-consistent approxima
tion with an effective medium surrounding the grain. 

Dagan (1979) compared the ratio between the SCA and the geometric mean 
equation applied to hydraulic conductivity. A very interesting obser
vation made thereby was that the geometric mean coincided with SCA for 
2 dimensions when the conductivity is log normally distributed, see 
figure 9. The geometric mean is thus associated with thermal transport 
in 2 dimensions. 
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Figure 9. The ratio between different equations and the geometric 
mean versus the standard deviation fora log-normal 
distributed conductivity. Arithmetical (1) and harmonic (6) 
mean. Hashin and Shtrikman's upper (2) and lower (5) 
bounds. 2-dim SCA (3) and 3-dim SCA (4). 

3.2 Application to rock 

In report no. 2 the mean of Hashin and Shtrikman's bounds is applied 
to the thermal conductivity of rock. Measured conductivity values were 
compared with calculated values, estimated from the mineral content. 
The thermal conductivity values were derived from our own measure
ments, research work on geothermal energy at Chalmers University of 
Technology and from measurements performed by Horai and Baldridge 
(1972b). The results showed generally good agreement between measu
red and calculated conductivities. However, the findings of Horai and 
Baldridge showed a discrepancy of about 10% between measured and 
calculated values. Horai and Baldrige concluded that eq. (14) over
estimated the thermal conductivity by 5%. 

The bounds of Hashin and Shtrikman seem to be the best established 
bounds fora macroscopically homogeneous and isotropic material. How
ever, the suggestion by Horai and Simmons (1969) to estimate the 
effective conductivity from the mean value of the bounds, is not 
necessarily true. 

The self-consistent approximation hasa reliable physical background. 
In order to examine the accuracy of the method, we can calculate the 
thermal conductivity of crystalline rock. A comparison with measured 
values is made in paper no. 1. 

The comparison is partly based on the same material as used in report 
no. 2. The material was supplemented with the work of Ericsson (1985) 
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and Drury and Jessup (1983). Both SCA and the mean of Hashin and 
Shtrikman's bounds are in good agreement w1th measured values. The 
only exception is the measurements by Horai and Baldridge mentioned 
earlier. A possible explanation is discussed in section 3.5. 

3.3 Application to soil and porous rock 

Farouki (1986) provided an interesting description as well as a criti
cal review of a score of methods for calculating the thermal conducti
vity of mineral soils. Farouki compared the calculated values obtained 
by applying the different methods with the measured values reported in 
the literature. 

Farouki investigated methods by Johansen (1975), de Vries (1952, 
1963), Kunii and Smith (1960), Gemant (1950), Kersten (1949), Woodside 
and Messmer (1961) and McGaw (1969). He found that, in general, Johan
sen's method provided the best agreement with measured values, even if 
other methods, for instance de Vries', were preferable in certain con
ditions. The method by de Vries is based on Maxwell's (1891) theory 
extended to ellipsoidal inclusions. 

In the method by Johansen, the geometric mean is used to calculate the 
thermal conductivity of water-saturated soil. In the unsaturated state, 
the conductivity is calculated by interpolating between a semi
empir}cal equation describing the dry state and the water-saturated 
state. The method by Johansen is described in report no. 3. The 
method was early adopted by the Department of Geology, Chalmers Uni
versity of Technology. 

Johansen's method is used in report no. 3 in order to campare 900 con
ductivity measurements on soil samples with calculated values. After 
an extensive correlation, including changes in the constants of Johan
sen's expression, good agreement was achieved when dealing with 
mineral soils. 

Johansen's method hasa big advantage in its simplicity. Calculation 
is easily performed in the water-saturated state. However, the method 
does not take inta account the vapor diffusion which is substantial in 
high porous media already at 20°c. The method is not applicable to 
peat and does not include variations in the conductivity of the 
mineral grains in the dry state. The latter has small influence on 
normal porosity, but becomes more essential at very low porosities. 

In report no. 3 a good fit is achieved between measured and calculated 
values for peat by applying Johansen's method. However, later research 
has shown that the measurements probably were influenced by vapor dif
fusion, which is why the good fit might be justa coincidence. 
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In order to develop a method that is also feasible for porous rock ap
plications and that resolves the disadvantages of Johansen's method, 
the self-consistent approximation is extended to porous rock and soil. 

The modified self-consistent approximation 

The self-consistent approximation (SCA) assumes a statistical 
proximity between the various phases of the material, which are in 
proportion to the volume fractions. In a porous, water-saturated 
medium, the water phase more or less surrounds the highly conductive 
mineral phase with a layer of varying thickness. The most thermally 
conductive passage via the mineral grains will thereby reduce its 
thermal conductivity by a factor that isa function of the contact 
resistance between the mineral grains. A contact resistance must 
therefore be introduced for the original SCA-method. 

Paper no. 1 presents a brief description and evaluation of the 
modified SCA-method. 

A theoretical treatment of the size of the contact resistance involves 
certain problems. We would like to determine same kind of a void 
ratio, ec' solely for the contact surface, i.e. determine the 
ratio between the pore at the contact surface and the grain diameter. 
A factor ~. defined from ~=x·(l-ec) is introduced. The factor X 

isa function of porosity. Thus, ~isa function of both porosity and 
grain size distribution and is proportional to the contact resistance. 

Paper no. 1 discusses a theoretical determination of ~- The conclusion 
is that ~ must be determined by empirical means. ~ is correlated to 
measurements for the porosity interval 20-951. 0utside this interval, 
~ is uncertain. 

If the heat flow at the grain contact surface can be assumed to be 1-
dimensional, then the harmonic mean equation can be used to calculate 
the influence of the contact resistance on the thermal conductivity of 
the grain. The harmonic mean of the mineral phase and water/air frac
tion at the grain contact (figure 10), divided by the grain conducti
vity represents a dimensionless correction factor (a), subsequently 
named the thermal contact resistance. The a-values for the saturated 
and the dry state are: 
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A. = thermal conduct i vity of the mineral grains, W/(m,K) _.. _,._9 water, W/(m,K)w 
,._a = -"- dry air, W/(m,K) _.. _ 
,._c = cement in the grain contact at porous 

rock, W/(m,K) 

(3 = 1 - 0.12833·n + 0.0641·n2 +0.0691·n3 

n = porosity fraction 
C 0.14 sandstone 
C = 0.30 l imestone 
C = soi l 

Figure 10. Conditions at the grain contact. The breadth of the 
section through the contact is represented by a. 

For thermal conductivity calculations on sedimentary rocks, we intro
duce a correction factor c. It takes into account the better thermal 
contact due to cementation between the mineral grains as compared to 
soil. To calculate fora soil (c=1) the last part of eq. (17) and (18) 
disappears. 

The conditions at the grain contact at decreased water saturation are 
approximated with the logarithm of the degree of water saturation, 
Sr. This is supposed to be a rather good approximation, since the 
grain contact is the part of the pore space last drained. 

atot = (A·log(Sr)+l)(asat-adry) + adry (19) 

A = 0.95 
atot = asat when Sr = 
atot = adry when Sr = 0 
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Thus, the modified self-consistent approximation for 3 dimensions 
and 3 phases can be written as: 

(20) 

h relative humidity (=O at dry state, = 1 at water content 
above the wilting point) 

Av= contribution of vapor diffusion to the effective thermal 
conductivity of air. 

The vapor diffusion contribution at the grain contact is considered 
by interpolating between a including Aav instead of Aa in 
equation (18), (att ), anda including A, as usual,

0 ,V a 
( )atot,a · 

(21) 

Av10 = 0.24 = 10'Aa W/(m,K) 

Av= 0.24 is obtained at a temperature of approximately 40°C. At 
this temperature, A has very little influence on Aav· At 
temperatures above ~0° C, atot in eq. (21) can be rep 1aced by 

atot,v· 

In a totally frozen state Aw in eq.(17) is replaced by Aice· 
The function (A·log(Sr)+1) in eq.(19) is replaced by Sr due 
to another form of drainage. 

In fine grained soil it is common with unfrozen water due toa partly 
frozen state. This is considered by interpolating between the 
thermal conductivity in the unfrozen and frozen state. 

(22) 

~= Share of unfrozen water of total water content 

Aunfroz= Thermal conductivity in unfrozen state 

Afroz = Thermal conductivity in totally frozen state 

The modified self-consistent approximation is evaluated in paper no. 
1. Calculated values of soil are compared with measured at unfrozen 
and frozen state and at saturated, unsaturated and dry state. The 
result shows good agreement between measured and calculated conducti-
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vity. Fairly good agreement is also achieved for sedimentary rock, 
saturated with air, oil or water. 

Since the method is rather inconvenient to use, a computer program 
is under development for PC-DOS. 

3.4 Accuracy 

The thermal conductivity of homogeneous and isotropic rock is consi
dered to be determined from the mineral content within 101 of accura
cy. If a number of measurements and calculations is performed on dif
ferent samples, the margin of error should be reduced (see paper no. 
1). In sandstone the accuracy is generally ±151 and in limestone ±10% 
independent of whether the pore space is saturated with water, oil 
or air. 

In soil the accuracy depends on whether the mineral content and soil 
type are known. The thermal conductivity of a water-saturated materi
al can be determined within ±101 of accuracy if the mineral content 
is known and within ±251 of accuracy if the mineral content is 
assumed to be normal according to soil type. At low water content the 
uncertainty is higher. 

3.5 Computing thermal conductivity of rock from measurements 
on pulverized vater-saturated samples 

Horai and Simmons (1969) used a new method to determine the thermal 
conductivity of minerals. They measured the thermal conductivity of a 
mixture of pulverized mineral and water using the probe method. The 
measured value was set equal to the mean of Hashin-Shtrikman's bounds 
(eq.(14)) and the thermal conductivity of the mineral was computed at 
known water conductivity and porosity. The method was also used by 
Horai (1971) and was extended to rock by Sass et al (1971) (instead 
of using the geometric mean equation) and Horai and Baldridge 
(1972a,b). The thermal conductivity values of different minerals 
(Horai and Simmons, 1969, Horai, 1971) has been widely used. Horai 
and Baldridge (1972b) compared indirectly measured values of rock 
with calculated values derived from the mineral content. They found a 
discrepancy of 101 and suggested that eq. (14) overestimates the 
thermal conductivity by 51, see paper no. 1. 

The possibility of making a systematic error in applying eq. (14) 
should be considered, since the equation is used three times in the 
comparison: 

1) Calculating the conductivity of the solid rock phase using needle 
probe measurements on a mixture of pulverized rock and water and 
at a known water conductivity. 
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2) Calculating the effective thermal conductivity of the rock from 
the conductivity of the minerals. 

3) The thermal conductivities applied to the minerals in 2) were 
determined by Horai (1971) in an equivalent way as in 1). 

A systematic overestimation of the conductivity by 5% using equation 
(14), as suggested by Horai and Baldridge, would mean the following 
in a comparison equivalent to the one mentioned above: 

1) The measured rock conductivity is underestimated by 5%. 
2) The calculated rock conductivity is overestimated by 5%. 
3) The measured mineral conductivity is underestimated by 5%. 

The total deviation will then be -5%, despite the correction. 

Another possible explanation for the discrepancy is that the error in 
eq. (14) is not constant, but depends both on volume fractions and 
the ratio between the thermal conductivities under consideration. 

Earlier in chapter 3 it has been shown that a thermal contact resis
tance for porous materials must be introduced into the self-consis
tent approximation. The deviation between SCA corrected for soil and 
the mean of Hashin-Shtrikman's bounds is drawn up in figure 11 fora 
2-phase material as a function of the volume fraction of the water 
phase and the ratio between the effective conductivity and the con
ductivity of the water phase. 

In can be seen in figure 11 that the error obtained with equation 
(14) is highly dependent on both volume fraction and on the conducti
vity ratio. The 166 different determinations of the conductivity of 
different minerals, performed by Horai (1971), were made at a porosi
ty of approx. 30-35% for the water-mineral mixture. The figures for 
the porosities of individual samples are no longer available (Ki-iti 
Horai 1988, personal communications). Thus the conductivity of the 
minerals is underestimated by approx. 0-10%, depending on the conduc
tivity ratio between the mineral and water. 

A possible explanation for the discrepancy in Horai and Baldridge's 
(1972b) comparison of thermal conductivity of rock is discussed in 
paper no. 1. 

However, the method discussed in which measurements are made on a 
solid-water mixture, seems to be adequate and reliable if an accurate 
equation is used for the calculation of the solid phase. 
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Figure 11. Deviation between the modified SCA, eq. (20), and the 
mean value of Hashin-Shtrikman's bounds, eq. (14). 
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4. THERMAL PROPERTIES OF ROCKS AND SOILS 

4.1 Different thermal transport mechanisms 

Thermal energy can be transported in earth material by conduction, 
radiation, convection and vapor and water diffusion, see figure 12 
and report no. 3. At ambient temperatures, thermal conduction is ab
solutely dominant (forced convection due to groundwater movements 
disregarded). At higher temperatures and intermediate degrees of sa
turation, vapor diffusion contributes more and more to the effective 
thermal conguctivity of air (Aav=Aa + h·Av' de Vries, 1952). 
At about 60 C, the vapor diffus-ion is of the same size as the 
thermal conductivity of water. At higher temperatures, this means 
that the effective thermal conductivity can be higher at intermediate 
saturation compared to full saturation (see report no. 3 and paper 
no. 1). 

Radiation can be of importance in coarse materials and under rather 
dry conditions. Natural convection can influence the thermal process 
at high temperature gradients. 

Vapor diffusion can also be involved in drastic changes in the 
thermal properties. High temperatures, gradients and thus heat flows, 
are common in buried district heating pipes and electric transmission 
cables. Such conditions in sand induce a moisture movement in the di
rection of falling temperature. This throws the system out of equi
librium and induces a moisture movement in the opposite direction, in 
the direction of least water content. 

1. CONDUCTION IN 
SOLID AND LIQUID 

2. CONDUCTION IN AIR 

3. RADIATION PARTICLE 
TO PARTICLE 

4. VAPOUR DIFFUSION 

5. CONVECTION IN PORE AIR 

Figure 12. Different thermal transport mechanisms, after Johansen 
(1975) 
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If the heat flow and temperature passa critical point, unique for 
every soil type, the moisture movement due to moisture gradient 
cannot compensate for the increased moisture movement under tempera
ture gradient. Thus, the zone nearest the cable/pipe is dried out and 
the thermal conductivity drastically lowered. This can cause a 
thermal breakdown in a buried transmission cable. For additional de
tails, see report no. 3. 

It is possible to investigate the thermal stability of a soil, used 
as backfill, by the probe method. 

4.2 Influence of various characteristics 

Mineral content 

Different mineral distributions can result in totally different 
thermal conductivities of both rock and soil. However, minerals have 
a much higher effect on the thermal conductivity of a rock than on 
the conductivity of soil. The thermal conductivity of some common 
rock forming minerals is shown in table 1. A more complete table can 
be found in report no. 2. As can be seen, quartz has 3-4 times higher 
conductivity than other common minerals. Assuming isotropic and homo
geneous conditions, the thermal conductivity of crystalline rock can 
be calculated from the mineral content with rather high accuracy. 
This is ~hown in paper no. 1 and chapter 3. The geometric mean equa
tion underestimates the thermal conductivity. However, the equation 
can be used as a simple guideline if a multi-phase material can be 
approximated with a 2-phase material of quartz and remaining mine
rals. According to report no. 2, the thermal conductivity of remai
ning minerals is then increased compared to the true value. As a mean 
value, 2.4 W/(m,K) is suggested. 

Table 1. Thermal conductivity of some common rock forming minerals. 
(Hora i, 1971) 

Mineral Conductivity (W/(m,K)) 
Quartz 7.7 
Microcline 2.5 
Plagioclase (dependent on the fraction 1. 9 (mean value) 

of anorth ite) 
Biotite 2.0 
Muscovite 2.3 

Very little has been published on quantitative mineral investigations 
in soil. In order to compile information on this subject, an examina
tion study has been initiated within the project (Abrahamson, 1984). 
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The theory is that the mineral content (primarily the quartz content) 
would differ depending on the grain size. In report no. 3, diagrams 
have been established showing the variations in quartz content with 
grain size for different samples and soil types. No information about 
sand was found and an investigation ensued. Conventional microscope 
technique was used why no result was possible to obtain for particle 
sizes less then fine sand. Results from clay, sand and till have been 
summarized in figure 13. For sand, the grains are not monomineralic 
at grain sizes larger than 1-2 mm. This part of the diagramme shows 
an assumed quartz content of the bedrock. 

CLAY SILT SAND GRAVEL 

I FINE I MEDIUM 1coARSE I FINE IMEDIUM I COARSE I FINE 1MEDIUM 1COARSE I 
0,002 0.006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60 

100~---1-------,1----1----+---+---+----+---+---+-----I 

90-1----i-----'1---1----+__,;:;:::..::;=.__-'-------I-----------I 

80 -1----i-----'1---'-----+-....:....,..-,.:,..:...,_:>.,_---1---------l---,L_--,L_---J 

70 --1----l------i--i--1---+--'....:....,_~~-'-r',._L---+---+---+-----l
'if!. 

· 60 -1-__,L__ ___j__~___J____J____j..,_;.:_.,____j___;.____:____---1 
N 
f-
~ 50 -l----+-----l--~"9'-,L,,C-A,,'-,LA>-...+--\'-~"-c----+---!----1------I 

5 40 t----t---:t::?'Y,77!7;'5~=12.~~2'.'..z:,~/7)~~-;;:::;~~::;::;:=:=;=;±,:;::;::;::::;::-t-------i 
30 t=:~i~9]~~~~~;t}~~t====1=:~:f~~~-~t~;~f~;~j===j20..,.. 

10 ..r,;.~~:J.-----l-----.-.;---1---___;_--...L---+---l---l---l 

0 .L..----'-------'------'----'-----'----'----'---'----'-----' 

Figure 13. Variation ranges of quartz due to the grain size 
fraction. Reference: See report no. 3. 

The quartz content can be approximately calculated from the grain 
size distribution curve and figure 13 or report no. 3. 

Temperature 

The thermal conductivity of crystalline rock decreases with increa
sing temperature, approximately 10%/100°C. The thermal capacity in
creases approximately by 10% at a tempeature increase of 100°c. 
More exact values can be obtained from report no. 2, different hand
books or a review by Heuze (1983). 

In water-saturated soil or porous rock, a temperature drop below o0 c 
results in totally different thermal properties. This is due to the 
different properties of water and ice as can be seen in table 2. 

33 



34 

Table 2. Physical properties of water and ice. 

"'-.., "'-ice c.., cice Q.., Qice 

W/(m,K) W/(m,K) MJ/(m3 ,K) MJ/(m3 ,K) MJ/m3 kg/m3 kg/m3 

0.57 2. 1 4. 16 2.2 333.5 1000 917 

However, especially in fine grained soils, all water does not freeze 
at o0 c. The amount of unfrozen water at a certain temperature below 
o0 c is related to the water retention capacity (pF-curve) of the 
soil. An attempt to relate the unfrozen water at different tempera
tures indifferent soil types is made in report no. 3. 

The thermal capacity (C) and the latent heat of fusion (1) can be 
calculated from 

C = gd·[cg+c..,·wu+cice(w-wu)] (23) 

= gd·3.335·105 •(öwu/öT)dT (24) 

C = thermal capacity, J/(m3 ,K) 
C = thermal capacity, J/(Kg,K) (g = grain, w = water) 
.., = water ratio 
wu = unfrozen water ratio 
Qd = dry density, kg/m3 

1 = latent heat of fusion, J/m3 

(öwu/öT) = change in unfrozen water ratio due to temperature 

Porosity and pressure 

The porosity of a crystalline rock is low, in general, less than 1%. 
A large part of the pore space is in the form of micro fissures. 
Walsh and Decker (1966) found experimentally a very small pressure 
dependence on the thermal conductivity provided the rock sample was 
water-saturated. In dry rock, however, a rather strong pressure de
pendence was observed. The work shows how important it is to saturate 
samples with water before thermal conductivity measurements are 
carried out. 

Walsh and Decker (1966) suggested that the influence of micro 
fissures on thermal conductivity of crystalline rock could be cal
culated using the lower limit of Hashin and Shtrikman's (1962) 
bounds, see chapter 3. 

Schärli and Rybach (1984) verified this by measurements and cal
culation on five samples under dry and water-saturated conditions. 
Schärli and Rybach found very good relative agreement, while the ab-
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solute values had a lower accuracy. At as low porosities as 0.8%, a 
decrease in thermal conductivity of 25% was found in the dry $tate 
compared with the water-saturated state. They also suggested the fol
lowing expression to calculate the porosity (n) from measurements in 
the dry (Ädry) and water-saturated state (Äsat): 

Äsat -Ädryn = 8 · 
Ä 'Ä 

(25) 
sat dry 

The calculated porosity had an accuracy of about 10%. 

The thermal conductivity of soils decreases with increased porosity. 
The influence on a water-saturated soil can be approximately cal
culated from the geometric mean equation as: 

(26) 

The affect of porosity on the thermal capacity can be calculated from 
eq. (23). 

Degree of water-saturation 

The influence of water on the thermal conductivity of crystalline 
rock has been treated under "porosity and pressure". 

The influence of water on the thermal properties of soil is high. 
Adding a small amount of water toa dry soil increases the thermal 
transport capacity rapidly. This is due toa strongly improved 
thermal grain contact since the water retention capacity is high at 
the grain contact (small pares) and water isa 20 times better con
ductor than air. 

Above the ground water table, the water retention capacity of the 
soil controls the water content at equilibrium. Since the groundwater 
table fluctuates, the thermal properties of a special location can 
vary sharply over the year, depending on soil type and changes in 
water content and temperature. More information is available in 
report no. 3. 

Anisotropy 

A rock is isotropic if it has the same properties in all directions. 
In an anisotropic medium, the isoterms are expected to be elliptical. 
The mean conductivity in an anisotropic two-dimensional medium is 
(ÄxÄy)o.s (Huisman, 1972) where Äx and Ä are the conductivi-
ties in the principal directions, see figufe 14. 
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Kappelmeyer and Haenel (1974) suggested the following expression for 
an optional angle, ~: 

2~ = ~ 
X 

·cos ~ + ~ y •sin2 
~ (27) 

If the material is extremely anisotropic, the conductivity parallel 
and perpendicular to the different planes can be calculated from the 
arithmetic and harmonic mean, respectively (see report no. 2). 

y y 

ISOTHERM 
A.1 

X 
X 

>-.2 

Figure 14. Thermal conductivity of an anisotropic medium. 

4.3 Representative elementary volume 

In a determination of the thermal conductivity, it may be of interest 
to know if the volume used for determination is representative of the 
whole rock mass. This is usually known as estimating the representa
tive elementary volume. REV is defined as the elementary volume whose 
properties are unchanged when the volume is slightly increased. A REV 
of rock must contain enough grains to yield a mean value with same 
statistical certainty, see figure 15. In normally grained rockor a 
fine or medium grained soil, a volume of one or a few cm 3 would be 
enough to guarantee a macroscopically homogeneous sample. 

>
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w 
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LOG ( SIZE OF AVERAGING VOLUME ) 

Figure 15. The thermal conductivity versus average volume. 
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However, the REV can be of different scale. In rock, for instance, 
cracks always occur. If local cracks are also included, the REV may 
have to increase to the volume of a cube with a side of about 10 m, 
depending on the crack pattern. In a larger scale, the regional crack 
pattern influences the thermal conductivity. 

4.4 Thermal properties of rocks and soils 

Rocks can be divided inta different groups. For instance, they can be 
classified according to mineral content or degree of metamorphosis. 
In this work we have followed the classification used by the Swedish 
Geological Survey. A summary of the Swedish bedrock is found in 
report no. 2. 

A general survey of classification and structure of soil is available 
1n report no. 3. 

Crystalline rock 

The thermal conductivities of different rock types have been 
determined in report no. 3 More than 4000 measured and calculated 
conductivity values form the basis of an extensive statistical study. 
The main part of the thermal conductivities has been calculated based 
on the mineral content, determined by modal analysis by applying the 
mean of Hashin-Shtrikman's bounds, eq. (14) in chapter 3. Together 
with the self-consistent approximation, eq. (14) is evaluated in 
paper no. 1. For rock material, eq. (14) seems to give relaible 
results. 
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THERMAL CONDUCTIVITY, W/( mK) 

Figure 16. Frequency function of the thermal conductivity of 
crystalline rock in Sweden. 
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A statistical method was chosen with the requirement fora reliable 
statement of the probability of future observations of thermal con
ductivities. At least 90% of future thermal conductivity observations 
shall be contained in the range (a, b) with 95% confidence. 

Two different methods were used to determine tolerance intervals. The 
main method used is based on the assumption of log normal distribu
tion of the thermal conductivities, which is true for most cases. The 
other demands only a continuous distribution, but a minimum of 45 ob
servations are needed (distribution-free method). Figure 16 illustra
tes the frequency function of the whole material. Table 3 shows the 
result of the statistical study. 

Table 3. Mean values and intervals of the thermal conductivity of 
crystalline rocks. 

90% of the distri
bution with 95% 
confidence is 

Rock type Number Mean Stand. greater within the log-normal 
of obs value dev. than interval distr. 

Gran i te 848 3.47 0.380 2.95 2.85-4.15 No 
Granodiorite 255 3.34 0.292 2.95 2.85-3.85 Yes 
Tonalite 171 3. 16 0.269 2.80 2.70-3.65 Yes 
Aplite,pegmatite 44 3.31 0.477 2.60 2.45-4.35 Yes 
mm 
Quartzdiorite 122 2.87 0.227 2.55 2.50-3.30 Yes 
Syenite,diorite 188 2.67 0.305 2.25 2.15-3.25 Yes 
mm 
Porphyry 95 3.55 0.463 2.75 2.65-4.50 (Yes) 
Porphyrite 59 2.54 0.468 1.80 1.70-3.60 (Yes) 
Ryolite,dacite 119 3.37 0.397 2.80 2.70-4.20 Yes 
Trachyte,basalt 70 2.83 0.347 2.35 2.25-3.55 Yes 
m m 
Quartzite 32 6.62 0.628 5.50 5.35-8.10 (Yes) 
0ther quartzite 272 4.65 0.681 3.75 3.55-6.00 Yes 
0ther metamorphic 
sediment 122 3.58 0.488 2.90 2.75-4.55 Yes 
Metamorph.sed. 
unspecified 192 3.54 0.699 2.65 2.45-4.90 Yes 
Metamorph. basic 
rocks 184 2.56 0.309 2.15 2.05-3.15 Yes 
Gneiss, unspec. 227 3.47 0.465 2.85 2.70-4.40 Yes 
Leptite, leptite 
gneiss 726 3.58 0.603 2.8 2.65-4.70 Yes 
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As shown in table 3 metamorphic rocks have also been included. 

Metamorphic rock cannot, in general, be regarded as homogeneous and 
isotropic, as assumed by the theoretical method used (eq. (14)). For 
want of anything better, the values are included. Since, in several 
cases, the volume used for modal analysis of the mineral content is 
smaller than the actual REV, a larger tolerance interval has probably 
been estimated compared to reality. 

The manority of crystalline rocks in Sweden is granite-granodiorite 
and different types of gneiss. The major part of these groups hasa 
mean conductivity of 3.5 W/(m,K), which normally (90/95) also exceeds 
a value just below 3 W/(m,K). 

The mean value of all samples is 3.45 W/(m,K). With 95% confidence 
90% of the population is greater than 2.6 W/(m,K) and within the 
range 2.45-4.9 W/(m,K) (distribution-free method). 

Sedimentary rock 

No experimental determinations have been made on sedimentary rock in 
this work. Large variations can be obtained depending on the porosity 
of the rock. Table 4 shows values of the thermal properties cal
culated on assumed porosity and mineral content. The shale can be 
very anisotropic with a ratio of about 2 between the conductivity of 
the two main directions. 

Table 4. Approximate thermal properties of water-saturated sedimen
tary rocks. 

Rock type "- (W/(m,K) c(J/(kg/K)) 

Sandstone (Mesozoic) 2.3-4.5 2000-950 
Sandstone (Cambro-silur) 4.0-6.0 1000-900 
Sandstone (Pre-cambrium) 4.0-6.5 1000-850 
Shale (Mesozoic) 1.5-3.0 2200-1100 
Shale (Cambro-silur) 2.0-3.5 1600-950 
Limestone (Mesozoic) 1. 5-2 .8 2200-950 
Limestone (Cambro-silur) 2.8-3.3 1150-850 

Soil 

Report no. 3 presentsover 900 field and laboratory measurements on 
different soils. The measurements and other related properties such 
as water content, density and grain distribution are put in a data 
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base. The measurements have been used to create intervals for diffe
rent soils. Two theoretical models have been compared and correlated 
to the measurements (for the second, see paper no. 1). In general, 
good agreement was achieved. 

A guide with diagrams for determining thermal properties is found at 
the end of report no. 3. The diagrams are based on Johansen's (1975) 
method but correlated to the actual measurements. A PC-programme is 
under development for computing thermal properties based on the new 
method described in paper no. 1. 

As a short guideline, table 5 has been compiled to estimate the 
thermal properties of soil. The values in the frozen state are 
assumed to represent totally frozen soil with no unfrozen water. 

Table 5. Guideline of thermal properties of soil. Values put in 
parenthesis are more common. 

Soil Thermal conductivity Thermal capacity Latent 
W/(m,K) J/(m3 K) heat 

Unfrozen Frozen Unfrozen Frozen J/m3 

106
X 108 

X 

Clay with high 0.85-1. 1 2.0-2.2 3.0-3.6 2.0 2.1-2.5 
clay content 
Dry crust clay 1.1-1.4 1.7-2.3 2.6-3.0 1. 7-2 .0 1. 1-1. 6 
ditto 
Si lty clay/ 1.1-1.5 2.3-2.8 2.9-3.3 2.0 1.5-2.0 
si lt layer 
Dry crust clay 1. 2-1. 6 1.9-2.9 2.5-3.0 1.7-2.0 1.1-1.6 
ditto 
Si 1t 1.2-2.4 2.3-3.2 2.4-3.3 2.0 0.8-2.0 
Sand, gravel 1. 5-2 .6 2.7-3.3 2.5-3.2 2.0 0.8-1.7 
below gw-table (1.6-2.0) (2.8-3.0) (2. 9) ( 2 .0) (1. 3-1. 6) 
Sand, gravel 0.4-1.1 0.4-1.0 1.2-1.7 1.1-1.6 0. 1-0. 3 
above gw-table (0.7-0.9) (0.8-0.9) ( 1. 4) (1. 2) (0.2) 
Ti 11 below 1.5-2.5 2.3-2.7 2.2-3.0 2.0 0.3-1.5 
gw-table 
Sandy till 0.6-1.8 0.5-1.6 1.3-1.9 1.2-1.5 0.1-0.8 
above gw-table 
Peat below 0.6 1 . 7 4.0 2.0 3.1-3.2 
gw-table 
Peat above 0.2-0.5 0.4-1.5 0.7-3.2 0.5-1.7 0.6-2.4 
gw-table 
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From the geotechnical data base at the Swedish Geotechnical Institu
te, (SGI) more than 6500 values of density and water ratios of clay 
have been used to calculate mean values and statistical regions of 
thermal conductivity in 10 municipalities on the west coast of 
Sweden. The geometric mean equation (eq. 15) has been used. Samples 
from inclined terrain are overrepresented in the investigation. The 
statistical intervals have been made assuming anormal distributed 
density. The result is shown in table 6. More detailed information is 
avai lable in the appendix t_o report no. 3 

Tabl• 6. Calculated thermal conductivity of water-saturated clay 
based on SGI:s gep data base. The interval is calculated 
assuming anormal distributed density with 95% confidence. 

Thermal conductivity (W/(m,K)) 
Municipal ity Mean value Interval 

Ale 1 .03 0.83-1.26 
Färgelanda 1. 19 0.98-1.42 
Kungälv 1 . 10 0.81-1.43 
Lerum 1 . 14 0.89-1.43 
Lilla Edet 1.08 0.85-1.33 
Lysek i 1 1. 22 0.88-1.63 
Mark 1. 30 0.98-1.70 
Munkedal 1 . 11 0.80-1.49 
Partille 1. 01 0.79-1.25 
Uddevalla 1 . 11 0.87-1.39 

Total 1. 10 0.85-1.39 
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5. C0NCLUSI0NS 

Equipment for the analysis of thermal conductivity has been develo
ped, including a data acquisition system. Both the single-probe and 
the multi-probe method can be readily used in soft materials and 
yield reliable results. The multi-probe method, with the theory of 
the infinite line source, also yields good results for thermal diffu
sivity, if the distance between the probes can be accurately 
determined. A good determination of the thermal diffusivity by the 
single-probe method, in most cases requires the application of a more 
complicated theory, which takes into account the thermal properties 
of the probe and the contact resistance. 

However, if a reliable determination of the thermal conductivity is 
to be made, it is important to be aware of a number of potential 
sources of errors. It is not always sufficient to use a probe with a 
length-diameter ratio of 30, as suggested earlier. The length of the 
probe is more important than its diameter in preventing axial-errors. 
A length-diameter ratio of about 100 may be necessary for measure
ments in rock, especially in the presence of a contact resistance. A 
formula is suggested to avoid axial-flow errors. It is developed from 
the approach of Blackwell (1956). Based on the principle of superpo
sition a formula is developed related toa minimum sample size. 

This paper also presents a new approach toa theoretical method for 
determining thermal conductivity of rocks and soils. The self
consistent approximation has been successfully applied to c1·ystalline 
rock. In calculations of soils and sedimentary rocks, it was necessa
ry to introduce a contact resistance between the mineral grains. Good 
agreement with measured values was obtained for totally different 
saturating fluids; air, oil, water and ice. 

It is also concluded that the use of the mean value of Hashin and 
Shtrikman's bounds to compute the solid phase conductivity from 
needle probe measurements on mixtures of pulverized solids and water 
may introduce large errors. However, the same equation seems to give 
reliable results for the thermal conductivity of crystalline rock, 
calculated from the mineral content. 

The deviation between the thermal conductivities calculated by the 
modified self-consistent approximation and the geometric mean equa
tion is very small for water-saturated soil. Thus, the simple geome
tric mean equation can be applied to soils in the water-saturated 
state. The equation underestimates the thermal conductivity of rock. 
However, the equation can be used to approximate the thermal conduc
tivity of rock from the quartz content. The thermal conductivity of 
the remaining mineral content must than be increased in order to com
pensate for the underestimation. 
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On the basis of extensive statistical studies and the self-cronsistent 
approximation, it is possible to perform reliable calculations of the 
thermal properties of both rocks and soils. From the study it is also 
possible to draw conclusions as to the thermal properties, solely 
based on rock type or soil type. 
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4. FLERSONDSMETOD 

4.1 Mätförfarande 

En värmegenererande sond och en eller flera temperaturregistrerande 
sonder trycks parallellt ner i jorden på ett bestämt c/c-avstånd. 
Lämpligt avstånd är beroende av omgivande mediums värmekonduktivitet 
samt av värmesondens dimensioner. Parallellorienteringen av 
sonderna vid nedpressningen sker med en rigg. En konstant effekt 

påkppplas vid tiden t = 0. ökningen av temperaturen med tiden i 
den omgivande jorden registreras med hjälp av temperatursonderna 
som är placerade på halva värmesondens djup för undvikande av 

randeffekter (Fig. 4.1). Metoden har även använts i berg med 

tillfredsställande resultat (Landström et al., 1979). 

. . , 
?cwer-supply'--------

Tempercture-
1 hme data -------~ 

\'= = $ =E ~ E" 

I E'
..a'. Ternperoture measuring Reference temperoture measuring probe 

1 o: probes ( measurement af a potentiell dody 

temperoture wove) , iemperoture gauge 
+ 

Heatgenerating probe --

0 06-0 08 m 

Figur 4.1 Flersondsmetoden. 

God kontakt mellan värmestaven och omgivningen eftersträvas för att 
minimera kontaktmotstånden, som annars kan påverka mätningarna. 

För att undvika påverkan av den dagliga temperaturvågen i marken 
utnyttjas en referenstemperaturgivare, som nedpressas till samma djup 
som de övriga mätsonderna (Fig. 4.1). Om en temperaturskillnad re

gistreras med referenstemperaturgivaren under försökets gång, korri
geras de övriga mätsonderna för detta. 

Vid användande av metoden laboratorium minskas de figur 4.1 
använda dimensionerna. 
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4.2 Teori - Flersondsmetod 

Teorin till flersondsmetoden gäller under vissa förutsättningar 

(Carslaw and Jaeger, 1959): 

* En kontinuerlig, oändligt lång och smal, linjär värmekälla 

* En radiell en-dimensionell värmeström ut från linjekällan. 

* En konstant avgiven värmeeffekt q. 

* En homogen temperaturfördelning innan försökets början. 

Ett omgivande medium som är homogent och isotropt.* 

bilaga 1 härleds ekvation 4.1 från den allmänna värmelednings

ekvationen. 

Om värmen börjar produceras vid t O kommer temperaturen T vid 

tiden t på avståndet ratt vara: 

. "' -x 
T = _q_ f _e- dx ( 4. 1 ) 

41r\ X 
u 

där 

r2 
U = 4Kt 
q stavens effektutveckling per längdenhet, W/m 

\ värmekonduktiviteten, W/m 0 c 
K = värmediffusiviteten, m2/s 

r radiella avståndet värmekälla-temperaturgivare, m 

Exponentialintegralen kan skrivas: 

(4.2) 

där 

y = Eulers konstant 0.5772156649 ..... 

Då erhålles temperaturen 
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q 4Kt (-1 )n(r2/4Kt)n)T = - (ln - - y -
00 

E (4.3)
4rrA r2 n=j n•n. 

r2 
Ekvation (4.3) är giltig för alla 4Kt· 

Vid små u, dvs då r är litet och/eller tär stort kan (4.3) för

enklas till 

T = _q_ (ln 4Kt - y) (4.4)4rrA 

Om tempe~aturen vid två tider subtraheras från varandra erhålles: 

T(t2) - T(t1) = 4;A (ln tz - Y -lnt1 +y) • 

• A q ln -
tz 

( 4. 5)4rr(T(t2) - T(t1)) t1 

Som ses i (4.4) och (4.5) kommer en plottning av temperaturen mot 
tiden på ett semi-log papper att resultera en rät linje. 

Vid flersondsmetoden ärr emellertid så pass stort att resttermen i 

(4.3) ej kan försummas med rimliga mättider, varför förenklingen 
enligt (4.4) och (4.5) ej kan användas. Fig. 4.2 visar schematiskt 
tid-temperaturkurvan vid flersondsmetoden. 

Temperature 
•c 

1 

5.01 

I4.0 

I 

I 

lOrI 

I 

'-'V'----+--'----+---+--+---<--+--+--i- Tirne s 
N .r:-- V, c,,. -.J CXl 
0 
0 
0 g 8 8 8 8 

Figur 4.2 Tid-temperaturkurva med flersondsmetoden i lera plottat 
på semi-logpapper, r = 0.08 m, q = 119.8 W/m. Den räta 
linjen åskådliggör när ett linjärt förhållande kan 

tänkas börja inträda. 
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Den metod som använts för att beräkna värden på konduktivitet och 
diffusivitet från uppmätta temperaturer och tider bygger på uttrycket. 

(4.1) ovan. Värden på A och K erhålls genom att bestämma minimum för 
funktionen f(T, A, K, t) enligt nedan. 

f(T, A, K, t) (4.6) 

(I bilaga 2 benämnes ekv (4.6) med (1).) 

Tobs är de uppmätta värdena på temperaturerna T1, T2, ... efter 
tiderna t 

1
, t 2, ..• När ski 11 naden är minimerad, dvs när den uppmätta 

temperaturen överensstämmer med den beräknade, har en så god anpass
ning som möjligt skett och värden på A och K erhållits. En utförlig 

redogörelse av beräkningsmetoden ges i bilaga 2. 

För att·kontrollera det program för beräkning av konduktivitet och 
diffusivitet ur ett uppmätt tid-temperaturförhållande som beskrivits 
i bilaga 2 har ett finita elementprogram använts. Indata i detta 
program (Axelsson et al., 1975) utgörs av konduktivitet, densitet och 
specifik värmekapacitet. Resultaten fås ut i form av temperaturer och 

tider. Om dessa resultat används som indata till det konstruerade 
programmet bör som resultat fås de indata som gavs i FEM-beräkning-

1arna. Den teoretiska förutsättningen om en infinitesimal värmekälla 
har approximerats med en sond av 1 mm diameter. Resultatet på konduk
tiviteten och diffusiviteten vid en sådan kontroll avvek med <0.5% 
från de indata som gavs i FEM-beräkningarna. Då beräkning med finita 

element ej är någon exakt metod, utan en numerisk sådan, är detta en 
fullt tillräcklig noggrannhet. 

4.3 Längd-diameter-förhållande och inverkan av sondmaterial 

Teorin vid flersondsmetoden gäller under vissa förutsättningar (se 
ovan). Punkterna som behandlar en oändligt lång och tunn värmekälla 

samt den som behandlar en radiell en-dimensionell värmeström kan av 
praktiska skäl ej uppfyllas för en sond. Frågeställningen är vilka 

approximationer som kan tillåtas av dessa förutsättningar för att 
påverkan på mätresultaten skall vara minimal. För att undersöka den 
påverkan en ändligt lång ledare med en viss utbredning i radiell led 
har på mätresultaten har även här ett finit elementprogram använts. 
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Värmesonden är ofta en betydligt bättre ledare än omgivningen 

medan den volymetriska värmekapaciteten för sonden ligger inom 

samma storleksordning som den för omgivningen. Detta ger ~pphov 
till att den uppmätta temperaturen på ett visst radiellt avstånd 

från sonden är högre samt i viss mån följer ett annat förlopp än 
den skulle gjort för en linjekälla. 

Som framgår av figur 4.3 fås först en snabb temperaturhöjning för 
värmesonden med en viss utbredning, varefter temperaturkurvan för 
denna tenderar att närma sig den för linjekällan. Då det är 

temperatur-tid-kurvans lutning som är avgörande för den framräk
nade storleken på Aoch den samt absolutnivån av temperaturen 

påverkar K, kommer en felaktig värmekonduktivitet och diffusi
vitet att uppmätas. Hur stor temperaturförhöjningen blir och hur 
förloppet ser ut beror av förhållandet mellan värmesondradie och 
mätpunktsradie samt av förhållandet mellan materialegenskaperna 

för sond och omgivning. 

Ett värde på kvoten pcsond/pcmark av ungefär 1 samt ett minskande 

förhållande för Asond/Amark resp för rsond/rmätpunkt ger upphov 
till en minskad temperaturavvikelse (figur 4.3) med bättre upp
mätta värden på K och Asom följd. Förhållandena föreslås ligga 
inom nedanstående ungefärliga ramar 

rsond/rmätpunkt < O. 15 

o. 7 < pcsond/pcmark < 1·3 

Dessa är dock beroende av varandra, varför verkan av ett ej 

uppfyllt förhållande i viss mån kan kompenseras av de två övriga. 

Ett lägre Asond än det ovan nämnda bör eftersträvas. Se även 
kapitel 5.3. 

Även det tidsintervall som mätningen görs inom påverkar beräk
ningsresultaten. Detta behandlas inom avsnittet mättider. 
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TEMPERATUR r•ct 

1.2 

1.1 

l.O 

0. 9 

0.8 

0 7 

06 

0. S 

o., 

0.3 

0.2 

0.1 

60 100 200 300 soo 1000 2000 

Figur·4.3 Temperaturen på 0.02 m c/c-avstånd från en värmesond enligt 

Femtemp. Den högre temperaturen orsakas av en bra värme

ledande sond med 0.007 m radie och den lägre av en linje
källa (r = 0.0005 m). Vid ungefär 500 s är differensen 
i detta fall störst för att sedan minska. 

~-'~P-~'°--60~·-~'° mm 

I 

1740J 

Figur 4.4 Avböjningen av isotermerna i värmesondens ändområde 
vid flersondsmetoden. Endast 0.3 m i vardera änden av 

den 1.2 m långa sonden (~ 0.014 m) påverkades dock av 
detta. På ett radiellt avstånd från sonden av 0.06-0.08 m 

var situationen i stort sett densamma. 
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Om en tre-dimensionell modell för en ändlig värmesond används 

sker påverkan förutom av den ovan omtalade bättre ledningen i 
radiell led, även av en bättre ledning i axiell led i sonden. 
Denna ledning i axiell led samt den påverkan på temperaturfältet 
som fås av den temperaturopåverkade jorden ovan och under son

den, orsakar en avböjning av temperaturfältet i sondens ändom

råden (Fig. 4.4). Dvs isotermernas normaler avviker från den 
radiella riktningen i dessa områden och ger upphov till en lägre 
temperatur än vad som skulle varit fallet om en oändligt lång 

värmesond använts. Effekten av detta torde vara att en högre 
konduktivitet än den verkliga erhålles eftersom en lägre tem
peraturökning än den teoretiska uppmäts. 

Vid sådana tredimensionella försök med finita elementprogram i 
lera påvisades ingen påverkan på temperaturen jämfört med det 

radialsymmetriska fallet, vid använda sonddiametrar, sondläng
der, r-avstånd samt mättider (~ 2h). Sonddiametern 0.014 m, 
sondlängden 1.2 m och r-avstånden 0.06-0.08 m användes. En 

opåverkad mittzon kunde i stället uppvisas som var ca 0.5-0.6 m 
lång (Fig. 4.4). Detta innebär att sondlängden i lera kan minskas 
med motsvarande utan att temperaturen påverkas av de övre och 

nedre ränderna. Längddiameterförhållandet blir för det senare 

fallet följande; L/dvärmesond = 45 resp L/dmätpunkt = 5. 

4.4 Felbestämning av r-avstånd 

Vid flersondsmetoden kan det vara svårt att exakt bestämma 

avståndet mellan värmesonden och temperatursonden vid mätpunk
ten, dvs på halva värmesondens djup. Det är främst diffusivi
teten som är känslig för ett felaktigt r-avstånd och eftersom r 
är i kvadrat i ekvationerna får detta stor inverkan om inte en 

noggrann bestämning görs. Speciellt gäller detta vid små r

avstånd där ett absolut fel i r-bestämningen ger ett stort 
procentuellt fel. Alltför stora r-avstånd kan emellertid inte 
heller användas, eftersom temperaturhöjningen per tidsenhet 

minskar med kvadraten på radien, vilket ställer mycket stora 
krav på temperaturupplösningen. En felbestämning av r med 10% 
resulterar i en felbestämning av diffusiviteten med ca 20% medan 
konduktiviteten endast påverkas obetydligt. 
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För att bättre bestämma r-avståndet kan en rigg användas i 

vilken sonderna får löpa parallellt vid nedpressandet i marken/ 
provet. Om flera temperatursonder används kan ett medelvärde för 
mätvärdena på diffusiviteten tas och felet nedbringas till ett 
minimum (Fig. 4.5). 

X 

Antag.el lä.ge för vä.rmesond ~~ 
Verkligt loge for varmesond~ Temperaturgivare 

Figur 4.5 Figuren visar en felaktigt nedpressad värmesond, 

vilket ger utslag på mätvärdena. Felet kan kompen
seras i viss mån genom uppställningen med flera 
temperaturgivare. 

4.5 Mättid 

kapitlet "Teori" finns den serieutvecklade ekvation beskriven 
soITT används vid beräkningarna. Den gäller för alla tider och r
avstånd. För "korta" tider och "stora" r-avstånd blir kvoten 
r 2/4Kt i ekv (4.3) emellertid stor och ett stort antal termer 

serieutvecklingen måste tas med. Dessutom blir temperaturhöj
ningen i sådana fall relativt liten, varför absolutfel i tempe

raturbestämningen får en relativt stor inverkan. 

I kapitlet 4.3 nämns värmesondens materialegenskapers påverkan 
på mätresultaten för vissa tidsintervall. Denna påverkan är 
störst vid korta tider, små r-avstånd och starkt avvikande 
värmetekniska egenskaper mellan mark och sond. Förhållandet 

rsond/rmätpunkt bör vara mindre än 0.15 för att påverkan av 
avvikande sondmaterial skall vara acceptabel. Vid ett tillräck
ligt litet förhållande gäller ekvationen för alla tider. 
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5 1-SONDSMETOD 

5.1 Mätförfarande 

Sonden innehåller både en värmespiral och en temperaturgivare. 

Temperaturgivaren sitter på halva sondens längd för att undvika 
randeffekter. Sonden pressas ner i jorden och sedan värmeeffek
ten tillförts registreras temperaturutvecklingen med tiden. 
Korrektion för en eventuell värmevåg görs på samma sätt som med 
fl {rsondsmetoden. Dimensionerna på sonden beror av i vilket 
syfte den skall användas, ~ill in-situ mätning eller till labo
ratoriemätning. Fig. 5.1, 5.2 och 5.3. Sonden skall dock ha ett 
så stort längd/diameter-förhållande som möjligt. 

5.2 Teori 

Den huvudsakligen använda ekvationen vid 1-sondsmetoden är 

densamma (ekv (4.3)) som tidigare har beskrivits i avsnittet om 
flersondsmetoden. Ekvationen gäller under de förutsättningar som 
beskrivits i kap. 4.2. Det är här emellertid möjligt att använda 
sig av den förenklade ekv (4.5), under förutsättning att radien 

på sonden är liten. Radien bör vara liten för att "resttermen" i 
ekv (4.3) skall vara försumbar. Ekvationen tar ej hänsyn till 
sondens materialegenskaper, varför en bestämning av värmediffu
siviteten ej är möjlig. 

(4.5) 

Av ekv (4.5) framgår att en plottning av temperatur mot tid på 
ett semi-log papper resulterar i en rät linje (Fig. 5.4). Värme
ledningsförmågan kan därefter bestämmas genom räkning för hand 

eller med hjälp av linjär regression. Beräkningen inrymmer vissa 
faromoment, då det kan vara svårt att se var den räta linjen 
inträder på kurvan. I figur 5.4 bildar de uppmätta värdena 
nästan omedelbart en rät linje, vilket beror av en mycket liten 

sondradie. 
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Figur 5.1 Värmekonduktivitetssond för laboratoriebruk. 
-4

0sond = 9·10 m. 

Figur 5.2 Värmekonduktivitetssond för fältbruk. Avsedd för mätning 

ner till ca 40 m djup i gynnsamma fall. 
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~50 mm 

~1 mm t= ==;:::::========I 

Tempemto,g;y,cv 

Vårmespiral i hela 
sondröret 

Figur 5.3 Värmekonduktivitetssond för laboratoriebruk. (skiss) 

Temp 'C 
5 

3 

2 

0 J-~----------~----~ 
20 30 so 70 100 2 00 Tid ( sek) 

Figur 5.4 Tid-temperaturkurva på semi-log papper. 

0sond = 0.001 m. 
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Blackwell (1954) har utarbetat en ekvation som tar hänsyn till 

både materialet i sonden och ev kontaktmotstånd (ekv 5.1). 
Ekvationen bör under givna förutsättningar tämligen exakt be
skriva verkligheten. A och K för marken samt överledningsförmågan 

(H) kan bestämmas om sondens värmetekniska egenskaper är väl 
kända. Om en god bestämning av K skall kunna göras bör tempera
turgivaren vara placerad nära sondytan så att en tillräckligt 
snabb respons av temperaturutvecklingen av materialet utanför 
sonden erhålles. 

(5 .1) 

där 

värmekonduktiviteten för marken; W/m 0 c 
K = värmediffusiviteten för marken; m2/s 

T sondens temperatur; 0 c 
q tillförd effekt per meter sond; W/m 
m sondens massa per längdenhet; kg/m 

C sondens specifika värmekapacitet; J/kg 0 c 
r sondens radie; m 
H överledningsförmågan vid sondytan; W/m2 0 c 
t tid; s 
u integrationsvariabel 

a = mc/11r 

p 

R 

J.(-) är Besselfunktionen av 1:a slaget och i:te ordningen.
1 

Yi(-) är Besselfunktionen av 2:a slaget och i :te ordningen. 

Ekvation (5.1) gäller under följande förutsättningar för en 

ihålig sond av perfekt termiskt ledande material. 

* Initialtemperatur av o0 c (eg. en nollnivå). 

* Konstant effekttillförsel. 

* Kontaktmotstånd på gränsen mellan sonden och yttre medium. 
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De två första punkterna är gemensamma för samtliga sondmetoder. 
Becket al. 1971 säger sig ha funnit väldigt liten ski!lnad i 

arbetssätt för ihåliga sonder jämfört med solida och menar 
därför att valet mellan dessa i första hand får styras av vad 

som är praktiskt tilllämpbart. 

Uttrycket (5.1) har också lösts approximativt av Blackwell 

(1954) och han har därvid presenterat både en långtidslösning 
oph en korttidslösning. För att korttidslösningen skall gälla 
måste emellertid r2/K <<t För en sond med tex 0.004 m 

. max -7 2 2 
diameter i en lera med K = 10 m /s erhålles r /K = 40 s <<tmax 
Detta ställer mycket höga krav på försöksutrustningen, varför 
den ej kan anses vara praktiskt tillämpbar. Dessutom har Crowe 
et al .(1963) enligt Beck (1971) funnit att felet i det med 
korttidslösningen bestämda övergångsmotståndet är mycket stort 

50%). Långtidslösningen kan skrivas på formen: 

T = A•ln(t) + B + (1/t)(C•ln(t) + D) (5.2) 
där 

A = _q_
41TA 

B = 4;" (ln(4K/r2) - y + (2>./rH)) 

2 
C = _q_. _;::__ ( 1 - ~)

4TI>- 2K r>. 

2 
D = _q_ r (( 1 _ aK) (ln(4~) _ y) + 1 _ 2aK)

41T1. r>. r r2H 

där y = Eulers konstant. 

Om 1/t-ledet negligeras, dvs om r 2/Kt är tillräckligt litet, 

erhå11 es 

T = A ln(t) + B (5.3) 

Jämför ekv (5.3) med ekv (4.4) och (4.5). Beräkning av>. utförs 

i detta fall på samma sätt som med ekv (4.5) som beskrivits i 
kap. 4. 
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Uttömmande matematiska belägg av ekv (5.2) ovan har ej utförts. 

Däremot har jämförelser mellan ekv (5.2) och numerisk integra
tion av ekv (5.1) gjorts med goda resultat (Blackwell, 1954). 

Eky (5.2) gäller under förutsättning att diametern på sonden är 
liten samt att_mättiden är lång, dvs r 2/Kt skall vara litet i 
förhållande till resten av uttrycket, eftersom endast 1/t-termen 
är medtagen. (Fig. 5.5). 

r2 
TTff 

0,28 

0,24 

0,20 

0, 16 

0,12 

0,08 

0,04 

12.Xl 1800 2LOO 3000 3600 Tid (sek) 

Figur 5.5 Figuren visar storleken på termen r 2/4Kt vid olika 
tider och sonddiametrar vid ett konstant K = 2.2·10-7 m2/s. 

Kristiansen (1978) har numeriskt löst ekv (5.1) samt konstruerat 

ett dataprogram ur vilket A, K och H kan lösas ur ett givet tid
temperaturförhållande med hjälp av ekv (5.1). Denna lösning är 
troligen den som efterliknar verkligheten bäst av de ovannämnda. 

Möjlighet finns även att använda sig av numeriska metoder (exem
pelvis finita element) för bestämning av konduktivitet och 

diffusivitet ur ett uppmätt tid-temperatur-förhållande. Ett 
sådant program, där även värmekonduktiviteten i sonden samt 
temperaturgivarens placering är medtagna, är under utveckling 

vid CTH. Med detta program bör mättiderna kunna minskas betyd

ligt, även för sonder med relativt stor diameter. 
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BILAGA I 

HARLEDNING AV EKVATIONEN FöR FLERSONDSMETODEN 

Allmän värmekonduktivitetsekvation 

( 1) 

t tid ( s) 

T temperatur (0 c) 
K = termisk diffusivitet (m2/s) 

x, y, z = koordinater i rummet 

Vid övergång till cylindriska koordinater erhålles: 

aT (2)af 

Bestämning av termiska konstanter ur ett sondförsök är egentligen ett 

tvådimensionellt problem. På grund av symmetri kan problemet lösas som 
ett endimensionellt problem med radiella koordinater. 

T(r,t) (3) 

Randvillkor: T(r,O) 0 

T( "', t) 0 

1i m r .ll = _ q 
r• O ar fil 

A värmekonduktivitet 

Lösningen av ekv (3) med hänsyn tagen till dess randvillkor är möjlig 
genom att införa Boltzmans konstant u: 

r2 
(4)U = 4Kt 

Partialintegrera ekv (3) 

ar 3T au (5)8r = au . ar 
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(6) 

då r = (u4Kt)½ erhålles 

a2 T aT r) 1 ( 7) (= • 2u + - • - • -,,--:;:-tau au r LKL 

Sätt (5), (6) och (7) i (3) 

aT r2 
au • 4Kt 2 

a 
2
T + ~(l + 1) = o (8)

au7 au u 

Rand vi 11 kor: T( 00 ) = O 
lim dT q 
r • O u du = - 4TIA 

Sätt p = ~ 

(9) 

Om bägge leden multipliceras med en integrerande faktor 

e(u + ln u) = ueu erhålles 
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u dp u u e • du + ( u + 1 ) • e p O ( 10) 

vilken kan skrivas som 

( 11 ) 

Integreras ekv (11) erhålles 

up = C e-u
1 

Transformera tillbaka p = ~: 

( 12) 

Ur det andra randvillkoret till ekv (8) erhålles 

-u 
q • _e_ (13)w u 

Om ekv (13) integreras med hänsyn tagen till första randvillkoret till 

ekv (8) erhålles 

-xq oo e 
T = W .uf -x- dx (14) 

där x är en integrationsvariabel. 

Om ekv (14) partialintegreras och serieutvecklingen för ex utnyttjas 

erhålles: 

q oo 1 x2 x3 
T=4nfuf x(1-x+2T-TI+ ... )dx 

2 
=-4q ! 

00 (-1+1+~ -~ + ..... )dx=11TA U X 21• 3. 

q x2 x3 loo 
= W 1-x + ln x + 2'2T - 3"3! + ... u = 
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q u2 u3 
= 4TIA (-0.5772 ... - ln u + u - 2. 2! + 3.3! - ... ) (15) 

där 0.5772 ... = Eulers konstant ( = - J
00 

e-x log x) 
0 

Ekv (15) gäller för alla u. 

Om u är stort måste emellertid relativt många termer i serieutveck
lingen medtagas för att den skall konvergera tillfredsställande. 
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BILAGA II 
BERÄKNINGSMETOD FöR BESTÄMNING AV A OCH KVID FLERSONDSMETODEN. 

Den metod som använts för att beräkna värden på konduktivi'tet och 

diffusivitet från uppmätta temperaturer och tider bygger på uttrycket 

(4.1) ovan. Värden på A och K erhålls genom att bestämma minimum för 

funktionen f(T, A, K, t) enligt nedan. 

2f(T, A, K, t) = (T(A, K, t) - Tobs) ( 1 ) 

Tobs är de uppmätta värdena på temperaturerna T1, T2 , ••• efter ti
derna t 1 , t 2 , ••• När skillnaden är minimerad, dvs när den uppmätta 

temperaturen överensstämmer med den beräknade, har en så god anpass

ning som möjligt skett och värden på A och K erhållits. 

Funktionen f(T, A, K, t) kan omskrivas enligt nedan. 

Sätt A = Ao + 6A och K =Ko+ 6K, där Ao och Ko är närmevärden. Ut
veckla sedan T(A, K, t) enligt Taylor's formel: 

f(T, A, K, t) (T(Ao, Ko, t) + 6A•~I + 6K•~! + 

Då andraderivatorna är små redan från början (med goda närmevärden på 

Ao, Ko) och för varje iteration (se nedan) blir mindre kan man bortse 
från dessa. Då erhålles följande uttryck. 

f(T, A, K, t) (T(Ao, Ko, (3) 

där när antal observationer 

vilket insatt (3) ger 

f(T, A, K, t) = (nA•~I + nK•~! - nT) 2 (4) 

Minimeringen går till på följande sätt. Derivera funktionen (ekv (1)) 
med avseende på A och K. 
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af(T, >-, K, t) _ af(T, >-, K, t) • aT(>-, K, t) = 0 +a>- aT(;i_, K, t) a>-

af(T, >-, K, t) aT( A, K,
+ a,- = 2• (T( >-, K, t) - Tobs) t) = 0 (5)a>-

Om ( 1 ) och (4) insättes i (5) erhå11 es: 

af aT aT aT - = 2•(6>-•- + 6K•- - 6T)•- = 0 (6)a,- a,- aK a,-

Derivera på samma sätt med avseende på K: 

af aT aT aT - = 2•(6>-•- + 6K•- - 6T)•- = 0 (7)aK a;i_ dK dK 

Utför deriveringarna av temperaturen. 

-x 
T = _q_ /" _e- dx (8)

,471,- r2/4Kt X 

3T -x 
- _q_ foo _e_ dx 

3I - 47TA 2 r2/4Kt X 
(9) 

( 10) 

}p Js f(u) du - f(p), (s = konstant) (11 ) 
p 

Sätta= dT = - _q_ E (r2/4Kt) ( 12) 
aI 471,_2 1 

_ dT _ q -(r2/4Kt) 
( 13) b - dK - 471>-K e 

Insätt detta i ekv (6) och (7) och summera över t: 

(Summatecknen beror av att det är en serie tid-temperaturförhållanden 
som används) 

26A•L a + 6K•L ba - L a6T = 0 ( 14) 

( 15) 
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Ekv (14) ger 

- (t.K •l: ba - i: at.T)
!:.\ = ( 16) 

i: a2 

Sätt ( 14) (15) 

i: bt.T •l: a2 - i: at.T•i: ab6K ( 17) 
i: a 2 •l: b2 - ( i: ab) 2 

Tillnärmandet sker i flera steg genom iteration dator enligt nedan-
stående flödesschema (Figur 1). 
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Ge 

Tobs' tobs' r, q 

---~ 
Ge 

;\o' Ko 

sätt j=1 

eräkna 
3T 3T

T, ,H, ~' dK 

samt 

Sätt 
;\ = ;\ T

0 

K = K 
0 ;\ = ;\ + !:,,;\ 

0
j = j+1 K = K + /:iK

0 

Nej ~";I 
/ och 

~---<,,. 

IL1Kj+1- LIKjl 

ti 11 räckl i gt 

små? 

Resultat: 

Beräknade 

~-
Figur 1. Beräkningsschema. 
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SAMMANFATTNING 

Hora i & Baldridge (1972) visade att det. är möjligt att beräkna 
bergarters väremkonduktivitet utifrån dess mineralogiska samman
sättning. Jämförelser mellan uppmätta och beräknade värmekonduk
tiviteter bekräftar detta. 

Ungefär 4000 beräknade och uppmätta värmekonduktiviteter 1igger 

till grund för en statistisk bearbetning i denna rapport. Värme
konduktiviteten beräknades för olika bergartsgrupper varvid rela
tivt stora variationer konstaterades. Det visade sig emellertid 
att de i Sverige vanligaste bergarterna, granit och gnejs, erhöll 
en mede1värmekondukti vitet av ca 3. 5 v!/m0c. Med konfi densgraden 
95% hade minst 90% av denna bergmassa en värmekonduktivitet högre 
än 2.9 vJ/m0 c. En medelvärmekonduktivtet av 3.45 W/m0 c bestämdes 

för samtliga observationer från kristallina bergarter. Med konfi

densgraden 95% låg minst 90% av bergmassan inom intervallet 2.45-

4.9 W/m°C. 

För att undersöka eventuella regionala variationer av den minera

logiska sammansättningen har även en statistisk bearbetning läns
vis,skett. Den redovisas i stapeldiagramform med värmekonduktivi
teten för olika bergartsgrupper. Dessutom redovisas översiktligt 
länets bergartsfördelning. 
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INLEDNING 

För vissa typer av byggande samt för alla typer av markvärmesys
tem är markens värmetransporterande och lagrande förmåga väsent-
1 ig. En god kännedom om dessa egenskaper är därför nödvändig om 

en optimal dimensionering skall kunna göras. 

Fört ex en bergvärmeanläggning styrs energiutbytet mellan köld

bärarvätskan och omgivande mark av årsmedeltemperaturen på borr-

7ålets halva djup, övergångsmotståndet mellan köldbärarvätska och 
'borrhålsvägg samt av bergets värmekonduktivitet. Ett felaktigt 

antagande om bergets värmekonduktivitet med 20% motsvarar en för
ändring av nödvändig borrhålslängd av motsvarande grad. 
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2 

ÖVERSIKT öVER SVERIGES BERGGRUND 

2.1 Bergartstyper 
Bergarterna i Sverige kan indelas tre kategorier med avseende 
på deras bildningssätt: 

a) magmatiska bergarter; bildade ur en stelnad bergartssmälta 
eller på jordskorpan; 

b) sedimentära bergarter; bildade genom avlagring och hopläk
ning av stenar, grus, sand eller annat material; 

c) metamorfa bergarter; bergarter som omvandlats efter sin ur
sprungliga bildning. 

Bergarterna kan också delas in efter var de bildats: 

1) ytbergarter, som bildats på eller nära jordytan; 

2) djupbergarter, som bildats på stort djup i jordskorpan; 

3) gångbergarter, som bildats i sprickor i jordskorpan. 

De olika bergarter som uppstår vid vulkanutbrott, även de vind

och vattentransporterade sammanfattas som vulkaniska bergarter. 

De magmatiska bergarterna täcker större delen av Sverige. I denna 

grupp ingår så väl graniter som ett stort antal mindre vanliga 
bergarter. I tabell 2.1 redovisas ett bergartsschema för de mag
matiska bergarterna. 
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Tabell 2.1 Schema för de magmatiska bergarterna. Modifierad 
efter Loberg, 1980. 

Lava-
Bergartsschema Djupbergart Karaktärbergart 

Syenit Trokyt Intermediär 

Granit Ryol,t 

Grorodmrtt Ryodoc1t Sur 

Kvartsdiorit Doc,t 

Diorit Andes1t Intermed1or 

Gabbro Basalt 

OlMngobbro Ol1v1n- Basisk 

bosatt 

Peridotit P1krd 
} Ultrabo-

S!SkOun1t 
0% 100% 

De sedimentära bergarterna kan dels utgöras av bergarter som bil
dats genom sedimentation av vittringsprodukter (sandstenar och 

skiffrar mm), dels av bergarter som bildats genom kemisk utfäll
ning av ämnen i hav etc (kalkstenar mm). 

De olika sedimentbergarterna kan ha lagrats över varandra i van
ligen komplexa lagerföljder. Se tex stereogrammet i figur 2.2, 
som visar Skånes geologiska uppbyggnad. I sydvästra delen är den 
sedimentära lagerföljden mer än 2 km mäktig. På Kristianstads

slätten är däremot den sedimentära lagerföljden betydligt grunda
re, ca fyra hundra meter som mäktigast i de sydligaste delarna av 
området. 

De metamorfa bergarterna består av ursprungliga sedimentära eller 
magmatiska bergarter som omvandlats under högt tryck och hög tem
peratur. Sandsten kan tex omvandlas till kvartsit, lerskiffer 
till glimmerskiffer och granit till gnejsgranit. Gnejs är en all
män beteckning på bandade bergarter av hög omvandl ingsgrad och 
kan ha bildats av ett flertal olika bergarter såsom sandstenar, 

skiffrar, vulkaniska bergarter och även graniter. En vanlig meta
morf bergart i vissa delar av Sverige är leptit, vilken är en 
finkornig urbergsgnejs av vulkaniskt ursprung. 
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Fjiillkodjan 

Urberget 

f 

~ Fanerozoi1ka Mdlmentborgarter utanför IJlllkodjan 
0övro katoden 
D Mellersta och undre kaledon 
m'Bohusgranit
[= Sydvilstra Sveriges gnojsomr6de
0 Jotniska och subjotniska sediment och vulkanltor 

_111 Diabu 
:_:, Smilands· Värmlands• och Oalagranitor 
~ Svekokarollska djupbergarter 
C Svekotennlska och karollska metasediment 
D Svokolonniska sura motavulkanitor 
(BLapponiska grönstenar 
0Arkälska graniter 

Figur 2.1 Sveriges berggrund. Efter sammanställning gjord av 
Gunnar Nilsson, SGU. 

88 



5 

Med termen urberg avses all berggrund äldre än paleozoikum (mer 
än 570 miljoner år) . Urberget utgörs främst av de magmatiska och 
metamorfa bergarterna men även vissa äldre sedimentbergarter in
går här. 

Med termen krista ll ina bergarter avses de magmat i ska oc h metamor
fa bergarterna. 

• • Il E:ill ~ D ~ .~ ~ ~ 
I 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 12 -Il 

1, Underkambrisk sandsten, - 2. Alunskiffer (mellankambrium till äldsta ordovi
cium), - 3. 0rdovicium. - 4. Silur tom colonusskiffern . - 5, översta silur 
(Öved-Ramsåsa - lager). - 6. Triasavlagringar (utom rät) . - 7. Jura (huvudsakligen 
rät-lias) . - 8, Krita, äldre än danien. - 9, Danien. - 10. Teritär. - 11. Större 
förkastningszoner. - 12. Sjöar och vattendrag. - 13 . Större orter. - Höjdskalan 
är ungefär 10 gånger den horisontella (nordost-sydvästl i ga) längdskalan. 

Figur 2.2 Stereogram över Skåne. Efter Lundegårdh et al , 1970. 

2.2 Sveriges berggrundsregioner 
Sveriges berggrund kan delas in i tre huvudgrupper, se figur 2.1: 

urberget 
fjäll kedjan 

fanerozoiska sedimentbergartsområden utanför fjä ll kedjan. 
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2.2.1 Urberget 
Urberget täcker ca 75% av Sveriges yta och är 1-2 miljarder år 

gammalt. Det består av ett antal bergartsgrupper, av vilka de 
viktigaste beskrivs kortfattat nedan. 

Sydvästra Sveriges gnejsområde. Detta stora område domineras av 
ett mäktigt gnejskomplex vars ursprungsmaterial mestadels har 
utgjorts av instrusivbergarter, varierande i sammansättning från 
granit till gabbro. Förskiffringsplanen är vanligen ganska flacka 

i förening med veckbildning efter flacka axlar. 

Inom denna region uppträder även bl a omvandlade sedimentära 
bergarter i den sk Stora Le - Marstrandsregionen väster om Vä
nern samt den sk Bohusgraniten i norra Bohuslän, vilken tillhör 
de yngsta graniterna i det svenska urberget (ca 1 miljard år). 

Smålands-, Värmlands- och Dalagraniterna. Inom ett stråk från 
nordöstra Värmland till sydöstra S~åland utgörs större delen av 

berggrunden av intrusiva djupbergarter. Mestadels är dessa av 
gran it is k sammansättning men även mer bas i ska led förekommer. 
Dessa graniter tillhör åldersmässigt de s k yngre graniterna 
(1.2· - 1.75 miljarder år). 

Svekokareliska djupbergarter. Berggrunden inom stora delar av 

östra Svealand och Norrland består av mycket gamla intrusiva 
bergarter, huvudsakligen graniter och gnejsgraniter av svekokare
lisk ålder (1.75 - 1.9 miljarder år). I denna grupp ingår även 
något yngre s k serorogena graniter, tex Malingsbo-, Fellings

bro- och Revsundsgraniter. 

Svekofennniska och karelska metasediment. Inom flera områden av 

det svenska urberget utgörs berget av äldre omvandlade sedimentä
ra bergarter, sk metasediment. Dessa är ofta så kraftigt omvand
lade att de kan betecknas som gnejser, tex i Södermanland. Ur
sprungsmaterialet har här varit sandstenar och leriga sediment. 

Även i Norrland täcker metasediment stora områden såsom tex se
dimentgnejserna mellan Sundsvall och Skellefteå. 
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Svekofenniska metavulkaniter. Dessa bergarter består av vulkanis

ka bergarter som genomgått olika grad av metamorfos. I denna 

grupp ingår bl a leptitformationen i Bergslagen och 'Arvidsjaur

och Kirunaporfyrerna i övre Norrland. 

Jotniska och subjotniska sedimentära och vulkaniska bergarter. 

Denna grupp, som har en ålder av ca 700-1750 miljoner år, består 

såväl av sedimentära bergarter, t ex Gävle- och Dalasandstenen 

som vulkaniska, tex öjediabasen i Dalarna. 

2.2.2 Fjäll kedjan 

Den svenska tjäll kedjan bildades för ca 400-600 miljoner år sedan 

och har en komplicerad uppbyggnad genom att stora bergartspartier 

s k skollor har förskjutits över varandra. Bergarterna utgörs 

huvudsakligen av sedimentära och metamorfa bergarter. Inom tex 

norra Jämtland går dock det underliggande urberget i dagen i sk 

urbergsfönster. 

Fjällkedjans södra och östra delar (mellersta och undre Kaledon) 

består till stor del av kalksten,;1r, kvartsiter och skiffrar. I 

fjäll kedjans nordliga och västra del (övre Kal edon) ingår även 

stora områden med grönstenar. 

2.2.3 Fanerozoiska sedimentbergartsområden i mellersta och 

södra Sverige 

De fanerozoiska sedimentbergartsområdena i mellersta och södra 

Sverige består dels av kambrosiluriska (395-570 miljoner år), 

dels av mesozoiska (65-225 miljoner år) bildningar. De kambrosi-

luriska bergarterna utgörs av sandstenar, ler- och alunskiffrar 

samt kalkstenar (Gotland, öland, Kalmarkusten, Siljansringen, 

Närkeslätten, östgötaslätten, platåbergen i Västergötland samt 

delar av Skåne). De mesozoiska bergarterna finns huvudsakligen 

Skåne och domineras av kritkalksten, sand- och lerstenar. 
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2.3 Bergartsindelning 
I ovan givna beskrivning har endast mycket översiktligt huvuddra
gen av Sveriges berggrund berörts. 

Vicj den moderna berggrundsgeologiska kartläggningen som utförs 
vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) används en långt nog
grannare indelning av berggrunden. I bilaga 1 återges avsnitt om 
bergarternas indelning ur SGU:s skrift: "Metodik och bergartsin
delning. Tillämpad vid berggrundskartering i södra och mellersta 
Sverige i skala 1:50 000". I bilagans avsnitt definieras även de 
viktigaste berggrundgeologiska termerna. 

I föreliggande arbete har SGU:s metodik legat till grund för den 
indelning av bergartsgrupper som här använts, se kapitel 4. Spe
ciell vikt har därvid lagts vid bergarternas kvartshalt, eftersom 
denna •i så hög grad bestämmer bergartens värmeledningsförmåga. 
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ALLMÄNT OM VÄRMEKONDUKTIVITET OCH SPECIFIK 
VÄRMEKAPACITET I BERG 

Värme kan transporteras genom värmekonduktivitet (ledning), kon

vektion och strålning. I kristallint berg är konduktiviteten 
(W/m°C) det helt dominerande transportsättet, medan värme i po
röst berg även transporteras av naturlig och påtvingad konvektion 
i varierande grad. Vid höga temperaturer i poröst berg kan värme 
även transporteras av ångdiffusion. 

Andra termiska storheter· är värmediffusivitet (m2/s) och specifik 
värmekapacitet (J/kg, 0c eller J/m3 , 0c). Diffusivitet är ett mått 
på hur snabbt temperaturen utjämnas i en kropp medan den specifi
ka värmekapaciteten visar hur mycket energi en kropp förmår lag
ra. 

Sambandet mellan ovannämnda termiska storheter kan skrivas 

K = >,_/pC 

där K värmediffusivitet, m2/s 
A värmekonduktivitet, W/(m0c) 

c = specifik värmekapacitet, J/(kg°C) 
. 3 

p densitet, kg/m 

cvol =pc= specifik värmekapacitet, J/(m30
c) 

3.1 Faktorer som styr värmekonduktivitet och specifik värme
kapacitet 

Värmekonduktiviteten och specifika värmekapaciteten beror av en 
rad faktorer som mineralinnehåll, porositet, densitet, tempera-
tur, struktur, kornfogning, sprickor mm. 

För en kristallin bergart vid naturlig marktemperatur så kan de 
viktigaste faktorerna inskränkas till mineralinnehåll och struk
tur. För en homogen och i sot rop bergart ( i huvudsak magmat i ska 
bergarter) kan även beroendet av strukturen försummas. Porosite
ten spelar dock en stor roll för många sedimentära bergarter. 
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Faktorerna ovan som har utelämnats är naturligtvis ej alltid ovä
sentliga. Är bergarten vattenmättad kan man emellertid vanligen 

bortse från inverkan av sprickighet. 

Det är värmekonduktiviteten som varierar mest på grund av olika 

faktorer. Bergartens specifika värmekapacitet kan man ofta se som 
en ren summation av de olika beståndsdelarnas specifika värmeka
paciteter. Dessa har i sig en liten spridning. 

Beroende_av_mineralsammansättningen 
Olika mineral har helt olika värmeöverförande egenskaper, vilket 
innebär att de värmeledande egenskaperna i en bergart beror av 
dess mineralsammansättning. I tabell 3.1 redovisas värmekonduk
tiviteten för några vanliga bergartsbildande mineral. I bilaga 3 

finns en mer komplett förteckning. Som synes har kvarts 3-4 ggr 
högre värmekonduktivitet än andra vanliga mineral. Under antagan

det att bergarten är isotrop och homogen kan värmekonduktiviteten 
beräknas utifrån mineralens värmekonduktivitet, vilket visas 
längre fram. 

Tabell 3.1 Konduktivitet för några mineral (Horai et al, 1971). 

Mineral Konduktivitet (W/m°C) 

Kvarts 7.7 

Kalifältspat 2.5 

Pl agiokl as (beror av anortithalt, se bil 3) 1.9 
Bi ot it 2.0 
Mu skovit 2.3 

Temeeraturberoende 
De värmeöverförande egenskaperna för berg är temperaturberoende. 
Hur de varierar med temperaturen beror främst på mineralsamman
sättning och porositet. 
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Värmekapaciteten ökar med ökande temperatur. I figur 3.1-3.2 vi
sas exempel på hur de värmeöverförande egenskaperna förändras med 
temperaturen. För en vattenmättad sedimentär bergart ~ed hög po
rositet förändras de värmeöverförande egenskaperna kraftigt när 
frysning inträder. Detta beror på att värmekonduktiviteten för is 
är 2.1 W/(m,°C) medan den för vatten är 0.6. Specifika värmekapa
citeten halveras vid frysning och dessutom frigörs latent värme, 
se figur 6.3. I bilaga 3 redovisas specifika värmekapacitetens 
temperaturberoende för olika mineral. 

"E! 3.0 

-< 

0 300 

Figur 3.1 Värmekonduktivitetens temperaturberoende för en gra
nodioritisk gnejs. (Sibbit et al, 1979). 

4000 100 200 300 

Middeltemperatur Tm' K 

e kvarts Si02 
b feltspat CaAl2Si20a ! feltspat etter Kersten (1949) 
• kalkspat caco, 
+ pyroksen MgSiO, 
x alum.oksyd Al20, 

Figur 3.2 Specifika värmekapacitetens temperaturberoende för 
olika mineral. Figur ur Frivik &Johansen (1977), 
efter Landholt-Bprnstein (1961). 
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Porositets-,_tryck_och_f~~!~~~2~~9~ 
Porositeten hos en kristallin bergart är låg, endast någon pro

cent. En stor del av parutrymmet består av mikrosprickor, vilka 
stängs under tryck. Varje öppen spricka, oavsett om den är fylld 
med luft eller vatten, fungerar som en barriär för värmeflödet, 
då både luft (0.024 W/m°C) och vatten (0.57 W/m0 c) är sämre leda

re än bergmatrixen (2-7 W/m0 
c) självt. Påverkan torde dock vara 

liten om bergarten är vattenmättad. 

Figur 3.3 visar att en vattenmättad bergart har ungefär samma 
värmekonduktivitet som en torr under högt tryck. 

w 
m't 

.33 
XX 

• X 

.l2 

J./ 

30 

29 

500 'iooo bar 

Figur 3.3 Uppmätt värmekonduktivitet för ett granitprov under 
axialt tryck. Data för vattenmättat prov visas med 
kryss, medan tryckavhängigheten för ett torrt prov 
visas med prickar och cirklar beroende på stigande 
resp fallande tryck. (Walsh, 1966). 

För porösa sedimentära bergarter kan man dock inte bortse från 
porositeten även om bergarten är vattenmättad. Dessutom kan 
struktureffekter i speciellt skiffrar uppkomma. 

Strukturberoende 
En bergart kallas isotrop om den har lika egenskaper i alla rikt-
ningar. Ett exempel på en sådan är granit. Har en bergart utsatts 
för ensidigt tryck så att mineralen parallellorienterats och/el

ler har den en lagringsstruktur så kallas den anisotrop. Exempel 

på sådana är många sedimentära bergarter samt gnejser. 
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Har en bergart olika värmekonduktivitet parallellt och vinkelrätt 
en parallellstruktur, kan värmekonduktiviteten, A•, för en valfri 

vinkel,•• beräknas. (Kappelmeyer &Haenel~ 1974). 

där 
As värmekonduktiviteten vinkelrätt parallellstrukturen 

AP värmekonduktiviteten parallellt parallellstrukturen 
• vinkeln mellan en axel som är vinkelrät mot parallell

strukturen och den aktuella riktningen. 

Skillnaden i värmekonduktivitet parallellt och vinkelrätt en pa
rallellstruktur behöver inte alltid vara så stor. Enligt prak
tiska experiment som utförts på folierade gnejser och graniter 

var skillnaden mellan de två riktningarna liten eller obefintlig 

(Sibbit et al, 1979). 

Detta kan förklaras med att det är sällan eller aldrig förekom
mande att olika mineral i en kristallin bergart ligger i helt 
olika band som har en oändlig utsträckning i längsled. I prakti
ken lr det i stället så att utsträckningen av ett band i längsled 
inte behöver vara så stor. Eftersom värmen transporteras den lät
taste vägen, behöver en parallellstruktur inte ha någon avgörande 

inverkan på värmekonduktiviteten om inte isolerande utdragna 
skikt uppstår. De ovan redovisade försöken är troligtvis gjorda 
på bergarter med inte alltför kraftig parallellorientering. 

För att avgöra storleken av värmekonduktivitetens anisotropi 

ett bestämt fall, måste fältmätningar utföras (se kap. 3.2). 

3.2 Metoder för värmekonduktivitetsbestämning 
Vid praktiska försök för bestämning av termiska parametrar berg 

kan man skilja mellan laboratoriemetoder och in-situ metoder samt 
mellan instationära och stationära metoder. 

Vid stationärt tillstånd sker ingen temperaturförändring med ti

den, varför endast konduktiviteten kan bestämmas, medan det med 
en instationär metod sker en förändring av temperaturen över ti-
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den, varför möjlighet att även uppmäta diffusiviteten finns. Det 
sistnämnda är en fördel då man med kännedom om både konduktivitet 
och diffusivitet kan räkna ut den specifika värmekapaciteten för 

materialet ifråga. Skillnaden i specifik värmekapacitet mellan 
olika bergarter är dock liten. 

I nedan redovisade tabell 3.2 har en uppräkning över vissa före
kommande metoder gjorts tillsammans med deras speciella kännetec
ken. Den teoretiska beräkningsmetod som denna rapport delvis byg
ger på är benämnd modalanalys i tabellen. 

Tabell 3.2 Metodöversikt 

Metod Värmeöverförande Kommentar 
egenskaper som be
stäms 

Flersondsmetoden Kondukti vitet, Instationär fält- och 
diffus i vitet laboratoriemetod 

En-sondsmetoden Konduktivitet, Instationär fält- och 
diffusivitet*) laboratoriemetod 

"Divided-bar" Konduktivitet Stationär laborato
metoden riemetod 

THS-metoden Konduktivitet, Instationär laborato
diffusivitet riemetod 

Modalanalys Konduktivitet, spec. Beräkning på grundval 
värme kapacitet av en bergarts mine

ralsammansättning. 

Kalorimeter Specifik värmekapa Laboratoriemetod 
citet 

*) Bestämning förutsätter god kontakt. 

3.2.1 Mätmetoder 
Sondmetoderna bygger på att en sond med värmespiral nedborras i 
berget. Temperaturen registreras mitt på värmesonden alternativt 

i ett separat borrat hål vid sidan av värmesonden. Temperaturök-
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ningen registreras från och med den tidpunkt då värmesonden bör

jar generera värme. Värmekonduktiviteten kan sedan enkelt uträk

nas ur ett logaritmiskt samband, se figur 3.4. 

THS-metoden bygger på ett likartat resonemang med den skillnaden 

att värmegenereringen och temperaturmätningen sker i en tunn me

tallfolie som pressas mellan två perfekt planslipade bergartsbi

tar. Teorin är dessutom mer komplicerad. 

110ivided-bar"-metoden innebär att en stationär temperaturgradient 

genom en bergartsbit skäpas, varpå temperaturskillnaden och vär

meflödet mäts och värmekonduktivteten uträknas enkelt. 

I rapporten "Metoder för bestämning av värmeöverförande egenska

per i jord och berg" (Sundberg, 1980) finns en utförlig presenta

tion av metoderna. 

Power-supply,-I-----~ 

'I Temperature-
hme data r-------~~ 

I 1 

= - =,. 

Heatgenerat,ng probe 

Figur 3.4 Sond-metod för värmekonduktivitetsbestämning. Om 
endast en värmegenererande sond med temperaturgivare 
används, benämns metoden en-sondsmetod. Om även se
parata temperatursonder används, benämns metoden 
flersondsmetod. Metoderna kan användas både i fält 
och i laboratorium. 

3.2.2 Teoretiska beräkningsmetoder 

Horai & Baldbridge (1972b) diskuterar olika metoder för att be

räkna bergets värmekonduktivitet. Tre huvudmetoder beskrivs grun

dade på bergets: 
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i) mineralfördelning 
ii) kemiska sammansättning 

iii) täthet och medelatomvikt. 

Författarna konkluderar att metod i) är den som ger det bästa 

resultatet. Att metod i) ger goda resultat har även verifierats 

vid undersökningar vid Geologiska inst., CTH. (Se kap. 3.3 samt 

bilaga 4.) Då det dessutom vid SGU finns ett stort material av 

mineralfördelningsbestämningar av framför allt svenska urbergs

bergarter har denna metod använts i detta arbete för att beräkna 

värmekonduktiviteten. 

Mineralfördelningen hos de bergartsprover som tas i fält i sam
band med berggrundskarteringen vid SGU bestäms genom planimetrisk 

punkträkningsanalys av tunnslip (sk modalanalys). Detta innebär 

att nian i mikroskop identifierar de olika mineralen i bergarten 

och genom ett speciellt förfarande bestämmer de olika mineralens 

volymfördelning. Med kännedom om de olika mineralens värmekonduk

tivitet kan sedaQ bergartens värmekonduktivitet beräknas enligt 

olika beräkningsmetoder. 

Beräkningar har i detta arbete utförts på fyra olika sätt. 

Antag att en bergart består av n mineral med volymandelarna vi 

och värmekonduktiviteterna Ai' där i = l, ... ,n. 
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1. AHS = ½(Aö + An) 
där 

A max = max (Al' .... A ) n 
Amin = min ( A1, .... A ) n 
a max = (3 Amax)-1 
amin (3 Amin)-1 

) -1 
~ v. (( A- - Amax1i ( A'. "'A )

1 max 

v. 
2. n A. 1 

i 1 

3. A 
p 

4. As (~
i 

V./L r 1 
l 1 

A 
VLED- MAX 

)Il 

(3.1) 

(övre gräns för värme
konduktiviteten) 

(nedre gräns för värme
konduktiviteten) 

)-1
+ amax 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

Figur 3.5 Askådliggörande av harmoniskt och aritmetiskt medel
värde vid ett idealfall då mineralen ligger skiktade 
helt parallellt. 
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Ekv. (3.2) är det geometriska medelvärdet av de ingående minera

lens värmeledningsförmåga med hänsyn tagen till deras volymande
l ar. ( rr=produktsumma). Ekvationen har använts av Sass (1971) för 
bestämning av värmekonduktivitet på bergartsfragment. 

Ekv. (3.3) är ett aritmetiskt medel värde och beräknar bergartens 
värmekonduktivitet om man "parallellkopplar" mineralen, se figur 

3.5. Denna metod ger en övre gräns för bergartens värmekondukti

vitet (Avled_ max i figur 3.5). 

Ekv. (3.4) är ett harmoniskt medelvärde och beräknar bergartens 
värmekonduktivitet om man "seriekopplar" mineralen, se figur 3.5. 
Denna metod ger en undre gräns för bergartens värmeledningsförmå

ga (Avled_ min i figur 3.5). 

Ekv.· (3.1) har utvecklats av Hashin &Shtrikman (1962) för fler

fasmaterial och har tillämpats vid bestämning av värmekonduktivi
tet av Horai (1971) och Horai &Baldridge (1972). 

De olika metoderna ger vanligen resultat som ordnar sig enligt 

Horai & Baldridge (1972b) har jämfört ekv. (3.1) med uppmätta 
värden och konkluderar att metoden ger ett tillfredsställande 

resultat men att beräkningarna ger en systematisk överskattning 
med storleksordningen 5% för vilken korrigering bör ske. En sådan 

korrigering har dock ej gjorts här, se vidare kapitel 3.3. 

3.2.3 De teoretiska beräkningsmetodernas giltighet 
Enligt Horai & Baldridge (1972b) kan värmekonduktiviteten hos en 

bergart beräknas utifrån mineralfördelningen om bergarten är mak
roskopiskt isotrop och homogen. Om bergarten är porös måste kor
rektion göras för porositeten. 

Kravet på att bergarten skall vara makroskopiskt isotrop och ho
mogen innebär att dimensionen karakteristisk för inhomogeniteten 

i berget, l, skall vara försumbar i förhållande till den skal
längd (L) över vilken man betraktar värmekonduktiviteten. Dvs 
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L >> l. Om man som mått på inhomogeniteten använder l = kornstor
leken, så skall alltså det prov man studerar ha en storlek d så 

att d » l. 

För våra prover som utgörs av tunnslip av en storlek av ca 10x20 mm 

innebär detta att metoden är giltig för bergarter vars kornstor
lek är avsevärt mindre än 10 mm. 

För de flesta magmatiska bergarterna i Sverige gäller att korn
storleken är mindre än 3 mm (Ingemar Lundström, SGU, personlig 
kommunikation) och att metoden därför bör vara tillämplig. För 
vissa grovkorniga graniter och t ex porfyroblastiska bergarter 
(som i nnehå 11 er spridda, mycket stora korn) kan metoden dock ej 
användas. 

Den .mineralogiska sammansättningen skiljer sig i regel ej mellan 
tex finkorniga och grovkorniga graniter. Kornstorleken beror 

bara på hur snabbt eller långsamt som bergarten kristalliserats. 

Om värmekonduktiviteten betraktas över en bergmassa avsevärt 
större än bergartens inhomogeniteter och tillräckligt många ob
se~vationer finns, bör värmekonduktivteten kunna beräknas utifrån 
mineralfördelningen även för grovkorniga eller på annat sätt in

homogena bergarter. 

3.3 överensstämme1se me 11 an uppmätt och beräknad värmekon-
duktivitet 

För att klarlägga hur god överensstämmelsen är mellan uppmätt och 
teoretiskt beräknad värmekondukti vtet har en sådan undersökning 
utförts. 

Horai & Baldridge (1972b) utförde sådana jämförelser (tabell 

3.3). Dessa har kompletterats med undersökningar gjorda vid Geo
logiska institutionen, CTH (tabell 3.4 och 3.5). 

Tabellerna visar på en största genomsnittlig avvikelse mellan 
uppmätt och beräknad värmekonduktivitet på max 10% i tabell 3.3. 

Hora i och Bal dri dge för ett längre resonemang om orsakerna t i 11 
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avvikelsen (se bilaga 4). Slutsatsen som Horai och Baldridge drar 
är att det finns ett systematiskt fel som gör att värmekondukti
viteten överskattas med 5% vid användandet av ekv. (3.1). 

Tabell 3.3 Jämförelse mellan uppmätt och teoretiskt beräknad 
(ekv. 3.1) värmekonduktivitet enligt Horai &Bald
ridge (1972). Mätningarna har utförts i laboratorium 
med ensondsmetod på en blandning av pulvriserat berg 
och destillerat vatten. Mätvärdet har sedan räknats 
om till fast berg. 

Bergart Referens>.mätt >.ber 

Syenit porfyr 2.27 2.11 Horai & Baldridge (1972) 
Barre granit 2.84 3.16 Il 

Westerly granit 2.90 3.16 Il 

Stone Mountain granit 3.25 3.26 Il 

Kvarts monzonit porfyr 2.27 2.87 Il 

Anorthosite 1. 76 1.68 Il 

Cumberl andite 2. 77 3.36 Il 

Gabbro 2.00 1. 92 Il 

Olivin gabbro 1.60 1. 77 
0livin gabbro 2.04 2.29 Il 

Dunite 4.23 5.1 Il 

m.v. 2.54 2.79 Avvikelse+ 9.8% 

Tabell 3.4 Jämförelse mellan uppmätt och beräknad (ekv. 3.1) 
värmekonduktivitet för några unga svenska graniter. 
Mätningarna har gjorts in situ med flersondsmetod. 
Mätningarna har ej utförts på exakt samma plats som 
bergartsprovet tagits. Dessutom har betydligt fler 
mätningar än beräkningar utförts. 

Bergart N Referens>.mätt N >.ber 

Bohusgranit 3.39 19 3.33 5 Landström et al (1980) 
Mal ingsbogranit 3.54 28 3.50 5 Landström et al (1979) 

_11 _Spinkemåla-Halen-granit 3.29 7 3.31 4 

m.v. 3.42 3.39 Avvikelse -0.9% 
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Tabell 3.5 Jämförelse mellan uppmätt och beräknad (ekv. 3.1) 
värmekonduktivitet för några svenska bergarter. Mät:
ningarna har utförts i laboratorium med THS-metod. 
Mätning och beräkningar har utförts på samma stuff. 

Bergart dev. Referens>-mätt >-ber 

(Gnejs)granit (3C) 
Hälleflinta (4A) 

3.98 
5.52 

4.19}
5.27 - % 

Denna undersökning 

-"-
Dalasandsten 4.67 4.73 _11_ 

ögongranit (2C) 
Glimmergnejs (lCB) 

3.72 
5.99 

3.26}
4.99 -11.6% 

-"-
_11_ 

_11_ (lCA) 5.36 5.07 -"-

m. V. 4.87 4.58 Avvikelse: -6% 

Tabell 3.6 Mineralsammansättning av uppmätta prover (se tabell 
3.5). Prov 4A var mycket tät varför vissa mineral 
var svåra att identifiera. Prov lCB och lCA var 
kraftigt bandade varför stora lokala variationer 
förekom. 

Bergart Kvarts Plag Kfsp Biotit Klorit Amfibol Bergarts- Antal 

muskovit fragment räkn. 

punkter 

(Cnejs)granit (3C) 47 16 34 3 592 

Hälleflinta {4A) 49 5 21 25 ca 500 

Dalasandsten 49 4 25 12 även 10 ca 500 
muskovit 

Ögongranit (2C) 24 19 so 7 599 

Cl immergnejs {1CB) 59 5 30 6 ca 615 

-"- {1CA) 59 4 30 4 3 639 
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De mätningar och beräkningar som utförts vid Geologiska institu

tionen, CTH, visar dock på en god överensstämmelse. Undersökning
en gjord på graniter enligt tabell 3.4 visar på en avvikelse på 
ca 1%. Observera dock att betydligt fler mätningar än beräkningar 
utförts samt att mätningen ej utförts på exakt samma plats som 
bergartsprovet tagits. De ovannämnda graniterna fyller kraven på 
maximal kornstorlek och isotrop; enligt Horai &Baldridge (1972). 

De undersökningar som utförts i detta arbete redovisas i tabell 
3.5. De bergarter som är.medtagna där är vanligen förekommande 

Vätstmanlands län (undantaget Dalasandstenen) och vissa fyller 
inte alls kraven på isotropi. Exempelvis så är glimmergnejsen 

kraftigt bandad. Mellan de tre första, som kan betecknas som iso
tropa, är avvikelsen liten mellan uppmätta och beräknade värme
konduktiviteter. För de tre sista, som inte är isotropa, finns 

stor variation mellan uppmätta och beräknade värden. Det sist
nämnda beror i stor utsträckning på var slipet är taget på det 
uppmätta provet. 

Om medelvärdesbildning görs över samtliga prover i tabell 3.3, 
3.4 och 3.5 fås förvånansvärt samstämmiga resultat, nämligen 

Amätt = 3.39 och Aber= 3.40. Om man undantar de tre sista i ta
bell 3.5 som inte fyller kravet på isotropi erhålls Amätt = 3.21 

och Aber= 3.30, en avvikelse på 3%. 

I figur 3.6 görs denna jämförelse grafiskt. Som synes erhålls i 
medel en mycket god överensstämmelse medan det för varje enskild 
observation kan förekomma avvikelse. Delvis beror detta på stora 
variationer i mineralsammansättning i mikroskalan då vissa är 
anisotropa. De övriga som avviker relativt kraftigt är från Ho

rais undersökning. Ett par av dessa prover består endast av ett 
eller två mineral. Det är dunit (98.5% olivin) och cumberlandit 
(ca 50% olivin, ca 40% magnetit). Olivin är ett sådant mineral, 
som har varierande konduktivitet beroende på dess kemiska samman
sättning. Pyroxen och plagioklas är andra. Vid höga halter av 
dessa mineral ställs höga krav på att känna till konduktiviteten 

för just den aktuella kemiska sammansättningen. Detta skulle 
eventuellt kunna vara en felkälla i Horais undersökning. 
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JÄMFÖRELSE MELLAN UPPMÄTTA OCH BERÄKNADE VÄRDEN 

'j 

BERÄKNAD VÄRMEKONOVKT ! V l TE T 

Figur 3.6 Jämförelse mellan uppmätt och beräknad värmekonduk
tivitet på hela underlagsmaterialet. Den heldragna 
linjen är en regressionslinje på formen y = a•x+b 
och representerar medelvärdet av observationerna. Om 
medelavvikelsen mellan uppmätt och beräknad värme
konduktivitet hade varit obefintlig skulle linjen gå 
igenom rutnätets knutpunkter. Som synes är detta 
nästan fallet. De streckade linjerna antyder ett 
90%-igt konfidensintervall. En regression på formen 
x = a•y+b skull~ ha varit mer konsistent eftersom 
störst vikt bör sättas vid de uppmätta värdena. En 
sådan regression visade på en något större avvikel
se. 
Ref 1: Horai &Baldridge (1972) 
Ref 2: Landström et al (1979, 1980) 

Varje punkt är ett medelvärde av flera obser
vationer, se tabell 3.4. 

Ref 3: Denna undersökning, isotropa bergarter 
Ref 4: Denna undersökning, anisotropa bergarter 

De teoretiska beräkningarna i tabell 3.5 är behäftade viss vissa 
svagheter. Plagioklas' (vanligt bergartsbildande mineral) värme
konduktivitet varierar med anortithalten (bilaga 3). Någon anor
tithaltsbestämning är dock ej gjord utan ett fixt värde är satt 
på värmekonduktiviteten för plagioklas. Denna kan anta både stör
re och mindre värden. Plagioklashalten är i samtliga prover i 
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tabell 3.6 mindre än 20% och för de flesta mindre än 5%, varför 
ett eventuellt felaktigt värde på plagioklas endast får små kon
sekvenser för den totala värmekonduktiviteten. 

Även värmekonduktiviteten för olivin och pyroxen varierar med den 
kemiska sammansättningen. Ett visst systematiskt fel kan också 
föreligga i bestämningen av värmekonduktiviteterna för de använda 
mineralen. 
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INSAMLING OCH KLASSIFICERING AV DATAMATERIALET 

4.1 Tillvägagångssätt 
Det datamaterial som denna rapport grundar sig på består dels av 
värmekonduktivitetsmätningar, dels av bergarters mineralfördel
ning. Använt underlagsmaterial framgår av bilaga 2 och figur 4.1. 

Det mest omfattande materialet utgörs av uppgifter om bergarters 
mineralfördelning som finns redovisade i såväl SGU:s olika kart
bladsserier som i diverse avhandlingar och rapporter. Uppgifterna 

om bergarternas mineralfördelning har lagrats i en mineraltabell 
i den databank vid SGU som har inrättats för detta ändamål. 

illlJ SGU -lo Af 

l:lZZJ SGU -.., 

,I ...... 
~ ..,....,....... 

ntPPOttttf mm 

Figur 4 .1 Det huvudsakliga underlagsmaterialets geografiska 
utbredning. Vissa mätningar på sedimentära bergarter 
är ej medtagna. Sådana bergartstyper finns främst i 
Skåne (se även kapitel 6). 
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Materialets relevans för Sverige som helhet diskuteras kapitel 

6. 

Värmekonduktiviteten har sedan beräknats enligt de fyra olika 
metoder som angivits i avsnitt 3.2.2 och resultaten har lagrats i 

en provtabel l i samma databank. "Prov"-tabel len innehåller även 
uppgifter om provets referens, läge, bergart etc. Innehållet i 

databankens huvudtabell er "prov" och "mineral" framgår av tabell 
4. l. 

En mindre del av datamaterialet utgörs av uppmätta värmelednings
förmågor (ca 20%). Resultaten från sedimentära bergarter härrör 

nästan uteslutande från mätningar. I övrigt består detta material 
av mätningar på yngre graniter i mellersta och södra Sverige samt 
från mätningar i svenska gruvor. Dessa uppgifter har lagrats di

rekt in i "prov"-tabellen. 

Tabell 4.1 Uppbyggnaden av SGU:s databank över svenska bergar
ters mineralinnehåll och värmekonduktivitet. (Mot
svarande finns även vid CTH.) 

Tabell Fält Kommentar 

PROV SGU-PUBL 
SIDA 
PROVNR 
urn 
TOP Topografiska kartan 
X X-koordinat 
y y-koordinat 
METOD Beräknat eller uppmätt 
KLASSIF Kristallint eller sedimentärt 
ALDER Syn-, ser- eller postorogena graniter 
BERGART Bergartskod (se tabell 4.2) 
VLED-TAL Ber. värmekond. enl. ekv. (3.1), AHS 
VLED-G 11 Il Il Il ( 3 ,4) > ,\ 

VLED-MAX Il Il Il (3, 2) > ,\g 
VLED-MIN (3 • 3), AP11 Il Il Il 

V-KAP Beräknad specifik värmekapacitet s 
V-KV Ber. värmekond. med endast 2 faser, 

kvarts och övr. Används ej, se i.st. kap. 6.3. 

MINERAL SGU-PUBL 
SIDA 
PROVNR 
MINERAL 
VOLYMAND 
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I tabellen "prov" har lagrats den bergartsbeteckning (ibland nå

got förenklad) som har använts av berggrundsgeologerna. En klas

sificering av materialet i olika bergartsklasser har utförts. 

Denna klassning har utgått ifrån den metodik och bergartsindel

hing som används vid SGU:s Af-kartering, se bilaga 1, med speci

ell vikt vid bergarternas kvartshalt. Bergarterna har därvid 

grupperats enligt tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Klassning av bergarterna databanken. (Ursprunglig 
bergartskod) 

Kod Bergarter 
1 
2 

Kvartsrik granitoid 
granit, gnejsgranit 

3 granodiorit 
4 tonal it 
5 aplit, pegmatit 
6 
7 

granitoider, ospecificerat 
kvartsdiorit 

8 

9 

syenit, monzonit, diorit, gabbro, diabas, anortosit, 
hyperit 
porfyr 

10 
11 
12 
13 

porfyrit 
ryolit, dacit 
trakyt, latit, andesit, basalt 
(äkta) kvartsit, >SO% kvarts 

14 
15 

övriga kvartsiter 
omvandlade sediment: glimmerskiffer, fyllit, 
gråvacka, metaargellit mm 

16 
17 

omvandlade sediment ospecificerat, sedimentgnejs 
omvandlade basiska och intermediära bergarter: grön
sten, amfibolit, metabasit mm 

18 gnejs, ospecificerat 
19 
21 

leptit, leptitgnejs, hälleflinta 
lera, lersten 

22 siltsten 
23 sand, sandsten 
24 kalksten, kritkalksten 
25 dolomit 
26 skiffer 
27 märgelsten 
28 
29 

anhydrit 
salt 

Den moderna bergartsnomenklaturen enligt IUGS 1973 och 1980 (se 

bilaga 1) har ej alltid strikt använts vid bergartsklassifice

ringen av respektive berggrundgeolog, naturligtvis speciellt vid 

äldre arbeten. Denna innebär att t ex en djupbergart med lägre 

kvartshalt än 20% ibland kan ha betecknats som granit, vilket den 
enligt modern nomenklatur inte är. 
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Vid klassning av materialet i ovanstående bergartsgrupper har, om 
det av mineralfördelningen framkommit att det givna bergartsnam

net ej står i överensstämmelse med modern nomenklatur (bilaga 1), 
uppgiften vanligen kodats enligt modern nomenklatur men bergarts
namnet behå11 i ts. Så kan t ex ett prov med beteckningen Filip

s tadsgran it ha lagts i grupp 7: kvartsdiorit på grund av låg 
kva rtsha1t. 

Inµelningen av materialet i bergartsgrupper enligt ovanstående 
modell har vissa brister~ Den särskiljer på yt-, gång- och djup

bergarter, trots likartad mineralsammansättning (värmekonduktivi
tet). Dessutom kan bergarter med olika mineralsammansättning ham
na i samma grupp. Detta gör att skillnaderna mellan bergarterna i 

viss mån utsuddas och större standardavvikelser erhålls. För att 
studera detta har en modifierad bergartskod för magmatiska berg

arter upprättats. Den innebär att en ny gruppering har utförts 
som i första hand grundar sig på mineralogisk sammansättning och 

i andra hand på bergartsnamn/ursprungl ig bergartsgrupp. Varje 
grupp består av sammanhängande djup-, gång- och ytbergarter. "Mo
difierad bergartskod" redovisas i tabell 4.3. 

Tabell 4.3 Modifierad bergartskod för magmatiska bergarter. 

103 
104 
105 
108 
109 
110 

Djupbergart 
Granit 
Granodiorit 
Tonal it 
Kvartssyenit 
Syenit 
Kvartsmonzonit 

Gångbergart 
Pegmatit 
Pegmatit 
Pegmatit 

Ytbergart 
Ryol it 
Ryodacit 
Dacit 
Kvartstrakyt 
Trakyt 
Kvartslatit 

111 Monzonit Lat it 
112 Kvartsmonzodiorit Andes it 
113 Monzodiorit Andesit 
114 Kvartsdiorit Andes it 
115 Diorit Diabas Basalt 
116 Gabbro Diabas Basalt 
117 Peridotit, pyroxenit 

Båda grupperingssätten har sina för- och nackdelar. Indelningen i 
den ursprungliga bergartsgrupperingen betonar alltför starkt det 
av berggrundsgeologen givna bergartsnamnet och skiljer på yt- och 

112 



29 

djupbergarter. Indelningen efter den modifierade bergartsgrupper 

ringen är alltför strikt orienterad efter mineralsammansättningen 
och tar ej hänsyn till berggrundsgeologens bedömning. 

4.2 Provens representativitet 
Det största antalet värden på värmekonduktiviteten har beräknats 

från planimetriska punkträkningsanalyser av tunnslip, vilka allt
så utgör mycket små prov av stora bergmassor. Tunnslipen är någon 
cm2 i storlek. Fört ex en bandad gnejs så medför detta att ett 
enstaka prov knappast är representativt för en större bergarts
massa. Ett flertal prov bör däremot ge ett relativt bra medelvär

de. För en isotrop begart som granit krävs därför färre prov än 
för en gnejs för att bilda medelvärden med samma standardavvikel
se·. 

De uppmätta värdena kommer från större bergartsprover men fortfa

rande av mycket begränsad storlek. De redovisade resultaten åter
ger härigenom egentligen medelvärden och spridning av värmekon
duktiviteten hos små bergartsprover. 

I de flesta fall när värmekonduktiviteten skall bestämmas i tex 
energigeologiska sammanhang är det en betydligt större bergmassas 

värmekonduktivitet som är av intresse. Så påverkar tex en berg
3värmebrunn en bergmassa av i storleksordning 200 000 m . Det är 

denna bergmassas medelvärmekonduktivitet (med tonvikt på området 

närmast brunnen) som är en av de dimensionerande faktorerna för 
energi- och effektuttag ur bergvärmebrunnen. 

Redovisade spridningar av värmekonduktiviteten för en bergart 
avser alltså egentligen spridningen hos de små bergarts provens 
värmekonduktivitet, medan man oftast är intresserad av spridning
en hos större bergvolymer. 
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5 VAL AV STATISTISK METOD 

För att kunna uttala sig om vad man kan förvänta sig för värme
konduktiviteter i bergarter, vill vi göra en utsaga av typen: 

Minst p% av framtida observationer av viss bergart kommer att ha 
en omgivande bergmassa med värmekonduktivitet i intervallet 

(a,b). För att kunna göra sådana uttalanden bildar vi toleransin
t,ervall för värmekonduktiviteten. Vi har valt p=90% och har en 
Jonfidensgrad på 95%. Man tänker sig alltså att det finns kon
stanter a och b så att 90% av alla bergmassor har en konduktivi
tet i intervallet (a,b). Problemet är nu att lagom underskatta a 
och lagom överskatta b så att 95% av de beräknade intervall en 

kommer att innehålla minst 90% av alla möjliga värmekonduktivite
ter. Tolkningen av konfidensgraden är att om vi upprepar vår pro
cedur och bildar ett stort antal intervall kommer 95% av dessa 

att vara korrekta (dvs minst 90% av värmekonduktiviteterna ligger 

i intervallen). 

Vi har använt två olika metoder att bilda toleransintervall. Den 

ena bygger på att man antar normalfördelning, som visat sig ap
proximativt gäl la för logaritmen av värmekonduktiviteten i de 
flesta fall (lognormalfördelning). Den andra metoden antar endast 
att värmekonduktiviteten har en kontinuerlig fördelning (fördel
ningsfri metod). Detta är ett betydligt svagare antagande men 
kräver då i gengäld fler observationer. Med de krav vi har på 
våra toleransintervall är ett absolut minimalt krav 45 observa

tioner för den senare metoden. Vi har testat om lognormalfördel
ning föreligger med Shapiro-Wilk statistika om antalet observa
tioner underskrider 51 och med Kolmogorov D statistika om antalet 

observationer är större än 50. Testet har utförts med hjälp av 
programpaketet SAS, 1982 (SAS= Statistical Analysis System). Om 
testet förkastat lognormalfördelning, har toleransintervall bil
dats med den fördelningsfria metoden. För att kunna skapa tole
ransintervall har vi använt boken Statistical Tolerance Regims av 

Guttman (1970). 

Man bör observera att mineralsammansättningen är bestämd ur myc

ket små delar av bergmassan. De intressanta bergvolymernas vär
mekonduktivitet kan betraktas som någon form av medelvärde av en 

mängd små bitars värmekonduktivitet och har därför en mindre va-
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rians än den våra prover har. Detta gör att våra toleransinter

vall också blir större än om vi kunnat arbeta med de i praktiken 
rimliga volymerna. 

FREKVEIVSFUNKTION FÖR KRISTALLINA BERGARTER 

VMMEKONDUKT IV I TET 

Figur 5.1 Frekvensfunktion för kristallina bergarters värme
konduktivitet, teoretiskt beräknad enligt ekv. (3.1) 
inkl uppmätta värden. Både normal- och log-normal
fördelning förkastas, varför en fördelningsfri metod 
får användas för att skapa ett toleransintervall. 
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6 RESULTAT AV VJi:RMEKONDUKTIVITETSBESTÄMNINGAR 

Värmekonduktiviteten har beräknats med de fyra tidigare beskrivna 
metoderna. Ekv. (3.1) har ansetts vara mest tillförlitlig, varför 
även uppmätta värmekonduktiviteter har lagts in under den meto

den. Det geometriska medelvärdet, ekv. (3.2), ger något lägre 
värden (se bilaga 5) men är betydligt enklare att använda, varför 
denna ekvation bör kunna användas i praktiken vid ungefärliga 

bestämningar (se även kap. 6.3). 

6.1 Landet i helhet 

6 .1.1 Kristallina bergarter 
Medel värden av värmekonduktivitet för "ursprunglig bergarts kod" 

och "modifierad bergartskod" redovisas i tabell 6.1 resp 6.2, där 
även toleransintervall för respektive bergart redovisas. Om anta
gandet om log-normalfördelning ej uppfyllts och tillräckligt 

många observationer funnits, har parameterfri metod ( se kapitel 
5) använts. I övriga fall har antagits log-normalfördelning. I 
sådana fa 11 med få observationer och speciellt då antagande om 
log-normalfördelning kan anses tveksamt bör resultaten användas 
med stor försiktighet. Speciellt gäller detta den ultrabasiska 

gruppen med peridotit m fl. Dessa bergarter består nästan uteslu
tande av basiska mineral som pyroxen, olivin mm. Både pyroxen 
och ol i vin är sådana vars värmekonduktivitet varierar med den 
kemiska sammansättningen. De förekommer också i samband med olika 

metallföreningar. Detta gör det svårt att bestämma dessa bergar
ters värmekonduktivitet i klump utan man kan med fördel bedöma 
varje bergart för sig. Dessbättre är de ultrabasiska bergarterna 
ovanliga. En fullständig redovisning av resultaten för de två 

statistiska metoderna redovisas i bilaga 5. 

Som synes skiljer sig i de flesta fall medelvärden och tolerans
intervall endast i mindre grad åt mellan "ursprunglig" respektive 
"modifierad bergarts kod". Tabellen med "ny bergarts kod" är mer 
detaljerad vad avser intermediära och bas i ska bergarter varför 
båda tabellerna medtas. Där antalet observationer är lågt bör det 
undvikas att dra för långtgående slutsatser av resultaten. 
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Tabell 6.1 Medelvärden och stangardavvikelse av bergarters vär
mekonduktivitet (W/m C) enligt ursprunglig bergarts
kod. I den högra kolumnen anges om antagandet om 
log-normalfördelning är uppfyllt. 

90% av fördelningen 

med konfidensgraden 95% 

Bergart Antal Medel- Std. större än ned. Inom nedan- log-normal-

obs värde dev. stående värde stående intervall fördel ad 

Granit 848 3.47 0.380 2.95 2.85 - 4.15 Nej 

Granodiorit 255 3.34 0.292 2.95 2.85 - 3.85 Ja 

Tonal it 171 3.16 0.269 2.8 2.7 - 3.65 Ja 

Aplit, pegmatit, mm 44 3.31 0.477 2.6 2.45 - 4.35 Ja 
Kvartsdiorit 122 2.87 0.227 2.55 2.5 - 3.3 Ja 
Syenit, diorit mm 188 2.67 0.305 2.25 2.15 - 3.25 Ja 
Porfyr 95 3.55 0.463 2.75 2.65 - 4.5 (Ja) 

Porfyrit 59 2.54 0.468 1.8 1. 7 - 3.6 (Ja) 

Ryolit, dacit 119 3.37 0,397 2.8 2,7 - 4.2 Ja 

Trakyt, basalt mm 70 2.83 0.347 2.35 2.25 - 3.55 Ja 

Kvarts it 32 6.62 0.628 5.5 5.35 - 8.1 (Ja) 
"Övrig kvartsit 11 272 4.65 0.681 3.75 3.55 - 6.0 Ja 

Övriga omvandlade sediment 122 3.58 0.488 2.9 2.75 - 4.55 Ja 

Omvandlade sediment, ospec 192 3.54 0.699 2.65 2.45 - 4.9 Ja 
Omvandlade basiska bergarter 184 2.56 0.309 2.15 2.05 - 3. 15 Ja 

Gnejs, ospecificerat 227 3.47 0.465 2.85 2.7 - 4.4 Ja 
Leptit, leptitgnejs mm 726 3.58 0,603 2.8 2.65 - 4.7 Ja 

I figur 6.1 redovisas medelvärden och det värde som överskrids av 
90% av fördelningen med konfidensgraden 95%. Det senare är för de 
större grupperna en sammanvägning av interval 1 för ursprung] ig 

och modifierad bergartskod. 

Den absoluta majoriteten av kristal 1ina bergarter i Sverige är 

gran i t-granodi orit samt o 1 i ka former av gnej ser. Maj ori te ten av 
dessa grupper har en medelvärmekonduktivitet av ca 3.5 W/m°C och 
en normalt lägsta nivå (90/95) av strax under 3 W/m0 c. 
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Tabell 6.2 Medelvärden och standargavvikelsen av bergartens 
värmekonduktivitet (W/m C) enligt modifierad berg
artskod. I den högra kolumnen anges om antagandet om 
log-normalfördelning är uppfyllt. · 

90% av fördelningen 

med konfidensgraden 95% 

Bergart Antal Medel- Std. större än ned. inom nedan- log-normal-

obs värde dev. stående värde stående intervall fördel ad 

Granit - Ryolit 969 3.49 0.359 3.0 2.9 - 4.15 (Nej} 

Granodiorit - Ryodacit 315 3.28 0.301 2.9 2.8 - 3.8 Ja 

Tonal it - Dacit 332 3.19 0.395 2.75 2.7 - 4.0 Nej 

Kvartssyenit - Kvarstrakyt 18 2.94 0.230 2.5 2.45 - 3.55 Ja 

Syenit - Trakyt 41 2.51 0.216 2.15 2.1 - 2.95 Ja 

Kvartsmonzonit - Kvarslatit 63 2. 76 0.196 2.45 2.4 - 3.15 (Nej} 

Monzonit - Latit 7 2.68 0.344 1.9 1.75 - 4.0 (Nej} 

Kvartsmonzodiorit - Andesit 33 2.69 0.188 2.4 2.3 - 3.1 Ja 

Kvartsdiorit - Andesit so 2.64 0.183 2.35 2.3 - 3.0 (Ja} 

Diorit - Andesit 58 2.34 0.346 1.85 1.75 - 3.1 Ja 

Gabbro - Basalt 86 2.78 0.310 2.3 2.2 - 3.4 Ja 

Peridotit, Pyroxenit 8 4.02 0.162 3.65 3.55 - 4.55 Ja 

Medelvärdet för samtliga prover ur kristallina bergarter i data
materialet är 3.45. 90% av fördelningen är med 95% konfidensgrad 
större än 2.6 eller ligger inom intervallet 2.45-4.9. Detta har 
bestämts med parameterfri metod. 

Om det undersökta materialet fördelar sig på liknande sätt 
verkligheten bör det ovanstående medelvärdet vara representativt 
för den svenska berggrunden. Att så inte helt verkar vara fallet 

visas i figur 6.2. Proportionerna av och andelen mellan de två 
vanligaste bergarterna i Sverige, granit och gnejs, är felaktig. 
Emellertid ingår granodiorit och tonal it mm i namnet granit på 
den översiktliga geologiska kartan, varpå proportionerna blir 

bättre. Slutsatsen är att det redovisade medelvärder ändå är re
presentativt för svenska kristallina bergarter, speciellt då me
delvärdena för gnejs och granit är nära nog identiska. 
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V.4RMEK0NDUKTJVJTET 

W/m°C 
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5 J 

SERGARTSKOD 

Figur 6.1 Medelvärde och ensidigt toleransin~ervall för olika 
bergarters värmekonduktivitet (W/m C). Stapeln avser 
medelvärde medan den streckade linjen antyder en 
normalt lägsta nivå (90/95) enligt tabell 6.2. 

Specifik värmekapacitet har också framräknats ur mineralsamman
sättningen. Emellertid saknas värmekapaciteten för vissa vanliga 
mineral, varför en uppdelning på olika bergarter blir vansklig 

att genomföra. Enligt Frivik &Johansen (1977) ligger emellertid 
medelvärdet för bergarter av granitiskt ursprung kring 

730 J/(kg,°C), vilket ungefär stämmer med de av oss framräknade 
värmekapaciteterna. Enligt andra källor har en granit 
ca 800 J/kg°C i värmekapacitet, varför en viss osäkerhet kvar
står. 

På grund av att basiska mineral ofta har en högre specifik värme
kapacitet erhålls för sådana bergarter en specifik värmekapacitet 
som ligger ca 5-10% högre. Bergarter med mycket hög kvartshalt 
har ungefär värdet 700 J/(kg, 0 c). 

Den specifika värmekapaciteten för sedimentära bergarter redovi
sas i kapitel 6.1.2. 
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BERGARTSFORDELNING I SVERIGE 

BERGARTSFORDELNING ENLIGT DENNA UNDERSÖKNING 

FJÅLLKEDJAN 
10.7% 

c_____,YNGRE SED. BERGARTERPREKAMBR i1l!li: SEDIMENT ,_.....____1 
4.1% 

Figur 6.2 Bergartsfördelning i Sverige jämfört med bergarts
fördelning i det undersökta materialet. Bergartsför
delningeri i Sverige är bestämd planimetriskt med 
utgångspunkt från den översiktliga berggrundsgeolo
giska kartan över Sverige. 
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Densiteten kan sättas till 2600-2700 kg/m3 utom för basiska berg

arter som har densitet upp till 2800 kg/m3. 

6.1. 2 Sedimentära bergarter 
Sedimentära bergarter redovisas separat på grund av att en viktig 
faktor för värmekonduktiviteten tillkommer, nämligen porositeten. 

Majoriteten av nedan redovisade värmekonduktivitetsresultat här
rör från en dansk undersökning angående geotermi (Balling et al, 
1981). Eftersom Skånes mesozoiska sedimentära berggrund är av 
motsvarande ålder och typ som den danska bör resultaten från Dan
mark kunna överföras ti 11 Sverige på motsvarande bergarter. I 
övrigt består huvudsakligen den svenska sedimentära berggrunden 

av kambro-silur och vissa fall av prekambrium. Resultat från mät
ningar på kalksten av kambro-silurisk ålder finns redovisade i 

Poulsen et al (1981). Resultat från jotnisk sandsten härrör från 

egna undersökningar. 

Den specifika värmekapaciteten och speciellt det latenta värmet 
(isbildningsvärmet) är vanligen betydligt större för vattenmätta
de sedimentära bergarter än för kristallina. Detta beror på den 
ofta högre porositeten för sedimentära bergarter. I figur 6.3 
redovisas specifik värmekapacitet och latent värme som funktion 

av porositeten under vattenmättnad. 
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SPECIFIK VÅRMEKAPACITET, LATENT VÄRME 
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300000 

2500000 

150000 

100000 

500000 

o.o O. I 

Figur 6.3 

o.,0.2 o.3 0-4 o.s 

POROSITET 

Spe3ifik värmekapacitet, J/m30c, och latent värme, 
J/m, för vattenmättade bergarter med ~lika porosi
tet. Antagen korndensitet är 2650 kg/m och antagen 
specifik vgrmekapacitet för mineralkornen är 
730 J/(kg, C). Observera multiplikationsfaktorn för 
latent v~rme. 3T ex vid en porositet av ca 28% erhål
les 1•10 J/m i latent värme. 

Mesozoiska_sedimentära_bergarter 
Delar av Skånes berggrund består av mesozoiska sediment. Se kapi
tel 2 för översiktlig utbredning och uppbyggnad. 

I figur 6.4 redovisas frekvensdiagram över bl a kalksten, ler
sten/lerskiffer, siltsten och sandsten. Ler- och kalksten erhål
ler de lägsta medelvärdena och sandsten det högsta. Inom varje 

grupp är spridningen dock relativt stor. Detta beror främst på 

skillnader i struktur/porositet och mineralogi. 

I figur 6.5 tas hänsyn till porositeten, som är den mest betydan
de faktorn. Kalksten har där den lägsta spridningen, vilket beror 
på att den är en monomineralisk bergart som är förhållandevis 

isotrop. Lersten/lerskiffer består huvudsakligen av mineral med 
relativt låg värmekonduktivitet och spridningen är därför tro
ligtvis strukturellt betingad (anisotropi). För siltsten och 
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sandsten orsakar den varierande mineralsammansättningen tillsam
mans med anisotropi att värmekonduktiviteten varierar avsevärt 
för en och samma porositet. 

L1mtslont Claystont Sandstont 

3312 ~ 
n 12 n n = 

1.95Wm"1K"1k " 203Wm·1w1 li " k ,. 3 Il. Wm"1K"1 

0.38 - '. 0.53 - s ,. 058 -
10 's/M: 0.06 - IO s/tfi• 0.08 - s/fii = O 10 -

...... 
...... 

, :_J---+--"-dilllllb~___.___,..._0+-'1-+-~+-'--+-~7--+-_ o+--'-+-,_+-'-1--'--l'--l--!- ~ 
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Figur 6.4 Frekvensdiagram över värmekonduktivitet för olika 
vattenmättade mesozoiska bergarter. Ur Balling et 
al, 1981.) 
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Figur 6.5 Värmekonduktivitet som funktion av porositet för 
olika vattenmättade mesozoiska bergarter. (Ur Bal
l ing et al, 1981.) 

Kambrosiluriska_sedimentära_bergarter 

Dessa förekommer i huvudsak i Skåne samt på öland och Gotland. 
Vissa mindre områden förekommer även i Mellansverige samt i Jämt

land. I tabell 6.3 redovisas mätningar i silurisk kalksten från 
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Gotland. För övrig kambro-silur såsom sandsten och skiffer får 

figur 6.5 användas. Porositeten i själva sedimentet av kambro-si

lurisk ålder kan uppskattas till ca 5%. Lokala variationer i mi
neralsammansättning och porositet kan dock förekomma. 

Tabell 6.3 Värmekonduktivitet för vattenmättad silurisk kalk
sten. (Efter Paul sen et al, 1981) 

Densitet (kg/m3) Porositet ;..(W/m°C) 

2656 0.026 3.18 
2630 0.036 3.10 
2667 0.018 3.14 
2689 0.010 3.34 

2686 0.020 3.19 
2646 0.035 3.05 
2633 0.052 2.75 
2571 0.092 2.52 
2623 0.048 2.76 
2662 0.018 3.30 
2618 0.037 3.21 
2521 0.108 2.78 
2616 0.052 2.94 
2647 0.029 3.12 

2663 0.013 3.32 

m. V. 0.040 m.v. 3.05 

std 0.028 std 0.25 

Pre-kambriska_sedimentära_bergarter 
Det finns en relativt stor mängd sedimentära pre-kambriska bild
ningar i Sverige. De flesta av dessa är av relativt blygsam are
ell omfattning. För dessa kan figur 6.4 användas men med låg po
rositet. Ett undantag finns dock. Det är dalasandstenen (jotnisk 
sandsten) från vilken ett antal mineralogiska undersökningar 
gjorts. Medelvärden av dess värmekonduktivitet, framräknade för 

dessa 10 observationer, är 6.1 W/(m0 c) med en standardavvikelse 
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av 0.75. Relativt stora lokala variationer kan förekomma. Det 
ovanstående medelvärdet är ej korrigerat för porositet. Om 5% 
porositet antas erhålles en reducering av värdet med drygt 10%. 

6.2 Länsvis 
Nedan redovisas länsvis medelvärden av värmekonduktivitet och 
areal-fördelning för olika bergartsgrupper. Om mindre än 5 obser
vationer förekommit för en bergartsgrupp har resultatet ej medta
gits. På grund av att antalet observationer vanligen är lågt så 
har ej några försök gjorts att skapa toleransintervall. Värdena 
bör användas med försiktighet om få observationer förekommer. 
Antal observationer framgår av siffran längst ner i varje stapel. 
Ursprunglig bergartskod används då den för de större grupperna 

bäst ansluter till den geologiska kartorna. I bilaga 5 finns en 

fullständig tabell över ursprunglig bergartskod med medelvärde 
och standarddeviation medtagna. Endast kristall in berggrund är 

medtagen. För områden med sedimentär berggrund har ej någon läns
vis indelning gjorts utan hänvisning sker till kapitel 6.1.2. 

Det bör påpekas att redovisade medelvärden och standarddeviatio
ner är grundade på alla värden för respektive bergart inom ett 
län. I många fall kan dock en bergart inom ett län ytterligare 

delas in i undergrupper med sinsemellan olika mineralfördelning 
och därigenom olika värmekonduktivitet. Uppgifter om noggrannare 
indelning i bergarter kan främst erhållas ur beskrivningarna till 

SGU:s berggrundsgeologiska kartor i skala 1:50 000, serie Af. 
Genom att studera dessa beskrivningar är det ibland möjligt att 
erhålla en något bättre uppskattning av den lokala bergartens 
värmekonduktivitet. 

Den länsvisa redovisningen på de följande 20 sidorna är av 
utrymmesskäl ej medtagen i denna avhandling. I bilaga 5 finns 

en tabell med den länsvisa redovisningen. 
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6.3 Samband värmekonduktivitet - kvartshalt 

Kvarts är det vanliga bergartsbildande mineral som har den över
lägset högsta värmekonduktiviteten. Den är ca 3-4 gånger högre än 
för de flesta andra vanliga mineral. En regression av värmekon
<luktivitet med avseende på kvartshalt har därför gjorts. Regres
sionen har gjorts utgående från ekv. (3.2) (geometriskt medelvär
de). Prover med kvartshalter mindre än 5% är ej medtagna. Ett 
samband har därmed erhållits som lyder: 

V ( 6 .1)>-kv kv 

volymsandel kvarts 
värmekonduktivitet för kvarts: 7.7 W/m0 c 

11 
- - för rest.: 2.39 ~J/m0 c 

princip är tillvägagångssättet inte korrekt eftersom man vid 

regressionsanalysen använder sig av en värmekonduktivitet som 

redan tidigare är framräknad ur mineralfördelningen. Självklart 
erhålls då ett gott samband. Tillvägagångssättet kan bara använ
das under förutsättningen att beräkningsförfarandet av värmekon
duktiviteten är helt riktigt. 

Figur 6.6 visar sambandet mellan framräknad värmekonduktivitet 
och kvartshalt. Den något diffusa övre gränsen beror på att även 

andra mineral med hög värmekonduktivitet somt ex klorit i vissa 
prover kan ha relativt höga koncentrationer. Spridningen blir 
också högre för lägre kvartshalt beroende på att detta minerals 
dominerande inverkan avtar. 
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W/m°C SAMBAND MELLAN VÄRMEKONDUKTJVITET OCH KVARTSHALT 
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Figur 6.6 Samband mellan värmekonduktivitet (W/(m°C)) och 
kvartshalt (%). Den heldragna linjen representerar 
en kubisk regressionslinje och de streckade indike
rar en konfidensgrad på 90%. 

6.4 Slutsatser 
För de vanligaste bergarterna i Sverige, granit och gnejs, är 

medelvärmekonduktiviteterna nära nog identiska. Regionalt finns 
dock variationer, vilket framgår av den länsvisa redovisningen. I 
områden med basiska bergarter är värmekonduktiviteten betydligt 
lägre och i kvartsitiska områden betydligt högre, se figur 6.1. 

Vid praktisk användning av de bestämda värmekonduktiviteterna är 
toleransintervall till stor nytta. De anger nämligen intervall 

inom vilka värmekonduktiviteten vanligen varierar (alt. det värde 
som värmekonduktiviteten vanligen överskrider). Emellertid är 
värmekonduktivitetsbestämningarna gjorda på mycket små provbitar 
medan det man vanligen är intresserad av är medelvärden över be
tydligt större volymer. De här bestämda tolerans intervall en är 
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därför större än de skulle ha varit om värmekonduktivitetsbestäm
ningen kunnat göras på större bergvolymer. Detta gäller speciellt· 
anisotropa och inhomogena bergarter. S'torleksordningen är dock 

svår att uppskatta då den beror av förhållandet mellan \mikro och 
\makro för en och samma plats och\ för olika platser. 

För sedimentära bergarter är värmekonduktiviteten beroende av 
storleken på porositeten. En bergart med hög porositet har betyd
ligt lägre värmekonduktivitet än motsvarande bergart med låg po
rositet. Generellt sett har dock lerskiffer den lägsta värmekon
duktiviteten och sandsten den högsta, jmf. figur 6.4 och 6.5. 

Vid temperatursänkning under 0 förändraso c de värmeöverförande 
egenskaperna och isbildningsvärme frigörs. Storleken på denna 
förändring beror helt av vatteninnehållet i bergarten. Föränd

ringen kan därför sägas vara negligerbar i kristallina bergarter 

medan den i sedimentärt berg kan vara av högst väsentlig storlek. 
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ANVISNINGAR FöR VÄRMEKONDUKTIVITETSBESTÄMNING 

Den som vill ha värden på värmekonduktiviteten för en speciell 
plats kan gå tillväga på något av följande sätt: 

Metod A: 

Metod B: 

Metod C: 

Bergartsbestämning 
a) Geologisk karta 
b) Kartering av geolog 

'\Y 
Värmekonduktivitet, 
specifik värmekapacitet 
ur denna rapport. 

Provtagning 
a) Stuff ur markytan 
b) Grovt borrkax (>3 mm)* 

från borrning. 
,________ - \ __}_,-::._______, 

Bestämning av mineralsamman 
sättning eller ev mätning i 
laboratorium. 

Porositetsbestämning·-- \J ""••····· --·· -·· -
~Va-·r_m_e_k-on_d_u_k_t_iv_i_t_e~ 

Specifik värmekap~ 

Borrning av bergvärmebrunn 

Kyl med konstant effekt i 
hålet via kylslangsystem 
någon vecka.* 

V 

* Borrkaxet måste vara 
grovt annars erhålls 

en anrikning av mineral 
i olika fraktioner. 

Om värden för fryst 
brunnsvatten önskas 
krävs längre provtid. 
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Beräkning av värmekonduktivitet 

och övergångsmotstånd utifrån 
tid-temp-data. 

Metoderna går naturligtvis att kombinera på valfritt sätt. Både 
SGU och Geologiska institutionen, CTH, är behjälpliga med råd och 

anvisningar vid de olika metoderna. Metoderna är graderade efter 
noggrannhetsnivå. Metod C får nog anses vara den bästa eftersom 
man då erhåller en medelvärmekonduktivitet efter hela borrhålets 
längd samt övergångsmotstånd mellan brunnsvägg och köldbärarvät

skan. Detta gäller under förutsättning att energiflödena är kor
rekt uppmätta. 
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BILAGA 2 
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BILAGA 3 

VÄRMEKONDUKTIVITET OCH SPECIFIK VÄRMEKAPACITET FöR OLIKA MINERAL 

Tabell 1 Värmekonduktivitet (W/m 0 c) för olika mineral. (En
ligt Horai &Simmons, 1969, och Horai, 1971) 

Andalusit 7.5 
Al bit 2.1 
Amfibol 3.5 
Anortit 1. 7 
Biotit 2.0 

Cordierit 2.7 
Diopsid 4.0 
Dolomit 5.5 
Epidot 2.8 
Granat 3.1 

Hematit 11.3 
Hornblände 2.8 
Ka 1cit 3.6 
Kalifältspat 2.5 
Klorit 5 .1 

Kvarts 7.7 
Magnetit 5.1 
Mikroklin 2.5 
Muskovit 2.3 
Olivin* 4.5 

Ortoklas 2.3 
Plagioklas* 1. 9 
Pyroxen* 4.3 
Serpentin 3.5 
Sil 1i mani t 9.1 

* Värmekonduktiviteten är beroende av den kemiska sammansätt
ningen hos mineralet, se tabell 2. 

135 



2(3) 

TABELL 2 

Värmekonduktiviteten för plagioklas, olivin och pyroxen beroende av dess 
sammansättning. (Horai and Baldridge, 1972.) 

Material Sammansättning Värmekonduktivitet (W/m 0 c) 
Plagioklas An 0 - An 5 2.34 
(Ab = NaA1Si 3o8 An 5 - An 15 1.92 
An= CaA1 2Si 2o8) An 15 - An 30 1. 63 

An 30 - An 50 1.46 
An 50 - An 70 1.46 
An 70 - An 85 1.59 

An 85 - An 100 1. 72 

Olivin Fa 0 - Fa 10 5. 10 
(Fo = Mg 2Si04 Fa 10 - Fa 30 4.27 
Fa = Fe2Si04) Fa 30 - Fa 50 3.60 

Fa 50 - Fa 70 3.18 
Fa 70 - Fa 90 3.05 
Fa 90 - Fa 100 3.14 

Pyroxen Fs 0 - Fs 10 4.73 
(En= MgSi03 Fs 10 - Fs 30 3.93 
Fs = FeSi03) Fs 30 - Fs 50 (3.43) 

Fs 50 - Fs 70 (3.18) 
Fs 70 - Fs 90 (3.14) 
Fs 90 - Fs 100 (3.22) 
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Tabell 3 Specifik värmekapacitet för mineral vid skilda tem
peraturer, enligt Goranson (1942). 

Compouod Mineral 

Cp (joules per gram) for tem-
peraturea in -C. 

Coost&nta in 
Cp - a + bT - cT-1 

i./gm. (T"K.) 
Error %; 

tem"!c;~aoge 
Refer_ 
ence 

-200• ~, 200· 400• soo· 1200' a J0'b l<r'c 
- - - -- -- ---

2Ab·3An......... l&br&dorite (.82 at 60°) 

3Ab·2An......... andesioe .70 
I 
1.97 1.07 i1- 18 .991 .20 .255 ±1; ()-900 18 

glass .70 .99 1.09 (21 1.016 .206 .278 1; 0-900 18 

4Ab·1An• ........ 
Ag................ 
Ag............... 

oligool&se 
native silver 
liquid 

.146 
(.85 at 60") 
.233 .2« .256, .279 

.32 
.217 
.318 

.058 
0 

0 
0 

l; 0-ll61 
3; 961-1300 

78' 
71 
71 

AgCl... .......... cerargyrite 
liquid 

.251 .354 .408 .462' .280 
.410 

.271 
0 

0 
0 

2; o-453 
5; 453-533 

i2 
72 

Ag,AsS,.......... proustite (.34 at 50') L.B. 

Ag,S............. a.canthite 
argentite 

.32 

\ .37 

.317 

.368 
0 
0 

0 
0 

5; 0-175 
5; 17.S-325 

73 
73 

Ag,SbS, .......... pyrargyrite (.32 at 50°) L.B. 

Al,0, ............. corundum 0.069 0.72 1.00 1.10 1.19 1.26 1.067 0.140 0.289 4;0-1700 1 
liquid 1.53 2230 

AI,SiO, ........... andalUBite .152 .77 1.03 1.11 1.165 1.20 1.136 0.050 0.281 3; 0-1300 2 

cyanite .077 .70 1.00 1.10 1.20 1.27 1.08, 0.136, 0.313 2; 0-1400 3 

sillimanite .133 .743 1.00 1.08 1.16 1.22 1.054 0.123 0.257 3; 0-1200 I 4 

A4Si,Oi, ......... mullite .77 .97 1.03 1.09 1.13 1.03 0.075 0.210 3; 0-1100 5 

Al.Si,Ou......... kaolinite .93 1.02 0.806 0.463 0.0 4; 0-300 6 

•Al,Si,0,· 2H,O .. kaolin .99 1.17 1.35 0.641 0.904 0.0 3; 0-500 7 

AI,Si,0,.......... metakaolin .7h 1.00 1.10 1.20 1.27 1.062 0.151 0.289 2; 0-1300 7 

2(AIFJO•Si0, .... topaz (.83 at 50') 8 

: 
Au.............. native gold .127 .133 .140 .. 152 .119 .0306 0 2; 0-1063 35 

liquid .15 5; 1063-1300 35 

BaCO,........... a-witherite 
/j-witherite 

.197 .44 .50 .55 .66 
.64 

.366 

.64 
.278 

0 
0 
0 

5; 0-810 
10; 81()-980 

10 
10 

i 
BaSO,............ barite .197 .45 I .50 .55 .65 .383 .253 0 5; 0-1050 10, Il 

BeAI,0,.......... 
Be,..\1,Si.Ou...... 

chrysoberyl 
beryl 

(.84 at 50') 
(.84 at 50') 

12 
13 

c ................ diamond 
P-graphlte 

.435 ,l.06 1.37 1.86 

.635 1.18 1.45, 1.88 
.754 1.067 
.932 .913 

.4544 
.407, 

4; 0-1040 
3;0-1040 

25 
26 

I 

CaiAhH,(SiO,)i.. prehnite (.84 at 50°) Joly 

Ca,Al,SiO,....... gehlenite .75 .97 1.03 1.09 1.12 1.042 .06 .2284 2; 0-1300 19 

CaAI,Si:Oa....... anorthlte .70 .95 1.05 1.17 1.27 .950 .226 .2313 1; 0-1400 18 

glass .68 .96 1.06 1.014 .158 .282 I; 0-i00 18 

CaCO,........... aragonite .26 .78 1.00 1.13 .823 .49; .1286 3; 0-i50 16 

calcite .28 .79, 1.00 1.13 .823 .497 .1286 

CaF,............. 
CaMg(COJ,...... 

fluorite 
dolomite 

.22 .85 .89 .93 I.OJ i1" 10 , .798 
(.93 at 50°) : j , ; 

.204 0 5; 0-1200 17 

i 15 
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C<:mstants inCp {joules per gram) for tem- c,, - a + bT - cT--1 Error%;peratures in °C. Refer.
Compound Mineral j./gm. (T"K.) temp. range 

·c. ence 

-200· o• 200· 1400• soo• 1200• a IIO'b 
10-'c 

CaMgSi,0,....... diopeide .69 .98 1.06 1.15 1.20 1.053 .111 .290 1; 0-1300 20 
glass .71 .98 :1.07 .999 , .188 .253 1; 0-700 20 

. I 
ICaSiO,........... (a) peeudowol- .m .i3 .92 i .99 1.07 1.14 .926 .150,: .177, 2; 0-1400 21 

lastonite 
{fj} wollas- .172 .67 .92 I1.00 1.06 1.10 1.007 .074 .269 2; 0-1300 21 

tonite 
glass .69 .92 1.03 .834, .348 .175' 2; 0-700 21 

CaSO,............ anhydrite .52 .58 .60 .64 .569 .675 .048, 5;0-1100 23 
CaSO,·2H.0..... gypaum .322 1.03 22 
CaWO,........... echeelite (.40 at 50') 24 
CdS.............. greenockite .445 .50 .55 .653 .374 .2605 0 est.; 0-1000 H 

Cu............... native copper .161 .384 .40 .42 .46 .358 .096 0 2; 0-1064 27 
liquid .493 0 0 3; 1084-1300 27 

Cu,O ............. cuprite .47 .505 .54 .614 .419 .181 0 5; o-950 28 
CuO ............. tenorite .52 .63 .68 .572 .188 .079 2; 0-537 29 
2CuO·CO,·H,O . malachite (.U at 57') 
CuFeS, .......... chalcopyrite (.54 at so•J 30 
CuPbSbS,....... bournonite (.31 at 50°) 

Cu,Se ............ a berzelianite .42 .42 0 0 5; 0-100 31 
p berzelianite .41 .41 0 0 5; 100-200 31 

Cu,S............. a cha.lcocite .255 .470 .247 .82 0 3; 0-103 32 
fJ chalcodte .55 .55 .55 .55 0 0 10; 103-900 32 

CuS.............. covellite .228 .49 .52 .54 .59 .464 .115 0 ?; 0-1000 33 
CuSiO,H,O ...... clioptaee (.77 at 34') 34 

Fe................ airon .44 .52 .60 .33 .40 0 3; 0-755 36 
fJ iron (.73) .46 .25 0 3; 75!Hl03 36 
-yiron .63 0.63 0 0 5; 90:3-1401 36 
ö iron .75 0 0 5; 1401-1530 36 
liquid .61 0 0 5; 1530-1600 36 

FeAsS............ areenopyrite (.43 at 55°) 37 
FeCO,............ siderite .234 .68, 38 
Fe,O, ............ hematite .61 .79 .90 1.08 .640 .420 .111 3;0-800 3g 

Fe,O,.........•... a magnetite .60 .83 .93 .744 .340 .177 3; 0-576 40 

fjmagnetite 1.03 .640 .362 0 5; 57&-800 40 

2Fe,0,·3H.O...•• limonite (.94 at 60°) 
Fe,SiO,........... fayalite .55 I .79 .91 1.095 .69 .392 .181 3; 0-000 41 

Fe:Si.O,.......... hyperethene (.80 at 60°) 42 

FeS.............. a troilite .238 .606 1.00 1.85 0 7; 0-138 43 
fJ troilite .635 .66 .71 .574 .130 0 3; 138-1195 43 

I
FeS............... pyrite .075 .500 .594, .69 .373 .466 0 7; 0-500 44 
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Conetanta in 

Compound Mineral 

c,. (joulee per gram) for tem-
peratu.rea in ·c. C,. - a + bT - cT-t 

j./gm. (T"K.) 
Error%; 

temp. raoge 
·c. 

Refer-
ence 

-200·1 o· I 200• 
-- -- -

4-00• 
-

800• 

-
1200• a lil'I> lo-te 
--,_ -- ---

Fe,81............. pyrrhotite .594 .77 .406 2.81 .(Sia 3; 0-350 45 

H:O.............. ice .653 2.06 
Ha;............... 
HgS .............. 

native mereury 
a..cinnabar 

.138 

.214 
.138 
.227 .240 

.138 

.196 
0 

.066 
0 
0 

1; 0-347 
2; 0-580 

tll 
14 

KAlSi:01......... leucite (.H, atso•) G7 

glaae (. 73, at so•) tl7 

KAlSi:01......... adularia .732 .842 1.00 18 

microdine .680 .950 1.04 1.143 .988 .166 .263 l; 0-1100 18 

orthoclaae .61 .94, 1.05 1.145 1.043 .124 .351 1; 0-1100 18 

glass .70 .97 1.07 1.19 .976 .216, .247 2;0-1100 18 

KCI. ............. sylvite .418 .682 .715 .749 .682 .168 0 2; 0-770 65 

KNO,............ a-niter 
/l-niter 
liquid 

.326 
1.19 I 

11.22 

.266 

jl.19 
1.22 

.219 
0 
0 

0 
0 
0 

10; 0-128 
5; 128-338 

10; 338410 

66 
&6 
&6 

LiAlSi:O, ........ petalite (.85 at 58°) 48 

LiAlSi:01 ........ apodumene 
glass 

I 
(.90 at 60°) 
(.91 at 60°) 

49 
49 

Mgu\l.Si:011 ..... garnet 
I 

(.Hat 53•) 55 

Mg1B11CI:0,, ..... a-boracite 
/l-boracite 

.796 1.18 
1.41 

.275 1.909 

.502 1.346 
0 
0 

5; 0-265 
5;265400 

54 
54 

MgCI, ............ chloromagne- .805 .84 .87 I .760 .166 0 1; 0-718 9 

MgCO,........... 
MgF, ...........•• 
Mg(OH),......... 
MgO...........•. 

eite 
magnesite 
sellaite 
brucite 
pericla.se 

.161 .864 
.906 !I.OS 

(1.30 at35°) 
.066 .870 11.09 

1.206 1.43 

1.16 1.24 

I 
.857 

1.30 1.127 

.542 

.124 

.0736 

.217 

3; 0-1000 

2; 0-1800 

50 
51 
52 
53 

MgSiO,........... pyroxene 
amphibole 
glass 

.752 1.03 

.740 ,1.03 

.756 i1.02 
I 

1.15 
1.13 
1.14 

1.24 
' .973 

Il:~~: 

.336 

.183 

.322 

.233 

.281 

.226 

l; o-500 
l; 0-1100 
l; 0-700 

56 
56 
56 

MgSO,·H:O...... 
MgSO,·7H:O....• 
Mg,Fe,SiO, ....... 
Mg,H,Si<Ou...... 
MnCO,........... 

kieserite 
epsomite 
olivine 
talc 
rhodochroeite 

(1.00 at 9°) 
(1.51 at 32°) 
(0. 79 at 36°) 
(0.87 at 59") 

.203 .70 11.08 1.46 .283, 1.532 .33X 
10-11T' 

4; Q-500 

57 
52 
52 
15 
58 

MnO. ............ pyrolusite .97511.00 1.01 .924 .227 .l(.X ?;o-500 59 

10-11T• 

Mn:0,·H:O ...... 
MoS ...........•. 

manganite 
nlabandite 

(0. 74 at 36") 
.322· .569· 

52 
60 

MoS.............. molybdenite .537 .554 .570 .515 .082 0 5; Q-456 9 

NaAlSi:01 ....... albite 
glaae 

.709 

.724 
.986 1.085 1.196 

1.00 1.114 1.26 
1.018 

.978 
.187 
.282 

.268 

.247 

1; 0-1100 
l;o-900 

18 
18 
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Compound Mineral 

Cp (joules per gram) for tem-
peratures in ·c. 

Constanta in 
Cp - a + bT - cT'"' 

j./gm. (T"K.) 
Error %; 

temp. range
-c. 

Refer 
ence 

-200• o· 200· 400• soo• 1200• a IO'b Jo-«: 
-- -- -- -- - - -- -- ---

NaCI.. .•••...••.. halite .466 .855 .915 .975 1.095 .773 .300 0 2; o-soo 77 
liquid 1.14 1.14 0 0 3; 80(H)50 77 

NaF ............. villiaumite 1.034 11.10 1.29 .473 1.151 -.184 2; 0-iOO 75 

Na,B,O,·I0H.0 .. borax (.161 at 35°) 74 

Na,.AJ.F,.......•.. cryolite .909 il.IS 1.39 1.78 .1i0 .949 .0895 2; 0-1000 76 

NiS.............. millerite .606 I .565 .426 .295 0 3; o-324 62 

PbCO,........... 
PbS .............. 

oerussite 
galena 

.177 

.142 
.3ts I 

' .207 I .221 .235 .188 .07 0 S;o-600 
46 
47 

PbSO,............ angleoite (.364 at 60°) 
Pd............... palladium .232 .246 .260 .289 .318 .212 .072 0 2; 0-1549 63 

Pt................ platinum .134 .139 .144 .154 .164 .12i .0249 0 1; 0-1600 64 

s, ................ rhombic sul!ur .482 .635 0 3; o-95.6 80 
monoclinic .572 .576 0 3; 95.!H19 80 

euliur 
liquid .656 .656 0 ?; ll!H60 80 

viacous 1.22 0 0 ?; 16o-270 80 

Sb,S,............. stibnite .342 .375 .407 0.298 0.163 0.0 est.; 0-548 9 

SiO............... a-quartz .173 .698 .969 1.129 .7574 .607 .168 1; o-575 68 

p..quartz 1.174 1.327 .763 .383 0 4; 575-1600 68 

a-cristobalite .186 .69 1.01 .254 1.6 0 4; 0-250 69 

/l-<,ristobalite 1.074 1.171 1.21 11.191 .032 .0625 2; 250-1700 69 

glass .184 .70 .95 1.06 1.21 1.34 .892 .3lh .021 5; 0-liOO 70 

SnO.............. cassiterite .34 .43 .48 .55 .387 .157 .07 4;0-1100 81 

SrCO,............ etrontianite .211 .536 79 

TiO.....•........ ru tile, brookite .70 .80 .88 .619 .395 .022 3; o-450 82 

wo,.............. tungstite .33 .355 .382 .« .49, .289 .14 0 5; 0-1300 83 

ZnCO, .......... smitbeonite .238 .632 84-

ZnO.............. zincite .48 .58 .615 .66 .69 .586 .075 .094 2;0-1300 85 

ZnS....•••......{ 
a-wurtzite 
,S..sphalerite } .430 .45 .53 .56 .587 .550 .041 .084 6; o-900 86 

zrSiO, ..•.••..... ziroon (.61 at 60") 87 
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BILAGA 4 

ÖVERENSSTÄMMELSE MELLAN UPPMÄTT OCH BERÄKNAD VÄRMEKONDUKTIVITET 
(Tilläggsmaterial) 

De använda värdena på värmekonduktiviteten för mineral bygger på 
bestämningar av Horai &Simmons (1969) samt Horai (1971). De an
vände sig där av en ny metodik som innebar att mineralet pulvri
serades, vattenmättades med destillerat vatten och uppmättes med 
ensondsmetod (;\ "tt). D_ärefter korrigerades för va tteni nnehå 11 et 
(e) med ekv (1~~ Varvid värmekonduktiviteten för mineralet er
hölls (;\ ). Denna erhölls genom medelvärdesbildning av ett övre 
och ett ~edre gränsvärde enligt Haskin &Shtrikman (1962). 

;\ ··tt ½( ;\ .. + ;\ ) (1)
där ma o n 

1 1 - e -1 
;\ + 0 (~ + _3_;\_ ) 
m w m m 

1 ° -1;\ "w + ( 1 - e ) (~ + 35: )n m w w 

där 
e = V/V. 

Ekvation (1) motsvarar ekv. (3.1) för 2-fas material. 

Sass et al (1971) visade att det var möjligt att bestämma värme
konduktiviteten även för berg på nedkrossat material, varefter 
även Horai &Baldridge (1972) gjorde motsvarande försök. 

Deras metodik var densamma som för mineralbestämningar ovan. På 
provbiten från motsvarande bergarter utfördes divided-bar bestäm
ningar som jämförelse. Avvikelsen var korrelerad till porosite
ten. Om hänsyn togs till denna fann man att i någon av metoderna 
fanns ett systematiskt fel på 5%. 

På delvis motsvarande prover gjordes teoretiska värmekonduktivi
tetsbestämningar med tre skilda metodiker: 

1) utgående från mineralsammansättning 
2) utgående från kemisk sammansättning 
3) utgående från atomvikt och densitet. 

Man fann att 1) var den bästa. 2) kan med någorlunda säkerhet 
endast utföras på magmatiska bergarter där en norm kan användas 
för övergång från kemisk sammansättning till mineralogisk. 3) var 
den mest osäkra. 

Resultaten av jämförelsen mellan mätning och beräkning (enligt 
Horai &Baldridge, 1972) visas i tabell 3.3. 
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Man fann vid jämförelsen en medelavvikelse på ca +10%, med det 
högre värdet beräknat. 

Vid antagande av en systematisk överskattning med 5% vid använ
dandet av Hashin-Shtrikmans samband (ekv. (1) eller (3.1)) skulle 
avvikelsen på +10% enligt ovan förändras till -5% eftersom ekv. 
(3.1) används 3 gånger, vid mineralbestämningarna, vid övergång 
av värmekonduktivitet från vatten-bergartspulverblandning till 
bergart samt vid beräkning enligt metod (ekv. 3.1). Horai &Bald
ridge (1972) slutsats blir därför att vid praktisk användning av 
ekv (3.1) bör värmekonduktiviteten reduceras med 5%. 

De undersökningar som är gjorda vid Geologiska institutionen, 
Tabell 3.4 och 3.5, visar dock på en god överensstämmelse mellan 
uppmätt och beräknad värmekonduktivitet, varför någon sådan redu
cering ej har gjorts för beräkningarna i denna rapport. Se vidare 
kapitel 3.3. 
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BILAGA 5 

RESULTAT, BERGARTERS VÄRMEKONDUKTIVITET, TABELLER 

Tabe11 1 Medelvärden mm av värmekonduktivitet, W/m
0 c, för ursprunglig bergartskod. Skillnaden mel-

lan N1 och N2-N4 beror på att under metod 1 är inlagt uppmätt värmekonduktivitet. Metoderna 
hänför sig i övrigt till ekv. (3. 1-3.4) i nämnd ordning. 

Bergartskod N1 MV1 std1 N2 MV2 std2 MV3 std3 MV4 std4 

Granit 848 3.47 0.380 714 3.28 0.352 3.95 0.446 2.83 0.248 
Granodiorit 255 3.34 o·.292 255 3.11 0.265 3.82 0.358 2.66 0.169 
Tonal it 171 3.16 0.269 171 2.94 0.239 3.61 0.352 2.54 0.146 
Aplit, pegmatit 
Kvartsdiorit 

mm 44 
122 

3.31 
2.87 

0.477 
0.227 

8 
122 

3.44 
2. 70 

0.509 
0.198 

4.13 
3. 13 

0.593 
0.263 

2.96 
2.45 

0.380 
0.146 

Syenit, diorit mm 
Porfyr 
Porfyrit 

188 
95 
59 

2.67 
3.55 
2.54 

0.305 
0.463 
0.468 

188 
34 
21 

2.56 
3.20 
2.79 

0.273 
0.319 
0.248 

2.77 
3.92 
3.31 

0.346 
0.456 
0.410 

2.42 
2. 73 
2.49 

0.225 
0.216 
0.148 

Ryolit, dacit 
Trakyt, basalt mm 

119 
70 

3.37 
2.83 

0.397 
0.347 

117 
70 

3.18 
2.70 

0.357 
0.305 

3.84 
3.04 

0.428 
0.449 

2.74 
2.48 

0.278 
0.213 

Kvartsit 36 6.44 0.811 31 6.45 0.821 6.88 0.592 5.83 1.016 
övr. 
Övr. 

kvartisit 
omvandlade sed. 

267 
148 

4.65 
3.53 

0.679 
0.478 

266 
141 

4.41 
3.28 

0.686 
0.441 

5.24 
4.01 

0.650 
0.544 

3.63 
2.79 

0.608 
0.311 

Omvandlade sed., ospec. 
Omvandl. basiska bergarter 
Gnejs, ospec. 
Leptit, 1epti tgnej s m m 

197 
168 
226 
742 

3.52 
2.58 
3.47 
3.56 

0.706 
0.305 
0.466 
0.621 

197 
135 
202 
425 

3.30 
2.56 
3.25 
3.33 

0.669 
0.251 
0.439 
0.548 

3.99 
2.75 
3.95 
3.98 

0.841 
0.331 
0.548 
0.674 

2.81 
2.44 
2.78 
2.88 

0.466 
0.229 
0.309 
0.413 

Tabell 2 Medelvärden av värmekonduktivitet, W/m0 c, för modifierad bergartskod. Skillnaden mellan N1 
och N2-N4 beror på att under metod 1 är inlagt uppmätt värmekonduktivitet. Metoderna hänför 
sig i övrigt till ekv. (3.1-3 .4) i nämnd ordning. 

Bergartskod N1 MV1 std1 N2-4 MV2 sta2 MV3 sta:! MV4 std4 

Granit-ryolit 969 3.49 0.359 738 3.31 0.304 3.98 0.378 2.85 0.220 
Granodiorit-ryodacit 315 3.28 0.301 315 3.07 0.273 3.75 0.376 2.63 0.173 
Tonalit-dacit 332 3.19 0.395 332 2.98 0.364 3.62 0.490 2.57 0.239 
Kv.syenit-Kv.trakyt 18 2.94 0.230 18 2.80 0.204 3.18 0.253 2.57 0.165 
Syenit-trakyt 41 2.51 0.216 41 2.44 0.199 2.58 0.272 2.35 0.167 
Kv.monzonit-Kv.latit 63 2.76 0.196 63 2.63 0.173 2.99 0.249 2.42 0.124 
Monzonit-latit 7 2.68 0.344 7 2.56 0.303 2.82 0.435 2.40 0.212 
Kv.monzondiorit-andesit 33 2.69 0.188 33 2.56 0.160 2.91 0.227 2.36 0.116 
Kv.diorit-andesit so 2.64 0.183 50 2.51 0.167 2.81 0.194 2.34 0.155 
Diorit-andesit 58 2.34 0.346 18 2.33 0.219 2.41 0.267 2.27 0.187 
Gabbro-basalt 86 2.78 0.310 86 2.66 0.289 2.85 0.323 2.51 0.256 
Peridotit, pyroxenit 8 4.02 0.162 8 3.91 0.159 3.96 0.136 3.83 0.189 
Kvartsit 32 6.61 0.628 27 6.70 0.456 7.06 0.300 6. 12 0.662 
Övr. kvartisit 272 4.65 0.681 271 4.41 0.689 5.24 0.654 3.63 0.609 
övr. omvandl. sediment 122 3.58 0.488 115 3.32 0.456 4.07 0.548 2.81 0.325 
Omvandl. sediment, ospec. 192 3.54 0.699 192 3.32 0.665 4.02 0.830 2.83 0.465 
Omvandl. basiska bergarter 184 2.56 0.309 151 2.53 0.267 2. 72 0.342 2.42 0.243 
Gnejs, ospec. 227 3.47 0.465 203 3.25 0.438 3.95 0.547 2.78 0.309 
Leptit, leptitgnejs mm 726 3.58 0.603 409 3.37 0.520 4.04 0.616 2.90 0.401 
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Tabell 3 Toleransintervall för värmekonduktivitet vid ursprunglig bergartskod. 

Antagande om lognormalfördelning Parameterfri metod 
x% av fördel - x% av fördelningen x% av förd. är x% av förd. 
ningen är med ligger med 95% kon- med 95% kon- ligger med 
95% konfidens- fidensgrad inom ne- fi densgrad 95% konfi-
grad större än dan stående i nter- större än ne- densgrad 
nedanst. värde vall danst. värde inom nedanst. 

intervall 

Bergartskod MV x=75% x=90% x=75% x=90% x=75% x=90% x-90% 

Granit 3.47 3.18 2.97 3.02-3.93 2.86-4.15 3.22 2.94 2.84-4.16 
Granodiorit 3.34 3.10 2.94 2.99-3.70 2.85-3.87 3.09 2.95 2.85-3.90 
Tonal it 3.16 2.93 2.78 2.83-3.51 2.70-3.67 2.94 2.73 2.64-3.65 
Aplit, pegmatit m m 
Kvartsdiorit 

3.31 
2.87 

2.86 
2.67 

2.59 
2.54 

2.69-4.00 
2.58-3.16 

2.47-4.35 
2.48-3.30 2.68 2.53 2.49-3.36 

Syenit, diorit m m 
Porfyr 
Porfyrit 
Ryolit, dacit 
Trakyt, basalt m m 
Kvartsit 

2.67 
3.55 
2.54 
3.37 
2.83 
6.61 

2.42 
3.12 
2.10 
3.02 
2.52 
5.94 

2.25 
2.85 
1.85 
2.80 
2.33 
5.53 

2.30-3.07 
2.93-4.21 
1.93-3.24 
2.86-3.90 
2.40-3.29 
5.69-7.62 

2.16-3.26 
2.72-4.55 
1.73-3.61 
2.68-4.17 
2.24-3.53 
5.34-8. 12 

2.41 
3.18 

3.04 

2.23 
2.67 

2.85 

2. 13-3. 33 
2.59-4.51 

2.79-4.32 

"Övrig kvartsit" 4.65 4.11 3.75 3.84-5.52 3.55-5.97 4.09 3.68 3.49-6.03 
övriga omvandlade sediment 
Omvandlade sediment ospec. 
Omvandlade basiska bergarter 
Gnejs, ospec. 
Leptit, l epti tgnej s m m 

3.58 
3.54 
2.56 
3.47 
3.58 

3.16 
2.98 
2.31 
3.10 
3.13 

2.90 
2.64 
2.14 
2.84 
2.82 

2.98-4.22 
2.74-4.42 
2.19-2.96 
2.92-4.07 
2.89-4.31 

2. 77-4.54 
2.47-4. 90 
2.05-3.15 
2.72-4.37 
2.66-4.70 

3.17 
2.93 
2.32 
3.13 
3.10 

2.82 
2.61 
2.13 
2.88 
2. 79 

2.77-4.66 
2.53-5.26 
2.02-3.25 
2.73-4.66 
2.67-4.68 

Tabell 4 Toleransintervall för värmekonduktivitet vid modifierad bergartskod. 

Antagande om lognormalfördelning Parameterfri metod 
x% av fördel- x% av fördelningen x% av förd. är x% av förd. 
ningen är med ligger med 95% kon- med 95% kon 1 i gger med 
95% konfidens- fidensgrad inom ne fidensgrad 95% konfi
grad större än danstående inter större änne densgrad 
nedanst. värde vall danst. värde inom nedanst. 

intervall 

Bergartskod MV x=75% x=90% x=75% x=90% x=75% x=90% x=90% 

Granit-Ryolit 3.49 3.22 3.02 3.07-3.92 2.91-4.14 3.24 3.03 2.90-4.17 
Granodiorit-Ryodacit 3.28 3.04 2.88 2.92-3.65 2.79-3.83 3.03 2.86 2.78-3,82 
Tonalit-Dacit 3.19 2.90 2.69 2.75-3.65 2.59-3.88 2.89 2. 75 2.69-4.02 
Kvartssyenit-kv.trakyt 2.94 2.68 2.52 2.58-3.34 2.44-3.53 
Syenit-Trakyt 2.51 2.30 2.17 2.22-2.82 2.11-2.97 
Kv.monzonit-kv.latit 2.76 2.58 2.45 2.50-3.04 2.39-3.17 
Monzonit-latit 2.68 2.15 1.89 1.99-3.56 1. 76-4.02 
Kv.monzonit-Andesit 2.69 2.50 2.38 2.43-3.98 2.32-3.11 
Kv.diorit-Andesit 2.64 2.47 2.35 2.39-2.89 2.30-3.02 
Diorit-Andesit 2.34 2.02 1.83 1.89-2.82 1. 74-3.08 
Gabbro-Basalt 2.78 2.49 2.31 2.37-3.21 2.22-3.42 
Peridotit, Pyroxenit mm 4.02 3.77 3.63 3.68-4.38 3.55-4.54 
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Tabel 1 5 Länsvis redovisad värmekonduktivitet för ursprunglig bergartskod. Endast uppmätta värden 
samt beräkningsmetod enligt ekv. (3.1) medtagen (se kapitel 3.2.2). 

Län Bergarts kod N MV Std 

A GRANIT 2 80 3.57 0.320 
A GRANODIORIT 3 47 3.29 0.281 
A TONALIT 4 67 3.18 0.273 
A KVARTSDIORIT 7 18 2.77 0.170 
A DIORIT MM 8 15 2.85 0.402 
A PORFYR 9 9 3.30 0.288 
A PORFYRIT 10 19 2.96 0.302 
A ÖVR KVARTSIT 14 101 4.49 0.617 
A ÖVR OMV SED ~5 68 3.46 0.417 
A OMV SED OSPEC 16 73 3. 10 0.425 
A OMV BASISKA 17 34 2.58 0.408 
A GNEJS OSPEC 18 59 3.44 0.281 
A LEPTITGNEJS 19 166 3.34 0.471 
BD GRANIT 2 86 3.20 0.425 
BD DIORIT MM 8 54 2.49 0.192 
BD PORFYR 9 61 3.62 0.500 
BD ÖVR OMV SED 15 5 4.15 0.468 
C GRANIT 2 30 3.57 0.272 
C GRANODIORIT 3 13 3.36 0.346 
C TONALIT 4 7 3.21 0.238 
C KVARTSDIORIT 7 9 3.02 0.362 
C DIORIT MM 8 9 2.52 0.206 
C DACIT MM 11 9 3.43 0.193 
C BASALT MM 12 18 2.93 0.378 
C ÖVR KVARTSIT 14 23 4.35 0.438 
C ÖVR OMV SED 15 25 3.44 o.458 
C LEPTITGNEJS 19 61 4. 12 0.609 
D GRANIT 2 125 3.60 0.376 
D GRANODIORIT 3 64 3.44 0.311 
D TONALIT 4 47 3. 17 0.267 
D KVARTSDIORIT 7 9 2.89 0.217 
D DIORIT MM 8 39 2.69 0.317 
D DACIT MM 11 33 3.54 0.425 
D BASALT MM 12 20 2.83 o.422 
D ÖVR KVARTSIT 14 36 4.64 0.567 
D ÖVR OMV SED 15 15 3.32 0.430 
D OMV SED OSPEC 16 80 3.96 0.761 
D OMV BASISKA 17 14 2.66 0.299 
D GNEJS OSPEC 18 41 3.38 0.608 
D LEPTITGNEJS 19 57 3.85 0.546 
E GRANIT 2 108 3.49 0.280 
E GRANODIORIT 3 29 3.24 0.261 
E TONALIT 4 6 3.06 0.186 
E KVARTSDIORIT 7 25 2.95 0.152 
E DIORIT MM 8 36 2.82 0.282 
E DACIT MM 11 14 3.39 0.288 
E BASALT MM 12 30 2.80 0.255 
E ÖVR KVARTSIT 14 8 4.88 0.270 
E ÖVR OMV SED 15 9 3.37 0.418 
E OMV SED OSPEC 16 12 3.66 o. 611 
E OMV BASISKA 17 26 2.60 0.246 
E GNEJS OSPEC 18 10 3.71 o. 758 
E LEPTITGNEJS 19 45 3.59 o. 511 
H KVARTSIT 13 9 6.72 0.347 
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Tabell 5 Fortsättning 

Län Bergart N1 MV Std 

H ÖVR KVARTSIT 14 11 5.63 o.429 
K GRANODIORIT 3 10 3.22 0.218 
K GNEJS OSPEC 18 12 3.13 0.183 
L GRANIT 2 40 3.31 0.218 
L GRANODIORIT 3 10 3.20 0.340 
L DIORIT MM 8 16 2.89 0.184 
L DACIT MM 11 33 3.12 0.197 
L 
L 

KVARTSIT 13 
ÖVR KVARTSIT 14 

5 
14 

7,03 
5.47 

0.346 
0.665 

L OMV BASISKA 17 15 2.50 0.220 
L GNEJS OSPEC 18 25 3.32 0.289 
L LEPTITGNEJS 19 10 3,28 0.450 
N GRANIT 2 6 4.00 0.758 
N GRANODIORIT 3 13 3.27 0.144 
0 GRANIT 2 62 3,44 0.378 
0 KVARTSDIORIT 7 11 2.94 0,270 
0 OMV BASISKA 17 5 2.69 0.077 
0 GNEJS OSPEC 18 24 3,84 0.445 
p GRANIT 2 54 3,52 0.296 
p GRANODIORIT 3 32 3.44 0.292 
p TONALIT 4 8 3.18 0.362 
p KVARTSDIORIT 7 11 2.87 0.105 
p OMV BASISKA 17 25 2.74 0.238 
p GNEJS OSPEC 18 11 3,52 0.501 
R GRANIT 2 8 3.26 0.359 
T GRANIT 2 100 3.39 0.465 
T GRANODIORIT 3 11 3.46 0.204 
T TONALIT 4 11 3.22 0.255 
T APLIT MM 5 7 3.17 0,338 
T PORFYR 9 14 3.42 0.449 
T 
T 

DACIT MM 11 
ÖVR KVARTSIT 14 

23 
9 

3,56 
4.80 

0.371 
0.530 

T ÖVR OMV SED 15 9 3.97 0.388 
T OMV BASISKA 17 15 2.54 0.320 
T GNEJS OSPEC 18 25 3.60 0.511 
T LEPTITGNEJS 19 193 3.66 0.606 
u GRANIT 2 17 3.55 0.346 
u LEPTITGNEJS 19 7 3,39 0.355 
w GRANIT 2 67 3.46 0.368 
w GRANODIORIT 3 5 2.94 0.137 
w APLIT MM 5 35 3.29 0.454 
w KVARTSDIORIT 7 16 2.75 0.176 
w PORFYR 9 7 3.41 0.270 
w KVARTSIT 13 11 6.42 0.910 
w ÖVR KVARTSIT 14 20 4.57 1.088 
w OMV BASISKA 17 26 2.23 0.179 
w GNEJS OSPEC 18 15 3.40 0.340 
w LEPTITGNEJS 19 134 3.34 0.582 
y GRANIT 2 59 3.52 0.268 
y GRANODIORIT 3 17 3.28 0.222 
y TONALIT 4 18 3.07 0.253 
y KVARTSDIORIT 7 11 2.83 0.281 
y DIORIT MM 8 12 2.54 0.265 
y ÖVR KVARTSIT 14 50 4.66 0.535 
y ÖVR OMV SED 15 15 3.74 0.522 
y OMV SED OSPEC 16 27 3.37 0.371 
y OMV BASISKA 17 12 2.68 0.335 
y LEPTITGNEJS 19 t;(l 3.85 0.495 
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Tabel 1 6 Länsvis redovisad värmekonduktivitet för modifierad bergartskod, Endast uppmätta värden 
samt beräkningsmetod enligt ekv. (3.1) medtagen (se kapitel 3.2.2). 

Län Bergartskod N MV Std 

A GRANIT 103 89 3.54 0.323 
A GRANODIORIT 104 57 3.29 0.289 
A TONALIT 105 93 3.09 0.285 
A KV MON ZON IT 110 5 2.76 o. 081 
A KVARTSDIORIT 114 9 2.58 0.212 
A ÖVR KVARTSIT 214 101 4.49 0.617 
A ÖVR OMV SED 215 56 3.47 0.445 
A OMV SED OSP 216 70 3. 11 0.433 
A OMV BASISKA 217 32 2.50 0.249 
A GNEJS OSPEC 218 59 3.44 o. 281 
A LEPTITGNEJS 219 168 3.34 0.472 
BD GRANIT 103 108 3.55 0.443 
BD GRANODIORIT 104 15 3.05 0.245 
BD KVARTSSYENIT 108 9 2.90 0.277 
BD SYENIT 109 25 2.41 0.147 
BD KV MONZONIT 110 23 2. 61 o. 201 
BD KVARTSDIORIT 114 5 2.59 0.045 
BD GABBRO 116 11 2.51 0.163 
BD ÖVR OMV SED 215 5 4.15 0.468 
C GRANIT 103 34 3.55 0.269 
C GRANODIORIT 104 14 3.45 0.349 
C TONALIT 105 34 3.07 0.313 
C 
C 

GABBRO 116 
ÖVR KVARTSIT 214 

9 
23 

2.50 
4.35 

0.214 
0.438 

C ÖVR OMV SED 215 16 3.56 0.485 
C LEPTITGNEJS 219 61 4.12 0.609 
D GRANIT 103 125 3.59 0.323 
D GRANODIORIT 104 64 3.34 0.322 
D TONALIT 105 95 3.37 0.464 
D SYENIT 109 9 2.68 0.249 
D KVARTSDIORIT 114 7 2.75 0.218 
D DIORIT 115 11 2. 34 0.243 
D GABBRO 116 23 2.82 0.185 
D ÖVR KVARTSIT 214 36 4.64 0.567 
D ÖVR OMV SED 215 12 3.41 0.328 
D OMV SED OSP 216 79 3.99 0.732 
D OMV BASISKA 217 16 2.62 0.309 
D GNEJS OSPEC 218 41 3.38 0.608 
D LEPTITGNEJS 219 57 3.88 0.536 
E GRANIT 103 104 3.50 0.262 
E GRANODIORIT 104 36 3.23 0.255 
E TONALIT 105 36 3.16 o. 331 
E KV MONZONIT 110 13 2.90 0.147 
E MONZONIT 111 5 2.75 0.391 
E KV MONZODIORI 112 15 2.77 0.205 
E KVARTSDIORIT 114 14 2.66 0.198 
E GABBRO 116 20 2.90 0.309 
E PERIDOTIT MM 117 7 3.97 o. 091 
E ÖVR KVARTSIT 214 8 4.88 0.270 
E ÖVR OMV SED 21 5 8 3.37 o.446 
E OMV SED OSP 216 12 3.66 0.611 
E OMV BASISKA 217 26 2.60 0.246 
E GNEJS OSPEC 218 10 3.71 0.758 
E LEPTITGNEJS 219 45 3.59 0.511 

147 



6(5) 

Tabell 6 Fortsättning 

Län Bergart N1 MV Std 

H KVARTSIT 213 9 6.72 0.347 
H ÖVR KVARTSIT 214 11 5.63 0.429 
K GRANODIORIT 104 10 3.20 0.232 
K GNEJS OSPEC 218 12 3.13 0.183 
L GRANIT 103 71 3.24 0.220 
L GRANODIORIT 104 13 3.07 0.329 
L GABBRO 116 8 2.97 0.121 
L KVARTSIT 213 5 7.03 0.346 
L ÖVR KVARTSIT 214 14 5.47 0.665 
L OMV BASISKA 217 15 2.50 0.220 
L GNEJS OSPEC 218 26 3.33 0.289 
L LEPTITGNEJS 219 10 3.28 o.450 
N GRANIT 103 13 3.44 0.314 
N GRANODIORIT 104 6 3.26 0.175 
0 GRANIT 103 52 3.46 0.387 
0 GRANODIORIT 104 11 3.31 0.297 
0 TONALIT 105 9 3.03 0.220 
0 OMV BASISKA 217 5 2.69 0.077 
0 GNEJS OSPEC 218 24 3.84 0.445 
p GRANIT 103 64 3.54 0.290 
p GRANODIORIT 704 26 3.28 0.312 
p TONALIT 105 9 3.14 0.355 
p KV MONZONIT 110 5 2.85 0.156 
p OMV BASISKA 217 25 2.74 0.238 
p GNEJS OSPEC 218 11 3.52 0.501 
R GRANIT 103 7 3.33 0.323 
T GRANIT 103 120 3.41 0.449 
T GRANODIORIT 104 27 3.44 0.225 
T TONALIT 105 20 3.32 0.375 
T ÖVR KVARTSIT 214 9 4.80 0.530 
T ÖVR OMV SED 215 9 3.97 0.388 
T OMV BASISKA 217 14 2.55 0.330 
T GNEJS OSPEC 218 25 3.60 o. 511 
T LEPTITGNEJS 219 192 3.66 0.608 
u GRANIT 103 16 3.62 0.328 
u GRANODIORIT 104 5 3.41 0.274 
u LEPTITGNEJS 219 7 3.39 0.355 
w GRANIT 103 102 3.44 0.389 
w GRANODIORIT 104 12 2.96 0.175 
w KV MONZONIT 11 0 7 2.83 0.063 
w KV MONZODIORI 112 6 2.64 0.147 
w KVARTSIT 213 11 6.42 0.910 
w ÖVR KVARTSIT 214 20 4.57 1.088 
w OMV BASISKA 217 26 2.23 0.179 
w GNEJS OSPEC 218 15 3.40 0.340 
w LEPTITGNEJS 219 134 3.34 0.582 
y GRANIT 103 56 3.55 0.248 
y GRANODIORIT 104 17 3.30 0.224 
y TONALIT 105 25 3.04 0.247 
y KVARTSDIORIT 114 5 2.58 0.072 
y GABBRO 116 9 2.57 0.300 
y ÖVR KVARTSIT 214 50 4.66 0.535 
y ÖVR OMV SED 215 15 3.74 0.522 
y OMV SED OSP 216 26 3.39 0.365 
y OMV BASISKA 217 12 2.68 0.335 
y LEPTITGNEJS 219 50 3.85 0.495 
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VÄRMEöVERFöRANDE EGENSKAPER I SVENSKA JORDARTER 

Värmekonduktivitet, specifik värmekapacitet 
och latent värme 

Jan Sundberg 

Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 810671-8 
från Statens råd för byggnadsforskning till Chalmers 
tekniska högskola, Geologiska institutionen, Göteborg. 
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FÖRORD 

Denna rapport hänför sig till BFR-projekt 810671-8 och behandlar 
värmeöverförande egenskaper i svenska jordarter. Arbetet är en 
de 1 av projektet "Värmeöverförande egenskaper i jord och berg" 

där bergde1en är avrapporterad rapporten "Värmeöverförande 
egenskaper i svensk berggrund" av Sundberg, Thunholm och Johnson. 
(BFR-rapport 97:1985). 

Ett stort antal 1aboratorieanalyser av jordarter har utförts av 

Lena Karlsson, som också utfört en del värmekonduktivitetsmät
ningar. Ingvar Rhen och Peter Wilen har deltagit i vissa fältmät
ningar. Sven Jonasson har bistått med ett antal sandprover från 
Kallax i Luleå samt vid bestämning av vattenhållande egenskaper. 
Peter Abrahamsson har lagt ner mycket möda då han behandlat mine

ralinnehåll i olika jordarter i ett s k självständigt arbete. 

Tommy Cl aesson har utfört minera 1ana lyser på ett anta 1 sandpro
ver. Lab.chef Gunnar Tibblin, VIAK AB, har bidragit med kolvborr

cylindrar med lera och silt från olika delar av landet. Ann-Marie 
Hellgren har svarat för utskriften av rapporten. 

Göteborg, september 1985 

Jan Sundberg 
Geologiska institutionen 
Chalmers tekniska högskola 
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V 

SAMMANFATTNING 

Projektet har syftat till att bestämma svenska jordarters värme
överförande egenskaper. Drygt 900 värmekonduktivitetsmätningar 

har utförts på vanliga svenska jordarter. Parallellt med dessa 
har vattenhalt, densitet, humushalt, kornstorlek och vattenhål
lande förmåga bestämts. En teoretisk beräkningsmodell har anpas

sats till materialet. Därmed har diagram kunnat skapas över vär
mekonduktivitetens variation med torrdensitet och vattenmättnads

grad för olika jordarter. Dessa diagram tillsammans med kurvor 
över jordarternas vattenhållande förmåga och kännedom om grund
vattennivå gör att gränser för variationsområdet av värmekonduk
tivitet, värmekapacitet och latent värme i en jordprofil kan ska

pas. 

I det följande redogörs översiktligt för olika värmeöverförande 
mekanismer samt för resultatet av projektet. Värme kan överföras 
genom värmeledning, strålning, konvektion samt genom ångdiffu
sion. Vid låga temperaturer (naturlig jordtemperatur) och stilla
stående grundvatten är värmeledning det dominerande transportsät
tet. Vid temperatur ovan rumstemperatur börjar ångdiffusionens 

inverkan bl i påtaglig för ej mättade jordar. Inverkan till tar 
kraftigt med ökande temperatur. Vid höga temperaturer i kombina
tion med stort värmeflöde kan kopplade värme- och fukttransporter 
komma ur jämvikt, varvid en kraftigt sänkt vattenhalt närmast 
värmekällan ger upphov till en kraftigt sänkt värmekonduktivitet. 

För värmekonduktivitet, värmekapacitet och isbildningsvärmet är 
vattenhalten en mycket viktig parameter. För en viss plats be
stäms denna av jordartens vattenhållande egenskaper samt höjd 

över grundvattenyta. Finkorniga jordar (lera-silt) har mycket 
goda vattenhållande egenskaper medan sand och grövre har betyd
ligt sämre. För de sistnämnda innebär en förflyttning någon dm 
ovan grundvattenytan en radikalt sänkt vattenhalt. Detta innebär 
att en sand kan ha betydande säsongsvariation i värmeöverförande 
egenskaper. 

Mineralinnehållet har betydelse främst för värmekonduktivteten. 
Kvarts har betydligt högre värmekonduktivitet än övriga vanliga 
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bergartsbildande mineral, varför det främst är detta mineral som 

är av intresse. En kvartsrik sand kan ha 40% högre värmekondu~ti
vitet än en 1era. I projektet har därför även minera 1i nnehå 11 i 
olika jordarter undersökts. 

På grund av höga bindningskrafter fryser ej allt vatten i en fin
kornig jordart vid o0 c. Detta kan ha stor betydelse på grund av 
de stora energimängder som frigörs då vatten fryser. Därför har 
försök till att approximativt kvantifiera denna fryspunktsned

sättning utförts för olika jordarter direkt i ett vattenbind
ningsdiagram. 

En teoretisk beräkningsmodell har genom regressionsanalys anpas

sats till resultaten från utförda mätningar och jordartsanalyser. 
överensstämmelsen låg vanligen inom intervallet ±15% vid 90% kon
fidensgrad under antagande om normalfördelning. 

På basis av denna teoretiska beräkningsmodell har sedan diagram 
skapats över värmekonduktivitet och värmekapacitet i ofruset och 

fruset tillstånd samt för latent värme. Ingångsparametrar i dia
grammen är torrdensitet, vattenmättnadsgrad samt jordart. Om 
ungefär] iga gränser för några jordarter användes i diagrammen 
erhålls nedanstående tabell. 

Om högre kvalitet på de värmeöverförande egenskaperna önskas än 
vad som är möjligt att åstadkomma med de i rapporten redovisade 
diagrammen, bör mätningar utföras. 
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Jordart Värmekonduktivitet Specifik värmekapacitet Latent värme 
,i,_+ ,i,_- c+ C - !i, 

x106 x106 x108 

Lera med hög 0.85-1.1 2.0-2.2 3.0-3.5 2.0 2.1-2.5 
lerhalt 

Torrskorpelera 1. 1 -1 .4 1.7-2.3 2.6-3.0 1.7-2.0 1. 1-1. 6 
dito 

Sil tig lera/ 1. 1-1.5 2.3-2.8 2.9-3.3 2.0 1 .5-2 .0 
siltskikt 

Torrskorpelera 1.2-1 .6 1.9-2.9 2.5-3.0 1.7-2.0 1.1-1.6 
dito 

Si 1t 1.2-2 .4 2.3-3.2 2.4-3.3 2.0 0.8-2.0 

Sand, grus under 1.5-2.6 2.7-3.3 2.5-3.2 2.0 0.8-1. 7 
grundvattenytan (1.6-2.0) (2.8-3.0) (2.9) (2.0) (1.3-1. 6) 

Sand, grus ovan 0.6-1.1 0. 7-1 .o 1.2-1.7 1 .1-1. 6 0.1-0.3 
grundvattenytan (0.7-0.9) (0.8-0.9) (1 .4) (1.2) (0.2) 

Humusjord under 0.6 1 .7 4.0 2.0 3. 1-3. 2 
grundvattenytan 

Kommentar: + och - i tabe11 huvudet härrör sig till ofrusen och 
fruset tillstånd. Värdena inom parentes i tabellen för sand avser 
vad som är vanligt förekommande. Värdena avser helt fruset eller 

ofruset tillstånd. 
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BETECKNINGAR OCH DEFINITIONER 

oc Grader Celsius (0 c = K - 273) (1°c 1 K) 

C Specifik värmekapacitet J/kg 0c 

Specifik värmekapacitet J/m3 0 c 

Vattens specifika värmekapcitet J/kg 0c 
(4.18.103 J/kg 0 c) 

Isens specifika värmekapacitet J/kg 0 c 
(2.2-103 J/kg 0 c) 

Mineralpartiklarnas specifika värmekapacitet J/kg 0 c 
(ca 730 J/kg 0 c) 

d Avstånd m 

Partikeldiameter m 

D Diffusionskoefficient m2;s el m2;sK 

Gradient 

K Hydraulisk konduktivitet m/s 

Vattens isbildningsvärme (latent värme) J/kg 

(3.33-105 J/kg) 

L Angbildningsvärme J/kg 

Isdelens massa kg 

Torrsubstansens massa kg 

Vattendelens massa kg 

m Total massa kg 
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n 

Nusselts tal för strålning 

q Värmefl öde 

Vätskeflöde 

Angflöde 

Vattenmättnadsgrad, Sr 

t tid 

T Temperatur 

V Volymsandel 

Volymsandel kvarts 

Vätskehastighet 

V Volym 

Gasvolym 

Porvolym 

Partikelvolym 

Vattenvolym 

w 

Iskvot, w,.s = m. /m
l S S 

w;m2 

Vw/VP % 

s 

0 c, K 

% 

% 

m/s 

% 

% 

% 

wu Andelen ofrusen vattenmassa i förhållande 

till den totala jordmassan wu=mw/ms % 
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xi 

Vattenkvot av vattenhalt: w = wh/(1-wh) 

Vattenhalt av vattenkvot: wh = w/(l+w) 

Värmekonduktivitet 

Vattens värmekonduktivitet 

(0.57 W/m 0c) 

Isens värmekonduktivitet 

(2.1 W/m 0c) 

Lufts värmekonduktivitet 
0(0.023 vJ/m c) 

Partikelkonduktivitet (kornkonduktivitet) 

Teoretiskt beräknad värmekonduktivitet 

efter Haskin &Shtrikman (ekv. 5.1) 

övre resp. nedre gräns för teoretiskt 

beräknad värmekonduktivitet, AHS 

Teoretiskt beräknad värmekonduktivitet. 

Parallellkopplad, ekv. (5.3) 

Teoretiskt beräknad värmekonduktivitet. 

Seriekopplad, ekv. (5.4) 

Teoretiskt beräknad värmekonduktivitet. 

Geometriskt medelvärde, ekv. (5.2) 

Kvarts värmekonduktivitet Akv 
(7.7 W/m °C) 

Värmekonduktivitet för vattenmättat materialAm 

Värmekonduktivitet för torrt material 

"Rest"konduktivitetAr 
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W/m 0 c 

W/m 0c 

W/m 0c 

l✓ /m 0c 

W/m 0c 

vJ/m 0c 

W/m 0c 

l✓ /m 0c 

W/m 0c 

W/m 0c 

W/m 0c 

W/m 0c 

W/m 0c 

W/m 0c 
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Teoretiskt beräknad värmekonduktivitet W/m 0c 

Uppmätt värmekonduktivitet W/m 0c"mätt 

Effektiv värmekonduktivitet W/m 0c 

Värmekonduktivitetstillskott av strålning W/m 0c"rad 

Värmekonduktivitetstillskott av dispersion W/m 0c"d.lSp 

K Värmediffusivitet 

s Emissionsfaktor 

p Skrymdensitet, p = m/V kg/m3 

Torrdensitet, pd =ms/V = p(w i 1) kg/m3 

kg/m3 

Korndensitet, pk =2600-2700 kg/m3 kg/m3 

Vätskedensitet kg/m3 

Vattens densitet, p = 1000 kg/m3 kg/m3 
w 

Isens densitet, pis = 917 kg/m3 kg/m3 

e Volymetriskt vatteninnehåll, 8= Vw/V % 

a a a
Laplace operator(= 3><' ay' 82) 

Specifik värmekapacitet (J/kg 0c) (J = Ws) - Anger den mängd ter
misk energi som åtgår för att höja temperaturen 1 grad (Kelvin 

eller Celsius) på 1 kg av ett material. I denna skrift kan speci
fik värmekapacitet även antaga sorten J/m3 0 c och anger den mängd 
termisk energi som åtgår för att höja temperaturen 1 grad på 1 m3 

av ett material. Den betecknas då cvoi· 
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Värmediffusivitet K = A/c•p m2/s - Beskriver hur fort värmet 
sprider sig i ett medium. 

Värmekonduktivitet (W/m 0 c) - Värmekonduktiviten anger ett mate
rials förmåga att överföra termisk energi. En annan vanlig benäm
ning är värmeledningsförmåga. 
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1 INLEDNING 

Kunskap om markens värmeöverförande egenskaper är av väsentlig 
betydelse vid vissa typer av byggnader samt vid alla typer av 

markvärmesystem. En god kännedom om dessa egenskaper är därför 

nödvändig om en optimal dimensionering av sådana system skall 

kunna göras. 

Jordartens vattenhalt är i detta sammanhang en mycket viktig pa

rameter. Den beror av jordens porositet och vattenmättnadsgrad. 
Nära markytan kan stora variationer i vattenhalt förekomma över 
året. Vid större djup är jorden oftast vattenmättad. För tillämp

ningar som är förlagda nära markytan innebär detta att stora va
riationer i de värmeöverförande egenskaperna kan förekomma. Vid 
större djup är variationsområdet mindre. 

165 



2 

2 ÖVERSIKT ÖVER SVERIGES JORDARTER 

2.1 Jordarternas indelning 

Jordarter kan klassificeras på olika sätt. Vanliga uppdelningar 
är i organiska och oorganiska jordar samt efter bildningssätt. 

Oorganiska jordar eller mineraljordar består huvudsakligen av 
mineral- och bergartspartiklar. En mineraljord kan vara sorterad 

eller osorterad. En sorterad jordart har vanligen transporterats 
av vatten varvid de olfka kornstorlekarna avsatts under skilda 

förhållanden. En typ av osorterad jordart har avsatts direkt av 
inlandsisen och kallas morän. Den innehåller så gott som alla 
kornfraktioner. 

100 

90 - ..:::~ 

80 
: 

70 ~-----

60--

c 
50~ 

e 
2- 40 ~ 
-"' 
> 

30 ,.,o' L 
jtJ,.o{O.f\ .,,,.. < 

20 r-::.-___- t"'"' 
f"~..~r,O ~o: 

10 r-:'~ _. :/tC 
0 'F- ••••·••••· •• -~::: ::: :: ::: ::: ..••• 

0.002 0.006 0.02 0.0& 0.2 O.& 2.o 6.0 20,o mm 

Ler Finmjäla GrovmJöla Finmo Grovmo I Mellansand I Grovsand Fingrus Grov(Jrus j Sten 

Figur 2.1 Kornfärde l ni ngskurvor över olika moräntyper samt 
redovisning av kornfraktionsgränser. Bland geotek
niker används begreppen finsilt, mellansilt, grov
silt och finsand i stället för finmjäla, grovmjäla, 
finmo och grovmo. 

I figur 2.1 redovisas benämningen för kornfraktioner samt exempel 
på utseende av olika moräntyper i ett kornstorleksdiagram. Av fi
guren framgår att kurvan för en morän har ett flackt utseende. 
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Kurvan för en sorterad jordart är betydligt brantare. I geotek
niska sammanhang ersätts benämningarna finmjäla, grovmjäla, finmo 
och grovmo med finsilt, mellansilt, grovsilt samt finsand. I det 

följande används de senare benämningarna. 

Jordarters indelning efter lerhalt sker enligt följande: 

Lerhalt % Benämning 
<5 Lerfria eller svagt leriga jordarter 

5-15 Leriga jordarter 
15-25 Grovl era 

>25 Finleror 

Finlerorna kan vid behov underindelas i mellanlera (25-40%) och 
styv lera (>40%). Om leran har en lerhalt >60% benämns den ibland 

mycket styv lera. Grovlera benämns i jordbrukssammanhang lättle
ra. 

En sorterad jordart benämns med huvudord och adjektivbestämning. 
Om lerhalten är mindre än 15% väljs huvudordet efter den kvanti
tat.ivt dominerande fraktionen. Om ytterligare fraktioner av bety

delse finns representerade anges dessa som adjektiv framför hu

vudordet. De kvantitativt större fraktionerna sätts efter de 
mindre, tex lerig grusig sand. För moränjordar används morän som 
huvudord samt motsvarande adjektivbestämningar som ovan. Är ler

halten i en morän större än 15% benämns den moränlera. 

Organiska jordar är sådana med hög humushalt, dvs hög halt av mer 
eller mindre nedbrutna växt- och djurdelar. Exempel på sådana är 
torv, dy och gyttja. Gyttja utgörs av sönderdelade rester av vat
tenorganismer. Det är först vid en organ i sk halt över 40% som 

jordarten benämns gyttja. Vid lägre organisk halt används benäm
ningarna gyttjig (lera) (3-6%) och (ler)gyttja (6-40%). Är jord
arten annan än lera benämns den givetvis därefter. Dy utgörs av 
utfälld humussubstans och benämns dy vid organisk halt över 40%. 
Vid halter därunder (3-40%) kallas den dyig (lera). Torv bildas 
huvusakligen av fuktighetskrävande växtsamhällen där nedbrytning
en uteblivit eller blivit starkt nedsatt. 
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Olika jordarter reagerar högst olika då de utsätts för frysning 
respektive tining. Beskow (1935) har indelat jordarter tjälfar

lighetsklasser: 

Icke tjälfarliga. Ej tjällyftande; därför ej heller 
vattenanrikning i tjälen= inget vattenöverskott i tjäl

lossning. 

Torvjordar, dyjordar, grus, sand (grovsand, mellansand 

och finsand) (högst 50%<0.125 mm och kapillaritet <1 m). 

II Måttligt tjälfarliga. Tjällyftning och vattenanrikning i 
tjälen inträffar normalt, men når större belopp endast i 

sankt läge, med ringa avstånd till grundvattentytan; 
fara för tjälskott bara i sådant läge. 

Leror, gyttjor, normal morän, (moi g-sandi g typ), lerig 

sand. 

III. Mycket tjälfarliga, tjällyftning och vattenanrikning i 
tjäl en normalt betydande, vid högt grundvatten mycket 
stor. Jordartens speciella konsistensegenskaper vid 
vattenöverskott ("jäsJereflytande") innebär stor fara 
för skador i tjällossningen (tjälskott, släntflytning). 

Silt, grovlera, siltig morän och alla övergångar till 

normal morän, klass II. 

En betydligt utförligare beskrivning av jordarters indelning finns 

t ex i Handboken Bygg (1984) eller i Berg och jord i Sverige 
(Lundegårdh et al 1970) eller i beskrivningen till någon av de 
moderna jordartskartorna. 

2.2 Sveriges jordartsregioner 

Den procentuella jordartsfördelningen finns redovisad i Atlas 
över Sverige (1953). Indelningen av Sverige i olika jordartsre
gioner framgår av figur 2.2. Förklaring till figur 2.2 samt jord-
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arternas procentuella fördelning framgår av tabell 2.1. Där fram
går att knappt hälften av Sveriges yta täcks av morän. 

Av figur 2.2 framgår att de arealmässigt största moränområdena 

hänför sig till Norrlands inland. I figur 2.3 finns redovisat 
områden under högsta kustlinjen, dvs arealer som i samband med 
eller efter sista nedisningen stått under vatten. (Lokala issjöar 

ej medtagna.) Det är främst under högsta kustlinjen som det finns 
förutsättningar att finna sorterade finkorniga sediment som lera 
och silt. 

Figur 2.2. Sveriges indelning i jordartsregioner (ur Atlas 
över Sverige, 1953). 
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Tabell 2.1 Jordarternas procentuella fördelning inom de olika 
jordartsregionerna (ur Atlas över Sverig~, 1953). 

0 in r l de IK~lc berg I Morfo Isilvsgrn$ I Sand Len. Morinlcu. Myr 

r. Sydvästra Skåne 
1a. Skånes moränlerområde . . . . . . . . . . . . . . . < r <s ro IS 65 5 
xb. Vombsjöbäckencts sandområde ........ . <s 25 45 ro IS 

2, Kalköarna i Östersjön 
2a. Öland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 <s JO 35 <s 
26. Gotland . . . . . . . . . . . . 25 5 JO <s JO ro 

3. Sydsveriges moränområde 
3a. Hallandskustens sandslätt . . . . . . . . . . . . 10 15 <5 50 20 <s 
3b. Ängclsholrrisslättens ler- och sandområdc 15 <s 35 40 ro 
3c. Krisriansstadsslättcns sandområde ....... . 25 <s 55 lO lO 

3d. Blekinges berg- och lerområde . . . . . . . . . . 40 15 535 <5 5 
Je. Sydöstra delens rena moränområde . . . . . . 5 70 5 <s <5 15 
3f. Sand- och grusområdet 5 40 lO 20 <s <s 20 

553g. Morän- och grusområdet 15. ro <5 l5 
4. Västkustens berg- och lerområde lO 2055 lO <5 
5. Ostkustens berg- och lerområde ..... . 55 20 <s 15 

6. Sydsveriges kambrosilurområden 
6a. Västergötlands kambrosilurområde .. 20 lO 20 20 15 ro 
6b. Östergötlands kambrosilurområde ... . 15 20 5 lO 35 lO 5 
6c. Närkes kambrosilurområde ......... lO 40 20. JO <s 

7. Vänerbäckenets berg- och lerområde 
7a. Västergötlands- och Dalboslättens ler- och 

s:mdområden ....................... . lO 25 40 <s15 <s 
76. Mariestadstraktens morän- och lerområde 5 40 <5 15 JO ro 
7c. Värmlandsnäs- och Karlstadstraktens berg-

55 5och sandområde ..................... . 20 lO 

7d. Nedre Värmlands morän- och lerområde .. 25 35 lO 15 ro 

8. Södcrmanlands-Närkes morän- och 
lerområde 
Sa. Yästra morän- och bergområdet ....... . 20 45 <5 ro lO ro 
86. Ostra berg-, morän- och lerområdet ... . 25 25 <s lO 25 ro 

9. Södertörns och Stockholms skärgårds berg-
område ..................... . 20 <5 20 <s50 

IO. Upplands moränom.råde 
IOa. Roslagens moränlerområde ....... . 25 35 <1 lO lO ro lO 

106. Uppsalatraktens bergområde ....... . 50 JO <l <r <r 20 

xoc. Norra Upplands myrområde ..... . 5 45 <s lO 5 35 
rod. Morän- och lerområdet ......... . 20 45 <1 <s 15 15 

II. Mälarbäckenets ler- och moränområde 10 JO lO 40 

12. Norrländska kustzonen 
12a. Moränområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro 25 lO 15 ro 35 
126. Bergområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;o JO <s 20 ro 20 

r2c. Morän- och sandområdet. . . . . . . . . . . . . . ro 25 <s 25 lO JO 

13. Inlandets morän- och myrområde 
13a. Morän- och myrområdet.. . . . . . . . . . . . . ro 45 <s 35 
I 3b. Siljanstraktens kambrosilurområde ..... . 45 20 20 5 5 5 
I 3c. Jämtlands kambrosilurområde . . . . . . . . . . < 5 5 <5 55 35 
13d. Revsunds bergområde . . . . . . . . . . . . . . . . 20 45 5 5 25 
13e. Sydvästra Värmland-Dalslandsområdet . . 25 55 ro <5 ro 

14. Förfjällens moränområde . . . . . . . . . . . . . . . . < s 65 <5 <5 <r 25 

15. Kalfjällsområdet ....................... . 

Are.1.hiffrorn.1. J.ro erbllln.1. genom punktinvemering utförd vid Nuurhinorish riksmuseets rn.ineulogid:.;i ;i.vdelning. Miminganu iro utförd.1. för ~ödr.1. 
och mel!erm Sverige pi kartor i ,k.abn I: 400 ooo och !ör övrig.1. debr av bndet pi hnor i sb.bn I: I,5 milj, I fönu fallet vu avstindct mellm 
punktern.1. S mm, i senare fal!et ::,5. Virden.1., .1.nund.1.de till j~mm 5~ eller 10-ta!, avse procent pi J.;i.ndarealen. 

ett arbete vid Geologiska institutionen, CTH, har den procen
tuella jordartsfördelningen undersökts i de 19 största tätorterna 

i ett bälte i Mellansverige, som sträcker sig från Göteborg till 
Stockholm (Modin & Wilen, 1980). Av de redovisade resultaten 
tabell 2.2 framgår att andelen lera och sand utgör ca hälften av 

den totala arealen. 
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Områden 
under HK 

Göteborg 

0 200 400km 

Figur 2.3 Ungefärlig omfattning av områden under högsta kust
linjen (HK). Ur Jonasson, 1983, efter Lundegårdh et 
al, 1970. 

Tabell 2.2 Procentuell jordartsfördelning i de 19 största tät
orterna i Mellansverige. övrigt omfattar morän, 
berg i dagen, fyllnadsmaterial mm. (Modin &Wilen, 
1980) 

Totalt Vatten Land Lera Lera djupare Sand övrigt 
km2 km2 km2 km2 än 10 m; km2 km2 km2 

2610 300 2310 880 215 290 1190 

100% 38% 9.5% 12.5% 49.5% 

Efter Norrlandskusten blir det siltiga inslaget i leran mer mar
kant för att i de norrländska dalarna delvis helt övergå i silt. 
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En slutsats bör därför vara att närheten till befolkningskon

centra t i oner är andel en sorterade sed i ment betydligt högre än 
riksgenomsnittet. 

Den schematiska uppbyggnaden av älvdalar i olika delar av landet 
framgår av figur 2.4. Profilerna får naturligtvis endast ses som 

exempel, eftersom stora variationer förekommer. 

m oh 

130 

120 

110 

500 1 000 m 

~:~~n;89,;~s GTor11 

~Morän 
Grundvattenyta 

@se,,, 

Typprofil över jordarterna i en dalgång 
inom sydsvenska höglandet. 

möh 
100 

75 

50 

25 

-25 

-so+--------'--,-~-------, 
0 2km 

[[fil]] Glacial lera @Berg 

§ Postglacial lera 0Morän 

LJ Sva\lavlagrlng § lsä\vsavlagrlng 

Schematisk profil över sydvästsvensk 
sprickdal. Observera den stora mäktigheten (ca 40 m) 
hos den glaciala leran samt omgivande höjdområdes 
fattigdom på lösa jordlager 

mö h 

BO 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

4km 

PostglacialE)Torv 
lera [iill~~~~;;ing 

IJIGtadallera ~Morän 

- ~~~!I~~~~~j EZJ ~:~a 
1 
~~ing @ Berg 

Schematisk profil av jordarterna under hög
sta kustlinjen inom Mälarregionen 

mo h 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 

100 200 300 400 

Sand 

mSitt och lera 

~ lsalvsgrus 

~Moran 

[-i2l Berg 
Grund
vattenyta 

500 600 700 800 900 1 000 m 

A Alvens deltasediment 
B Postglacial och glacial silt 

och lera 
C lsiilvssand 
D As, tackt av yngre sedi• 

ment 
E Moran, några m maktig 
F Maktig moran med lager 

av sand och grus 

Schematisk profil av jordarterna i en 
norrländsk älvdal under högsta kustlinjen. 

Figur 2.4 Schematiska profiler över älvdalar olika delar av 
landet. Ur Bygg, 1984. 
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3 JORDARTERS UPPBYGGNAD 

Jords principiella uppbyggnad framgår av fig. 3.1. Jord kan ses 

som ett poröst medium. Porvolymen betecknas med Vp i figur 3.1. 

Beroende på hur hårt packad jorden är blir porvolymen större el

ler mindre. Porositeten, som definieras som kvoten mellan porvo

lymen (Vp) och den totala vo lymen (V), är ett mått på packnings

graden. Porerna kan vara mer eller mindre fyllda med vatten (Vw). 

I figur 3.1 är ca 60-70% av porerna fyllda med vatten. Detta be

nämns vattenmättnadsgrad. Med kännedom om porositet, vattenhalt 

och kornstorleksfördelning är jordarten tämligen väl beskriven. 
Porositet bestäms vanligen indirekt vid en laboratorieundersök

ning utifrån skrymdensitet och vattenkvot. Med kännedom om någon 

form av densitet och någon form av vattenhalt kan omräkningar 

göras mellan vanliga jordartsbeskrivande storheter. 

volym massa 

Va 
porgas 

--+---+-densitet Pa -------+--+ 

V m 

Figur 3.1 Principskiss av ett jordelements uppdelning i fas
ta, flytande och gasformiga beståndsdelar. Ur Hans
bo, 1975. 

För förståelsen av kommande avsnitt nedan görs några definitioner 

med utgångspunkt från figur 3.1. 
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Kompaktdensitet kg/m3 

Skrymdensitet p = m/V = pd(l+w) kg/m3 

Torrdensitet kg/m3 

Vattenkvot 

Vattenhalt 

Volymsvattenhalt 0 =V/V= (P /P )w=n S w d w r 

Porositet 

Vattenmättnadsgrad S =V/V = (w•p•p /p )/(p (w+l)-p)r w p s w s 
= (w•p •p /p /(p -P)

d s w s d 

SAMBAND MELLAN FYSIKALISKA PARAMETRAR 

600 800 !000 \200 1400 1600 1800 2000 2200 kg/m 1 

TORRDENSJ TET 

Figur 3.2 Samband mellan skrymdensitet, torrdensitet och vat
tenkvot. 'Aven samban~n vid full vattenmättnad vi
sas. P = 2700 kg/m. Diagrammet är konstruerat 
utgåendi från ovanstående samband. 
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SAMBAND MELLAN FYSIKALISKA PARAMETRAR .,. 

600 800 1000 1200 1400 !600 !800 2000 220Qkg/m1 

TORROENSl TE7 

Figur 3.3 Samband mellan vattenmättn3dsgrad, torrdensitet och 
vattenkvot. ps = 2700 kg/m. 

SAMBAND MELLAN FYSIKALISKA PARAMETRAR 

/ 

I 

(2QI
I

"t=-=+--,;,;--=~::::__--+-c=-+--h,,-L· - '----------·-·-
I 

/ ~! I 
V I I 

~~=---+-----+-,==--i====--+--' I~ -~ I 
I 

0"~'===c\===2'==1'====±==-=cl====¾====i-~-=====~ 
6CG 800 1000 :2co 1400 1600 1800 2000 220Qkglm1 

TORROENS'.7ET 

Figur 3.4 Samband mellan vattenmättnadsgr3d, torrdensitet och 
volymvattenhalt. ps = 2700 kg/m. 
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4 VÄRMETRANSPORTERANDE MEKANISMER 

Värme kan transporteras i jord genom värmekonduktivitet (ledning), 

konvektion, ångdiffusion och strålning, se figur 4.1. Vid måttliga 
temperaturer och temperaturdifferenser är konduktivitet det domi
nerande transportsättet. Vid höga temperaturgradienter i permeabelt 
material blir naturlig konvektion och ångdiffusion alltmer bety
dande. I sandigt-grusigt material förekommer även transport av 
värme i form av grundvattenrörelse (påtvingad konvektion). 

Figur 4.1 Värmetransport i fuktig jord (Johansen, 1975). 
1. Konduktivitet i vätska och partiklar 
2. Konduktivitet i porluft 
3. Strålning mellan partiklar 
4. Angdiffusion 
5. Konvektion i porluft 

Andra termiska storheter är värmediffusivitet (m2/s) och specifik 
värmekapacitet (J/kg, 0c eller J/m3, 0c). Diffusivitet är ett mått 
på hur snabbt temperaturen utjämnas i en kropp medan den specifi
ka värmekapaciteten visar hur mycket energi en kropp förmår lag
ra. 
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Sambandet mellan ovannämnda termiska storheter kan skrivas 

K = 1,./p C (4.1) 

där K = värmediffusivitet, m2/s 
>.. värmekonduktivitet, W/(m°C) 
c specifik värmekapacitet, J/(kg0c) 

p densitet, kg/m3 

cvol =PC= specifik värmekapacitet, J/(m30
c) 

I det följande är olika värmetransportsätt beskrivna. Syftet är 

att vi sa under vi 1 ka förutsättningar o 1 i ka transportsätt får 
betyde 1 se, kvantifiera dessa samt att skapa förståe 1 se för kom
plexiteten i de mekanismer som styr värmetransport i jord. 

4.1 Värmekonduktivitet, specifik värmekapacitet och isbild
ningsvärme 

4_.1.1 Inledning 

Värmekonduktivitet och specifik värmekapacitet beror av en rad 
faktorer som vatteninnehåll, densitet, mineral innehåll, struktur 
och kornstorleksfördelning. 

I en helt torr mineraljord sker värmetransporten nästan uteslu
tande i mineralkornen. Eftersom kontaktytan mellan två intilllig

gande korn blir avgörande för den totala värmekonduktiviteten är 
denna av stor vikt. För en normal jordart med en porositet av 
ungefär 30-50% är kontaktytorna relativt små och den totala vär
mekonduktiteten i torrt tillstånd blir då låg, ca 0.3 W/m0 c. För 

en högre torrdensitet, dvs en minskande porositet, ökar dock vär
mekonduktiviteten. För porositeter nära noll, såsom kristall int 
berg, blir värmekonduktiviteten ca 3.5 W/m0 c vid en normal gra
nitisk mineralsammansättning. 

För torra jordarter med hög porositet är värmekonduktiviteten i 

stort sett endast beroende av porositeten. Vid minskande poro
sitet och/eller ökande vattenhalt får emellertid värmekonduktivi-
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teten för de enskilda mineralkornen en större betydelse (se kapi
tel 5). Vid ökande vattenhalt sker en i stort sett logaritmisk 
ökning av värmekonduktiviteten. Detta beror på att vatten leder 
värme betydligt bättre än luft och att den värmeöverförande kon
taktytan mellan de enskilda kornen ökar drastiskt vid ett litet 
t i 11 skott på vatten. Detta vatten finns nämligen där bindnings

krafterna är störst och det är just i de sk meniskerna vid korn
kontakterna, se figur 4.1. Detta innebär att förändringar i vatten
halt nära vattenmättnad får liten inverkan på värmekonduktiviteten 

medan vattenhaltsförändringar vid lägre vattenmättnadsgrad får en 
större inverkan. 

Vid full vattenmättnad påverkas värmekonduktiviteten främst av 
porositet (torrdensitet) och värmekonduktiviteten för de enskilda 
kornen. Vid höga porositeter blir vattens värmekonduktivitet 

(~0.57 W/m°C) dominerande. Extremfallet är en vattenmättad torv 
där den tota1 a värmekondukti viteten 1 i gger nära den för vatten. 
Vid minskande porositet (ökande torrdensitet) får de enskilda 
kornens värmekonduktivitet en allt mer ökande betydelse (se 

kapitel 5). 

Den specifika värmekapaciteten för en jordart kan ses som en sum

mation av den specifika värmekapaciteten för de ingående kompo
nenterna. Den kan därför relativt enkelt uträknas (se kapitel 5). 
Den specifika värmekapaciteten för vatten är 4.2· 106 J/m30c med 
en mindre variation med hänsyn till temperatur. 

Vid temperaturer under 0o c får det latenta värmet (1 i tabell 
4.1) som bildas vid isbildning en mycket stor betydelse. Stor-

1 eken beror helt på va ttenmättnadsgrad och porositet. Vid frys
3 ningav en m vatten frigörs en energimängd som motsvaras av 80°c 

temperatursänkning. I viss mån kan man se isbildningsvärmet som 

en förhöjd specifik värmekapacitet. Fört ex en värmesänka inne
bär detta att energin kan hämtas på betydligt kortare avstånd vid 
temperatur under 0o c än över. Det krävs således en lägre tempe
raturdifferens för att inhämta denna energimängd. 

Vid temperatur under 0o c förändras dessutom även värmekonduktivi
tet och specifik värmekapacitet. Detta beror på att vatten och is 
har skilda värmeöverförande egenskaper (se tabell 4.1). 
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Tabell 4.1 Fysikaliska parametrar för vatten fryst och ofryst 
till stånd. 

w ".1 S cw cis Pw pis" 
w;m0c w;m0c J/m3oc J/m3oc J/m3 kg/m3 kg/m3 

0.57 2.1 4. 18· 106 2.2-106 3.335· 108 1000 917 

Av tabellen framgår att värmekonduktiviteten fyrdubblas och värme

kapaciteten halveras vid en övergång från vatten till is. 

4.1. 2 Jordars vatteninnehåll 

Av de tidigare nämnda faktorer som påverkar värmekonduktivitet i 

jord är det endast vatteninnehållet som förändras för en och sam

ma plats. 

Vattens kretslopp i naturen är sammansatt av en rad processer: 

avdunstning, nederbörd, infiltration, avrinning och magasinering. 

Under grundvattenytan är jorden vattenmättad. Ovan grundvatteny

ta~ är vattenhalten vid jämvikt beroende av grundvattenytans 

fluktuationer och jordartens vattenhållande egenskaper. 

Olika jordars förmåga att hålla vatten vid ett visst parvatten

tryck kan uttryckas i ett s k bindningsdiagram. I figur 4.2 visas 

ett sådant för några olika ensgraderade jordarter. På den verti

kala skalan, som är logaritmisk, är bindningstrycket ht i meter 

vattenpelare avsatt. 0.1 m vp motsvaras av pF 1, 1 av pF 2 etc. 

Den horisontella visar volymetrisk vattenhalt. Bindningstrycket 

kan ses som höjd över grundvattenyta. Bindningsdiagrammet ger då 

information om vilken vattenhalt som är tänkbar vid en viss nivå 

ovan grundvattenytan för ett system i jämvikt. 

Högre vattenhalt förekommer vid perkolat i on av vatten i samband 

med nederbörd/snösmältning. Lägre vattenhalter i naturligt till

stånd förekommer främst nära markytan vid kraftig avdunstning och 

evapotranspiration. 
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pF 
ht, m v.p. 

100 000 

10000 

d, 
0,001 
mm 
(µ) 
0,03 1000 

0,04 700 
0,06 500 
0,08 400 
0,10 300 

0,15 200 
0,20 150 

0,30 100 

0,43 70 
0,60 so 
0,75 40 
1,0 JO 

1,5 20 

3,0 10 
4,3 
6,0 
7,5 

10 

15 

JO 1 
43 0,7 
60 0,5 
75 0,4 

100 0,3 

150 0,2 

300 0,1 
430 

600 
750 

1000 

1 500 

Volymprocent vatten, 

Figur 4.2 Bindningskaraktäristiker för 8 olika renfraktioner 
samt en mycket styv lera (lerhalt 87%). (Andersson
&Wiklert, 1972.) 

Kurvorna visar att vattenhaltsminskningen vid ökande porunder

tryck accentueras av öka,nde kornstorlek. Diagrammet visar också 

att varje ensgraderad jordart har en tydlig platå vid vilken en 

1 i ten tryckförändring får stora konsekvenser för vattenhalten. 

För en jordart som består av flera kornfraktioner tex en morän 

erhålles emellertid inte en sådan tydlig platå. För humushaltiga 

jordarter gäller att den vattenbindande förmågan ökar med ökande 

humushalt, figur 4.3. 
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Fi.gur 4.3 Bindningskaraktäristiker för några mull- och gyttje
jordarter. (Andersson & v/iklert 1972.) 

Sambandet mellan lerhalt och vattenbindande förmåga visas i figur 
4.4. Kurvorna är medeltalskurvor och visar tydligt hur den vat
tenbindande förmågan ökar med växande 1 erha lt. Detta får natur-

1 i gtvi s konsekvenser för vilka variationer av värmekonduktivite
ten som kan förväntas i olika jordartstyper. Generellt sett bär 
därför förutsättningarna för en stor årlig variation i värmekon
duktiviteten vara betydligt större i grövre jordarter såsom sand, 
grus och grova grusiga moräner jämfört med finkorniga jordarter. 

Speciellt är emellertid området närmast markytan där avdunstning 

mm har stor betydelse. 
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Figur 4.4 Bindningskaraktäristiker för alvjordarter. Kurvorna 
bygger på medeltalsberäkningar i olika intervall. 
(Andersson &Wiklert, 1972.) 

Grundvattenytan följer i stort sett markytan. Den är emellertid i 
förhållande till markytan vanligtvis lägst i höglägen (infiltra
tionsområden) och högst låga terränglägen (utströmningsområ

den). Figur 4.5 visar detta schematiskt. 
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Figur 4.5 Schematisk bild av grundvattenytans läge terräng
en. (Ur Svensson, 1984.) 

Grundvattenytan påverkas även av grundvattenbildningens variation 
öv~r året. Det principiella utseendet på grundvattenytans fluk

tuation över året i olika regioner framgår av figur 4.6. Varia

t i onsförl oppens o 1 i ka utseende kan i stort sett hänföras t i 11 
klimatet. I Norrland sker ingen infiltration under vinterhalvåret 
på grund av att marken då är frusen. Hela nederbörden under vin
tern fri görs i samband med snösmältningen, varpå en mycket ma r

kant ökning av grundvattenbildningen sker. I Mellansverige och 
södra Norrland finns en tendens ti 11 två grundvattenni våtoppa r, 
en under våren i samband med snösmältningen och en under hösten 
innan marken tjälas. I södra Sverige är marken ringa tjälad, var
för grundvattenytan i stort sett följer förändringarna under året 

nederbörd och evapotranspiration. 

I ett doktorsarbete vid Geologiska institutionen, CTH/GU, har 
Chester Svensson (1984) studerat möjligheten att finna dimensio
nerande lägsta och högsta grundvattennivå. Den redovisade metoden 
bygger på att det finns ett samband mellan grundvattenytans rö
relser lokalt och regionalt under samma tidsperiod. Information 
om storleken på grundvattenytans variation under året för olika 
mätstationer i Sverige kan fås från Sveriges geologiska undersök
ning, grundvattennätet. Genom att jämföra en sådan lång mätserie 
med en kort för den aktuella platsen menar författaren att det är 
möjligt att finna dimensionerade max- och min-värden för den lo
kala serien. Det skulle då vara möjligt att endast utföra inten

siva mätningar under några månader för att erhålla denna informa
tion. Arbetet har hittills resulterat i att maximinivån kan be-
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Figur 4.6 Det principiella utseendet av grundvattenytans va
riation under året. (Nordberg & Persson, 1979.) 

stämmas med en noggrannhet bättre än 0.5 m. Bestämning av minimi
nivån är behäftad med större fel på grund av stor inverkan av 
torrperiodens längd. Arbete med att minska felet för miniminivån 
pågår. För ett geoenergiproblem är miniminivån vanligen den mest 

intressanta eftersom värmekonduktivitet, värmekapacitet och la
tent värme samtliga minskar vid minskad vattenhalt och är därmed 
ofta dimensionerande. 
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4.1.3 Jordars mineralinnehåll 

En jordarts mineralinnehåll styr värmekonduktiviteten för de en
skilda kornen. Det är framför allt kvartsinnehållet som är bety

delsefullt i detta sammanhang (se figur 8.1 och tabell 8.1). Myc
ket lite är publicerat inom kvantitativa mineralundersökningar 
och framför allt finns informationen inte samlad. Därför har inom 

projektet ett så kallat självständigt arbete initierats under 
rubriken "Mineralogisk sammansättning av svenska jordarter med 
tonvikt på kvartsinnehåll" (Abrahamson, 1984). Författaren har 

där bl a sammanställt tillgängligt mineralogiskt material i dia
gramform för olika jordarter. Det är i huvudsak material från 

moräner som har funnits tillgängligt. 

I figur 4.7 redovisas kvartshaltens variation morän. Figur 4.8 
redovisar standardavvikelsen. Diagrammen visar på ett tydligt 

maximum av kvartshalten i fraktionen grovsilt (=finmo i diagram). 

Om kornfördelningskurvan för två vitt skilda moräntyper, siltig 
morän och sandig, grusig morän, läggs in i figur 4.7 kan den to
tala kvartshalten för dessa beräknas. En sådan summering visar på 

en· mycket liten skillnad i total kvartshalt mellan de två olika 
moräntyperna. Båda erhöll en kvartshalt av drygt 30%. Slutsatsen 
av detta är att den totala kvartshalten i de svenska och finska 
urbergsmoränerna är relativt konstant. Det bör dock betonas att 
beräkningarna bygger på medelvärdesberäkning och att lokala varia

tioner förekommer. 

Motsvarande diagram för lera (figur 4.9) visar på en överensstäm
melse med morän i motsvarande fraktioner. Här är dock undersök
ningsmaterialet relativt begränsat. För sand har inget mineralo
giskt material påträffats i litteraturen, varför en sådan under
sökning gjorts i detta arbete. Tolv sandprover har samlats in 

från fyra platser. Provernas kornfördelningskurvor och mineralo
giska innehåll har bestämts. Abrahamson har sammanställt resulta

ten i fig. 4.10-12. 
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Fig 4.7 Medelvärden av kvartshalten morän för resp. frak-
tian. (Abrahamson, 1984) 
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Figur 4.8 Standardavvikelser för kvartshalter i morän för 
respektive fraktion. (Abrahamson, 1984) 
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Figur 4.9 Kvartshalten i lera för resp. fraktion, medelvärden 
och standardavvikelser. (Abrahamson, 1984) 
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Figur 4.10 Kornstorlekskurvor för isälvssedimentprover. 
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Diagrammen antyder ett kraftigt maximum i kvartshalt i finsand
frakt i onen (= grovmo i diagrammet). Eftersom undersö~ni ngen är 
utförd med hjälp av mikroskop var det ej möjligt att gå ner i 
finare fraktioner, varför kurvans utseende där endast kan bl i 

hypotetisk. Kvartshalten är endast summerad över monomineraliska 
korn, varför det är de monomineraliska kornen och inte kvartshal
ten som går ner till noll i fingrusfraktionen. Vid en antagen 
kvartshalt av 30% i bergartsfragmenten erhölls den punkt-strecka
de linjen i figur 4.12. 

Utifrån kornstorlekskurvor och kvartsinnehåll har det totala 

kvartsinnehållet för de 12 sandproverna uträknats i tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Totalt kvarts innehåll för 12 sandprover. Kvarts in
nehållet för finmo (grovsilt) och grovmjäla (mel
lansilt) är antaget till 60 resp. 30%. 

Plats Eda Luleå Karlstad Rya 

Prov nr 369 370 371 381 382 383 397 398 399 406 407 408 

Kvartsinnehåll: % 72 67 73 85 72 76 76 67 75 78 74 70 

Sammanfattningsvis tyder undersökningen på att kvartshalten 
morän kan variera mellan ca 5 och 50% i olika kornstorleksområ

den. Den totala kvartshalten sammanfaller dock med vad som är 
normalt i svenskt urberg. Avgörande för en moräns kvartshalts
fördelning är moderbergartens sammansättning samt avståndet från 

upptagningsområdet. Angående teorier för kvartsanrikning och 

transportmekanismer för morän hänvisas till Abrahamson, 1984. 

Av de sorterade jordarterna erhåller lera den lägsta kvartshalten 
och sand den högsta. En styv lera bör ha en kvartshalt av ca 10%. 

Varia~ionsområdet för de 12 undersökta sandproverna sträcker sig 
från 65-85%. För silt finns inget undersökningsmaterial presente
rat. Under antagande om en kontinuerligt avtagande kvartshal t 
från grovsilt/finsandfraktionen till lerfraktionen bör kvartsin
nehål let i silt variera mellan ca 30 och 60%. 
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Figur 4.11 Kvartsinnehåll 12 isälvssedimentprover. 
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Figur 4.12 Genomsnittlig kvartshalt, standardavvikelser samt 
teoretisk kvartshalt i bergartsfragment i 12 is
älvssedimentprover från Eda, Luleå, Karlstad och 
Rya. 
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4.1.4 Frysning av jord 

När en jord utsätts för temperaturer under o0 c påbörjas· frysning 

av vattnet i densamma. Beroende på hur hårt bundet vattnet är 
kommer en varierande grad av fryspunktnedsättning att ske, dvs 

allt vatten fryser inte vid o0 c. 

Praktiska försök av bl a Frivik (Johansen, Frivik, 1980) har visat 
att frysförloppet i stort sett följer en rät linje i ett dubbello
garitmiskt diagram med ofrusen vattenkvot och temperatur under 
o0 c som axlar, se figur 4;13. 

50 
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... 
ffi 1.0 • LE1, w 33,0 %,., 

o LE2, w 26,3""' LES, w 31.4 .. 
• LE6. w 41,3 " 
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TEl"ffRATURE BELO</ F.<EEZING °C 
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1,0 + Si 1, W= 33,7 %i o Si 2, w = 23.2 .. 
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~ • Si 5, w = 25,7 .. 
o Si 6, w = 31,8 .. 

0,1 
Q01 Q1 1.0 10 100 

IDV'ERATURE BELO</ FREEZING °C 

Figur 4.13 0trusen vattenkvot relaterad till temperatur under 
0 C för några olika jordartsprover. Le=lera, 
Si=silt (Johansen &Frivik, 1980) 
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Vissa författare har relaterat frysfärloppet till jordartens spe
cifika yta (som ökar starkt med minskande kornstorlek). I Anders
son &Tice (1971) finns följande uttryck presenterat 

wu a T S 
n (4.2) 

där 

wu ofrusen vattenkvot 

T n temperatur under o0c, 0c 
a,s karakteristiska jordartsparametrar som bl a beror av 

specifika ytan 

Specifika ytan är emellertid en relativt svårbestämd parameter. 

Ett annat sätt vore att relatera ofrusen vattenhalt direkt till 
bindningskraft med hänsyn till pF-kurvan för jordprovet ifråga. 

Det skulle innebära att en skala med temperaturen under o0 c lades 
in parallellt med bindningstrycket. Svårigheten ligger där i att 
relatera temperatur till bindningstryck. Det bär vara möjligt att 
erhålla ett teoretiskt samband genom att se potential som energi. 
Ett försök till en empirisk korrelation har utförts i detta arbe

te. Grundmaterial har varit Friviks och Beskows kurvor över ofru
se~ vattenkvot samt Andersson & Wiklerts kurvor över vattenhål

lande egenskaper hos svenska jordarter. För Friviks jordarter har 
antagits full vattenmättnad. Någon speciell studie på vattenmätt
nadsgrad har ej utförts i Friviks arbete, varför detta antagande 
är något osäkert. Mättnadgraden bär dock ligga inom intervallet 
75-100%. Friviks försök är utfärda på blandningar av torrjord och 
vatten och ej på ostörda jordar. 

Tillvägagångssättet vid den här genomförda korrektionen var föl
jande. Under antagande om full mättnad omräknades ofrusen vatten

kvot (mw/ms) i fig. 4.13 till ofruset volymetriskt vatteninnehåll 
(Vw/V). För att använda dessa i Andersson &Wiklerts medelvärdes
baserande bindningsdiagram korrigeras de med kvoten mellan poro
siteten för Friviks prov och porositeten för prov i bindningsdia
grammet. Med känd lerhalt som ingångsparameter bestämdes sedan 

sambandet mellan ofrusen volymetrisk vattenhalt och bindnings
tryck i fig. 4.4. Därmed var också sambandet mellan temperatur 
under o0 c och bindningskraft känt och fördes in i fig. 4.14. Mot
svarande gjordes för 4 av proverna i fig. 4.13 samt för en mycket 

styv lera. Den sistnämnda korrelationen baserar sig på experiment 
utfört av en pionjär på området, Gunnar Beskow, redan 1935. 
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3 Q 

(+) 
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0,1 

Figur 4.14 

Resultaten 

Johansen, Frivik, 1980 

Beskow, 1947 (Experiment utförda 1935) 

1 • 
Temperatur under 0 C 

Korrelation mellan pF och temperatur under o0 c för 
några j ordprover. pF-ska l an är l oga ri tmi sk varför 
pF2 motsvaras av 1 m.v.p. och pF3 av 10 m.v.p. Be
teckningar inom parentes visar på osäkerhet i sam
bandet på grund av en i området mycket brant pF
kurva. 

av korrelationen tyder på ett närmast rätlinjigt 
samband mellan temperatur under o0 c och bindningskraft (fig. 4.14). 
Detta rätlinjiga samband är infört i fig. 4.4 som en extra verti

kal axel, vilket resulterar i fig. 4.15. Därmed har ett instru
ment erhållits som gör det möjligt att direkt bedöma mängden 

ofrusen volymetrisk vattenhalt vid en viss temperatur och ler
halt. 

Felkällorna i detta resonemang är flera. De viktigaste kan sam
manfattas i följande punkter: 

Antagande om full vattenmättnad. 
Bindningsdiagrammet är medelvärdesbaserat. 

Porositeten får korrigeras. 

Om 75-80% mättnadsgrad antas i stället för 100% hamnar punkterna 
i figur 4.14 vid -0.1°C på eller strax ovanför linjen. Vid -0.3°C 
något ovanför angivna punkter. Vid övriga temperaturnivåer påver-
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kas ej läget. Lutningen på linjen blir då något flackare vilket 
främst påverkar förhållandet vid låga temperaturer och temperatu
rer nära o0 c. Detta komprimerar temperaturskalan i figur 4.15 
något. 

Trots dessa felkällor bör resultaten i figur 4.15 vara av till

räcklig kvalitet för att vara användbara i många sammanhang. 
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Figur 4.15 Relation av ofrusen vattenhalt till olika jordarter 
vid varierande vattenavförande tryck. pF-diagram ur 
Andersson & l~i kl ert ( 1972), som kompl etteratb med 
temperaturskala ur fig. 4.14. Exempel: vid -1 C är 
den ofrusna volymetriska vattenhalten ca 7% för en 
jordart med lerhalt i intervallet 16-20%. 

193 



30 

4.2 Strålning 

Värmeöverföring genom strålning förekommer främst i torra jordar 
vid höga temperaturer. Det stora temperaturberoendet framgår av 
Stefan-Boltzmann's lag. 

q (4.3) 
där 

E emissionsfaktorn 
T temperatur K 

cr konstanten Stefan-Boltzmann's lag, 5.67,10-8 W/m2K4 

E = 1 för en helt svart kropp. 

Emissionsfaktorn påverkas av en rad faktorer bl a ytans tempera
tur och struktur, strålningens våglängd samt utfallsvinkeln. För 

jord uppges värdet vara ca 0.92. 

För ett specialfall med strålning över en spalt mellan 2 paral

lella ytor med temperaturen T1 och r2 kan ekv. (4.3) skrivas 

q 
_ 
-

cr
2/E-l 

( 4
Tl -

T 4) 
2 (4.4) 

Bidraget av strålning till den effektiva värmekonduktiviteten 
kan skrivas som 

W/mK (4.5) 

där där spaltavståndet. 

Förutsatt att temperaturdifferensen, i förhållande till absoluta 
temperaturen, är liten kan T1-T2 i ekv. (4.4) och (4.5) ersättas 
med en medeltemperatur T. Då erhålls nedanstående uttryck ur ekv. 
(4.4) och (4.5) 

(4.6) 

som även kan ses som ett värmeövergångstal 

T3 a = ~ (4.7)rad 2/E-l 
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Detta uttryck är dock inte tillämpligt på en jordart som har en 

betydligt mer komplicerad geometri sk uppbyggnad av korn och po

rer. 

Wakao och Kato (1969) föreslår följande uttryck för motsvarande 

övergångstal för 2 halvsfärer i kontakt med varandra. 

4cr T3
Cl, = (4.8)rad 2/r. -0. 264 

Utifrån detta övergångstal har Wakao och Kato sedan numeriskt 

beräknat den effektiva värmekonduktiviteten för 2 olika pack

ningstyper, kubisk packning (n=0.476) och ortorombisk packning 

(n=0.395). Resultaten för orthorombisk packning finns i figur 

4.16, där NNu är ett Nusselts tal för strålning 

N =a ·d/A (4.9)Nu rad p s 

där dp är partikeldiameter och As är mineralkornens värmekonduk

tivitet. När NNu = 0 är strålningsandelen av den effektiva värme

konduktiviteten också reducerad till noll. 

NNu= hr Dp/ks 

• hr: EOUATION (A 10) 

10' 

Fig. 4.16 Effektiv värmekonduktivitet, kombinerad värmekon
duktivitet och strålning, för orthorombisk pack
ning. (Wakao, Kato 1969.) I figuren är ks =As' kf 
=>-a,ke=>-e. 
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Wakao och Kato (1969) har även definierat ett uttryck för effek
tiv värmekonduktivitet med ett fel intervall av ±8% som ,även gäl
l er för porositeter något utanför intervallet n=0.395-0.476 

3(pd~1500-1600 kg/m ): 

(4.10) 

där 
>. = "ren" värmekonduktivitet (=>. (N =O))

e Nu 

Bidraget till den effekti.va värmekonduktiviteten från strålning 

är 

(.4.11) 

Om ekv. (4.11) används för ett jordmaterial med en typisk korn

diameter av 2 mm erhålls värden enligt nedanstående tabell 4.3. 

Tabell 4.3 Strålningens andel av den effektiva värmekondukti
viteten för en partikelstorlek av 2 mm och n=0.476. 

100°C 

>.rad 0.008 0.016 
W/mK 

Som framgår av ekv. (4.11) kan omräkning till andra värden för 
andra partikelstorlekar göras enkelt. 

Då värmekonduktiviteten för torr jord är av storleksordningen 
0.25 W/m0 c inses att strålningens inverkan på effektiva värmekon
duktiviteten är minimal. För grova material kan strålningen teo

retiskt få en viss inverkan (10-20%) vid höga temperaturer. 

I praktiken består jordmaterial ofta av delvis fina kornfraktio
ner och är sällan helt torrt, varför värmekonduktivitet på grund 
av strålning vanligen bör vara negligerbar. 
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4.3 Konvektion 

Värmetransport genom konvektion i parvatten kan vara av två ty
per, egenkonvektion och påtvingad konvektion. Egenkonvektion be

ror av att vattens densitet varierar med temperaturen. Densitets
skillnaden i sin tur orsakar rörelser i vattnet, konvektion. 

Påtvingad konvektion kan orsakas av ett grundvattenflöde. Grund
vattenflödets inverkan på den allmänna värmekonduktivitetsekva
tionen framgår av ekv. (4.12). 

( 4.12) 

där 

( 3 3 3v = Laplace operat or = 8><' ay ,32) 

v1= (vlx' vly' v12 ) = vätskehastighet (Darcyhastighet) m/s 

pc= värmekapacitet för vätske-jord blandning J/m30c 
(pc) 1 = värmekapacitet för vätskan J/m30c 

Vid lagring av värme i grundvattenakviferen kommer värmet troli

gen ej att utbreda sig i en skarp front. Man talar om termisk 
dispersion. Denna är avhängig inhomogeniteten i akviferen och 
vattenhastigheten. 

Vattenhastigheten är sin tur en funktion av jordmaterialets 
hydrauliska konduktivitet (m/s) och tryckgradienten i akviferen 
enligt Darcy's lag 

v = -K•i (m/s) (4.13)1 

där K är en funktion av jordmaterialets kornstorlek och sorte
ringsgrad. Ett sätt att beräkna hydraulisk konduktivitet för 
jordmaterial är att använda sig av Hazen's formel. Den lyder 

K 

där 
(m/s) (4.14) 

d10 den partikelstorlek i mm som 10% av mat
rar vid mekanisk analys (viktsprocent) 

erialet passe
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Vid matematisk simulering av de termiska förloppen vid akvifer
värmelagring kan det vara intressant att på något sätt beskriva 
dispersionen. Ett sätt är att beskriva akviferen i detalj med 
bl a olika hydraulisk konduktivitet i olika skikt. Ett enklare 
sätt är att se akviferen som homogen och ta hänsyn till disper
sionseffekten i en förhöjd effektiv värmekonduktivitet. 

Ae är den effektiva värmekonduktiviteten orsakad av värmeledning 
samt dispersion. 

A + Adisp W/m
0 
C ( 4 .15) 

4.4 Kopplad värme- och fukttransport i jord 

Fukttransport kan uppdelas transport av vatten vätskefas 

(l=liquid) och vatten i ångfas (v=vapor). 

4.4.1 Transport i vätskefas 

Darcy's lag kan skrivas som 

(4.16) 
där 

K = hydraulisk konduktivitet, m/s 
(beroende av temperatur (viskositet) och vattenmättnads

grad) 

vattenhastighet, m/s 
vattenflöde, kg/m2s 

3vattendensitet, kg/m 
potential, m 

Potentialen är lika med summan av tryck- och gravitationskompo
nenterna. Om potential en ansätts till noll vid grundva ttenn i vän 

så är den noll i hela markprofilen vid jämvikt. 

Potentialen~ beror av nivå, vatteninnehåll och temperatur. Bero
endet av temperatur är en konsekvens av att både kapillära kraf
ter och adsorptionskrafter är en funktion av temperaturen. Om två 
diffus i onskoeffi ci en ter nu definieras, en fuktberoende och en 

temperaturberoende, kan Darcy's lag skrivas som 
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{4.17) 

där 
3 3 e volymetrisk vattenhalt, m ;m

gradient beroende av gravitationen (i=l i z-led och 0 

x- och y-led. z -r vertikal och positiv uppåt) 

diffusionskoefficient för vätsketransport under fukt
gradient (m2/s) 
diffusionskoefficient för vätsketransport under tempe

raturgradient (m2/sK) 

4.4.2 Transport i ångfas 

Partialtryckskillnader i vattenångan i porsystemet hos en jordart 
ger upphov till en diffusion av vattenånga i riktning mot fallan

de tryck. Angtrycket beror av både temperatur och relativ fuktig

het. Den relativa fuktigheten är en funktion av hur hårt bundet 
vattnet är samt av temperaturen. 

Phjlip och de Vries (1957) har definierat två diffusionstal för 
transport i ångfas. Dels en temperaturavhängig del DTv och dels 

en fuktberoende Dev· Den totala ångdiffusionen fås ur 

(m/s) ( 4.18) 

4.4.3 Samverkan mellan ång- och vätskefas 

Det totala flödet fås genom att summera ekv (4.17) och (4.18). Om 

samtidigt två diffusionstal definieras, 0 och DT, som hänför sig
0 

till den totala fukttransporten under fuktgradient respektive 
under temperaturgradient, fås följande uttryck 

Differentialekvationen för fuktrörelse jord under kombinerad 
fukt- och temperaturgradient ges av: 

(4.20) 
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Philip och de Vries (1957) menar att ångdiffusionen dominerar vid 
relativt låga vattenhalter. Detta beroende på att det då ej finns 
några kontinuerliga vattenbryggor för transport i vätskefas utan 
vattnet är bundet i de sk meniskerna, dvs i anslutningen mellan 
två korn. Transport av ånga kommer då att ske genom förångning 
och kondensation i riktning mot fallande ångtryck. På grund av 

skillnader i partialtryck i porerna kommer ett kapillärt flöde 
att utbildas i meniskerna som står i samklang med storleken på 
förångning/kondensation. 

Vid högre vattenhalter erhålls kontinuitet i väts kefasen samt i
d i gt som volymen av luftfyllda porer minskar, varför ångdiffusio
nens dominerande roll avtar och diffusionen i vätskefas ökar. 

4.4.4 Angdiffusionens påverkan på värmeöverföringen 

Angdiffusionens bidrag till värmekonduktiviteten i luft kan en

ligt de Vries (1952) skrivas som 

(4.21) 

där 
Ae effektiv värmekonduktivitet i luft, W/m0c 
Aa värmekonduktivitet i ·luft, W/m0 c 
h relativ fuktighet 
V p/(P-p) massflödesfaktor 

13 dp/dT, kg/m3K 
D diffusionskoefficient för vattenånga i luft, m2/s 
p totaltryck av vattenånga och luft, N/m2 

p partialtryck av vattenånga, N/m2 

densitet av mättad vattenånga, kg/m3 

ångbildningsvärme, J/kg 

Inverkan av förångning av vattenånga på värmekonduktiviteten för 
luft ökar närmast exponentiellt med stigande temperatur. Stor
leksordningen på förändringen framgår av figur 4 .17, där även 
lufts och vattens värmekonduktivitet visas. Av figuren framgår 
att ångdiffusionens andel av värmekonduktiviteten vid normala 
marktemperaturer är liten. Även vid rumstemperatur är den relativt 

liten. 
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1.0-------------------

0.8 

10 20 30 40 50 60 70 
----1111111-• T, 0 c 

Figur 4.17 Angdiffusionens bidrag till värmekonduktiviteten 
fuktig luft (>- ) 
\: värmekonduHivitet vatten 
>- v: värmekonduktivitet luft. 

a (de Vries, 1975) 

Värmekonduktivitetsekvationen med hänsyn tagen till fuktvandring 
under temperatur- och fuktgradient kan skrivas som 

(4.22) 

där 

volymetrisk specifik värmekapacitet, J/m30c 
effektiv värmekonduktivitet, W/m0 c 
ångbildningsvärme, J/kg 

diffusionskoefficient för vattenånga under fuktgra
dient, m2/s 

3 3e volymetrisk vattenhalt, m ;m
T temperatur, K 

Den första termen på höger sida hänför sig t i 11 värmetransport 

genom ren värmeledning och ångdiffusion under temperaturgradient. 
Den andra termen hänför sig till värmetransport med ångdiffusion 
under fuktgradient. 
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I de Vries (1952) redovisas mätningar av värmekonduktivitet på 
fuktig sand vid olika temperaturnivåer. Dessa antyder att en hög
re värmekonduktivitet vid låga mättnadsgrader än vid mättnad kan 
erhållas vid höga temperaturer, figur 4.18. 

0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

METNINGSGRAD Sr 
OEGREE DF SATURATION 

Figur 4.18 Effektiv värmekonduktivitet för fuktig sand vid 
olika temperaturnivåer. (de Vries, 1952 ur Johan
sen, 1975.) 

Sepaskhah & Boersmas (1979) har utfört liknande mätningar. Dessa 
hänför sig till 25°c och 45°c och de har jämfört sina resultat 
med de Vries teori och erhållit en relativt god överensstämmelse. 
De har mätt på tre olika jordarter med olika densitet och korn

storlek. I figur 4.19 sammanfattas deras mätningar med hjälp av 
förhållandet mellan den effektiva värmekonduktiviteten vid olika 

temperaturer. Olika stora maxima utbildas beroende på olika poro
sitet och förhållandet mellan kornkonduktivitet och ångdiffusion. 
T ex så beror det 1åga förhå 11 andet för "1 oamy sand" av sands 
relativt höga kornkonduktivitet och låga porositet. 
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Figur 4.19 Förhållandet mellsn effektiv värmekonduktivitet vid 
45 respektive 25 C som funktion av total porvolym 
fylld med vatten för olika jordarter. Loam defi
nieras som en jordart av ungefärligen lika propor
tioner av sand, silt och ler. Sepaskhah & Boersma, 
1979. 

4.4.5 Effekter av fuktvandring under temperaturgradient 

Om en temperaturgradient anbringas över ett poröst material, tex 

en sand, erhålls en fuktvandring i riktning mot fallande tempera
tur. Denna fuktvandring sätter systemet ur jämvikt och inducerar 

en fuktvandring i riktning mot minskande vattenhalt. Om inte tem
peraturen i kombination med värmeflödet är för stort kommer ett 
nytt jämviktsläge att inträda med i stort sett oförändrade vat
tenhalter. Om värmeflöde/temperatur passerar en viss kritisk nivå 
kommer emellertid fuktvandringen under fuktgradient inte att hin

na kompensera för fuktvandringen under temperaturgradient. Resul
tatet blir en uttorkad zon närmast värmekällan. På grund av ut
torkningen och den då drastiskt försämrade värmekonduktiviteten 
måste temperaturdifferensen ökas för att kunna upprätthålla samma 
värmeflöde som tidigare. Denna uttorkning kan få svåra praktiska 

följder. 

Det är främst kraftindustrin med markförlagda kablar som har ini
tierat forskning inom området. Uttorkning runt kablar orsakar 

oacceptabelt höga kabeltemperaturer med höga resistanser eller 
kollaps som följd. Forskning under senare år har bl a bedrivits 
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vid kraftbolag i Holland (Vermeer et al, 1981), vid Berkeley Uni
versity i USA (Mitchell et al, 1977) samt vid Ontari,o Hydro i 
Kanada (Thermal properties of soils .... , 1982). 

Likartade saker kan tänkas inträffa vid energilagring i mark samt 
vid luftkonditioneringssystem som använder mark som värmesänka. 

Uttorkning runt fjärrvärmekulvert är både tänkbar och önskvärd 
och återfyllnadsmaterial bör kunna optimeras för maximal uttork
ning. Detta ger upphov till lägre kulvertförluster. 

Ev uttorkning påverkas i praktiken av en rad faktorer: 
temperatur på värmekällan 

värmeflödets storlek 
* 
* 

vattenhållande egenskaper för jordmaterialet* 
grundvattenytans nivå * 

Risken för uttorkning bör vara störst i jordar som i naturen fö
rekommer i omättat tilltånd. På grund av att grundvattenytan lig
ger relativt ytnära i Sverige så bör det vara sådana ytnära jord
lager som främst är berörda och/eller jordar med dåligt vatten
hållande egenskaper. Några olika jordtypers vattenhållande egen

skaper har visats tidigare i bl a figur 4.4. Som synes är det i 
huvudsak grovkorniga jordar, dvs sand, grus eller grova moräner 
som har dåliga vattenhållande egenskaper. Uttorkning i finkorniga 
jordarter med bättre vattenhållande egenskaper bör förekomma 

först vid höga värden på värmeflöde/temperaturen. 

Vermeer et al (1981) har under kontrollerade former gjort experi
ment för att bestämma vilken kritisk temperatur- och värmeflödes
nivå som skapar uttorkning. 

Som framgår av figur 4.20 så är de använda jordarterna sand med 
olika densitet och varierande inslag av finmaterial. Figur 4.21 

har konstruerats utgående från vissa betydelsefulla resultat i 
undersökningen. De använda försöksmaterialen har relativt dåliga 
vattenhållande egenskaper. Sand K, P och M har pF-kurvor som är 
karakteristiska för en sand. Sand K saknar den platåliknande de

len av kurvan som är karakteristisk för en välsorterad sand. 
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Fig.4.20 Kornstorlekskurvor för använd sand undersökning-
en. (Ur Vermeer et al, 1981.) 

Uttorkn i ngsförsöken utfördes på följ ande sätt: En cylinder med 
provrnaterialet utsattes för ett konstant vattenavförande tryck. 
Ett konstant värmeflöde etablerades över provcylindern. Efter att 
stationära förhållanden inträtt beräknades värmekonduktiviteten i 

provet med hjälp av värmeflödet och uppmätta temperaturer från 
lägesbestämda temperaturgivare. För att finna de kritiska förhål
landen när uttorkning börjar ökades stegvis värmeflöde och/eller 
temperatur. Kriteriet för påbörjande av uttorkning valdes så att 

värmekonduktiviteten för jordlagret närmast värmekällan skulle 
underskrida eller vara lika med värmekonduktiviteten under den 
tidigare stationära fasen dividerat med 1.5. 

Pilarna i figur 4.21 markerar den kritiska punkten för sanden 
ifråga vid viss temperatur- och värmeflödesnivå. Figuren är in
tressant eftersom den kvantifierar de faktorer som påverkar ut
torkning. För sand P tex, så inträffar den kritiska punkten för 

55°c och 150 vJ/m2 vid en nivå ovan grundvattenytan av ca 1.8 m. 
Vid lägre vattenavförande tryck (högre vattenhalt) krävs det ett 
högre värmeflöde och/eller en högre temperatur för att uttorkning 
skall ske. De kritiska punkterna för de olika kombinationerna av 
sand, temperatur och värmeflöde håller sig i ett relativt snävt 
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område, nämligen där vattenhalterna är relativt låga. Då bör kon
tinuiteten i vätskefasen vara bruten samtidigt som förutsättning
arna för förångning är goda, med påföljande uttorkning. 

För ett närmare studium av resultaten hänvisas till Vermeer et 
al, 1981. 

pf m.v.p. 

4 100 

Sond K 

3 10 

2 

ISO w/m 2 , 55 •c \ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ ' 

\ 
\ 
\ 

0,1 

\ 
\ \ ~SoodMlbl 

\ 
\ 

\ ~ Sand M(o) 

\ \ \ \ 
0 

0 10 20 30 40 50 -e- m1/m3 

Figur 4.21 Kritisk punkt för uttorkning vid olika vattenavfö
rande tryck, värmefl öden och temperaturnivåer för 
några olika sandmaterial enligt fig. 4.20. Figuren 
är konstruerad utgående från vissa resultat ur Ver
meer et al, 1981. KP står för kritisk punkt då ut
torkning inträffar. Sand M är undersökt vid två 
olika porositeter, markerade med a och b. 
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4.5 Sammanfattning - Värmetransporterande mekanismer 

I tidigare avsnitt har olika värmetransporterande mekanismer be
skrivits. Här följer en kortfattad sammanfattning över vid vilka 
temperaturnivåer och i vilka material olika mekanismer har bety
delse. 

Temperatur under o0 c 
Värmeledningen är det dominerande transportsättet. Det latenta 
värme som frigörs vid fasomvandlingen vatten/is är av stor bety
delse. 

Temperatur från o0 c till ca 25°c 

Värmeledning är vanligtvis det dominerande transportsättet. I 
mycket permeabla material och under höga tryckgradienter kan på

tvingad konvektion vara helt dominerande. Vid höga temperatur
skillnader i permeabelt material kan även naturlig konvektion få 
en viss betydelse. Angdiffusion kan vid den övre temperaturgrän
sen ha en viss betydelse. 

Temperatur över 2s0 c 
I början på intervallet är "ren" värmeledning fortfarande det 

dominerande transportsättet. Vid högre temperaturer blir inverkan 
av ångdiffusion alltmer påtaglig vid låga och medelstora vatten
halter. För vattenmättade förhållanden är ren värmeledning, även 
vid högre temperatur, dominerande. För konvektion gäller här sam
ma saker som sagts under föregående punkt. I grova jordarter vid 
höga temperaturer och låga vattenmättnadsgrader kan strålning ha 

en viss betydelse. 
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5 METODER FöR VÄRMEKONDUKTIVITETSBESTÄMNING 

Vid praktiska försök för bestämning av termiska parametrar jord 
kan man skilja mellan laboratoriemetoder och in-situ metoder samt 

mellan instationära och stationära metoder. 

Vid stationärt tillstånd sker ingen temperaturförändring med ti
den, varför endast konduktiviteten kan bestämmas. Med en insta
tionär metod sker en förändring av temperaturen över tiden, var
för möjlighet att även ·uppmäta diffusiviteten finns. Det sist

nämnda är en fördel då man med kännedom om både konduktivitet och 
diffusivitet kan räkna ut den specifika värmekapaciteten för ma

terialet ifråga. Diffusiviteten är dock en svårbestämd parameter. 

I nedan redovisade tabell 5.1 har en uppräkning över vissa före
kommande metoder gjorts tillsammans med deras speciella kännetec

ken. De metoder som denna rapport fortsättningsvis bygger på är 
benämnda ensondsmetod och teoretisk beräkningsmetod i tabellen. 

Tabell 5.1 Metodöversikt (Sundberg, 1982). 

Metod Värmeöverförande Kommentar 
egenskaper 
bestäms 

som 

Flersondsmetoden Konduktivitet, Instationär fält- och 
diffusivitet laboratoriemetod 

En-sondsmetoden Kondukti vitet, Instationär fält- och 
(diffusivitet*) laboratoriemetod 

"Plattapparat"
metoden 

Konduktivitet Stationär labora
toriemetod 

Teoretisk beräk
ningsmetod 

Konduktivitet, 
värmekapacitet 

spec. Beräkning på grundval 
av en jordarts densi
tet, vattenhalt m m 

*) Svår att bestämma. Bestämning kräver god termisk kontakt. 

5.1 Mätmetoder 

Sondmetoderna bygger på att en sond med värmes pi ra l nedförs i 
jorden. Temperaturen registreras mitt på värmesonden alternativt 
i ett separat hål vid sidan av värmesonden (figur 5.1). Tempera-
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turökningen registreras från och med den tidpunkt då värmesonden 
börjar generera värme. Värmekonduktiviteten kan sedan enkelt ut
räknas ur ett logaritmiskt samband. 

En-sondsmetoden är attraktiv att använda då det är en mycket 
snabb metod. Möjlighet finns dessutom att med samma mätutrustning 

men med flera sonder mäta på ett antal prov samtidigt. Även prov
tagningen för laboratorieförsök kan göras enkelt då relativt små 
mätvolymer krävs. Det måste dock tillses att ett linjärt samband 
verkligen utbildas mellan temperatur och log (tid) eftersom an

nars stora mätfel kan erhållas. Stålhane och Pyk lanserade sond
metoden redan 1931. I rapporten Värmeledningstal hos olika jord
arter (1957) redovisade E Saare och C-G Wenner mätningar på olika 
jordarter. 

"Platt-apparat"-metoden innebär att en stationär temperaturgra
dient genom ett material skapas, varpå temperaturskillnaden och 

värmeflödet mäts och värmekonduktiviteten uträknas enkelt. Meto
den kräver dock relativt lång stabiliseringstid, god kontakt och 

ett en-dimensionellt flöde. 

I rapporten "Metoder för bestämning av värmeöverförande egenska-
pe~ i jord och berg" (Sundberg, 1982) finns en utförligare 

presentation av metoderna. 

Power-supplyi-----------, 

Temperoture-
time data i-------~_;_____, 

Temperalure meosuring 
probes 

Temperoture gouge -""'°'11-11 

Heotgeneroting probe 

Figur 5.1 Sond-metod för värmekonduktivitetsbestämning. Om 
endast en värmegenererande sond med temperaturgiva
re på används, benämns metoden en-sondsmetod. Om 
även separata temperatursonder används, benämns 
metoden flersondsmetod. Metoderna kan användas både 
i fält och i laboratorium. 
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5.2 Teoretiska metoder 

5.2.1 Värmekonduktivitet 

Värmekondukti viteten för berg har i Sundberg et al (1985) beräk
nats ur volymsandelen av de ingående mineralens värmekonduktivi
tet. Då användes fyra olika former av medelvärdesbildning och 

gränsbetraktelser. 

Antag att en bergart består av n mineral med volymandelarna vi 

och värmekonduktiviteten Ai där i=l, .... , n. 

1. AHS = ½( AÖ + An) (5.1) 

där 
A 

+ max (övre gräns för värmeAmax (1 - A )amax max konduktiviteten) 

(nedre gräns för värme
konduktiviteten) 

Amax max ( Al' .... An) 
min (Al, ....Amin An) 

)-1(3amax Amax 
(3 rlamin Amin 

rl )-1,:v.((A--Amax Amax + amax. ( 1 1)1 Ai °'Amax 

-1 )-1,:v.((A--Amin Amin) + amin. ( l l ) 
, Ai°'Amin 

v. 
2. Ag II Al · 

1 (5.2) 

3. ,: (5.3)AP Vi Ai
i 

4. (5.4) 
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f\LED-MIN 

AVLED- ....Ax,illl•-1 rnrn::rn::m::::m::m::rnflrnM.. 

Å4 

Figur 5.2 Askådliggörande av harmoniskt och aritmetiskt medel
värde vid ett idealfall då mineralen i en bergart 
ligger skiktade helt parallellt. 

Ekv. (5.2) är det geometriska medelvärdet av de ingående minera
lens värmeledningsförmåga med hänsyn tagen till deras volymande
lar. (rr=produktsumma). Ekvationen har använts av Sass et al 
(1971) för bestämning av värmekonduktivitet på bergartsfragment. 

Ekv. (5.3) är ett aritmetiskt medelvärde och beräknar bergartens 
värmekonduktivitet om ma·n "parallellkopplar" mineralen, se figur 
5.2. Denna metod ger en övre gräns för bergartens värmekondukti

vitet (Avled_ max i figur 5.2). 

Ekv. (5.4) är ett harmoniskt medelvärde och beräknar bergartens 
värmekonduktivitet om man "seriekopplar" mineralen, se figur 5.2. 

Denna metod ger en undre gräns för bergartens värmeledningsförmå

ga (Avled_ min i figur 5.2). 

Ekv. (5.1) har utvecklats av Hashin &Shtrikman (1962) för fler
fasmaterial och som tillämpats vid bestämning av värmekonduktivi

" 
tet av Horai (1971) och Horai &Baldridge (1972). 

Försök har gjorts att tillämpa dessa ekvationer på jordarter, 
främst ekv {5.1) och (5.2). Det visar sig då att det går bra på 
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vattenmättade prover medan det på omättade värden ger stor osä
kerhet i resultaten. Detta beror på att förhållandet mellan den 
högst och lägst ledande komponenten ej får vara för stort för att 
betraktelsen skall gälla. I en bergart eller vattenmättad jordart 

är förhållandet mellan den högst och lägst ledan de komponenten 
ca 10 medan det för en ej vattenmättad jordart blir en dryg 10-
potens större. 

Ker'sten (1949) har angivit en semiempirisk modell som senare har 
vidareutvecklats av Johansen (1975). Den bygger på en interpola
tion mellan det ovan angivna geometriska medelvärdet i vattenmät
tat tillstånd och en empirisk relation i torrt tillstånd. Ekva
tionen lyder som följer: 

>c = \ + Pm - \l ke (Sr) (5.6) 
där 

>c = 0.034·n-2· 1 torr konduktivitet (5. 7)t 
>c = >cwn·>cs (l-n) vattenmättad konduktivitet (5.8)m 
>c >c qz •>c (l-qz) partikelkonduktivitet (5.9)s qz r 
ke S i fryst tillstånd (5.10)

rlO 
ke a log Sr + 1 i ofryst tillstånd ( 5 .11) 

där 

>c = vattens konduktivitet (W/m°C) (alt. is)w 
>c qz = kvarts' konduktivitet (W/m0c) 

>c = konduktivitet för resterande mineral (W/m0c)r 
n = porositet 

S = vattenmättnadsgradr 
qz kvartsinnehåll 
a = 0.94 för finkorniga jordarter 
a = 0.68 för grovkorniga jordarter 

Vid låga porositeter gäller inte uttrycket (5.7) varför detta får 
modifieras enligt följande: 

0.137 pd + 64.7 
(5.12)2800 - 0.947 •pd 
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Interpolationen sker mellan vattenmättnadsgraden 10 och 100% då 

log(Sr) varierar mellan O och -1. Faktorn a är en anpassningsfak
tor som vid värdet 1 ger värmekonduktiviteten i torrt tillstånd 

vid vattenmättnadsgraden 10%. Då detta ej överensstämmer med verk

ligheten får ett något lägre värde på a väljas. Figur 5.3 visar 

konstanten a:s inverkan för en jord. Figur 5.4 belyser kvarts
haltens inverkan på värmekonduktiviteten för en jord. 

BER.~KNAD VÄRMEKONDUKTIVITET VID OLIKA A 
TORRDENSlTET"' \ 600 KG/113 KORNKONOUKT ! V!TE T.,4 _2 \.'/ {~Cl 

2~-

10 20 40 50 60 70 80 9C 1oc•1. 
Vf.T7Clt<!,l,jHJADSGRAO 

Figur 5.3 Beräknad värmekonduktivitet, enligt ekv. 5.6, vid 
olika värden på konstanten a. Värden över 1 på kon
stanten a bör ej användas eftersom negativa värden 
kan erhållas vid ca 10% mättnadsgrad. 

Ovan beskrivna modell har använts vid de teoretiska beräkningarna 

i kapitel 8. Den rätlinjiga interpolation som har använts mellan 

helt torrt tillstånd och vattenmättnadsgraden 10% lyder: 

>- = >- + ( >. - >. ) ( l-a) S ( 5. 13)
t m t 0.1 r 

Ekv. (5.13) ansluter till ekv. (5.6) vid 10% mättnadsgrad. 
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INVERKAN AV KV ARTSHALT PÅ VÄRMEKONDUKTIVITET 
T0RRDEllSITET=!600 KG/H3 A=0.9 

,o 20 30 40 50 60 70 80 90 100•1. 

VATTENMATTNADSGRAO 

Figur 5.4 Beräknad värmekonduktivitet, enligt ekv. 5.6, vid 
olika kvartshalt. 

Utfallet av den interpolation mellan vattenmättat och torrt till
stånd som Kersten utförde på sina egna mätningar finns redovisade 
i figur 5.5 och 5.6. 

1.0 ----------

4'C 

08 0.8 

o., o., 

0 '----'----'---~~_L__L_J 
0.05 0.1 02 0.1• 06 1.0 

0 L___ 

0.05 

_,L_ 

0.1 

_L_____L_J 

0.2 0.4 0.6 10 

METNINGSGRAO 
O!Gl'HOF S>.T\/MT10>,1 

METNINGSGRAO 
OfGA!!OFSAlU'l"'"'Olo 

a. G=--ovkor:-d.ge ,j 0rj~rter. b. Finkor~ele J~r~arter. 

Figur 5.5 Kerstens (1949) mätningar på ofrusna jordarter. 
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1.0 ------------

Ke -4 "c 

0.8 

0.6 

0.4 

0.4 0.6 0.8 1.0 
METNINGSGRAD Sr 
DEGREE OF SATURATION 

Figur 5.6 Kerstens (1949) mätningar på frusna jordarter. De 
visar på ett linjärt samband mellan vattenmättnads
grad och Kerstens tal (ke). (Se ekv. 5.10-5.11.) 

Ekvation 5.6 och 5.12 är förhållandevis enkla att använda men 
kräver relativt mycket indata. Ofta är kravet på noggrannhet 
emellertid ej så högt. Diagram har därför skapats som beskriver 

de olika värmeöverförande egenskaperna utifrån ett fåtal indata. 
Dessa finns redovisade i kapitel 9 och är baserade på ovanstående 
modell samt på utförda mätningar. 

Det finns ytterligare ett antal teoretiska modeller som inte be
skrivs närmare här. Nämnas kan en modell, beskriven av de Vries 
(1975), som bygger på summation av komponenter. Modellen tar även 
hänsyn till kornens form. 

5.2.2 Specifik värmekapacitet 

Bestämning av jords värmekapacitet i fryst och ofryst tillstånd 
samt bestämning av latent värme är relativt enkelt och bygger på 
summering av de ingående komponenterna enligt nedan: 
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pd(c +c •w +c. (w-w) (5.14)
S W U lS U 

(5.15) 

där 

specifik värmekapacitet, J/m30c 
specifik värmekapacitet för mineralkornen, J/kg°C 
specifik värmekapacitet för is, J/kg°C 

specifik värme~apacitet för vatten, J/kg°C 
latent värme, J/m3 

w ofrusen vattenkvot,%
u 

w vattenkvot 
torrdensitet, kg/m3 

Vid temperaturer över o0c blir w = wu varför sista termen i ekv. 
5.14 försvinner. För temperaturer under o0c är w för grova jord-

u 
arter relativt liten och kan ofta försummas. För finkorniga jord-
arter fryser inte allt vatten vid o0c. Storleken på fryspunktned
sättningen beror på hur hårt bundet vattnet är samt temperaturen 

under o0 c. (Se avsnitt 4.1.4.) 
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6 MÄTNING AV VÄRMEKONDUKTIVITET, METODIK OCH ERFARENHETER 

6 .1 Beskrivning av mätutrustning 

Värmekonduktivitetsmätningarna har utförts med en datainsamlings
utrustning enligt figur 6.1. bestående av dator, digitalvoltme

ter, scanner och konstantströmaggregat. Konfigurationen med sepa
rata enheter har skapat ett flexibelt system. Den huvudsakligen 
använda värmekonduktivitetssonden visas i figur 6.2. Den är drygt 

4 cm lång och har en diameter av 0.9 mm. I sonden sitter en tem
peraturregistrerande termistor med hög upplösning. Fördelen med 

termistorer framför andra temperaturgivare är dess höga upplös
ning. Nackdelen är att de är olinjära och driver något med tiden. 
Temperaturökningen behöver inte vara lika hög för en sond med 

termistor som för en sond med termoelement för att upprätta lik
artad mätnoggrannhet. Sonderna har var för sig kalibrerats i gly

cerin. 

Figur 6.1 Datainsaml ingsutrustning använd vid värmekondukti
vitetsmätningar. Utrustningen består av dator 
(HP-85), digitalvoltmeter (Solarotron 7065), mät
värdesinsamlare (AR elektronik), samt konstant
strömaggregat (Philips PE1541). 
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Figur 6.2 Huvudsakligen använd värmekonduktivitetssond. 

6.2 Beskrivning av mätmetodik 

En laboratoriebestämning tillgår vanligen på följande sätt. Ett 

ostört jordprov tas vid markytan (i provgrop) med hjälp av en 

speciell provtagningsutrustning (figur 6.3). I lera kan kolvborr

utrustning användas varvid prover kan tas från olika djup. Värme

konduktiviteten bestäms sedan i naturfuktigt tillstånd. Jordprov 

av friktionsmaterial placeras sedan i pF-utrustning (se figur 

6.4). Med hjälp av denna kan valfritt undertryck väljas och vär

mekonduktivitetsmätningar göras som är kopplade till ett visst 

undertryck och en viss vattenhalt vid jämvi ktsförhå 11 anden. Med 

kännedom om grundvattennivåfluktuationerna kan därvid värmekon

duktiviteten kopplas till förväntade variationer i vattenhalt för 

platsen ifråga. Lerprov mäts endast i naturfuktigt tillstånd. 
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Figur 6.3 Provtagningsapparat för ostörda, marknära provtag
ningar, sk Sigvard Andersson-provtagare. 

Figur 6.4 Geologiska institutionens pF-utrustning, uppbyggd 
av Thomas Holm och Sven Jonasson. Möjlighet till 
att variera vattenavförande tryck ner till 6 m.v.p. 
För lerproven är det möjligt att i speciell appara
tur skapa betydligt högre undertryck. 
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Fältmätningar har utförts vid de uppföljningsprojekt som Geolo
giska institutionen varit delaktiga i, Orsa - Sandhed (ytjordvär
me), Surte (ytjordvärme) samt Kungsbacka (lervärmelager). 

För att möjliggöra mätningar mot djupet under markytan har en 

sond utvecklats och monterats som spets på en sonderi ngsutrust
ning. (Figur 6.5.) Eftersom en sådan sond av hållbarhetsskäl mås
te göras grövre krävs längre mättid för att uppnå ett linjärt 

samband mellan temperatur och logaritmen för tid. 

Figur 6. 5 Värmekondukt ivitets sond för fältmätni nga r i djup-
1 ed. Sonden är avsedd att placeras som spets på 
sonderings rör. 

6.3 Erfarenheter av mätningar 

Utifrån de värmekonduktivitetsmätningar som har utförts i labora
torier och fält har vissa prakt i ska erfarenheter dragits. Nedan 

redogörs kortfattat för vissa av dessa erfarenheter. 
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6. 3.1. Laboratoriemätningar 

Om sondens diameter är av samma storleksordning eller mindre än 
kornstorleken i ett ensgraderat material kan kontaktproblem upp
stå. De huvudsakligen använda sonderna har en diameter av endast 
0,9 mm. Det innebär att temperaturgivaren är mindre än 0,9 mm och 

därför, i kombination med sondens låga värmekapacitet, känslig 
för sin närmaste omgivning. För framför allt ett ej vattenmättat 
material innebär detta att temperaturfördelningen i sonden kommer 
att bl i ojämn eftersom värmeavgivningen kommer att bl i olika 
längs efter sonden. 

I sondens omedelbara närhet kommer stora skillnader i temperatur
gradienter att uppstå mellan områden som har vattenkontakt med 

sonden och sådana som har luftkontakt. Dessa gradienter och tem
peraturnivåer kommer i sin tur att ge upphov ti 11 ångdiffusion 

som beskrivits i kap. 4. Angdiffusionens bidrag till värmekon
duktiviteten i fuktig luft ökar kraftigt med ökande temperatur 
(fig. 4.17). Vid de temperaturnivåer som laboratoriemätningarna 

utförts (rumstemperatur) är ökningen dock marginell. Om en för 
hög sond-effekt används kan höga temperaturnivåer/gradienter upp
nås och inverkan av ångdiffusion ej försummas. Systemet kommer ur 
jämvikt. Om borttransport av vattenånga ej hinner kompenseras av 

vattentillförsel kommer dessutom värmemotståndet närmast sonden 
att öka. De värmeöverförande egenskaperna förändras då med tiden 
vi 1 ket förutsättningarna för mätmetoden ej medger. Ovanstående 
problem är störst i grövre, ensgraderade jordar, typ sand. 

Vid vattenmättnad kan en vattenfilm bildas närmast sonden som 
inledningsvis under mätningen ger en för låg värmekonduktivitet 
som resultat. Ev. avvikelser från linearitet kommer emellertid 
de flesta fall att avslöjas vid den automatiska uppritningen av 

mätningens tid-temperaturförlopp. Figur 6.6 visar exempel på så
dana. 

För att minimera ovanstående effekter bör mätningen utföras vid 
en lägre temperatur, förslagsvis naturlig jordtemperatur. Sondens 

diameter bör ökas för att minska effekten av enskilda korns och 
porers inverkan på temperaturgivaren och därvid mätningen. En 

ökad diameter ger också en lägre initiell temperaturstegring. 
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Operatören måste även vara observant på att den valda effekten 
inte ger en för låg temperaturstegring förhållande till tempe
raturgivarens noggrannhet och eventuell temperaturdrift i provet. 

TEMF TID tlF: 
TEMP TID tlP. . 334 10 . 

4.407 1~3.1 2~51 2(1 
4. Qf,.. 20. 4

52:3 30. '5 23ö 30. 6. 57:? 43 . 5 43!:: 40:. ::::1 617 50. 18 5 5,37 50. 101. b'52 60. 5 €-8t1 t5G 121. E,80 70 5 (._,e 70. 141. 703 ,30. 
5.810 80. 161 725 90. 5 ;::69 90. 181 745 106. 5 911 100 201.762 110 5 957 110 221.779 120. 5 . .994 120.1 241. 790 138. SPAHNING, . 4235 1-JOLTSPANNJNG • -.2902 \}Ol T 

STO OEV= . €t001STD DE 1,)= .0001 EFFEKT- 4.560 W/~ ~010562•VM3EFFE>'.T • 2 266 U/M 3483582!•l.-- M3 

TID-TEMP-NR VARMELEONIHG R··2TID-TEMP-NR URP.MELED~ING P.··2 
1-24 552 98841-26 1 010 .?997' 1-15 .508 9962 
7-24 718 .992€1

3-23 399 9998 
3-20 l.00: . 999~: 
5-26 S9i 9938 ~:-15 .i5ö0 .:?942 

1€•-.21 :-'76 . ?976 
- TEMPERATUPE 01 ;, . 9904 

,,, TEMF'E .. -TURE (1) 

·~ 

Figur 6.6 Exempel på automatiskt uppritade tid-temperatur
diagram. Temperaturen är avsatt på den vertikala 
axeln medan tiden är avsatt på den horisontella. En 
god mätning resulterar i en rät linje. 

6.3.2. Fältmätningar 

Värmekondukti vi tetsmätn i ngar ner till 20 m under markytan har 
utförts. Mättiden blir relativt lång vid användandet av den kon
ventionella ekvationen på grund av sondens, av hållfasthetsskäl, 
större diameter. Totaltiden för mätning på varje meter ner till 

10-20 meter blir därför oacceptabelt lång. För att förkorta mät

tiden och samtidigt bestämma markens diffusivitet har i samarbete 
med univ. lektor Sven Uggla vid Institutionen för numerisk analys, 
Chalmers tekniska högskola, ett finit differensprogram utveck-
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i 

lats. Programmet har som indata förutom tid, temperatur och ef

fekt även värmekonduktivitet och specifik värmekapacitet för oli
ka delområden i sonden, temperaturgivaren och värmespiralens pla
cering mm. Det har emellertid visat sig omöjligt att med ti11-
räck1 i g noggrannhet efterlikna den använda sondens arbetssätt 

programmet. Orsaken tycks vara att små förändringar i de enskilda 
sondparametrarna ger stora utslag på temperaturmätningen. 

Ett annat t i 11 vägagångssätt vore att konstruera en betydligt 
längre sond med flera temperaturgivare på olika nivåer. En samti
dig bestämning på flera nivåer vore då möjlig med den konventio

nella ekvationen och betydligt förkortad totaltid. 

6.4 Insamling och klassificering av datamaterialet 

Värmekonduktivitetsmätningarna har koncentrerats på sorterade 
jordarter såsom lera, silt och sand eftersom undersökningar har 
visat att dessa är överrepresenterade i anslutning till bebyggel
sekoncentrationer jämfört med riksgenomsnittet. Morän som är den 

van1 i gas te jordarten i 1 andet är k 1 art underrepresenterad i un
ders.ökningen. Endast ett fåtal mätningar är utförda. Däremot 

finns mineralundersökningar gjorda, vilka tillsammans med densi
tet och vattenhalt bör ge en god bild av värmekonduktiviteten 
även för moräner. 

Grovt isälvsmaterial saknas helt i undersökningen men ett motsva
rande tillvägagångssätt som för moräner bör även här ge en till

räcklig uppfattning. Torvjordar och andra organiska jordar finns 
representerade i tillräcklig omfattning för att uttalanden skall 

kunna göras. 

Provtagningarna är vanligtvis gjorda från markytan med speciella 
stålcylindrar. När det gäller lera har provtagningen huvudsakli
gen skett med kolvborrning. Prov-data har sedan lagrats in i en 
databank för att förenkla en korrelation mellan uppmätta och teo
retiskt beräknade värden. I databanken finns förutom uppmätt vär
mekonduktivitet även uppgifter om provtagningsplats, län, djup 
under markytan, densitet, vattenkvot, kornstorleksfördelning samt 
jordartsbeteckning. Databankens uppbyggnad visas i tabell 6.1. 
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Tabell 6.1 Geologiska institutionens databank över svenska 
jordarters värmekonduktivitet och uppbyggnad. 

Fält Kommentar 

obs 
namn 
län 

löpande observationsnummer 
namn på provtagningsplats 

provtagningsdatum 
mätdatum 
metod metod använd för värmekonduktivitetsmätning 
kval itetsmått kvalitetsmått för mätning eller provtagning 
dubbel obs anges om ytterligare mätning finns på provet 

med annan vattenhalt 
dev deviåtion för flera mätningar på samma prov 
djup provtagningsdjup 
kond uppmätt värmekonduktivitet 
anta 1 antal mätningar 
w vattenkvot 
sdens sk rymdens itet 
tdens torrdensitet 
qz kvartshalt 
org organisk halt 
ler lerhalt 
fsi fi ns i lthalt 
msi mellansilthalt 
gsi grovsilthalt 
fsa finsandhalt 
msa me 11 ansandha lt 
gsa grovsandhalt
fgr fi ngrusha lt 
mgr mellangrushalt 
ggr grovgrushalt 
rest resterande fraktionshalt 
jord jordartsbeteckning 
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7 MÄTRESULTAT 

Bearbetningen av värmekonduktivitetsmätningarna har skett efter 
två linjer. Dels har samband mellan värmekonduktivitet och andra 
ma rkfys i kal i ska storheter bestämts. Exempel på sådana är dens i

tet, vattenhalt och värmekonduktivitet för de enskilda kornen. 
Dels har försök gjorts att ta fram praktiskt användbara värden 
för värmekonduktivitet i olika jordar. Detta behandlas i kapitel 
9. Vissa jordarter har stora naturliga variationer medan andra 
har relativt små variationsområden. Därför indelas materialet i 
det följande i olika jordarter. 

över 900 mätresultat har bearbetats. Fördelningen av olika jord
arter i undersökningen är skev. Lera och sand är klart överrepre

senterade i förhållande till riksgenomsnittet medan morän är un
derrepresenterat. Orsaken är att sorterade jordar är betydligt 

vanligare än morän i anslutning till bebyggelse (se kapitel 6). 

7.1 Hela materialet 

För huvuddelen av materialet är förutom värmekonduktiviten även 
densitet, vattenhalt, humushalt och kornstorleksfördelning be
stämd. För vissa bestämningar är dock endast mätresultatet till

gängligt. Vid bestämning av porositeten har en kompaktdensitet av 
2700 kg/m3 antagits för samtliga mineraljordar. För humusjordar 
har kompaktdensiteten 2000 kg/m3 använts, vilket kan vara en nå

got hög siffra. 

Figur 7.1 visar samband mellan volymetrisk vattenhalt (=Vw/V) och 
värmekonduktivitet, vid full vattenmättnad. I en vattenmättad 
jordart motsvaras volymetrisk vattenhalt av porositeten, som i 

sin tur bestäms av torrdensiteten enligt sambandet n = 1 - pd/Ps· 
Vid full vattenmättnad grupperar sig resultaten ungefär diagonalt 
i diagrammet. Om även mätning med reducerad vattenhalt medtas 
kommer resultaten att gruppera sig efter en bågform (figur 7.2). 
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Figur7.l Värmekonduktivitet för samtliga jordarter vid full 
vattenmättnad. Ungefärliga gränser för olika jord
arter har lagts in. Gränserna är ej enbart grundade 
på detta material. 
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W/m°C VÅRMEKONDUKTIVITET VID OLIKA VATTENHALT 
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Figur 7.2 Värmekonduktivitet för samtliga jordarter vid olika 
vattenhalt och torrdensitet. 

7 .2 Lera 

7.2.1 Variation med vattenhalt och densitet 

Den uppmätta värmekonduktivitetens variation med vattenhalt och 
torrdensitet för lera framgår av figur 7.3. Resultaten för full 

vattenmättnad (figur 7.1) skiljer sig inte nämnvärt från dessa. 
Eftersom mätningarna är utförda på naturfuktiga material visar 
detta på en mycket liten variation i vattenmättnadsgrad för leror 

naturligt tillstånd. Detta ligger i linje med vad man kan för
vänta eftersom lera har en mycket stor förmåga att hålla vatten. 
Det är endast nära markytan som lägre vattenmättnadsgrader kan 

finnas. 
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VÅRMEKONDUKTIVITET VID OLIKA VATTENHALT 
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Figur 7.3 Värmekonduktivitet för lera vid olika vattenhalt. 

7.2.2 Variation med provtagningsdjup 

7.2.2.1 Uppmätta värden 

Värmekonduktivitet för lera vid olika djup och från olika delar 
av landet visas i figur 7.4. 
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UPPMÄTT VÄRMEKONDUKTIVITET - LERA 
i-ELA LAMJE, 

o· 

}+,..;{ +- +#-H ++•.:.+J ~ 
++ ++- ..++ 

0,75 !.00 1.25 !,SO !.75 

VMMEKOIWUKT!V!TET (l,'/{M Cll 

Figur 7.4 Uppmätt värmekonduktivitet för lera vid olika djup 
och från olika platser. 

Lera har relativt kraftig densitetsvariation med djupet. Närmast 
markytan finns torrskorpan. Torrskarpe 1 eran är den de1 av 1 eran 

som märkbart varit påverkad av processer vid markytan (tjälning 
mm). Detta yttrar sig i förhöjd densitet och hållfasthet vilket 

ofta utnyttjas i byggnadssammanhang. Mäktigheten på torrskorpe-
1agret vari era r van 1 i gen me 11 an 1-3 m. Leran övergår successivt 
från torrskorplera till opåverkad lera varvid densiteten avtar 
för att sedan van 1 i gtvi s 1 ångsamt öka mot djupet. Detta är ett 
karakteristiskt förlopp för leror som är avsatta under homogena 
förhållanden, exempelvis sådana som är vanliga på västkusten 
(figur 7.5a). För sådana leror från en och samma plats blir varia
tionen ännu mindre (figur 7.5b). För områden med en mer påtagligt 
varvig lera blir förloppet inte lika harmoniskt. ökad konsolidering 
och siltinslag i leran skapar en förhöjning i densitet, vilket 

ger upphov till en värmekonduktivitetsökning. 
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UPPMÄTT VÄRMEKONDUKTIVITET LERA UPPMÄTT VÄRMEKONDUKTIVITET - LEFJI 
VÅSTKUSTEN KARLSTAFSGATAN-COTEBCRG 
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Figur 7.5 Uppmätt värmekonduktivitet för jord vid olika djup. 
a) Prover från Göteborgsområdet 
b) Prover från Karl Staaffsgatan - Göteborg 

(En provtagningsplats) 
c) Prover från södra Ostkusten 
d) Prover från Amål (En provtagningsplats) 
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Siltpartiklarna har dessutom en högre värmekonduktivitet än ler
partiklarna, vilket accentuerar effekten av siltskikt i leran. 
Figur 7.5c visar sådana leror från sydostkusten och figur 7.5d 

variationsområdet för en och samma plats. 

7.2.2.2 Beräknade värden från 10 västkustkommuner 

På uppdrag av projektet har Statens geotekniska institut utfört 
statistisk bearbetning av densitet och vattenkvot i de 10 väst

kustkommuner som har funnits tillgängliga i deras geodatabank. De 
10 kommunerna är Ale, Kungälv, Lysek il , Munkedal , Uddevalla, Li l -
la Edet, Färgelanda, Lerum, Mark och Partille. Data har hämtats 
från områden med skredförutsättningar, varför lutande mark troli
gen är överrepresenterat framför flacka lerslätter. Variationsom
rådet i datamängden kan därför vara högre än vad som hade varit 
fallet om en slumpvis provtagning hade ägt rum. 
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Figur 7.6 Beräknad värmekonduktivitet vid olika 
västkustkommuner utifrån medelvärden 
och vattenhalt. 

djup för 10 
på densitet 
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Med utgångspunkt från den i bilaga 2 redovisade bearbetningen har 
en teoretisk beräkning av värmekonduktiviteten utförts. I figur 
7.6 finns den redovisad i form av ett diagram med axlarna djup 
och värmekonduktivitet. Där syns tydligt de höga värmekonduktivi
tetsvärdena nära markytan som sedan kraftigt minskar för att där

efter tendera till att öka mot djupet. Observera dock att vissa 
av beräkningarna grundar sig på ett fåtal observationer samt att 
ingen hänsyn har tagits till ev. varierande mineral innehåll 
proverna. I tabell 7.1 finns redovisat det värmekonduktivitetsin
tervall som erhålls för varje kommun under antagande av normal
fördelning av densiteten med 95% konfidensgrad. I bilaga 3 finns 
motsvarande utfört för varje nivåbestämning. 

Tabell 7.1 Beräknad värmekonduktivitet utifrån SGI:s data. Det 
lägre och högre värdet är beräknat utifrån antagan-
de om normalfördelning av densiteten och 95% konfi-
densgrad. 

Värmekonduktivitet (W/m°C) 
Kommun Medel värde Låg Hög 

Ale 1.03 0.83 1.26 

Färgelanda 1.19 0.98 1. 42 
Kungälv 1.10 0.81 1.43 
Lerum 1.14 0.89 1. 43 

Lilla Edet 1.08 0.85 1.33 
Lys ek i 1 1. 22 0.88 1. 63 
Mark 1.30 0.98 1. 70 

Munkedal 1.11 0.80 1. 49 

Parti 11 e 1.01 0.79 1.25 

Uddevalla 1.11 0.87 1. 39 

Totalt 1.10 0.85 1. 39 

7.3 Sand 

Den uppmätta värmekonduktiviteten för sand i vattenmättat till
stånd framgår av figur 7.1. Variationsområdet är begränsat spe

ciellt vad avser densitet. Mätfel och skillnader i kornkondukti

vitet svarar för variation i vertikalled. 

När även mätningar med lägre vattenmättnadsgrader medtas erhålls 
en närmast logaritmisk ökning av värmekonduktiviteten vid ökande 
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vattenhalt (figur 7.7). Vid höga vattenhalter erhålls en värme
konduktivitet som är cirka 6 ggr högre än den vid låg vattenhalt. 

VÄRMEKONDUKTIVITET VID OLIKA VATTENHALT 
W/m 0 c JORDART=SAND 

I 
I 
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I 0 20 30 40 50 60 70 80 90 I 00 
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LEGEND1 TORRDENS + + + l 200-1 300 X X X J 3QQ- J 4QQ • * * 1400-1500 • • D 1500-1 600 
o o • 1600-1 700 t. t:. t:. 1700-1800 u i; u 1900-

kg/m3 

Figur 7.7 Värmekonduktivitet vid olika vattenhalt för sand. 

På ett antal sandprover har vattenhalten i förhållande till vat
tenavförande tryck uppmätts paral lel 1 t med värmekonduktivitets

mätningarna. Figur 7.8 visar resultaten från dessa pF-bestämning
ar. Det visar sig då att så gott som samtliga prov har förlorat 
ca 75% av sitt vatten vid ett vattenavförande tryck av drygt 
0.5 m.v.p., vilket kan ses som 0,5 m ovan grundvattenytan. Detta 
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motsvarar en minskning av värmekonduktiviteten enligt figur 7.7 
från ca 1.75 till 0.75 och en minskning av det latenta värmet med 
75%. 

UPPMÄTTA PF-KURVOR FÖR SAND 

I O 20 JO 40 SO 60 70 80 90 100 

VOL TMSVAT TEN HALT 

Figur 7.8 Volymsvattenhalt för prover av fin- och mellansand 
samt enstaka prover .av grovsand vid olika vattenav
förande tryck i m.v.p. Proverna härstammar från 
södra Sverige. 
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7.4 Silt 

Silt ligger kornstorleksmässigt mellan ler och sand och antar 
även en mellanstäl lning vad avser naturliga vari ationer i vatten

halt. Som framgår av figur 7.9 finns inga mätningar utförda i ett 

intervall mellan O och 25% volymsvattenhalt, vilket beror på svå
righeter att dränera ut materialet. Figuren visar också att si l t 
har en likartad värmekonduktivitet som sand vid en och samma vo

lymsvattenhalt . 
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Figur 7. 9 Värmekonduktivitet vid olika vattenhal t för silt. 
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7 .5 Morän 

Morän är, som beskrevs inledningsvis, en jordart som definitions

mässigt består av samtliga eller så gott som samtliga kornfrak

tioner och som är bildad genom direkt avsättning av inlandsisen. 

Den har vanligtvis hög densitet. De prover som finns redovisade i 

figur 7.10 är dock delvis tagna mycket nära markytan och uppvisar 

därför en högre porositet (lägre torrdensitet) än vad som kan 

anses normalt. 

Moräns vattenhållande egenskaper är relativt goda. Grusiga och 

sandiga moräner med lite finmaterial kan dock tappa relativt myc

ket vatten vid relativt låga undertryck. I naturfuktigt tillstånd 

över grundvattenytan har morän vanligtvis en högre värmekondukti

vitet än sand och silt. Vid en och samma volymsvattenhalt är den 

dock lägre på grund av lägre kornkonduktivitet. 
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Figur 7.10 Värmekonduktivitet vid olika vattenhalt för morän. 
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7.6 Moränlera 

Moränlera kan till skillnad från vattenavsatt lera uppvisa mycket 

hög värmekonduktivitet, främst beroende på hög densitet. Dess 

variation med vattenhalt framgår av figur 7.11. 

VÄRMEKONDUKTIVITET VID OLIKA VATTENHALT 
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Figur 7.11 Värmekonduktivitet vid olika vattenhalt för morän-
1era. 

7.7 Humusjord 

Denna grupp inbegriper jordarter som torv och gyttja samt även 
den något svävande beteckningen matjord. Av figur 7.1 framgår att 
rena humusjordar i vattenmättat tillstånd antar värmekonduktivi-
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teten liknande den för vatten. Detta beror på humusjordarnas höga 

porositet, ofta ca 90%. Värmekonduktivitetens variation,med mins
kande vattenhalt för torv och gyttja framgår av figur 7.12. 

För vissa prover på gyttjan erhölls en högre värmekonduktivitet 

än 0.6 W/m0 c, vilket beror på inblandning av mineraljord i pro
verna. ökas inblandningen medan humushalten avtar så erhålls ett 
material som alltmer liknar lera. Matjord är ett diffust begrepp 
som avser den översta delen av marklagren. Den består vanligen av 
samma material som den underliggande jorden men har en betydligt 
högre humushalt. Det är därför svårt att säga något generellt om 

matjordars värmekonduktivitet. 

På ett antal torvprover har vattenhalten bestämts i förhållande 
till vattenavförande tryck (figur 7.13). Av dessa bestämningar 

framgår att torvjordarna ej är så samlade somt ex sandjordarna i 

figur 7.8. Detta har bedömts bero av olika grad av humifiering. 
En låghumifierad torv förlorar mer vatten än en höghumifierad vid 

ett och samma vattenavförande tryck. En annan iakttagelse är att 
det krävs relativt stora vattenavförande tryck för att erhålla 
låga vattenmättnadsgrader. 

238 



75 
VÅRMEKONDUKTIVITET VID OLIKA VATTENHALT 

\4/m 0c JORDART=TORV 

l,5-1---------+---------l-------l--------+--------+ 

V \.O-L---------+-----------'-------+--------"--------1-
Ä 
R 
H 
E 
K 
0 
N 
0 
u 
K 
T u 
I == o 

j * * * Il< *~ x/ 
T * •••• * *c •••,.,"'b.1o0*-:!
E o. 5,-l---------+-------l--~~---l-------=-+1,.-"---'--''-----=-.t.----J. 
T * * t,.. 

+• 

+ + + 

o. 0 ',--------+--------+-------+---------1--------+ 
l 0 20 30 40 50 60 70 80 90 l 00 

VDLYHSVATTENHALT 

LEGEND• TORRDENS + + + 50-1 00 X X X IQQ-150 * * * 1so-200 D o o 200-250 
0 0 0 250-300 t,. t,. A 300-350 a = u 350-400 v v v 550-600 

kg/m3 
JORDART=GYTTJA 

W/m 0c 1.5 

V l. D 
;, 
R 
H 
E ' K 
0 

i 
AN 

D 4 
y • 

yu A b 
K . 

DT + 
I z ~ ~+V 

• 

T 
I 

E 0, 5 
T 

i 

o.o i 
l 0 20 30 40 50 60 70 80 90 l 00 

V0LYHSVATTENHAL T 

LEGEND• TDRRDENS + + + 150-200 X X X 200-250 • * * 250-300 o o o 300-350 0 0 0 350-400 
6 A A 400-450 = si = 450-500 v v Y 500-550 z z z 550-600 

Figur 7.12 Värmekonduktivitet vid olika vattenhalt för 
a) Torv b) Gyttja 
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Volymsvattenhalt för torvproven vid olika vattenav
förande tryck i m.v.p. Proverna härstammar från 
Jämtland. 
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8 ANPASSNING AV TEORETISK BERÄKNINGSMODELL TILL MÄTRESUL

TATEN 

En teoretisk värmekonduktivitetsmodell kan ofta vara ett alterna
tiv till mätningar. I många fall kan den teoretiska modellen ge 

fullt tillfredsställande resultat och i andra fall kan den vara 
ett komplement till mätningar.· Några olika modeller finns be
skrivna i kapitel 5. 

Den modell som här används bygger på modeller som Kersten (1949) 
och Johansen (1975) tidigare har redovisat. Anpassning av denna 

mode 11 ti 11 mätvärden har utförts med endast kornkonduktiv i tet 

och konstanten a som variabel (se ekv. 5.6-5.12). Med kornkonduk
tivitet menas värmekonduktiviteten för de enskilda mineralkornen. 
Denna varierar med mineralsammansättningen enligt vad som sagts i 

avsnitt 4.1.3. Kvarts har en betydligt högre värmekonduktivitet 

än andra vanliga bergartsbildande mineral (tabell 8.1) och intar 
därför en dominerande ställning för värmekonduktiviteten för de 
enskilda kornen. I figur 8.1 redovisas samband mellan värmekon
duktivitet och kvartshalt för bergarter. Ur denna figur kan vär
mekondukti viteten för kornen bestämmas vid känd kva rtsha l t med 
tillräcklig noggrannhet. 

SAMBAND MELLAN V JRMEKONDUKTIVJTET OCH KVARTSHALT 

IO 20 30 40 50 

KYARTSHALT 

60 10 BO 90 ·oo 

Figur8.l Samband mellan beräknad värmekonduktivitet (W/m°C)
och kvartshalt (%) i bergarter. Beräkningen utförd 
på basis av geometriskt medelvärde. Sundberg et al 
1985. 
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Tabell 8.1 Värmekonduktivitet för några vanliga 
bergartsbildande mineral (Hora i et al, 1971,) 

Mineral Värmekonduktivitet (W/m0c) 

kvarts 7.7 

kal i fältspat 2.5 

plagioklas (beror av anortithalt) 1.9 

biotit 2.0 
muskovit 2.3 

8.1 Mineraljord 

Regression har utförts på sambandet mellan uppmätt och teoretiskt 
beräknad värmekonduktivitet. Variabel har varit kornkonduktivitet 

och parametern a. För hela materialet har dessa bestämts till 

3.57 W/m0 c respektive 0.82. Detta motsvarar ungefär en kvartshalt 
av 35% enligt figur 8.1. 

I figur 8.2 redovisas uppmätt och beräknad värmekonduktivitet för 
de enskilda observationerna på hela materialet. Med plus markeras 
beräknade värden och med fyrkanter de uppmätta. De uppmätta vari
erar betydligt mer än de beräknade. Detta beror av flera saker. 

En orsak är att samma kornkonduktivitet har antagits för alla 
observationerna. bvs kornkonduktiviteten är ej bestämd för varje 
enskild observation. Andra orsaker är mätfel, både i värmekonduk

tivitetbestämningen och i bestämningen av densitet, vattenhalt 
mm. 

I figur 8.2 redovisas även kvoten mellan uppmätt och beräknad 

värmekonduktivitet som funktion av vattenmättnadsgrad. Motsvaran
de kvot men med olika kornkonduktivitet för olika jordarter visar 
på en något mindre spridning (figur 8.3). Där framgår tydligt att 
variationen är störst vid 1åga mättnadsgrader. Detta kan synas 

märkligt då variation i kornkonduktivitet får minst inverkan där 
(se fig. 5.4). Variationen där måste därför huvudsakligen hän
föras ti 11 mätfel . Ett flertal faktorer samverkar säkert. Ett 
antaget absolutfel i värmekondukti vtetsbestämn inga rna får betyd-
1igt större procentuell inverkan vid låga mättnadsgrader jämfört 
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med höga. Ett fel i vattenhaltsbestämningen får stor inverkan vid 
låga vattenmättnadsgrader då kurvan här är brant. Vid dessa låga 
mättnadsgrader består materialet nästan uteslutande av sand. Kor
nen kommer därför att vara i samma storleksordning som den här 

använda mätsonden (0=0.9 mm), varför kontakten mellan sond och 
sand kommer att bli olika efter sondens längsutsträcking. Kontak
ten just vid temperaturgivaren blir avgörande för mätresultatet. 
Detta ger variationer både i vattenmättat tillstånd och vid låga 
vattenmättnadsgrader. Inverkan blir relativt sett större i det 

senare fallet då relationen "kor/,\luft är betydligt större än 

,\korn/,\vatten· Se även kap. 6.3. 
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Figur 8.2a Värmekonduktivitet för mineraljord. Uppmätt och 
beräknad värmekonduktivitet. En gemensam kornkon
duktivitet för samtliga observationer. Plus = Be
räknad värmekonduktivitet. Fyrkant= Uppmätt värme
konduktivitet. 
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UPPMÄTT/BERÄKNAD V ÄRMEKONDUKTIVITET FÖR MINER'ALJORD 
EN GEMENSAM KORNKONOUKTJVITET FOR ALLA PROV 
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Figur 8.2b Kvoten mellan uppmätt och beräknad värmekonduktivi
tet. En gemensam kornkonduktivitet för samtliga 
prov. Den heldragna linjen är en kvadratisk reg
ressionslinje och de streckade representerar en 
konfidensgrad av 90% på varje individuellt värde. 

Den teoretiska modellens anpassning till mätvärden för lera och 
för silt får anses vara god, figur 8.4 och 8.5. Avvikelse av re
gressionslinjen för låga vattenmättnadsgrader är avhängigt av

saknaden av mätvärden i detta intervall. Konfidensgraden 90% mot
svaras av ett intervall <±15%. För sand har dels en modellanpass
ning gjorts vid en gemensam värmekonduktivitet för alla sandprov 
(figur 8.6) samt en med olika kornkonduktivitet för olika grupper 
av prov (figur 8.7). Den senare visar på en betydligt mindre va
riationsbredd. Konfidensgraden 90% motsvaras där av ett intervall 
<:t15%. Varje grupp av prov har bestått av ett antal mätningar på 

ett och samma prov vid olika vattenhalt. Endast sådana prov där 

mätningen vid minst 2 olika vattenhalter har förekommit har med
tagits. 244 
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UPPMÄTT/BERÄKNAD V ÄRMEKONDUKTIVITET FÖR MINERALJORD 
OLIKA KORNKONOUKTJVITET FOR OLIKA JORDARTER 
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Figur 8.3 Kvoten mellan uppmätt och beräknad värmekonduktivi
tet för minera 1jord. 01 i ka kornkondukt i vitet för 
olika jordarter. Den heldragna linjen är en kvadra
tisk regressions] inje och de streckade represente
rar en konfidensgrad av 90% på varje individuel 1 t 
värde. 

Modellens anpassning för morän visar att ett intervall av 

ca ±20% 1 i gger inom konfi densgraden 90%. I nterva 11 et får dock 

anses re1ati vt osäkert med tanke på det begränsade materia 1et 

(figur 8.8). 

I tabe 11 8. 2 jämförs de framräknade kornkondukti viteterna med 

förväntat mineralinnehåll i olika jordarter enligt kapitel 4.1.3. 
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UPPMÄTT & BERÄKNAD VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR LERA 
EH GEMENSAM KORHKOHDUK Tl V I TET FOR ALLA PROVW/m o 
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UPPMÄTT/BERÄKNAD VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR LERA 
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Figur 8.4 Värmekonduktivitet för lera. I övrigt enligt fig. 
8.2. 
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UPPMÄTT & BERÄKNAD VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR SILT 
EN GEMENSAM KORNKONDUKT I V I TET FOR ALLA PROV\•J/m 0 c 
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Figur 8.5 Värmek
8.2. 

onduktivitet för silt. I övrigt enligt fig. 
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UPPMÄTT & BERÄKNAD VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR SAND 
EN GEMENSAM KORNKONDUKTIVITET FOR ALLA PROV 
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UPPMÄTT/BERÄKNAD VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR SAND 
EN GEMENSAM KORNKONDUKTIVITET FÖR ALLA PROV 
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Figur 8.6 Värmek
8.2. 

onduktivitet för sand. I övrigt enligt fig. 
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UPPMÄTT/BERÄKNAD VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR SAND 
OLIKA KORNKONOUKTIVI TET FÖR OLIKA GRUPPER AV PROV 
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Figur 8.7 Kvoten mellan uppmätt och beräknad värmekondukti -
vitet för sand. Olika kornkonduktivitet för olika 
grupper av prov. I övrigt se tig. 8.3. 
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UPPMÄTT & BERÄKNAD VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR MORÄN 
EN GEMENSAM KORNKONDUKT I V I TET FOR ALLA PROV 
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Figur 8.8 Värmekonduktivitet för morän. I övrigt se fig. 8.2. 
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Tabell 8.2 Jämförelse mellan beräknad kornkonduktivitet enligt 
regressionsanalys och beräknad enligt kvartshalt. 

Jordart Medelvärde på Kornkonduktivitet Beräknat värde på 
kvartshalt enl. enligt figur 8.1 kornkonduktivitet 
kapitel 4.1.3 utifrån kvartsh. och parametern a 

i föreg. kolumn enl. r0g.analys 
% As W/m C As W/m C a 

Lera ca 18% ca 3.0 3.09 0.95 
(50% ler) 

Silt uppskattat ti 11 3.2-5.5 4.01 0.63 
30-70% mv 4.4 

Sand 35-80% 3.4-6 3.96 0.84 
mv 4.7 

Morän ca 30% ca 3.4 3.21 0.95 

Tabell 8.2 visar på en acceptabel överensstämmelse utom för sand 
(och ev. si lt) där den beräknade kornkondukti vi te ten och därmed 
den beräknade totala värmekonduktiviteten blir för låg. Förutsatt 
är då att den teoretiska modellen och mineralhalten är riktig. 
Enl.igt Sundberg et al (1985) torde det geometriska medelvärdet 
något underskatta värmekonduktiviteten. Om en sådan modell anpas
sas til 1 mätvärden borde en för hög kornkonduktivitet beräknas. 
Felet bör därför ligga i kvartsinnehållet och/eller i den bestäm

da värmekonduktiviteten. Den knappt 20-procentiga skillnaden i 
kornkonduktivitet för sand enligt tabell 8.1 motsvarar en ökning 
av värmekonduktivitet vid vattenmättnad av ungefär 10%. En för 
låg bestämning av värmekonduktiviteten i sand kan bero på sondens 

lilla diameter i kombination med för kort mättid. Möjligheten av 
en för stor inverkan av vattens värmekonduktivitet kan då inte 
uteslutas vid de använda mättiderna. 

figur 8.9 redovisas kvoten mellan uppmätt och beräknad värme
konduktivitet för vissa sandprover med känd mineralfördelning. 

Utifrån den kända mineralfördelningen har sedan en kornkondukti
vitet beräknats med hjälp av geometriskt medelvärde. Det visar 
sig då en tydlig tendens att underskatta den uppmätta värmekon
duktiviteten vid höga vattenmättnadsgrader (alt. att överskatta 
den beräknade). Ski 11 naden uppgår ti 11 drygt 15% för dessa pro
ver, dvs ett värde av samma storleksordning som det ovan approxi-
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mativt beräknade. En eventuell felbestämning av konstanten a vid 
förhållanden nära full mättnad får endast en ringa inverkan på 

resultatet. 

UPPMÄTT/BERÄKNAD VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR VISSA SANDPROVER 
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Figur 8.9 Kvoten mellan uppmätt och beräknad värmekonduktivi
tet för vissa sandprover med känd mineralfördel
ning. a = 0.86. Provnumreringen hänför sig till 
prover med undersökt mineralfördelning i kapitel 
4.1. 3. 

Materialets storlek tillåter inte några säkra slutsatser om vari 
felet består. Därför har felet antagits bestå av lika delar be

räkningsfel och mätfel. 

Hälften av den 15%-iga skillnaden, ca 8%, multiplicerades med 
värmekonduktiviteten för mättade eller nästan mättade sandprover 
varpå en ny regression utfördes. Vid denna erhölls en kornkonduk

tivitet av 4.28 W/m0c som sedan har använts i diagrammen i kapi

tel 9. 
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8.2 Humusj ord 

I begreppet humusjord är organiska jordar såsom torv och gyttja 
inbegripna. I den teoretiska modellen har det förutsatts att kom
paktdensiteten är 2000 kg/m3• Hansbo, 1975, redovisar värdena 
1450 kg/m3 för "filttorv" och 1700 kg/m3 för "dytorv". Det något 
högre värdet som här har använts är under antagande om viss in

blandning av mineraljord (ps = 2700 kg/m3). Skillnaden innebär 
dock vanligen endast en förändring av porositeten med några pro
cent. Anpassningen av modellen får anses vara god. Vid konfidens
graden 90% är variationsområdet ca±l5% (figur 8.10). 
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UPPMÄTT & BERÄKNAD VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR HUMUSJORD 
EN GEMENSAM KORNKONDUKTIVITET FOR ALLA PROV 
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Figur 8.10 Värmekonduktivitet för humusjord. I övrigt se fig. 
8.2. 
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9 uORDARS VÄRMEKONDUKTIVITET - DIAGRAM 

9.1 Förutsättningar 

För att förenkla bestämningen av jords värmekonduktivitet vid 

olika densitet och vattenmättnadsgrad har ett antal diagram upp
rättats. Dessa bygger på regression av utförda mätningar och de 
teoretiska samband som redovisats i kapitel 5.2 och 8 (se även 

tabell 9.4). På den vertikala axeln är torrdensiteten avsatt och 
på den horisontella vattenmättnadsgraden. Som isolinjer är sedan 
värmekonduktiviteten avsatt. I figur 3.2-3.4 redovisas samband 
mellan olika fysikaliska storheter för att förenkla handhavandet 
av diagrammen. För lera är de lägre vattenmättnadsgraderna vanli
gen helt orealistiska och kan därför bortses ifrån. Diagrammen 
för organiska jordar förutsätter hög humushalt och därmed mycket 
höga porositeter. 

Motsvarande diagram är även konstruerade för jordar i fryst till
stånd. Det bör observeras att mätningar i fryst tillstånd ej har 
utförts i denna undersökning. Diagrammen för fryst tillstånd är 
därför helt konstruerade enligt den modell som redovisats i kapi
tel 5. 2. 

Diagrammen är giltiga för temperaturnivåer upp till rumstempera
tur. För högre temperaturer blir ångdiffusionen en allt viktigare 
parameter och sådana fall måste därför behandlas speciellt. (se 
kap. 4). 

Noggrannheten i diagrammen är på basis av vad som sagts i kapi
tel 8 vanligen bättre än ±15% vid konfidensgraden 90%. För morän 
±20% och för sand ±30%. För sand är det främst mätningar vid 

mättnadsgrader under 20% som orsakar det stora i nterva 11 et. För 
högre mättnadsgrader bör ett lägre i nterva 11 kunna användas. En 
annan orsak till det stora intervallet är också variationen i 
kvartshalt (kornkonduktivitet) inom provmaterialet. Den använda 
kornkonduktiviteten, (4.28 W/m°C) motsvarar en kvartshalt av ca 
50%. Om provet är mycket kvartsrikt kan man för sand och silt 
korrigera värdena i diagrammet enligt tabell 9.3 eller enligt ekv 

(5.6). De använda värdena på parametern a härrör från utförda 
regressioner. (Se även kapitel 5.) Det bör observeras att giltig
heten för diagrammen med ovan angivna gränser främst gäller inom 

det densitets- och vattenhaltsintervall som mätningarna är utför
da vid. Extremvärden har troligen en större osäkerhet. 
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I diagrammet för latent energi har det förutsatts att allt vatten 
fryser vid o0 c. Detta är ej sant för mer finkorniga jordarter. 
Korrigering får göras med utgångspunkt från fig. 4.15. Diagrammet 
gäller också bara för full vattenmättnad (Sr). Råder andra för
hållanden får korrigering göras enligt latent värme= Sr•latent 

värme vid full vattenmättnad (i= Sr•tmättat). 

Knyckarna i diagrammen över värmekonduktivitet i fruset tillstånd 
vid höga vattenmättnadsgrader är en konsekvens av vattens volyms

utvidgning vid övergång till is. Värmekonduktiviteten antas för
bl i konstant från vattenmättnadsgrad drygt 90% till 100%, dvs då 
porerna är fyllda med is. Knyckarna i diagrammen i ofruset till
stånd vid låga mättnadsgrader (10%) beror av att den styrande 
ekvationen förändras (se tabell 9.4). 

9.2 Hantering av och indata till diagram 

Följande faktorer bör vara kända vid användning av diagrammen: 

* Jordart 
* Densitet 
* Vattenhalt 

Ett medelvärde för kornkonduktiviteten för respektive jordart en-

1igt tabell 8.2 är inlagt i diagrammen. (För sand har 
As=4.28 W/m 0c använts enligt kapitel 8.1.) 

9.2.1 Bestämning av jordart 

Detta kan göras på olika sätt med olika noggrannhet som följd: 

kvalificerad gissning - kunskap om den lokala geologin * 

* Jordartsgeologisk karta. 
Geologiska kartor ges ut av Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU). De modernaste är i skala 1:50 000 (serie Ae). Denna 
serie täcker dock endast spridda delar av Mellansverige och 
Skåne. Norrland täcks huvudsakligen av länskartor i skala 

1:200 000. Södra Sverige täcks dessutom av kombinerade jord-
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och bergartsgeologiska kartor av högst varierande kvalitet. 
Kännetecknande för den moderna jordartskarteringen är att 
jordarten karteras på 0.5 m djup. 

* Besök på platsen. 
Detta alternativ bör ge det bästa resultatet. Förutom be

stämning av jordart finns också möjlighet til 1 närmare un
dersökning av terrängförhå 11 anden. Provtagning ger upp lys
n i ng om vattenhalt och densitet, se nedan. 

9.2.2 Bestämning av vattenhalt och densitet 

Vid en översiktlig bedömning är mycket av detta arbete redan 

gjort i och med jordartsbestämningen. Är materialet finkornigt, 

dvs lera, silt eller finkornig morän, är också den vattenhållande 

förmågan god och jordarten bör ha höga vattenmättnadsgrader. Myc
ket nära markytan, några dm, kan emellertid lägre vattenmättnads
grader erhållas på grund av uttorkning mm. 

För en noggrannare bestämning krävs: 

* Provtagning. 
För densitetsbestämning krävs att provet tas ostört med en 
speciell provtagare. Bestämning av vattenhalt och densitet i 

1 abora torium. 

* Grundvattenytans fluktuation över året (speciellt grova 
jordarter). 
Kommer den aktuella punkten i jordprofilen att 1 igga över 
eller under grundvattenytan vid den dimensionerande tidpunk
ten? I geoenergisammanhang (ytnära) är ofta den lägsta 
grundvattennivån intressant eftersom den vanligen sammanfal
ler med tidpunkten för de högsta energi- och effektuttagen. 
(Sydsverige undantaget se fig. 4.6.) 

I låglänta områden med grova jordarter i närheten av sjöar 
och vattendrag kommer grundvattenytans fluktuationer i stort 
att följa sjöns/vattendragets nivåförändringar. På höjdryg
gar bör variationerna att vara större och osäkrare. Se även 
kap. 4. 
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* pF-kurvan för jordarten (speciellt grövre jordarter). 

Figur 4.6 visar olika pF-kurvor för varierande lerhalter. 
figuren kan utläsas vattenhalten vid varierande nivå ovan 

grundvattenytan. (För förklaringar, se kap. 4.) Alternativt 
kan de vattenhållande egenskaperna bestämmas praktiskt. 

Tabell 9.1 ger riktvärden för indata till diagrammen för beräk
ning av värmekonduktivitet. Observera att i extremfallen kan vär
den över och under de i tabe 11 en angivna förekomma. Vid 1ägen 
mycket nära markytan kan -betydligt lägre vattenmättnadsgrader 

förekomma. 

Tabell 9.1 Riktvärden för indata till diagrammen då korrekta 
indata ej bestämts. Fysikaliska parametrar, varia
tionsområden för olika jordarter. Värdena inom pa
rentes för sand är relativt ofta förekommande. 

Jordart 

Lera, homogen, hög lerhalt 

Torrskorpelera, homogen, hög lerhalt 

Lera, inhomogen, siltskikt 

Torrskorpelera, inhomogen, siltskikt 

Silt 

Sand, grus under grundvattenytan 

Sand, grus ovan grundvattenytan 

Morän lera 

Morän, norma 1 

Morän, my~ket lite finmaterial, ovan 

grundvattenytan 

Torv, höghumifierad 

Torv, låghumifierad, ovan grundvattenytan 

Torrdensitet 
3

kg/m

700 - 1100 

1200 - 1400 

1100 - 1400 

1200 - 1500 

1100 - 1900 

1300 - 2000 

(1500 - 1600) 

1300 - 2000 

( 1 500 - 1600) 

1400 - 2000 

1500 - 2200 

1500 - 2200 

50 - 250 

so - 250 

Vattenmättnadsgrad 

% 

90 - 100 

70 - 90 

90 - 100 

70 - 90 

80 - 100 

100 

ca 20 

70 - 100 

so - 100 

20 - 40 

70 - 100 

20 - 60 
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9.2.3 Arbetsgång 

Indata 
Bestämning av ingångsparametrarna till diagrammen, jordart, vat
tenmättnadsgrad och torrdensitet (se kap. 9.2.1 och 9.2.2). 

Med hjälp av figurerna 3.2-3.4 kan enkel omräkning göras mellan 
skrymdensitet och torrdensitet vid olika mättnadsgrader, mellan 
torrdensitet och vattenmättnadsgrad vid olika vattenkvoter samt 

mellan torrdensitet och vattenmättnadsgrad · vid olika volymsvat
tenha 1 t. Omvandling me 11 an torrdensitet och paras i tet kan göras 
med hjälp av tabell 9.2. 

Tabell 9.2 Omvandling mellan porosi1Jt och torrdensitet under 
antagande om ps=2700 kg/m. (n=l-pd/ps) 

Torrdensitet, kg/m3 Porositetsandel 

600 0. 778 
800 0. 704 

1000 0.630 
1200 0.556 
1400 0.481 
1600 0.402 
1800 0.333 
2000 0.259 
2200 0 .185 

Utdata 
Bestäm värmekonduktivitet, värmekapacitet och latent värme för 
jordarten ifråga med hjälp av diagrammen i figur 9.1-9.6 eller 
med hjälp av ekvationerna i tabell 9.4. Diagrammet för latent 
värme är konstruerat för full vattenmättnad. Vid lägre mättnads

grader (Sr) korrigeras det latenta värmet enligt i= Sr•tmättat· 

Korrigering_av_utdata 
Bestäm vid behov approximativt volymetrisk ofrusen vattenandel 
vid den aktuella minustemperaturen och lerhalten för jordarterna 
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lera, silt, moränlera och morän med hjälp av figur 4.15. Ofrusen 
vattenandel = ofrusen volymsvattenhalt genom maximal .volymsvat
tenhalt för den aktuella kurvan i figur 4.15. Interpolera rätlin
jigt fram nya värden i fruset tillstånd för värmekonduktivitet 

och värmekapacitet. Det latenta värmet får korrigeras för ofrusen 
vattenhalt (se exempel 1 nedan). 

Kvartshalten kan variera mest i sand. Om en annan kvartshalt än 
d{n antagna (50%) skall användas får korrigering utföras enligt 

tabell 9.3 eller enligt ekvationerna i tabell 9.4. 

Tabell 9.3 ökning av värmekonduktiviteten (W/m°C) för sand i 
figur 9.2 med hänsyn till en ökning av kvartshalten 
från 50% (figur 9.2) till 75%. Värden i fryst till
stånd inom parentes. 

Vattenmättnadsgrad, % Torrdensitet, kg/m3 

1400 1800 

20 0.1 (0.2) 0.2 (0.2) 

60 0.2 (0.3) 0.4 (0.5) 

100 0.3 (0.4) 0.5 (0. 7) 

Exempel 1: 
Ur en jordartsanalys har jordarten befunnits vara styv lera. Pro

vet antas vara i det närmaste vattenmättat och har en skrymdensi
tet av 1500 kg/m3. Parametrarna för fruset till stånd önskas be

3stämda vid -1°c. Ur figur 3.2 erhålls torrdensiteten 800 kg/m

vid 100% vattenmättnad. 

Diagrammen för lera i kap. 9 ger följande data: 

Ofrusen Frusen 

Värmekonduktivitet (W/m°C) (fig. 9.1) 0.95 2.1 

Specifik värmekapacitet (J/m30
c) 3.5·106 2-106 

(fig. 9.6) 

Latent värme (J/m3) (fig. 9.5) 2.3·108 (porositet 70%) 
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3(Porositet fås ur sambandet n = 1 - (pd/ps) där ps - 2700 kg/m
för mineraljord och 1500-2000 för organisk jord.) 

De bestämda värdena får emellertid korrigeras enligt figur 4.15 
eftersom den önskade bestämningstemperaturen var -1°c. Figur 4.15 
visar att en styv lera (kurva 10) har ca 40% (18/46) av sitt vat

ten ofruset vid -1°c (förklaring till "styv lera" finns i avsnitt 
2.1). Detta ger upphov till en ny tabell. Rätlinjig interpolation 
mellan frusna och ofrusna värden kan göras approximativt. 

Ofrusen Frusen(-1°c) Kommentar 
Värmekonduktivitet (W/m0c) 0.95 1.65 A++0.6(A--A+) 

Specifik värmekapacitet (J/m30c) 3.5·106 2.6•106 
C++0.6 ( C - -C+) 

Latent värme (J/m3) 1. 4· 108 0.6•t 

Exempel 2: 

Jordarten har utifrån jordartskarta bestämts till mellansand. 
Området är högt·beläget och en brant nedåtgående slänt är belägen 
några tiotal meter från den aktuella platsen, varför omättade 

för.hållanden antas råda. Något jordprov finns ej tillgängligt. Ur 
tabell 9.1 erhålls torrdensiteten 1500 kg/m3 (n=l-(1500/2700)=44%) 
och vattenmättnadsgraden 20%. 

Diagrammen för sand i kapitel 9 ger följande värden: 

Ofrusen Frusen Kommentar 
Värmekonduktivitet (W/m0c) 0.8 0.8 

(fig. 9. 2) 

Specifik värmekapacitet (J/m30c) 

Latent värme 
(fig. 9.6) 

(J/m3) (fig. 9.5) 0.3•108 8t=O. 2 • l. 5 • 10 ) 

Värdena för fruset tillstånd behöver ej korrigeras för ofruset 
0vatten eftersom så gott som allt vatten fryser något under o c. 
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Tabell 9.4 Sammanställning av ekvationer för bestämning av 
värmekonduktivitet, värmekapacitet och latent vär
me. (Ekvationer från kap. 5 och bestämda konstanter 
från kap. 8.) 

Värmekonduktivitet 

där 
A = 0.034•n-2· 1 torr konduktivitet 
; t 
'Am = ;.wn·As (l-n) vattenmättad konduktivitet 

Aqzqz •Ar(l-qz) pårtikelkonduktivitetAs= 
ke = Sri fryst tillstånd 
ke = a 1010g Sr + 1 i ofryst tillstånd 

där 
A = vattens konduktivitet (W/m0c) (alt. is)w 
A = kvarts' konduktivitet (W/m0c)qz 
Ar konduktivitet för resterande mineral (W/m°C) 

n = porositet 

Sr = vattenmättnadsgrad 
qz = kvartsinnehåll 

Värden på As och a använda diagrammen: 

As a 
Lera 3.08 0.93 

Sand, si lt 4.28 0.86 

Morän 3.4 0.95 

Värden på a enligt bl a Johansen (1975) (kap. 5): 
Finkornig jord a = 0.95 

Grovkornig jorda= 0.68 

Vid vattenmättnadsgrader mellan 0 och 10% antas följande uttryck: 
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Specifik värmekapacitet 

cvol 
där 

cvol 
cs 

cis 
cw 
w u 
w 

Latent värme 

där. 

Pd(cs+cw•wu+cis(w-wu)) 

specifik värmekapacitet, J/m30c 
specifik värmekapacitet för mineralkornen, J/kg°C 
specifik värmekapacitet för is, J/kg0c 
specifik värmekapacitet för vatten, J/kg°C 

ofrusen vattenkvot, % 

vattenkvot 

latent värme, J/m3 

torrdensitet, kg/m3 
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VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR LERA 
OFRUSET TLLST00 

kg/m 3 K.. 3.08 A..-Q.93 

1500 ~--~-~-~~-~~~-~"--~~"----~~--~~-~ 
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VATTE/lH.X.TTNADSGRAO 

VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR LERA 
FRUSET TLLST00 

K~3. 08
kg/m3 

\ 
" 

\ \ 
\ \\ 

\ \ 
\ \\ 

VATTENHAT HlAOSGRAD 

Figur 9.1 Diagram för bestämning av värmekonduktivitet för 
lera i fruset och ofruset tillstånd. Det bör obser
veras att vattenmättnadsgrader lägre än 50% endast 

undantagsfall förekommer. 
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VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR SAND OCH SILT 
OFRUSET TLLSTAf.D 

K'"•l.28 A.. 0.86 

I \
I 
I \ 

' \ 
\' 

' 
\ 

I \\ 

I 

\ "' 
\ 

I "' ~ 
-----"----'-'----------'-----'S-----+------= 

,0 20 30 50 50 70 80 90 !00"1. 

VATTENM.l.TTllAOSCRAD 

VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR SAND OCH SILT 
FRUSET TLLSTAf.D 

K"·L28 

6 1800 +-'--~--+~--\---+---\--------+----,---\----------++---\-----------,---!-',---.------; 
R 
R 
0 
E 
I, 
s 
1 

E 
T 

1600 +---+----+---H---1---\-----\f---,c------\-------,f---\---\----'r----:-------; 
T 

I 
I 

,I 

I
I l 

I 
I 

' I 
I 

10 10 JO '° 50 60 70 80 90 100 .,. 

VAT iEtlHÄ! rnADSCRAO 

Figur 9.2 Diagram för bestämning av värmekonduktivitet för 
si lt och sand i fruset och ofruset t i 11 stånd. Det 
bör observeras att låga vattenmättnadsgrader endast 
i undantagsfall förekommer för silt. 
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VÄRMEKONDUKTIVITET FÖR MORÄN 
OFRUSET TLLSTiWJ 

K~3,4 A,.0,95 

kgfml 

2200 
\ \ 21. 

\ \\ '\\ 
2100 ~ \ ~ \t6 ~20 

\ " ' 2000 " 
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VA TTENMÄTTNAOSGRAD 

V ÄRMEKONDUKTIVITET FÖR MORÄN 
FRUSET TLLST00 

K~3, 4 

kgtm3 

2200 -rc-----,---_--,--------,---------,-------,,---------,---------,----,------;c--~-~-----

\ 
\ 

2100 

1900 

l80C 

' 
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I 
I 
I' ' I 
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I 
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\I 
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,0 20 30 40 50 60 70 80 90 100¼ 

VATTEllNÄTHIAOSGRAO 

Figur 9.3 Diagram för bestämning av värmekonduktivitet för 
morän i fruset och ofruset tillstånd. 
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V ÄRMEKONDUKTIVITET FÖR HUMUSJORD 
FRUSET OCrl OFRUSET TLLSTPN)

K$J.41 

l-5-t-------+------+------+---~-+--+------,. 

Figur 9.4 

Figur 9.5 

/i 

Y A i TENNÄi THADSGRAO 

Diagram för bestämning av värmekonduktivitet för 
organiska jordar i fruset och ofruset tillstånd. 
Variationen med torrdensiteten är för dessa låga 
torrdensiteter mycket liten. 

SPECIFIK VÄRMEKAPACITET, LATENT VÄRME 
V!O VAHENMÄTTNAD 

lO 20 30 so 60 70 80 90 ;00•1. 

POROSITET 

Diagram för bestämning av latent värme och specifik 
värmekapacitet i fruset och ofruset till stånd vid 
vattenmättnad. 
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SPECIFIK V ÄRMEKAP ACITET I OFRUSET TILLSTÅND 
V!O OLIKA VATTENMÄTTNADSGRADER 

J/(mlC) 

4000000-+-'------+-------+-------+-------+-------+ 

3500000 

S 300000o+-------+-------+-------+-------+-r'--~----+ 
p 
E 
C 

\ 
I 

K 250000 

V 

R ' r 
~ 2oooooo+------+------t----::;;;-"""'----+-------+-------+ 
p 
A 
C 
I 
l 
E 150000 
l 

50000"7,---~---+--~---+--~---+--~---+--~---+ 
10 20 30 40 so 60 70 80 90 \00 .,. 

VATTE/lMAT TtlADSGRAD 

SPECIFIK VÄRMEKAPACITET I FRUSET TILLSTÅND 
VID OLIKA VATTEtlHÄTTllAOSGRADER 

J/(ml'c) 

400000•o+------+--------t--------t--------t-------+ 

350000 

3000000-+--------+-------+-------+-------+------l 

2500000 

V 

R 
M 
E 
' 
~ 2000000-t---------t------+-----+-----+-----::=-"i
p 
A 
C 
I 
T 
E 150000 
l 

500000 ',-------+-------+-------+-------+-------. 
10 20 30 40 so 60 70 80 90 100'!. 

VA i TENM,\T HIADSGRAD 

Figur 9.6 Diagram för bestämning av specifik värmekapacitet 
fruset och ofruset tillstånd. 
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BILAGA 1 

Jämförelse mellan Atterbergs och SGF:s laboratoriekommittes sys
tem beträffande kornstorleksklasser. Bygg, 1984. 

Benämning 

Block 

Sten 

Grus 
Grovgrus 
Mellangrus 
Fingrus 

Sand 
Grovsand 
Mellansand 
Finsand 

Mo 
Grovmo 
Finmo 

Silt 
Grovsilt 
Mellansilt 
Finsilt 

Mjäla 
Grovmjäla 
Finmjäla 

Ler 

Atterbergs 
system 

>200 

200-20 

20- 6 

6- 2 

2-0,6 
0,6-0,2 

0,2-0,06 
0,06-0,02 

0,02-0,006 
0,006-0,002 

<0,002 

SGFs laboratorie-
kommitte 

>600 

600-60 

60-20 
20- 6 
6- 2 

2-0,6 
0,6-0,2 
0,2-0,06 

0,06-0,02 
0,02-0,006 

0,006-0,002 

<0,002 

Anm Jordartsbenämningarna och angivna viktprocent i 
texten följer SGFs system [13]. Äldre benämningar står 
där inom parentes. 
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BILAGA 2 

Beräkning av värmekonduktivitet med utgångspunkt från vattenkvo

ter och densiteter i 10 västkustkommuner. Data från SGI. De redo

visade övre och nedre gränserna för värmekonduktiviteten baseras 

på 95% konfidensgrad. 

Tabell 1 Medelvärden av använda ingångsvärden samt av beräk-
nade värmekonduktiviteter. 

Kommun Antal yJ Std. Antal p 3 k~M3 " " " % % kg/m m.~. nedre övre 
W/m C W/m0 c W/m°C 

ALE 652 73.8 22 636 1619 146 1.03 0.83 1.26 
FÄRGELANDA 134 48.8 11.2 151 1748 118 1. 19 0.98 1 .42 
KUNGÄLV 457 63.7 22 419 1678 193 1. 10 0.81 1.43 
LERUM 2352 52.6 21 1929 1706 151 1 .14 0.89 1.43 
LILLA EDET 155 65.5 19.9 123 1657 156 1 .08 0.85 1.33 
LYSEKIL 32 50.2 22.7 31 1784 200 1.22 o.88 1 .63 
MARK 417 42.8 20.8 642 1851 173 1.30 0.98 1.70 
MUNKEDAL 128 55.8 13.6 113 1681 203 1 . 11 0.80 1.49 
PARTILLE 1674 71.8 26.4 1392 1579 157 1 .01 0.79 1.25 
UDDEVALLA 572 62.8 21.6 593 1692 162 1 . 11 0.87 1.39 
TOTALT 6573 60.9 6029 1680 167 1. 10 0.85 1.39 
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Tabell 2 Medelvärden av värmekonduktiviteter för varje kom-
mun och nivå. 

Kommun Nivå " " " m.v. 
m Lt~~C ned5e 

W/m C 
öv5e 

W/m C 

ALE 0.75 1 • 11 0.78 1.51 
ALE 2.00 1.02 0.81 1.26 
ALE 3.00 0.99 0.81 1.18 
ALE 4.00 1. 02 o.84 1.22 
ALE 5.00 1.00 o.84 1. 18 
ALE 8.00 1.03 o.84 1 .24 
ALE 13.00 1.08 o.86 1.32 
ALE 78.00 1.06 0.87 1.26 
ALE 23.00 1.01 o.89 1.13 
ALE 28.00 1. 17 1. 13 1.20 
FÄRGELANDA 0.75 1.50 1.07 2.04 
FÄRGELANDA 2.00 1.25 1.04 1.49 
FÄRGELANDA 3.00 1. 78 1.04 1.33 
FÄRGELANDA 4.00 1.15 0.99 1.32 
FÄRGELANDA 5.00 1.13 0.94 1.34 
FÄRGELANDA 8.00 1.20 0.98 1.44 
FÄRGELANDA 13.00 1. 15 1.05 1.25 
FÄRGELANDA 18.00 1.29 
KUNGÄLV 0.75 1. 18 0.91 1.50 
KUNGÄLV 2.00 1.09 0.82 1.41 
KUNGÄLV 3.00 1.06 0.81 1.34 
KUNGÄLV 4.00 1.09 0.81 1.40 
KUNGÄLV 5.00 1.11 0.80 1.46 
KUNGÄLV 8.00 1.07 0.81 1.38 
KUNGÄLV 13.00 1.10 0.80 1.45 
KUNGÄLV 18.00 1.27 o.83 1.84 
KUNGÄLV 23.00 1.08 1.07 1.09 
KUNGÄLV 28.00 1. 14 1. 04 1.24 
LERUM 0.75 1. 16 0.80 1. 61 
LERUM 2.00 1.17 0.87 1.53 
LERUM 3.00 1.15 o.85 1.50 
LERUM 4.00 1.15 0.89 1.45 
LERUM 5.00 1. 12 0.91 1.36 
LERUM 8.00 1.13 0,93 1.35 
LERUM 13.00 1. 12 0.96 1.30 
LERUM 18.00 1.15 0.99 1 • 31 
LERUM 23.00 1.17 1.00 1.34 
LERUM 28.00 1.27 1. 16 1.38 
LILLA EDET 0.75 1.22 0.96 1.53 
LILLA EDET 2.00 1. 10 0.92 1.30 
LILLA EDET 3.00 1.03 0.91 1.16 
LILLA EDET 4.00 1.08 0.89 1.30 
LILLA EDET 5.00 1.05 o.89 1.22 
LILLA EDET 8.00 1.07 0.82 1.35 
LILLA EDET 13.00 1.05 0.84 1.28 
LILLA EDET 18.00 1.12 0.95 1.30 
LILLA EDET 23.00 1.oo 
LYSEKIL 0.75 1. 31 0.90 1.84 
LYSEKIL 2.00 1 .21 0.91 1.56 
LYSEKIL 3.00 1.22 o.87 1.66 
LYSEKIL 4.00 1.33 0.79 2.05 
LYSEKIL 5.00 1 • 11 0.83 1. 44 
LYSEKIL 8.00 1.20 0.82 1. 67 
LYSEKIL 13.00 1.28 
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Kommun Nivå ;\ ;\ ;\ 

m.v. 
m 

m.~. 
W/m C 

nedre 
vJ/m0 c 

övre 
W/m0 c 

MARK 0.75 1.31 0.94 1. 78 
MARK 2.00 1.30 0.95 1.72 
MARK 3.00 1.28 0.89 1.76 
MARK 4.00 1.35 1.03 1.74 
MARK 5.00 1.32 0.98 1.73 
MARK 8.00 1.30 0.99 1.67 
MARK 13.00 1.23 0.95 1.55 
MARK 18.00 1.37 1.07 1.72 
MARK 23.00 1.50 1.46 1.54 
MUNKEDAL 0.75 1.13 0.79 1.56 
MUNKEDAL 2.00 1.12 0.74 1.60 
MUNKEDAL 3.00 1. 15 o.83 1.53 
MUNKEDAL 4.00 1. 10 0.82 1.43 
MUNKEDAL 5.00 1.05 0.75 1. 41 
MUNKEDAL 8.00 1. 12 0.84 1.45 
MUNKEDAL 13.00 1.10 0.63 1.72 
MUNKEDAL 18.00 1. 23 
PARTILLE 0.75 1. 13 o.88 1. 42 
PARTILLE 2.00 1.03 0.79 1.30 
PARTILLE 3.00 0.99 0.77 1.24 
PARTILLE 4.00 0.99 0.78 1.23 
PARTILLE 5.00 1.00 0.77 1.25 
PARTILLE 8.00 0.99 0.79 1. 20 
PARTILLE 13.00 1.01 0.81 1.22 
PARTILLE 18.00 1.00 0.79 1.23 
PARTILLE 23.00 0.97 o.86 1.08 
PARTILLE 28.00 1.01 0.86 1. 17 
UDDEVALLA 0.75 1.30 0.96 1.70 
UDDEVALLA 2.00 1.21 0.91 1. 56 
UDDEVALLA 3.00 1.09 0.87 1. 33 
UDDEVALLA 4.00 1.06 0.88 1.26 
UDDEVALLA 5.00 1.08 0.88 1.30 
UDDEVALLA 8.00 1.10 0.88 1.36 
UDDEVALLA 13.00 1.07 0.83 1.34 
UDDEVALLA 18.00 1.09 0.80 1.42 
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ABSTRACT 

Different types of theoretical methods for estimating thermal conduc
tivity are described and analysed. The self-consistent approximation 
or effective medium theory is adopted and applied to thermal conducti
vity on different types of rock and soil. The method is directly 
applied to crystalline rock and to extremely porous soil. For mineral 
soil, sandstone and limestone it is necessary to modify the method and 
introduce a contact resistance between the grains. Vapor diffusion, 
unfrozen and frozen conditions including unfrozen water are also trea
ted. The method is verified by thermal conductivity measurements on a 
number of crystalline and sedimentary rocks and 600 soils. A valuation 
of a method introduced earlier of computing the thermal conductivity 
of rock/mineral from measurements on a mixture of pulverized rock/ 
mineral and water, is treated. The results indicate that large errors 
may be introduced. 

INTR0DUCTI0N 

The thermal conductivity of rock and soil is of interest in many dif
ferent areas. Some examples are geothermal heat flow determinations, 
thermal modelling in the oil industry, utilization and storage of 
ground heat, calculation of heat loss from buildings through the 
ground and heat loss from buried cables and pipelines. 

In pace with the increased use of computerized models it has become 
more interesting to determine the effective thermal properties in a 
theoretical way. In addition, thermal conductivity measurements are 
sometimes difficult and expensive to perform. With a good theory it is 
possible to draw conclusions concerning the sensitivity of the effec
tive thermal conductivity to mineralogy, porosity, pore fluid, degree 
of saturation and temperature. 

In the course of the work on the thermal conductivity of both rock and 
soil, much of the valuable experience gained from studies on tests on 
one material has later been applied to other materials. 

REPRESENTATIVE ELEMENTARY V0LUME (REV) 

In a theoretical determination of the effective thermal conductivity 
and in computer modelling it is of interest to know if the volume used 
for determinaticn/modelling is representative of the whole rock/soil 
mass. This is usually known as estimating the representative elementa
ry volume. REV is defined as the elementary volume whose properties 
are unchanged when the volume is slightly increased. A REV of rockor 
soil must contain enough grains/pores to yield a mean value with some 
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statistical certainty. For isotropic normal grained rock and fine or 
medium grained soil or sedimantary rock, a voiume of a few cm3 would 
be enough to guarantee a macroscopically homogeneous sample. However, 
in a till with boulders or if cracks are included fora rock, the REV 
would,have to include a much larger volume. Thus, the REV can be quite 
different depending on the scale. The REV treated in this paper is 
just big enough to level the changes in pores and grains. The word 
macro is also used in this sense. 

THEORIES FOR DETERMINING EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY 

In a multi-phase material, e.g. a rockor soil type, it is possible to 
define bounds for effective thermal conductivity. These bounds area 
function of the geometry of the phases considered, conductivity (Ai) 
as well as volume fractions (vi). Wiener (1912) established the 
following bounds: 

( 1 ) 

The bounds represent the harmonic and the arithmetical mean value, re
pectively, of an n-phase material. The bounds can be illustrated in 
terms of a heat flow perpendicular or parallel to laminae with diffe
rent conpuctivities. 

It is possible to reduce the distance between the bounds by introdu
cing requirements on the isotropy of the medium. Hashin and Shtrikman 
(1962) derived bounds for magnetic permeability in a macroscopically 
homogeneous and isotropic material by means of variational theorems. 
The method can be directly applied to thermal conductivity. For an 
n-phase material we obtain: 

(2) 

Amax Max(A ,A , ••••••• ,Anl
1 2 

smax = ( 3"Amaxl-1 

To determine the lower bound (A1), all of the maximum indices are 
substituted with minima. In Hashin-Shtrikman's bounds, the number 3 
represents the dimension and should be changed to 2 in a two-dimensio
nal problem. Horai and Simmons (1969) suggested that the effective 
conductivity can be calculated as the mean of the upper and lower 
bounds: 

( 3) 
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Equation (3) has since been used to determine the thermal conductivity 
of a large number of minerals by performing needle-probe measurements 
on water-mineral mixtures (Horai and Simmens, 1969, Horai, 1971). The 
measured value has thereby been set equal to equation (3) and the mi
neral's thermal conductivity calculated. The equation has also been 
applied in a similar way to measurements of rocks as well as to cal
culations of thermal conduct1vities of various rock types based on 
their mineral composition (Horai and Baldridge, 1972a,b). This is 
further discussed below. Sundberg et al (1985) have also made use of 
the method to calculate the thermal conductivities of about 4000 
samplei of rock based on mineral composition and volume fractions. 
Some of these calculat1ons were compared with measured values with 
good agreement. 

A theory developed by Maxwell (1891) for d1lute suspensions requires 
that the dispersed inclusions are so far apart that they do not in
fluence each other (vi<<1). Maxwell's equation was originally 
developed for spherical inclusions and is as follows: 

A · [(A +2A )·v +3A ·v l 
1 2 1 1 2 2 (4)

(A + 2A )·v + 3A ·v 
2 1 1 1 2 

Beck (1976) used Maxwell's equation to calculate the thermal conduc
tivity of sedimentary rocks. Maxwell's equation for spherical inclu
sions coinc1des with Hash1n-Shtr1kman's lower bound provided A < A
and upper bound provided A < A • 

1 2 

2 1 

Maxwell's equation has later been elaborated to be valid for ellipsoi
dal inclusions as well. de Vries (1952, 1963) has applied this equa
tion to soil and found good agreement with measured values. de Vries 
suggested a ratio between the axes of the ellipsoid of about 5. Since 
grains in soil originating from crystalline bedrock can usually be 
said to be spherical (except for clay particles), it would seem that 
the shape of the ellipsoid also contains a correction for measured 
values. 

Rayleigh (1892) have developed a model for dilute suspensions. The 
theory requires that phase 1 be suspended in phase 2 (v <<1) and that 

1
there be no continuous contact surface through the material. According 
to Rayleigh, an expression for spherical inclusions can be written as 
follows: 

V '3'(A-A) 
1 2 1 ) (5)

2A +A 
2 1 

where v «1. 
1 
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The geometric mean equation has been used by many researchers as a 
good way of approximating the effective thermal conductivity primarily 
of porous materials. 

n V·
"-e = II "-i l

i=1 (6) 

However, compared with the other equations presented, the method lacks 
a reliable physical background. Woodside and Messmer (1961) found that 
the geometric mean equation was in good agreement with the measure
ments on water-saturated sand and sandstone. Sass et al (1971) also 
made use of the geometric mean to calculate the thermal conductivities 
of rocks based on measurements of water-saturated rock fragments, and 
obtained good agreement with the divided bar method. Johansen (1975) 
employed the geometric mean to calculate the solid phase conductivity 
based on quartz content, and to water-saturated soils based on volume 
fractions. Johansen subsequently used a semi-empirical equation for 
the dry state derived from Maxwell's equation (4). In the unsaturated 
state, tHe effective conductivity is calculated by interpolating 
between the dry and water-saturated state. Sundberg (1986) applied 
Johansen's method to campare about 900 thermal conductivities measured 
in various soils. Good agreement was obtained provided that same input 
variables were correJated in regression analyses. 

The self-consistent approximation (hereafter named SCA) assumes that 
every phase is surrounded by an effective medium with an effective 
thermal conductivity "-e• see figure 1. The following expression 
is valid fora 2-phase material (Böttcher, 1952): 

(7) 

The expression is valid for 0<v <1 and is therefore useful in many
1 

contexts. The number 2 in equation (7) represents 3 dimensions. If 
v

1 
.... 0, then "-e.... k

2 
, hence, if "-e in equation (7) is sub-

stituted with k when v <<1, then we obtain equation (5).
2 1 

Figure 1. Grain surrounded by an effective medium in accordance with 
the self-consistent approximation. 
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If each block in an n-phase material is surrounded by a matrix with a 
conductivity Ax' a general expression for the thermal conductivi-
ty can be written as (Dagan, 1979): 

[p v1 1-1Ae = - (m-1 ) · Ax+ ~ (8)
i=l(m-1)'Ax + Ai 

where m is dimensionality. In the SCA, Ax is substituted with 
Ae. If m is also set at 3, the expression obtained is as follows: 

Ae = 1 [ E___v~i__r1 (9)
3 i=1 2Ae + Ai 

If Ax in equation (8) is substituted with Amax and Amin' 
respectively, we obtain Hashin's and Shtrikman's upper and lower 
bounds (equation (2)). 

Dagan (1979, 1981) derived equation (9) for hydraulic conductivity 
and included the frequency function. Transferred to thermal 
conductivity, we obtain: 

(10) 

Fora log normal distribution, Dagan solved the SCA (equation (10)) 
and calculated the ratio between the SCA and the geometric mean (equa
tion (6)) as a function of standard deviation. A very interesting ob
servation made thereby was that the geometric mean coincided with SCA 
for 2 dimensions when the frequency function is log normally distribu
ted. The geometric mean is thus associated with thermal transport in 2 
dimensions. SCA in 3 dimensions yields a somewhat higher value. 

"-el" 2
16~---------------~~~ 

12 
HS max 

HS mean8 

4 

0 20 40 60 80 100 

Figure 2. Comparison of different equations 
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To illustrate the relationship between the SCA and the geometric mean,. 
in figure 2, these have been drawn together with Hashin-Shtrikman's 
bounds fora 2 phase material with a conductivity ratio of 16. As 
shown in the figure, the geometric mean differs sharply from the 
3-dim~nsional self-consistent approximation if v2<N70%. At low con
ductivity ratios (approx. 2), the geometric mean falls below Hashin
Shtrikman's lower bound for 3 dimensions. In the following, the self
consistent approximation in 3 dimensions is applied to the thermal 
conductivity of different earth material. 

APPLICATION TO CRYSTALLINE ROCKS 

The SCA applications to crystalline rocks require that the rock is 
homogeneous and isotropic in the macro scale. Most unmetamorphosed 
magmatic rocks meet these criteria. The method is probably applicable 
to several metamorphic rocks as well. A comparison was made between 
measured conductivity and that calculated based on volume fractions 
and thermal conductivities of constituent minerals. The material stu
died, partly from literature and partly from our own investigations, 
is presented in tables 1-5. The thermal conductivities as calculated 
using the mean of Hashin-Shtrikman's bounds (equation (3)), are also 
included in the tables whenever available. 

Most of the thermal conductivities of the minerals have been taken 
from Hor,ai (1971). The conductivity of certain minerals, e.g. 
plagioclase, varies with the chemical composition. A mean value was 
therefore used in all cases (2.0 in table 4, 1.9 in the others), 
except in table 1, where the chemical composition was known. The 
mineral composition was calculated by point counting thin sections of 
the rock specimens. 

The deviation in the various tables was calculated from the mean value 
of each table. It is preferable to calculate the mean deviation from 
the deviation of each sample. However, this was not possible in the 
case of tables 2 and 4, since only the mean values of a number of cal
culations and measurements were available. In general, there should be 
no large discrepancy between the two methods of calculating the mean 
deviation. 

It can be seen in the tables that the calculated mean value, according 
to table 1 (Horai and Baldridge (1972b)) is approx. 10% higher than 
that measured, while a considerably smaller deviation is obtained for 
the other tables. Horai and Baldridge (1972b) explain the discrepancy 
in their values stating that equation (3) overestimates the conducti
vity by 5%. If there isa systematic error in the application of equa
tion (3), the errors can be large, since the equation is used three 
times for calculating the values in table 1. This will be discussed 
later on. 
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Table 1. Comparison of measured and calculated thermal conduct1v1t1es. 
The measurements have been performed on a mixture of rock 
fragments and water with a needle-probe. Å.HS: Mean of 
H-S bounds, Å.SCA:SCA, Å.m:Measured. Reference: Horai and 
Baldridge (1972b). 

Rock type Åm ÅHS ÅSCA 

296 Syenite porphyry 2.27 2. 11 2. 11 
68 Barre gran ite 2.84 3. 17 3. 15 

173 West~rly granite 2.90 3. 18 3. 16 
368 Stone mountain granite 3.25 3.26 3.24 
590 Quartz monzonite porphyry 2.27 2.87 2.84 
234 Anorthosite 1. 76 1. 67 1. 65 
670 Cumberlandite 2.77 3.36 3.38 
211 Gabbro 2.00 1. 90 1.87 
724 0livine Gabbro 1. 60 1. 77 1. 74 
729 0livine Gabbro 2.04 2.26 2.26 
178 Dunite 4.23 5. 10 5. 10 

Mean 2.54 2.79 2.77 

Deviation ( ( Åm-Å.) /Å.m) - 9.7% -9.2% 

Table 2. Comparison of measured and calculated thermal conductivities 
of young Swedish granites. The measurements were performed in 
situ using the multi-probe method. The measurements were not 
performed exactly in the same location as the rock type was 
sampled. Å.HS:Mean of H-S bounds, Å.SCA:SCA, Å.m:Measured. 
Reference: Landström et al (1979, 1980). 

Rock type Å.m Number ÅHS NumberÅSCA 

Bohus granite 3.39 19 3.33 3.31 5 
Malingsbo granite 3.54 28 3.55 3.53 5 
Spinkemåla-Halen 
granite 3.29 7 3.38 3.36 4 

Mean 3.42 3.42 3.40 

Deviation ( (Å.m-Å.)/Å.m) 0% 0.6% 

Table 3. Comparison of measured and calculated thermal conductivities. 
The measured value is from a large scale in situ measurement. 
Å.HS:Mean of H-S bounds, Å.SCA:SCA, Å.m:Measured. 
Reference: Ericsson (1985). 

Rock type Å.m ÅSCA Number 

Gne i ss gran ite 3.50 3.37 3.43 8 

3.7% 2.0% 
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Drury and Jessop (1983) report the results obtained from more groups 
of rock types than were included in table 4. The groups that have not 
been included are either anisotropic or their mineral composition was 
determined without point counting. These values reflect a larger de
viation. 

The following conclusions can be drawn from the comparison: 

1) The difference between the mean of Hashin-Shtrikman's bounds and 
the SCA is small in the case of crystalline rocks. 

2) Both SCA and the mean of Hashin-Shtrikman's bounds are in good 
agreement with measured values. The only exception is the measure
ments by Horai and Baldrige in table 1. It was not possible to cal
culate the SCA for table 4, due to the lack of figures for the 
mineral distribution, but in accordance with the other tables, the 
deviation should be small. 

Table 4. Comparison of measured and calculated thermal conductivities 
of Canadian rocks. kHS:Mean of H-S bounds, kSCA:SCA, 
km:Measured. Reference: Drury and Jessop (1983). 

Rock type Number Numberkm kHS 

Granite 3.34 31 3.33 31 
* Granod'iorite 3.26 30 3. 16 30 

Mean 3.30 3.25 

Deviation ( (km-k)/km) 1. 5% 

Table 5. Comparison of measured and calculated thermal conductivity. 
The measurements were performed using the THS method 
developed by Gustafsson et al (1981). kHS:Mean of H-S bounds, 
kSCA:SCA, km:Measured. Reference: Sundberg et al (1985). 

Rock type km kHS kSCA 

(Gneiss) granite (3c) 3.98 4.17 4.25 
Hällefl inta (4A) 5.52 5.27 5.36 
Dala sandstone 4.67 4.73 4.81 

Mean 4.72 4.72 4.81 
Deviation ((km-k)/km) 0% -1. 9% 
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APPLICATION TO POROUS MEDIUM 

SCA assumes a statistical proximity between the various phases of the 
material which are in proportion to the volume fractions. In a porous, 
water-saturated medium, the water phase instead more or less surrounds 
the highly thermally conductive mineral phase with a layer of varying 
thickness. The most thermally conductive passage via the mineral 
grains will thereby reduce its thermal conductivity by a factor that 
isa function of the size of the contact resistance between the 
mineral grains. The theory for the self-consistent method in its 
original form is therefore not really relevant for soils. Hence, a 
correction factor must be introduced for the SCA method. 

Contact resistance at the grain contact surface 

A theoretical treatment of the size of the contact resistance involves 
certain problems. Åberg (1978) and Gustafson (1983) have shown that it 
is possible to calculate the void ratio in a soil if the grain distri
bution function anda constant that is mainly a function of compaction 
are known. In this case, we would like to determine some kind of a 
void ratio, ec, solely for the contact surface, i.e. determine 
the ratio between the pore at the contact surface and the grain diame
ter. If a large number of lines (cords) is drawn through a porous 
medium, then the lines would either go through a pore or through a 
grain. The pore cords would thereby form some kind of distribution 
function, where the pore cords at the contact surface of the grains 
should lie within an interval of O and x. One of the difficulties is 
to determine the x. See figure 3. 

PORE CORD lipl 
GRAIN CORD(l9 ) GRAIN CORD(l 9 ) 

0 X 
PORE CORD LENGTH 

Figure 3. Frequency function for pore cord length. 

According to figure 3, this can be expressed mathematically as fol
lows: 

e = (11 ) 
C 
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The constant y is the minimum grain diameter: The function fil ) 
is not integrated to infinity, since it is the smaller of two ~djacent 
grains that governs the size of the contact surface. In figure 4, a 
section is taken through the contact surface and the mineral phase. 
Since l >>lp in this section, the fraction of the pore space 
can be ~pproximated with ec. The breadth (al of the section re
presents the contact surface between the mineral grains. Hence, the 
mineral fraction can be written as 1-ec. 

If the total thermal contact resistance is only a function of the 
grain size distribution, the contact resistance for an evenly grained 
material, would be constant with a change in porosity. However, the 
contact surfaces between the grains are essential for the thermal 
transport through the material. The change in the number of contact 
points due toa change in porosity in an evenly grained material is 
probably proportional to the contact resistance. If this is true, a 
factor ~ can be defined as a function of porosity and grain size dis
tribution. A lower porosity should yield a lower contact resistance to 
finally approach 0 (~-1) when porosity approaches 0. 

( 12) 

X= f(porosity) 

Figure 4. Mineral and void fractions of two grains in contact. 

To get an idea, by theoretical means, of the possible change in 
contact resistance with a change in porosity, important parameters 
will be the number of grain contact surfaces, their orientation and 
the direction of the heat flow. Figure 5 shows the maximum and minimum 
compaction possible between spherical evenly sized grains. There are 
three different lines of symmetry in the case of least compaction pos
sible. If the heat flow is parallel to each of the axes of symmetry, 
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the resulting heat flow will depend on the localization of the grain 
contact surfaces. Table 6 shows the data for different orientations 
based on a geometrical treatment of a half-sphere. A form of resultant 
contact points can be calculated for each orientation. The 
weighed average value of the different orientations will then be 
(3+3J2+4J3)/10=1.42. 

Table 6. Geometrical treatment of least compaction possible. 

0rientation a b C 

Number of contact points 1 2 3 
Number of directions 3 3 4 
Resultant in the direc-
tion of the heat flow 
for one contact point 1/J2 1/J3 

0ne line of symmetry suffices for the case of maximum compaction pos
sible. The resulting number of contact points in the direction of the 
heat flow will then be 3·J2/J3=2.45. The resulting contact points have 
been increased by a factor of 2.45/1.42~1.7, depending on the compac
tion. Factor (1-~) should therefore decrease correspondingly. 

Based on simple geometrical relationships in figure 5, the porosity 
can be determined at 0.26 (=1-J2·rr/6) for maximum compaction and at 
0.476 (=1-rr/6) for minimum compaction. 

Figure 5. Minimum and maximum compaction possible of evenly sized 
spheres. a, band c represent different lines of symmetry. 

However, a quantitative determination seems to be problematic to imp
lement theoretically, and should thus accordingly be performed empiri
cally. However, let us first treat the thermal contact resistance. 

The thermal contact resistance between the grains is determined by 
the width of the contact surface between the mineral grains, the 
medium at the contact surface (ice/water/air) as well as the degree of 

291 

http:3�J2/J3=2.45
http:3+3J2+4J3)/10=1.42


12 

compaction. If the heat flow can be assumed to be 1-dimensional at 
the contact surface, then the harmonic mean (€quation (1)) of the 
mineral phase (i.e. ~) and the void fractions (i.e. 1-~) can be used 
as an approximation of the existing relationships. This equation, 
divided by the grain conductivity represents a dimensionless correc
tion factor, subsequently named the thermal contact resistance. Hence, 
the following equations are obtained to describe the thermal resistan
ce in the dry and in the water-saturated state respectively: 

adry = (1/(~/kg+(1-~)/ka))/kg (13) 

asat = (1/(~/kg+(1-~)/kw)l/kg (14) 

where Äg thermal conductivity of the mineral grains, W/(m,K) 
water, W/(m,K)kw = -··-

ka = air, W/(m,K)-··-

An empirical determination of ~ has been made by means of thermal con
ductivity measurements on dry (76 samples) and water-saturated soils 
(185 samples). Measurements on dry soils are taken partly from own in
vestigations, and partly from literature Smith (1939,1942) and Johan
sen (1975). Only in the case af Johansen's measurements is the mineral 
composition known. However, it has no great effect at high porosities. 
Measurements at the highest porosities where grain conductivity ex
hibits the greatest influence were based on own investigations af 
till. The mineral composition of a till, originating from crystalline 
rocks, should vary within relatively narrow limits (Sundberg 1986). 

The correlation to saturated soils has been performed for own measure
ments an clay, clay till, till and peat. The calculations for the 
grains' thermal conductivity is based on the variation of quartz 
content with grain size (Sundberg, 1986). Same af the samples lacked a 
grain distribution curve. Values for the grain thermal conductivity af 
these samples were thus assumed. Since the grains indifferent types 
of sand can have quite different thermal conductivity, sand samples 
are excluded from the correlations. ~ has been expressed as a third 
degree polynomial in order to be easily used in the calculations. ~ 
has been determined from correlations with measurements an soils in 
the porosity interval 20-95%. The expression af the function for~ has 
not been verified for porosities outside this interval. Figure 6 illu
strates ~ as a function af porosity. 

~ = 1-0.12833n + 0.06461n2 + 0.06491n3 (15) 

where n = porosity fraction. 
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Figure 6. ~ as function of porosity. 

At porosities higher than about 50%, the number of contact surfaces 
gradually decreases, which is why the importance of contact resistance 
diminishes and the theory for the original self-consistent method 
becomes increasingly more relevant. Given porosities of 0.26 and 0.48, 
the ratio between the size of the grain contacts (1-~) can be said to 
be approximately 1.45. Hence, this ratio is less than the previously 
discussed value. The reason for this may be that the assumption of 
evenly sized grains has not been satisfied. It is very difficult to 
obtain a porosity as low as 0.26 in an even grained material. Compac
tion experiments on fine sand have resulted in a difficulty to reach a 
porosity lower than approx. 0.35. 

Water at the grain contact surface 

In a pore system that is drained, the mast loosely bound water, i.e. 
the water in the largest pares, will leave first. At a higher drainage 
pressure, the smaller pares will gradually be drained. The contact 
surface will be initially unaffected by the drainage of water, because 
it involves the smallest pares or parts of pares. The grain contact 
surfaces will therefore be emptied last during drainage. This can be 
explained mathematically by a log-function. In figure 7, 
(A·log(Sr)+l) is drawn as a function of degree of soil satura-
tion. The same expression has also been used by Johansen (1975). 

The factor A corrects the log-function. A lower value for A represents 
a more rapid drainage of the contact surface at low degrees of satura
tion. The log-function above can therefore be used to interpolate 
between the saturated and the unsaturated state. 
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Figure 7. The function (A·log(Sr)+1) as function of water-satura
tion. 

In accordance with this, the total thermal resistance, including eq. 
(13) and (14), can be written as follows: 

( 16) 

and equation (9) can be written as follows: 

'e = 3-l [i /(2 ) ]-1 ( 17)"- 1'.;7 Vi "-e+ "-i 

where ="-1 atot "-g 
"-2 = "-w 
"-3 = "-a 
V = 1-n 

1 

V = Sr·n 
2 

V = (1-Sr) ·n 
3 

Vapor diffusion 

The effect of vapor diffusion is highest at a high porosity, interme
diate degrees of saturation and high temperatures. Vapor diffusion can 
be viewed as an addition to thermal conductivity in air. A summation 
of these forms an effective thermal conductivity for the air phase, 
which can be written as follows (Philip and de Vries, 1957): 

"-av = "-a + h · "-v (18) 

"-a thermal conductivity in dry air, W/(m,K) 
"-v = transport of latent heat through vapor diffusion, W/(m,K) 
h = relative humidity 
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Actually, an addition to equation (18) should be made for the contri
bution of water diffusion due to temperature gradient. However,· this 
is general ly of minor importance. Several authors, such as de Vries 
(1952) and Sepaskhah and Boersma (1979), have obtained good agreement 
between measured and calculated values of the effective thermal con
ductivity using equation (18). 

The pore is saturated with water vapor to the wilting point of the 
soil in question (150 mvp negative pressure). Fora coarsely graded 
soil, this means a water content per volume of a few %, while for clay 
this means 10-40%. At water contents below the soil's wilting point, 
an approximate straight line interpolation can be performed. An 
equation for Äv can be found in e.g. de Vries (1963). 

The effective air conductivity, Äav' replaces Äa in equation 
(17). The relationships at the contact surface are naturally also af
fected. The earlier described a-value is determined by interpolating 
between the contact resistance in the dry and in the saturated state. 
The effect of vapor diffusion means that an interpolation should also 
be performed between the alpha values with and without the effect of 
vapor diffusion. The following expression is suggested: 

a -
Ä 

v (a -a ) + a (19)tot - 7i:vi"o tot,v tot,a tot,a 

atot,v = (A·log(Srl+l)·(asat- adry,vl + adry,v (20) 

adry,v = (1/(~/Äg+(l-~)!Aavl)/Ag (21) 

AvlO = 0.24 = 10·Aa' W/(m,K) 

Av=0.24 is obtained at a temperature of approximately 40°C. At 
this temperature, Äa ~as very small influence on Äav· At 
temperature above 40 C, at in eq. (19) can be repaced with 
atot,v The effect of eq. (l~Y including eq. (19) has o~ly been 
compared to measured values for temperatures around 20 C. The effect 
of vapor diffusion in the porosity interval (35-45%) is limited but 
clear. The uncertainty is highest at low degrees of saturation. Since 
the effect of vapor diffusion rapidly rises with temperature, the 
thermal grain contact resistance becomes less important at high tempe
ratures. At high porosities, e.g. in peat, vapor diffusion is of rela
tively high importance already at temperatures around 20°c. 

Frozen state 

The condition at the contact surface during water content changes is 
different in the frozen state as opposed to the unfrozen state. Free
zing of the ground isa very complex process. The speed of the free
zing process is very important for any possible water redistribution. 
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A rapid freezing of the ground causes all of the water to freeze in 
situ, while a slow freezing enables the water to be drawn to the ice 
front with consequent water surplus. When water crystallizes, its 
volume expands by about 9%. This causes expansion of the soil skeleton 
at degrees of saturation higher than approx. 90%. It was experimental
ly shown (Kersten 1949) that, in the frozen state, a linear relation
ship exists between thermal conduct1vity and degree of saturation, 
which is in contrast to the logarithmic correlation in the unfrozen 
state. One possible explanation for this is that when a soil freezes, 
strong suction builds up in the freezing front, which may cause a 
local redistribution of the water. This means that the contact surface 
starts to drain out at higher degrees of saturation compared to the 
unfrozen state. A linear correlation, instead of a logarithmic, should 
provide a satisfactory approximation. Accordingly, the thermal resis
tance of a frozen porous medium can be written as follows: 

(22) 

where the thermal resistance in the saturated (frozen) and the dry 
state can be written as: 

adry = (1/(~'Åg + (1-~)·Åa))/Åg (23) 

asat,froz = ( 1/(~'Åg + ( 1-~)'Åicel)/Åg (24) 

Unfrozen water content 

Not all of the water in the soil freezes at o0 c. In the same way that 
an increasing water suction is required to be able to drain out the 
water from the finer pores in a soil, a lower temperature is required 
to freeze the water in the finest pores. A temperature scaie can the
refore be placed alongside the pressure scale in a water retention 
capacity diagram. Unfrozen water content at saturation thus corre
sponds toa certain temperature below zero. 

When calculating the thermal conductivity of a partially frozen satu
rated soil, an interpolation between frozen and unfrozen state should 
be relevant. With increasing unfrozen water content, the ice should 
first be converted to water in the finest pores containing the contact 
surfaces, see fig 8. The thermal conductivity can be calculated from: 

(25) 

~ = Share of unfrozen water of total water content 

Åfroz = Thermal conductivity in frozen state, W/(m,K) 

unfrozen state, W/(m,K)-··-
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GRAIN 

WATER 

Figure 8. Water/ice distribution in a partially frozen saturated soil. 

Comparison of measured and calculated values 

A comparison between measured and calculated values has been performed 
for dry, saturated as well as unsaturated soil samples in the unfrozen 
and in the frozen state. Equation (17) has been used for the cal
culations. Unfrozen water is considered in the frozen state by means 
of interpolation, according to eq. (25). In the frozen state, Aw 
is substituted with Aice and atot substituted with eq. (22). 
The influence of vapor diffusion is included by means of eq. (19). 
It may be seen in figures 9-12 that agreement is generally good. 
Linear regression has been performed for the samples in the different 
figures. The dashed lines represent the confidence limit of 95%. 

It is interesting to note that the correction for SCA which was made 
for contact resistance at the contact surfaces resulted in a good cor
relation regardless of the medium filling the pares. The approximation 
using the harmonic mean equation as a description of the thermal con
ditions at the grain contact surface is thereby justifiable. The 
equation in the dry state is, however, rather sensitive of ~-

Factor A in equation (16) has been chosen at 0.95. No significant dif
ference was found between the various soil types. However, sand is 
virtually the only soil tested that could be drained down to the 
degrees of saturation where the A value has greatest importance. 

The thermal conductivity of the grains has not been determined for the 
individual soil samples. The grain conductivity of each sample has 
been calculated from the grain distribution curve and quartz distribu
tion curves in Sundberg (1986). 
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Figure 9. Comparison of measured and calculated thermal conductiviti
es of unsaturated and saturated soils (523 samples). The 
measurements are taken from Sundberg (1986). The measure
ments have been performed in the laboratory with a needle
probe. The temperature governing vapor diffusion has been 
set at 20°c. 

,0.8 ,,,,,,
OJ ,,

::,::: , ,,E , ,o.5 , , 
, ,, ,'-- , ,3 0.5 L5. ,

0 • • , , I:;w ,0.4I- ,, 
_.J , <l'. 

,
:::> 0.3 u 
_.J 

<l'. ,u 0.2 , 
, 

* SMITH (1939, 1942) I , 
• JOHANSEN ( 1975) r< 

, 
0.1 , X, SUNDBERG (1986) 

, 
, t,. PRESENT WORK 

0.0 , 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 05 0.6 0.7 0.8 
A- MEASURED. W/(mK) 

Figure 10. Comparison of measured and calculated thermal conductiviti
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Figure 11. Measured thermal conductivity versus that calculated at 
different degrees of saturation in peat (50 samples). Data 
from Sundberg (1986). The measurements have been performed 
in the laboratory with a needle-probe. The temperature 
governing vapor diffusion has been set at 20°c. 
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Figure 12. Measured thermal conductivity as a function of that cal
culated at different degrees of saturation in frozen 
soils, including unfrozen water (73 samples). Soil types 
from Kersten (1949). 
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Peat in figure 11 is strongly affected by vapor diffusion in the unsa
turated range. If vapor diffusion is not taken inta account in the 
calculation, a sharp deviation from the measured values is obtained in 
the ansaturated range. The assumption of spherical grains is generally 
irrelevant for clay and definitely irrelevant for peat. On the other 
hand, the effect of grain conductivity and contact surface will 
increasingly diminish at a higher porosity. The shape of the grains 
will thereby also become less important. 

APPLICATION TO SEDIMENTARY ROCKS 

In a sedimentary rock type, e.g. a sandstone, the individual grains 
are bound by same form of cement. The cement can often have a diffe
rent chemical composition than the rock in general. In such a porous 
medium, the previously discussed thermal contact resistance should 
therefore be reduced. How much depends on the thermal conductivity of 
the cementing mineral and on the type of rock. The contact resistance 
in the dry and saturated state, respectively (equations 13 and 14) 
will therefore have to be modified as follows: 

adry (1/(~·kg + c·(1-~)·ka + (1-c)·(1-~)/kcll/kg (26) 

asat = (1/(~'kg + c·(1-~)·kw + (1-c)·(1-~)/kcll/kg (27) 

= thermal conductivity of the mineral grains, W/(m,K)Äg _,._ 
water, W/(m,K)kw _.,_ 
dry air, W/(m,K)ka = _,,_

kc = cement in the grain contact at 
porous rock, W/(m,K) 

C = 0.15 (sandstone) 
C = 0.30 (limestone) 
C = (soil) 

The correction factor (c) interpolates between water/air and kc. 
It takes inta account incomplete cementation, as well as micro
fissures/ micro-pores at the contact surface. c is empirical determi
ned from the measurements below. Comparisons between the modified cal
culation model and measured values were performed so as to be able to 
assess the validity of the model. Wherever possible, the measurements 
used on the sedimentary rocks had been performed at a known mineral 
content and saturation with several different liquids and gases. Whe
never agreement could be achieved at different ratios between the con
ductivity of the mineral grains and the conductivity of the pore gas/ 
liquid, this enhanced the value of the comparison. A falling conducti
vity in liquid/gases increased sensitivity in the equation. If the 
rock contained a certain degree of clay mineral, etc., it was assumed 
that these also functioned as cementing materials. 
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Woodside and Messmer (1961) have performed measurements on sandstone 
that has been saturated, for example with air, oil and water. The po
rosity of the sandstones varied between 3 and 59% and the quartz 
content between 85 and 99%. The measurements were performed in the la
boratory using the needle-probe method. At a correction c=0.15, the 
measured values were compared with those calculated in table 7. The 
value of Ac was set at 2 W/(m,K) except for those cases where the 
quartz content was very high. Since the thermal conductivity of most 
minerals is around 2 W/(m,K), this should be a good assumption. The 
grain conductivity was calculated from the mineral content with the 
conductivity of quartz set at 1.69 W/(m,K) according to Horai (1971). 
The results indicate a rather good agreement in the entire porosity 
range. However, for individual samples with high porosity, the devia
tion can exceed 15 %. 

Table 7. The relationship between measured and calculated thermal con
ductivities of sandstone as a function of porosity. Measured 
values are taken from Woodside and Messmer (1961). Am: 
Measured. ASCA: SCA. 

Am - AscA 
m 

Sample n% Saturant }cm water air oil 

Berkely 3 water 7.41 7. 18 0.031 
air 6.49 6. 17 0.049 
oil 7.11 6.97 0.020 

St. Peters 11 water 6.36 6.27 0.014 
air 3.56 3.99 -0. 120 
oil 5.34 5.65 -0.058 

Tensleep 15.5 water 5.86 5.36 0.086 
air 3.04 3.09 -0.016 
oi 1 4.37 4.67 -0.068 

Berea 22 water 4.48 4.50 -0.004 
air 2.39 2.29 0.044 
oil 3.74 3.74 0.0 

Teapot 29 water 4.05 3.89 0.038 
air 1. 54 1.73 -0. 124 
oi 1 2.65 3.06 -0.154 

Tripol ite 59 water 2.03 1.85 0.091 
air 0. 53 0.40 0.238 
oil 0.88 0.94 -0,066 

Mean deviation 4.3% 1.2% -5.4% 

An equivalent comparison has also been performed for Silurian limesto
ne from Gotland, Sweden. The measured values at dry and water-satura
ted conditions have been taken from a study by Poulsen et al. (1981). 
The measurements included here were performed the laboratory using the 
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needle-probe method. A good fit was obtained at a correction c=0.3, 
see table 8. The values for pure calcite were .reported by Horai (1971) 
at 3.4 W/(m,K). The value 3.25 W/(m,K) has been used in the present 
calculation, which should be a reasonable value considering the 
inmixed clay observed by the authors in several of the samples. 
kc was set at 2 W/(m,K) in this case as well. 

The general validity of these results isa matter of discussion. Howe
ver, obviously the model is able to give a relatively good fit fora 
number of different types of sandstone and limestone from some dozen 
locations with pores saturated with totally different media. The dif
ferent values for the correction factor for limestone and sandstone 
may be due to the rock types' entirely different formation environ
ments. 

Table 8. The relationship between measured and calculated thermal con
ductivities of limestone as a function of porosity. Measured 
values are taken from Paulsen et al (1981). km: Measu-
red. kSCA: SCA. 

Saturated stre Dry state 
n X km kscA km-kscAl/km km kscA (km-kscAl/km 

1. 0 3.34 3.20 0.041 3.30 3.04 0.078 
1. 3 3.32 3. 19 0.039 2.96 2.98 -0.008 
1.8 3. 14 3. 17 -0.009 3.00 2.89 0.036 
1.8 3.30 3. 17 0.039 3.80 2.89 -0.033 
2.0 3. 19 3. 16 0.009 2.87 2.86 0.005 
2.6 3. 18 3. 14 0.014 2.67 2.75 -0.031 
2.9 3. 12 3. 12 -0.001 2.76 2.70 0.020 
3.5 3.05 3. 10 -0.015 2.41 2.61 -0.083 
3.6 3. 10 3.09 0.002 2.72 2.60 0.046 
3.7 3.21 3.09 0.038 2.63 2.58 0.019 
4.8 2.76 3.04 -0. 102 2.31 2.42 -0.050 
5.2 2.75 3.02 -0. 100 2.41 2.37 0.016 
5.2 2.94 3.02 -0.029 2.44 2.37 0.028 
9.2 2.52 2.86 -0.135 1. 99 1. 93 0.032 
10.8 2.78 2.80 -0.006 2.00 1. 78 0. 108 

Mean deviation -1.4% 1. 2% 

In figure 13 the model has been compared to measurements performed on 
water-saturated sedimentary rocks from Denmark (Balling et al., 1981). 
The correction factor for limestones was set at 0.30 and for the other 
rocks at 0.15. The comparison reflects a good agreeement in general, 
but also with relatively high deviations. The thermal conductivity of 
the mineral phase of the various rocks is not known. The value 3.25 
W/(m,K) should be a reasonable guess for limestone, whereas the mineral 
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conductivity of the other rock types is more uncertain. The d~viation 
in the results is greatest for sandstone, whose mineral composition 
varies most among the individual samples. 
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Figure 13. Calculated thermal conduct1v1ty as a function of that mea
sured in sedimentary rocks from Denmark. Measured values 
are taken from Balling et al (1981). 

DISCUSSION 

When comparing the SCA and the measured values for crystalline rocks, 
good agreement was reached in all cases except for Horai and Baldrid
ge's (1972b) measurements, where the discrepancy was 10% (table 1-5). 
The possibility of making a systematic error in applying the mean of 
Hashin-Shtrikman's bounds (equation (3)) should be considered, since 
the equation is used three times to calculate the values in table 1: 

1) Calculating the conductivity of the solid rock phase from needle
probe measurements on a mixture of pulverized rock and water and at 
a known water conductivity. 

2) Caiculating the effective thermal conductivity of the rock from the 
mineral composition and the thermal conductivity of the minerals. 

3) The thermal conductivities applied to the minerals in 2) were de
termined by Horai (1971) in an equivalent way as in 1). 
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Horai and Baldridge (1972a) also compared the method of computing the· 
thermal conductivity from a rock-water mixture using the divided bar 
method. They found a discrepancy of 5% between the two methods when 
adjusting for porosity. However, the divided bar method measurements 
were made on air dried samples. According to Walsh and Decker (1966) 
and Schärli and Rybach (1984), a large reduction of the thermal con
ductivity of crystalline rocks is obtained already at small porositi
es, provided the sample is dry. For this reason, it is difficult to 
draw any conclusions from the comparison. 

Another possible explanation for the discrepancy in table 1 is that 
the error in equation (3) is not constant, but depends both on volume 
fractions and on the ratio between the thermal conductivities under 
consideration. It can be seen from tables 1-5 that, fora crystalline 
material, the deviation between the mean of Hashin-Shtrikman's bounds 
and SCA will be moderate in most cases. Above it has been shown that a 
contact resistance factor for porous materials must be introduced into 
the SCA. The deviation between SCA corrected for soil and the mean 
value of·Hashin-Shtrikman's bounds is drawn up in figure 14 fora 2 
phase material as a function of the volume fraction of the water phase 
and the ratio between the effective conductivity of the mixture and 
the conductivity of the water phase. 

It can be seen in figure 14 that the error obtained with equation (3) 
is highly dependent on both volume fraction and on the conductivity 
ratio. T.he 166 different determinations of the conductivity of diffe
rent minerals, performed by Horai (1971), were made at a porosity of 
approx. of 30-35% for the water-mineral mixture. The figures for the 
porosities of individual samples are no longer available (Ki-iti 
Horai, 1988, personal communications). Thus the conductivity of the 
minerals seems to be underestimated by approx. 0-10% depending on the 
conductivity ratio between the mineral and water. 

Let us consider fora moment that the conductivity of the 11 types of 
rock in Horai and Baldridge's study (table 1) are measured at a higher 
porosity, let us say 50%. Then these measured rock conductivities are 
underestimated by approx. 2-20%. Such a condition decreases the diffe
rence between measured and calculated values in table 1. For instance, 
the large discrepancy for Dunite, which in this case is nearly a mono
mineral rock (98.5% Forsterite) reinforces this line of reasoning. 
Horai (1971) presents several determinations for this mineral within a 
narrow range. In spite of this, the determination of the conductivity 
of the rock type Dunite deviates by 20% from the calculated value. 
Consequently the deviation may be due to the fact that the determina
tions for the mineral and rock type, respectively, were made at diffe
rent porosities. 

By chosing suitable porosities in figure 14, it is, of course, pos-

304 



25 

sible to reduce the deviation in each individual observation to zero. 
However, such a procedure is entirely hypothetical as long as the real 
porosity is not known in every single measurement. 

According to this reasoning, the thermal conductivity of highly con
ductive minerals should be underestimated by approx. 10%. This would 
consequently also influence the comparison in tables 2-4. However, 
quartz is such a material in and around which micro fissures tend to 
form. This counteracts a possible underestimation of the mineral's ef
fective conductivity, and reduces the effect of this underestimation. 
However, this is unclear and should be investigated in more detail. 
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Figure 14. Deviation between SCA corrected for soil and the mean 
value of Hashin-Shtrikman's bounds, equation (3). 

CONCLUSION 

Above it has been shown that the self-consistent approximation can be 
applied to homogenous and isotropic crystalline rocks with usually 
good results. In the case of soils and sedimentary rocks, a thermal 
grain contact resistance must be introduced. Relatively good agreement 
was reached for these as well, which shows that the method provides 
reliable results in the entire porosity interval of 0 to 100%. 

It is interesting to note that the the same method with good results 
can be applied on porous material, regardless of the medium filling 
the pores. The method can also take into account vapor diffusion and 
unfrozen water. In the dry condition, the grain conductivity affects 
the value calculated for the material, which is of importance at low 
poros it i es. 
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Figure 15. Compar1son between the geometric mean equation and the SCA 
fora 2-phase material, k /k = 16. GM:eq.(6), 
HSmax,min:eq.(2), SCA:eq.?9)~ SCAsoil:eq.(17). 

The SCA and the geometric mean have been compared in figures 15 and 
16. The comparison has been performed at two different conductivity 
conditions which represent rock/water and rock/air, respectively. It 
can be seen that the geometric mean is in good agreement with SCA cor
rected for soil at water-saturation (figure 15). It is clearly shown 
that the thermal conductivity af water-saturated soil can be approxi
mated using the geometric mean. The thermal conductivity af water
saturated soil is thereby associated with a 2-dimensional heat flow. 

The method af computing the solid phase conductivity from measurements 
ana mixture af pulverized mineral/rock and water may result in large 
errors. However, if the geometric mean equation or the modified SCA is 
used ta compute the solid phase conductivity, the method seems ta be 
adequate and reliable. 
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Figure 16. Comparison between the geometric mean equation and the SCA 
fora 2-phase material, Ä /Ä = 150. GM:eq.(6), 
HSmax,min:eq.(2), SCA:eq.?91~ SCAsoil,lst,sst:eq.(17) 
including eq.(26) and (27) with c=l, c=0.3 and c=0.15 
respectively. 
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