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”Syftet med projektet är att ta fram rekommendationer för utformning av kollektorer i borrhål” 

 
I  korthet:  Vi  hoppas  att  kunna  visa  på  metoder  som  kan  minska  temperaturdifferensen  mellan  berg  och 
förångningstemperatur med 3 grader för att därmed öka COP med 8–10%. Nedan följer en sammanfattning av det 
som har hänt inom projektet under 2009. 
   
Undersökning  av  värmeupptagning  med  tvåfas 
termosifon (självcirkulation) 
 
Vi  har  en  fungerande  tvåfas  koldioxid  termosifon 
som består av en isolerad nedåtgående slang och ett 
större  uppåtgående  rör.  Figur  1  visar 
temperaturvariationer  i den 65 m U‐rör  termosifon 
borrhålsvärmeväxlaren som vi testar just nu.  
 

 
Fig1. Temperaturvariationer i en termosifon BHE  

Den konstanta temperaturen  längs djupet  indikerar 
att  förångning  sker  genom  den  uppåtgående 
slangen under flera värmepumpcyklar. 
 
Undersökning av det dynamiska samspelet mellan 
värmeöverföringen i kollektor och värmeledningen 
i omgivande berg 
 
Vi  har  börjat  arbeta  på  numeriska  modeller  av 
värmetransport med COMSOL Multiphysics. Figur 2 
jämför  användningen  av  2  olika  dimensioner  av 
spacers med olika U‐rör positioner.  

 

 
Fig2. Jämförelse av olika slangpositioner och spacers 

Användning  av  spacers  resulterar  inte  alltid  i  lägre 
borrhålsmotstånd än U‐rörs kollektor utan spacers. 
 

 
Fig3. Borrhålsmotstånd och bergets 
värmeledningsförmåga längs djupet 



 
Vi  har  börjat  göra  distribuerade  termiska 
responstester  (DTRT)  med  hjälp  av 
fiberoptikkablar,  som  ett  verktyg  för  att 
kartlägga  borrhålsvärmeväxlares  prestanda. 
Dessa  tester  tillåter  att  experimentellt 
identifiera  ändringar  i  bergets 
värmeledningsförmåga  och  borrhålsmotstånd. 
Figur  3  konstaterar  att  dessa  varierar  längs 
djupet.  Figur 4  sammanfattar ett DTRT  i en U‐
rörs  kollektor.  Temperaturprofilerna  under 
ostörda  förhållanden  visas  i  samband  med 
cirkulation  av  köldbäraren  och 
värmetillförselsperioder.  
 
Undersökning  av  prestanda  för  olika 
utföringsformer på kollektorerna  
Vi  har  installerat  10st  borrhålsvärmeväxlare, 
ink.  U‐rörs  kollektorn  som  kartläggas  på  ett 
detaljerat  sätt.  Vi  gör  noggranna 
temperaturmätningar  i  borrhålen  med 
fiberoptik  och  termoelement.  Några  resultat 
från  flera kollektorer visar en bra  tendens mot 
vårt  mål.  I  figur  5  kan  man  observera 
medeltemperaturprofilen  i  en  ny  koaxial 
kollektor  under  ett  termisk  responstest. 
Kollektorn  består  av  en  centrumslang  och  en 
ringformad  yttre  kanal  i  kontakt  med 
bergväggen. 
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Fig4. Medeltemperaturer under DTRT i U‐rör 
 

Fig5. Medeltemperaturer under DTRT i koaxial kollektor 
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Mer info om projektet finns på vår hemsida: www.energy.kth.se/energibrunnar 
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