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Abstract 
 

 

Hydrogen sulfide (H2S) emission from geothermal power plants near the 

volcano Hengill in Iceland is a problem that increased after the Hellisheiði 

power plant was started in 2006. The concentration of hydrogen sulfide in air 

has though been below legal limits but the odor is often detected in the air in 

certain weather conditions with wind from the east. Attempts to pump down 

the hydrogen sulfide are ongoing and it is important that they succeed as it is a 

lower cost method compared to other methods like Claus, BIOX and Stretford. 

Sulfur and sulfuric acid that are produced in the other abatement methods has 

little or no market in Iceland and probably not a profitable production. In 

addition, sulfur is heavy goods in transport and there is plenty of it in the 

countries where there is fossil fuel production. Here in Iceland we would have 

to landfill sulfur with increasing costs and problems. 

 

 

Keywords: Air quality, hydrogen sulphide, Claus process, injection, sulfate 

methods 
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Útdráttur 
 

 

Brennisteinsvetni (H2S) frá jarðvarmavirkjunum við Hengil er vandamál sem kom 

til með meiri útblæstri þegar Helliheiðarvirkjun fór í gang. Útblástur á 

brennisteinsvetni hefur hingað til yfirleitt mælst undir mörkum um loftgæði og 

lykt finnst við ákveðnar aðstæður. Aðferðir til að farga brennisteinsvetni þykja 

margar of kostnaðarsamar. Tilraunir með að dæla niður brennisteinsvetni standa 

yfir og er mikilvægt að þær takist vegna þess hve ódýrar aðferð það er miðað við 

aðrar eins og Claus, BIOX og Stretford. Brennisteinn (S) og brennisteinssýra 

(H2SO4) sem kemur úr öðrum hreinsunaraðferðum  hefur lítinn eða engan markað 

hérlendis og því ekki ábatasöm framleiðsla. Auk þess er brennisteinn þung vara í 

flutningum og nóg af honum þar sem að hann fellur til við hreinsun úr olíu og 

gasi. Því þyrfti að urða brennisteininn með vaxandi kostnaði og vandamálum. 

Lykilorð: Loftgæði, brennisteinsvetni, Claus aðferð, niðurdæling, súlfat aðferðir,   
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1.  Inngangur 

 

 

Mengun frá jarðvarmavinnslu er ekki stórt vandamál þegar litið er til annarra aðferða í 

orkuframleiðslu. Koldíoxíð (CO2) og brennisteinsvetni (H2S) eru hverfandi lítið í 

útblæstri jarðvarmavirkjana miðað við kolaorkuver til dæmis. Mikið af kvörtunum 

hafa borist frá almenningi á höfuðborgarsvæðinu vegna óþægilegrar lyktar af 

brennisteinsvetni, silfurbúnaður verður svartur, snertur í raftækjum verða óvirkar. 

Meiri styrkur af brennisteinsvetni hefur mælst á höfuðborgarsvæðinu og í Hveragerði 

eftir að Hellisheiðarvirkjun var gangsett. Magn brennisteinsvetnis frá 

Hellisheiðarvirkjun er hærra en frá öðrum jarðvarmavirkjunum. Á hverju ári losna 

13000 tonn af brennisteinsvetni útí andrúmsloftið frá Hellisheiðarvirkjun (Ingvi 

Gunnarsson o.fl., 2011). 6730 tonn losna frá Nesjavallavirkjun (Kristín Vala 

Matthiasdóttir, 2006). Útblásturinn kemur út úr kæliturnum sem eru í um 15 metra 

hæð til að minnka líkur á að það setjist nálægt virkjuninni og dreifist með vindi. Við 

viss veðurskilyrði finnst lyktin í byggð (Ingvi Gunnarsson o.fl., 2011). 

Reglugerð var sett um hæsta leyfilega styrk af umhverfisráðherra árið 2010. Þær koma 

mun seinna en í öðrum löndum. Til dæmis eru mörkin í 42 μg/m
3
 á 

klukkustundarmeðaltali í Kaliforníu og hafa þær reglur gilt síðan 1969. 

Það hefur oft verið umhugsunarefni höfundar hvort ekki sé hægt með einhverjum 

auðveldum hætti vinna bug á ólyktinni sem fylgir jarðvarmavinnslu eins og á 

Hellisheiðarvirkjun. Haustið 2011 var farið af stað með tilraun að dæla niður 

brennisteinsvetni niður í jarðlögin til að láta það hvarfast við bergið. Tilraunin er enn í 

gangi þegar þetta er skrifað. Margar aðrar leiðir eru þekktar til að farga því en engin er 

talin vera hagkvæm eða raunhæf til framkvæmdar að svo stöddu.  Hér verður gerð 

grein fyrir möguleikum sem þekktar eru til að farga brennisteinsvetni og skýrt um 

hvað ferlin snúast. Síðan lagt mat á lauslega hversu hagkvæmar aðferðirnar eru og 

hvaða aðferðir séu álitlegastar. Að lokum er hugleitt hvers vegna reglugerð um 

leyfilegan styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti hafa ekki komið fyrr á Íslandi. 
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2. Hellisheiði 
 

 

Í um það bil 20 km fjarlægð frá 

Reykjavík eru tvær stórar 

jarðvarmavirkjanir. Þær eru 

báðar reknar af Orkuveitu 

Reykjavíkur og nefnast 

Hellisheiðarvirkjun og 

Nesjavallavirkjun. Þær eru við 

rætur gamallar eldstöðvar er 

nefnist Hengill. Fjallið er hluti 

af vestur eldstöðvabeltinu á 

suðvestur Íslandi.  

Hellisheiðavirkjun framleiðir í 

dag um 303 MW af rafmagni og 

130 MW af heitu vatni. Hún er 

nýlega komin í full afköst eftir 

að hún var stækkuð um 90 MW 

í rafmagnsframleiðslu haustið 

2011(Orkuveita Reykjavíkur, 

2012).  

Norðaustanmegin við Hengil 

stendur Nesjavallavirkjun sem var tekin í notkun 1990 og hefur 120 MW 

framleiðslugetu í rafmagni og 300 MW í heitu vatni. Á Hengilsvæðinu eru einnig 

áformaðar tvær aðrar virkjanir, Bitruvirkjun, austur af Hengli og Hverahlíðarvirkjun, í 

suðaustri(Orkuveita Reykjavíkur, 2012) (Ingvi Gunnarsson o.fl., 2011). 

MYND 1- KORT AF HENGILSSVÆÐINU. SVÖRTU 

PUNKTARNIR TÁKNA BORHOLUTOPPANA OG LÍNURNAR 

TÁKNA STEFNU ÞEIRRA. 
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3. Fræðileg umfjöllun 
 

 

Útblástur frá jarðvarmavirkjunum inniheldur aðallega lofttegundirnar koldíoxíð 

(CO2), brennisteinsvetni (H2S), vetni (H2) og í minni mæli er köfnunarefni (N2), metan 

(CH4) og argon (Ar) (Ingvi Gunnarsson o.fl., 2011). Einnig er þar að finna kvikasilfur 

(Hg), bór (B) og radon( Rn) í snefilmagni þannig að það telst ekki skaðlegt 

umhverfinu (Orkuveita Reykjavíkur, 2006). 

3.1. Reikniregla um styrk í andrúmslofti 

Styrkur brennisteinsvetnis ýmist gefin upp í ppm (parts per million, milljónustu hlutar 

af rúmmáli) eða μg/m3 (míkrógrömm á rúmmetra). 

Eftirfarandi reikniregla, sem gildir við 20°C og 101,3 kPa (760 mm HG), til að 

umreikna µg/m
3
 í ppm: 

X ppm   =   (Y μg/m3)(24.1)/[(34.08 g/mól)(1000)] 

ppm í µg/m
3
: 

Y μg/m3   =   (X ppm)(1000)(34.08 g/mól)/24.1 

24,1 = mólrúmmál í lítrum við 20°C og 101,3 kPa 

3.2. Eiginleikar 
Brennisteinsvetni er litlaus gastegund með sterka, súra og óþægilega lykt eins og af 

rotnandi eggjum. Það er 19%  þyngra en andrúmsloftið og getur því sest í lægðum í 

stað andrúmsloftsins. En sé gasið heitt snýst dæmið við og verður þá 

brennisteinsvetnið léttara en kalda (-10°C til +20°C) andrúmsloftið.  

Lykt af brennisteinsvetni getur fundist við lágan styrk eða allt niður í 0,001mg/m
3
 eða 

1µg/m
3
 eftir því sem Vinnueftirlit ríkisins gefur upp, en það er þó mjög breytilegt eftir 

einstaklingum. Lyktarskyn byrjar að minnka við 0,07 – 0,7 ppm en hverfur alveg við 

100 ppm. Það er ein af ástæðunum fyrir hve hættulegt það er í vinnuumhverfi og 
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lokuðum rýmum. Menn geta lent í aðstæðum þar sem magnið er komið yfir 

hættumörk þá finna menn ekki lykt af því. Þess vegna er lítið hægt að treysta á 

lyktarskyn sem hættumerki.  

Í náttúrunni myndast brennisteinsvetni úr loftfirrtri rotnun lífrænna efna með 

bakteríum eins og t.d. í skólpi og sorpeyðingu. Einnig kemur það úr eldfjallaútblæstri 

ásamt brennisteinsdíoxíði og svo úr jarðgufu frá heitum hverum og borholum þar sem 

það losnar úr berglögum.  

Brennisteinsvetni er ekki talið geta valdið neinu víðtæku eða teljandi tjóni hér á landi 

vegna þess hve það dreifist með veðri og vindum (Árni Bragason og Eva Yngvadóttir, 

2009).  

Brennisteinsvetni er eitrað í miklu magni. Það smýgur auðveldlega í gegnum 

frumuveggi lífvera. Skaðsemi þess á menn og dýr er helst talin vera vegna þess að það 

hvarfast auðveldlega við málmjónir og þar með hvata og boðefni í líkamanum sem 

innihalda mikið af málmjónum. Þetta veldur því að hvatberarnir og boðefnin hætta 

störfum. Brennisteinsvetnið ræðst á öll líffæri, hindrar efnaskipti og fyrst og fremst á 

lungu og miðtaugakerfið. Í miklum styrk veldur það skyndilegum dauða vegna áhrifa 

þess á þann hluta heilans sem stjórnar öndun. Brennisteinsvetni getur valdið 

höfuðverk, ógleði við 0,33 ppm. Við meiri styrk 1 -5 ppm verður lyktin óþægileg og 

veldur ógleði og höfuðverk, Það veldur fljótt skaða á augu, ertingu í nefi og hálsi 

ásamt lystarleysi við 20 - 50 ppm. Við styrk hærri en 100 ppm hverfur lyktarskynið. 

Öndunarlömun og lungnabjúgur getur myndast við 250 - 500 ppm. Við hærri styrk en 

500 ppm er brennisteinsvetni bráðbanvænt þar sem öndun lamast fljótt og hjartsláttur 

truflast (Kristinn Tómasson og Friðrik Daníelsson, 2010). 

Ekki hefur verið rannsakað nægjanlega langtímaskaðsemi lágs styrks af 

brennisteinsvetni (Umhverfisráðuneytið, 2010). Álit sérfræðinga á skaðsemi 

brennisteinsvetnis í lágum styrk er mismunandi og það virðist vera persónubundið 

hver áhrifin eru og hvort þau komi fram strax, seinna eða yfirleitt. 

Brennisteinsvetni hvarfast fljótt við málma og veldur tæringu á málmum. Ef 

styrkurinn er mjög hár veldur það skemmdum á timbri og steinsteypu (Baldur Líndal 

o.fl., 1989).  
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Tjón af völdum brennisteinsvetnis má til dæmis sjá í umhverfi okkar, háspennumöstur 

hafa ryðgað, rafeindatæki skemmst, silfurborðbúnaður og skart verður svart, bílar 

ryðga og svo mætti áfram telja tjón af völdum þess.  

TAFLA 1 

 

i 

 

Bennisteinsvetni er efnasamband með efnaformúluna H2S. Það hefur svipaða 

byggingu og vatn (H2O) 

 

En það er ekkert annað sem það hefur sameiginlegt hinsvegar. Brennisteinn hefur ekki 

nærri eins mikla rafeindaneikvæðni og súrefni og brennisteinsvetni er ekki nærri því 

eins pólað og vatn. Því verka ekki sömu kraftar á milli sameindanna. Bræðslu og 

suðumark brennisteinsvetnis er miklu lægra en í vatni. 

Brennisteinsvetni myndast í hverum og vötnun úr bergi sem inniheldur brennistein:  

MS + H2OMO + H2S. (M stendur fyrir steinefni eða minerals) 

Eiginleikar Brennisteinsvetnis samkvæmt  The 

PubChem Project. USA 

Efnaformúla H2S 

Suðumark -60°C 

Bræðslumark -82°C 

Eðlismassi 1,363 g/L 

Mólmassi 34,08 g/mól 

Íkveikjumark 260°C 

Leysni í vatni 4 g/L 

Sýrustig (pKb) 7,0 
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Það getur einnig myndast við rotnun. Brennisteinsvetni (H2S) hvarfast beint í 

brennistein (S
0
) við súrar aðstæður eins og t.d. uppleyst í rigningardropum. 

Brennisteinninn getur svo oxast áfram í SO4, t.d. á yfirborði brennistensþúfna á 

jarðhitasvæðum þar sem myndast gifs, CaSO4. Oxun brennisteinsvetnis (H2S) í 

brennisteinsoxíð (SO2) er háð hita og úrkomu.  Í heitu, þurru lofti oxast það í 

brennisteinsoxíð (SO2) með millistigum, áfram aðallega í SO3. Útfjólublátt ljós hvatar 

þá oxun. Brennisteinsoxíð (SO2) getur borist langar leiðir. Í röku og köldu loftslagi 

oxast það í brennistein sem safnast upp í kringum uppsprettuna (Hrefna 

Kristmannsdóttir o.fl., 1999). Brennisteinsvetni er fremur óstöðugt og leysist fljótlega 

upp í vatni. Það er talið hafa líftíma í andrúmslofti upp í 2 sólarhringa. Hér á landi er 

líftíminn líklega ekki langur þar sem úrkoma er mikil og vindar sterkir. Ef maður 

gefur sér að ef vindhraðinn er 5 m/s frá austri, þá berst loftið frá Hellisheiðarvirkjun til 

höfuðborgarinnar sem er í um 20 km fjarlægð á um það bil 12 tímum. Rannsókn 

Hrefnu Kristmannsdóttur o.fl.,(1999) bendir til að brennisteinsvetni oxast að litlu leyti 

í brennisteinsoxíð (SO2) hér á landi. Í þeirri rannsókn var brennisteinsvetni geymt í 

gleríláti í ókyntum skúr á Nesjavöllum, þar sem sólarljós komst ekki að. Eftir að hluti 

þess hafði leyst strax upp í rakanum í gufunni þá breyttist styrkur brennisteinsvetnis 

(H2S) ekki í loftinu í ílátinu og hélst óhvarfað í marga mánuði. Í rannsókninni var 

fylgst með bæði brennisteinsvetni (H2S) og brennisteinsoxíð (SO2) á jarðhitasvæðum 

og út frá Nesjavöllum voru og gerðar ýmsar mælingar og tilraunir, sem sýndu að H2S 

er mjög stöðugt nema í raka og að brennisteinsoxíð (SO2) myndast nánast ekki hér 

vegna lágs hitastigs, raka og lítillar sólarbirtu. Í grein Edner o.fl.,(1991), sem fjallar 

aðallega um mælingar á kvikasilfri í gufu, er líka fjallað um mælingar á 

brennisteinsoxíð (SO2) í gufumekki í Svartsengi og á Nesjavöllum með 

leysigeislamæli. Þær sýndu styrk brennisteinsdíoxíðs undir mælingarmörkum hér en 

sams konar mælingar á ítölskum og kalífornískum jarðhitasvæðum sýndu talsverðan 

styrk. Ef brennisteinsvetni leysist upp í fastann brennistein veldur það ekki skaða á 

lífríki. Líklegt er að aðeins lítill hluti þess oxist hratt í brennisteinsoxíð SO2 og jafnvel 

ekkert.  

Brennisteinsdíoxíðið (SO2) er skaðleg lofttegund sem hefur verið notuð í hernaði. 

Líftími þess er um 1-3 sólarhringar og oxast það þá yfir í SO3. Í röku lofti breytist það 

síðan í brennisteinssýru (H2SO4) sem veldur súru regni. Súrt regn hefur ekki verið 
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mikið áhyggjuefni hér á landi vegna þess sem nefnt er að ofan um hegðun 

brennisteinsambanda en er víða mikið vandamál erlendis. Hér á landi er jarðvegur 

yfirleitt basískur þar af leiðandi eru áhrifin hér minni (Baldur Líndal o.fl., 1993).  

Vísbendingar eru um að mosi í nágrenni við jarðvarmavirkjanir hafi orðið fyrir skaða. 

Rannsókn var gerð á styrk brennisteinsvetnis og skaðsemi þess á mosa. Í henni 

sannaðist ekki hvort að skemmdirnar séu af völdum brennisteinsvetnis eða hvort um 

venjulegt veðrarof sé að ræða (Orkuveita Reykjavíkur, 2012)  (Eva Yngvadóttir og 

Dr. Árni Bragason, 2009). 

Brennisteinsvetni er eldfimt efni og getur myndað eldfimar blöndur við ýmis efni. 

(Ingvi Gunnarsson o.fl., 2011) 

Við hátt hitastig, með réttum hvötum og SO2 er hægt að breyta brennisteinsvetni í 

fastann brennistein og vatn. Þetta er kallað Claus ferli sem er þekktasta aðferðin við að 

breyta brennisteinsvetni í fastann brennistein og er þessi aðferð mikið notuð í iðnaði í 

dag.  

Við háan hita og með réttum hvötum má láta brennisteinsdíoxíð og brennisteinsvetni  

mynda brennistein í föstu formi og vatn. 

2 H2S(g) + SO2(g)  3 S2(s) + 2 H2O 

Sjá má víða við stór gas- og olíuhreinsistöðvar og -orkuver stóra hauga af brennistein 

eftir slíka framleiðslu. 

Brennisteinsvetni hvarfast við ýmsa málma og mynda málmsúlfíð sem er dökkt á lit. 

Málmsúlfíð geta einnig myndað varnarhúð innan á hitaveiturörum úr stáli sem ver 

rörin gegn tæringu. Þetta gildir nánast bara um stálrör (Hrefna Kristmannsdóttir, 

1989).  

 

3.3. Reglugerðir 

Umhverfisráðherra setti árið 2010 reglugerð um leyfilegan styrk brennisteinsvetnis í 

andrúmslofti. Þar eru mörkin sett við 50 míkrógrömm á rúmeter eða 0,035 ppm á 

sólahringsmeðaltali. Reglugerð um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti. nr. 

514/2010. Gildandi leiðbeiningar Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar WHO setja 
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mörkin við 150 míkrógrömm á rúmeter, með tilliti til mögulegra bráðaáhrifa á augu 

(Umhverfisráðuneytið, 2010).  

Ljóst er að brennisteinsvetni er skaðlegt heilsu í miklum styrk. Talið er að lægsti 

styrkur sem er veldur skaða sé 15 000 μg/m
3
. Eins og áður hefur komið fram er óvissa 

um langtíma áhrif af langvarandi innöndun. Það var mat umhverfisráðherra að leyfa 

almenningi að njóta vafans og voru mörkin sett svo lágt þess vegna. Mörkin eru líka 

sett svona lágt vegna þess að flestir finna lykt við 50 míkrógrömm á rúmeter þó að 

lykt geti fundist af brennisteinsvetni við svo lágt sem 5 míkrógrömm á rúmeter. 

Aðlögunartímabil til 1. júlí 2014 gerir ráð fyrir að leyfilegt sé að fara fimm sinnum 

yfir mörkin á ári, en eftir 2014 er það alveg bannað. Fyrirtæki sem reka 

jarðvarmavirkjanir eiga að setja upp mælistöðvar til að fylgjast betur með áhrifum 

losunar. Þannig á að tryggja að fram fari samræmdar og nægilegar mælingar þar sem 

almenningur getur einnig fylgst með loftgæðum (Umhverfisráðuneytið, 2010). 

Þessar reglur voru settar mun seinna hér en í öðrum löndum sem við berum okkur 

saman við. Þó mörkin séu nú lág þá eru þau og hafa verið um áratuga skeið mun lægri 

í Bandaríkjunum. Þar eru vinnuverndarmörkin (U.S. Occupational Safety & Health 

ceiling level for H2S) 14000 μg/m
3
, en í sumum fylkjum eru sett leyfileg mörk í 

andrúmslofti til dæmis 42 μg/m
3
 í Kaliforníu. Síðan reglurnar voru setta í Kaliforníu 

hefur losun á brennisteinsvetni frá jarðvarmavirkjunum farið úr 860 kg/klst niður í 90 

kg/klst á meðan raforkuframleiðslan hefur aukist úr 500 MW í yfir 2000 MW (Kagel, 

2007). 

Vinnueftirlit ríkisins hefur sett reglur um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr 

mengun á vinnustöðum nr. 154/1999. Þar er hæsti leyfilegi meðaltalsstyrkur yfir 

daginn sá sami og í Bandaríkjunum eða 10 ppm eða 14 mg/m
3
. Þakgildi er sett fyrir 5 

mínútna tímabil 15 ppm eða 20 mg/m
3
. Í öryggisleiðbeiningum Vinnueftirlits ríkisins  

segir að á iðnaðarsvæðum þar sem brennisteinsvetni er til staðar, ganga starfsmenn 

með mæla á sér sem gefa viðvörunarhljóð fari styrkur yfir hættumörk sem er 10 ppm, 

miðað við 8 klukkustunda meðaltal. Einnig segja reglurnar að viðvörunarkerfi skuli 

vera til staðar til að mæla magn brennisteinsvetnis. Á stöðum þar sem styrkur fer yfir 

hættumörk, skal nota öndunargrímur. 
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4. Mælingar á brennisteinsvetni í andrúmslofti 
 

 

Á myndunum að neðan eru línurit úr loftgæðamælingum fyrir brennisteinsvetni (H2S) 

á nokkrum stöðum í kringum Hellisheiði. Í línuritum er notast við gögn fyrir eitt ár, 

frá 1. janúar 2011 til 1. janúar 2012.  

Mælistöðvar eru í starfræktar af Heilbrigðiseftirliti Suðurlands á Hellisheiði, í 

Hveragerði og í Norðlingaholti í Reykjavík. Á gatnamótum Miklubrautar og 

Grensásvegar er stöð rekin af Umhverfisstofnun. Í Hvaleyrarholti í Hafnarfirði er 

mælistöð sem rekin er af verkfræðistofunni Vista í tengslum við mælingar á 

brennisteinsdíoxíð vegna álversins í Straumsvík. Einnig er mælir á vegum 

Heilbrigðiseftirlits Kópavogs og Hafnarfjarðar staðsettur á Digranesheiði í Kópavogi. 

Í Hvaleyrarholti mælist brennisteinsvetni í fremur litlu magni. Háir toppar koma, sem 

skýrast meðal annars af því að í ákveðinni vindátt ber vindurinn efnið beint á mælinn. 

Grafið fyrir neðan sýnir sólarhringsmeðaltal. Þess ber að geta að mæliniðurstöðurnar 

fyrir Hvaleyrarholt eru óyfirfarnar, og því ekki heldur alveg marktækar. En á 

mæligögnum má sjá að styrkur fer aldrei yfir heilsuverndarmörk ef miðað er við 

sólarhringsmeðaltal.  Þess ber að geta að svipuð vegalengd er í jarðvarmavirkjunina í 

Svartsengi og í Hellisheiðarvirkjun eða um 25 km loftlína. Reykjanesvirkjun er í um 

40 km fjarlægð frá Hvaleyrarholti. 



10 

 

 

MYND 2 – HVALEYRARHOLT, SÓLARHRINGSMEÐALTAL. ÓYFIRFARNAR NIÐURSTÖÐUR. 

GÖGNIN ERU FENGIN AF HEIMASÍÐU VERKFRÆÐISTOFUNNAR VISTA 

Á Grensásvegi í Reykjavík eru einnig gerðar mælingar á ýmsum þáttum loftgæða. Þær 

má nálgast á heimasíðu Umhverfisstofnunar. Niðurstöðurnar hér að neðan eru úr 

óyfirförnum gögnum úr mælitækjunum og geta verið villur á stöku stað. Þar má sjá að 

styrkurinn fer nokkrum sinnum yfir mörkin, en línuritið sýnir klukkustundameðaltal 

en ekki sólarhringsmeðaltal, sem mundi taka flesta toppana úr línuritinu. Samt er hægt 

að sjá úr línuritinu að lykt af brennisteinsvetni mun örugglega hafa fundist á þessum 

stað. 

 

MYND 3GRENSÁSVEGUR ÓYFIRFARNAR NIÐURSTÖÐUR TEKIÐ AF HEIMASÍÐU 

UMHVERFISSTOFNUNAR (WWW.UST.IS) 
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Næstu þrjár myndir sýna mæliniðurstöður fyrir mælistöðvar á Digranesheiði í 

Kópavogi, Norðlingaholti í Reykjavík, Hellisheiði og Hveragerði. Mælistöðvarnar eru 

allar reknar í samvinnu Orkuveitu Reykjavíkur og Heilbrigðiseftirlit Suðurlands nema 

stöðin á Digranesheiði sem er rekin af Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogs. 

Mælarnir sem notaðir eru við mælingar á loftgæðum eru allir kvarðaðir en það er þó 

ýmislegt utanaðkomandi sem getur haft áhrif á nákvæmni mælinganna. T.d. geta 

viðgerðir eða opnun á mælunum hækkað gildi umtalsvert og þess vegna er 

nauðsynlegt að fara yfir frumgögnin m.t.t. til þessara ytri áhrifaþátta og taka út tölur 

sem eiga ekki að vera í gagnasafninu. Þetta er m.a. gert  með því að bera saman 

mæliniðurstöður við dagbók sem haldin er yfir allar aðgerðir við mælinn sjálfan. Þá 

getur vindátt skipt mjög miklu máli hvað varðar mæliniðurstöður, þ.e. hvort vindurinn 

blæs mengun beint á mælinn eða frá honum og hvernig mengunin dreifist.  Línuritin 

hér að neðan eru öll gerð úr gögnum sem fengin eru yfirfarin frá Heilbrigðiseftirliti 

Suðurlands og Heilberigðiseftirliti Kópavogs og Hafnarfjarðar. 

Mynd 4 hér að neðan sýnir niðurstöður mælinga á Digranesheiði. Bláa línan er 

klukkustundameðaltal en rauða línan er sólarhringsmeðaltal. Grafið sýnir 

sólarhringsmeðaltal af styrk brennisteinsvetnis er langt undir heilsuverndarmörkum. 

Hæsti punkturinn er þann 9. febrúar þar sem styrkurinn fer í tæplega 25 μg/m
3
. 

Klukkustundameðaltalið sýnir þó að styrkur hefur farið yfir lyktarmörk. 
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MYND 4- DIGRANESHEIÐI. YFIRFARIN GÖGN 

Á næstu mynd eru línurit úr yfirförnum gögnum fyrir  Norðlingaholt. Bláa línan sýnir 

klukkustundameðaltal og rauða línan er fyrir sólahringsmeðaltal. 

Sólarhringsmeðaltalið er langt undir heilsuverndarmörkum. Klukkustundameðaltalið 

hrekkur nokkuð hátt upp eða í 125 míkrógrömm á rúmmetra sem er þó langt frá því að 

teljast hættulegt. Brennisteinslykt hefur mjög líklega fundist þarna stöku sinnum.  
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MYND 5 – NORÐLINGAHOLT. YFIRFARIN GÖGN 

Á Hellisheiði fara fram loftgæðamælingar inni á virkjanasvæðinu. Þar sem mælirinn 

er inni á virkjanasvæðinu gilda ekki ákvæði reglugerðar nr. 514/2010 um styrk 

brennisteinsvetnis í andrúmslofti um það svæði. Ef þær myndu gilda, væri búið að 

brjóta reglugerðina margoft. Ekki er þó um hættuástand að ræða þarna, því þetta er 

vinnusvæði og þá gilda reglur frá Vinnueftirliti ríkisins: Reglur um mengunarmörk og 

aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum. nr. 154/1999. Viðmiðunarmörk 

vinnueftirlitsins er 10 ppm eða um 15.000 míkrógrömm á rúmeter. 
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MYND 6- HELLISHEIÐI. YFIRFARIN GÖGN 
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Í Hveragerði virðist sólarhringsmeðaltal í magni brennisteinsvetnis hafa farið einu 

sinni yfir heilsuverndarmörk þann16. og 17. desember á árinu 2011. Hveragerði er í 

um 10-12 km fjarlægð frá virkjunum á Nesjavöllum og Hellisheiði en fjöll eru á milli 

sem draga líklega úr magni brennisteinsvetnis sem berst þangað.  

 

MYND 7 – HVERAGERÐI. YFIRFARIN GÖGN 

Í minnisblaði frá verkfræðistofunni Vatnaskil til Orkuveitu Reykjavíkur með spálíkani 

fjögur ár fram í tímann sýnir meðaltalsstyrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti miðað 

við reglugerð 514/2010 frá Umhverfisráðuneytinu. Í þeim útreikningum kemur fram 

að styrkurinn er langt undir mörkum og alls ekki hætta af brennisteinsvetni á svæðinu 

(mynd 8). Líkur á að 24 stunda meðaltal sé undir mörkum eru 99,7% við 

borgarmörkin eins og kemur fram á mynd 9. það svarar til eins skiptis á ári að 

meðaltali. Styrkur er hár inná virkjanasvæðum þar sem hann fer yfir 40 míkrógrömm í 

rúmmetra. (Hjalti Sigurjónsson og Snorri Páll Kjaran, 2010) 
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MYND 8 - MEÐALTAL STYRKS YFIR 4 ÁRA TÍMABIL 

 

MYND 9 - LÍKUR Á AÐ 24 KLST. HLAUPANDI MEÐALTAL SÉ UNDIR 50 MÍKRÓGRÖMM Á 

RÚMMETER 
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5. Ýmsar aðferðir við förgun á brennisteinsvetni 
 

 

Það er ljóst að brennisteinsvetni veldur skaða á lífríki og mannvirkjum og því er 

nauðsynlegt að draga úr útblæstri eins og kostur er. Það er gert með því að breyta 

brennisteinsvetninu í minna skaðleg efni eða efnasambönd. Margar leiðir eru til við að 

minnka útblástur á brennisteinsvetni. Fyrst og fremst er rétt að gæta þess að láta 

borholur blása að óþörfu og að umframgufa sé þéttuð og brennisteinsvetni fargað. 

Flestar aðferðir við förgun snúast um oxun í fastann brennistein eða brennisteinssýru 

til dæmis með ýmsum hvötum eða hita. Afurðirnar væri hægt að selja og lækka 

kostnaðinn við hreinsunina. Afurðirnar eru samt ódýr söluvara, sem er til mikið 

framboð er á, þær hafa  því ekki verið taldar ábatasamar söluvörur í athugunum sem 

hafa verið gerðar áður eins og Ingvi Gunnarsson o.fl. (2010) gerðu. Ef varan er ekki 

seld safnast hún upp og því þarf að urða hana með tilheyrandi umhverfisáhrifum og 

kostnaði.  

Helstu aðferðir sem eru notaðar í dag í heiminum eru eftirfarandi. Aðeins sumar þeirra 

eru notaðar á jarðvarmaútblástur samkvæmt skýrslu Einars Tjörva Elíassonar o.fl. 

(2008). 

 Claus (Selectox) 

 Haldor Topsöe – WBA  

 Lífræn /THIOPAQ  

 LO-CAT (vothreinsun)  

 Fe-Cl Blöndunarkerfi  

 Vothreinsun með NaOH basa sjá kafla 3.2.2.  

 Pólað  lífrænt gleypið ferli 

 Ljóshvatað ferli 
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 Plasma ferli 

 Hita ferli 

 Himnu ferli 

Sanopoulos and Karabelas (1997) gáfu út yfirlit yfir helstu aðferðir við förgun það er 

talað um „upstream“ þar sem gasið er hreinsað áður en það fer í túrbínu og 

„downstream“ þar sem gasið er hreinsað eftir að það kemur úr túrbínu. Ekki er vitað 

til þess að „upstream“ aðferðin hafi verið notuð í jarðvarmavirkjunum hingað til en 

þær hafa þann kost að tæring og útfellingar eru litlar, en ókosturinn er að vermið er 

minna í gufunni eftir að hún hefur verið hreinsuð.  

5.1. Copper Sulfate eða EIC  eða Cuprosul  Process 
Fyrsta aðferðin sem Sanopoulos and Karabelas (1997) leggja áherslu á er hreinsun á 

gufunni, sem kemur beint úr borholunni, áður en hún er nýtt. Í henni felst að 

vothreinsa með ammoníumsúlfat sem er búfferuð með súrri lausn af koparsúlfati. 

Brennisteinsvetni (H2S) breytist í óleysanlegt koparsúlfíð botnfall (CuS). Aðferðin er 

gamaldags, dýr og krefst mikils mannskaps. Hún er heldur ekki talin hagkvæm vegna 

tæringar á tækjum og rörum. Það er líka nauðsynlegt að það sé ammoníak (NH4) í 

útblæstrinum til að minnka tæringu vegna brennisteinssýru (H2SO4). 

5.2. Vothreinsun með basa (Caustic) 
Þessi aðferð er möguleg bæði fyrir og eftir að gufan fer í túrbínuna. Venjulega er 

notuð natríumhýdroxíð (NaOH) lausn til að hreinsa brennisteinsvetnið með. Lítill 

stofnkostnaður er við þessa aðferð en efniskostnaður hár (Sanopoulus & Karabelas, 

1997). Aðferðin er meðal annars notuð í orkuverum á Geyser svæðinu í Californiu 

(Pacific Gas and Electric Company, 1998). 

5.3. Steam  Reboilers  
Aðferðinni er beitt á gufuna fyrir notkun. Aðferðin byggist á því að þétta og sjóða 

gufuna nokkrum sinnum . Gasinu er blandað saman við hreina gufu og svo fer gufan í 

seinna ferlið sem felst í að koma á stöðugleika í brennisteinsvetni (H2S). Þessi aðferð 

er árangursrík en felur í sér mikið varmatap í samanburði við upprunalegu hráu 

gufuna. Steam reboilers aðferðin er töluverð fjárfesting með lítið viðhald. Viðhaldið á 
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túrbínunni minnkar einnig vegna þess að hreinni gufa fer í hana og hefur minni 

tæringu í för með sér (Sanopoulus & Karabelas, 1997). 

5.4. Liquid-Redox Method eða s.k. Stretford-ferli 
Afoxun er gerð á tvennan hátt með þvotti í lausn með blöndu natríumkarbónats, 

natríumammoníummetavanadats og antraquínóndísúlfónsýru (ADA). Uppleyst 

brennisteinsvetni (H2S(aq)) hvarfast við vanadíum jónir. Þetta ferli á sér stað eftir að 

gufan hefur farið í gegnum túrbínuna. Úr verður brennisteinn í föstu formi sem með 

frekari hreinsun væri hægt að selja eða urða. Þessi aðferð er mest notuð í dag því hún 

er árangursrík og auðveld (Sanopoulus & Karabelas, 1997). Aðferðin er meðal annars 

notuð í orkuverum á Geyser svæðinu í Kaliforníu (Pacific Gas and Electric Company. 

1998). 

5.5. Noncondensable  Gas  lnjection  Systems 
Niðurdæling á brennisteinsvetni er beitt á gufu eftir að hún kemur út úr túrbínu. 

Gasinu er þjappað saman og blandað við skiljuvatnið og dælt aftur niður í borholu. 

Þetta er tiltölulega ný tækni sem er enn verið að rannsaka. Helstu kostir eru lágur 

kostnaður og lítið viðhald. Aðferðin gefur möguleika á að fjarlægja algjörlega 

brennisteinsvetnið . Rannsaka þarf betur hvað gerist eftir að gasið fer í 

jarðhitageyminn (Sanopoulus & Karabelas, 1997). Útreikningar gefa vísbendingar um 

að brennisteinsvetnið hvarfist við bergið í holunni. Útfærsla á þessari aðferð er á 

tilraunastigi og er verið að prófa hana á Hellisheiði (Ingvi Gunnarsson et al, 2011).  

5.6. The Peabody-Xertic Process 
Eftirfarandi aðferð er beitt á gufu eftir að hún kemur út úr túrbínunni. Hluti af gassins 

hvarfast þá í eimsvalanum við sítrónusýru (C6H8O7) og afgangurinn oxast í 

brennisteinsdíoxíð (SO2). Síðan er brennisteinsdíoxíð sett í sítrónusýrulausnina og 

hvarfast brennisteinsvetni (H2S) í fastann brennistein (S) (Claus aðferð í vökvafasa). 

Þessu fylgir hár stofn- og viðhaldskostnaður. Sítrónusýran er mjög tærandi fyrir 

tækjabúnaðinn en nýlegar bætur hafa verið gerðar sem gera þessa aðferð 

árangursríkari og sveigjanlegri (Sanopoulus & Karabelas, 1997).  

5.7. Catalytic  Oxidation of H2S 
Oxun á brennisteinsvetni með hvata er beitt á gufu eftir að hún kemur út úr túrbínunni 

og hvarfast í brennisteinsdíoxíð. Járnoxíð (Fe2O3) er notað sem hvati. Afgangurinn af 
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brennisteinsvetni hvarfast svo við brennisteinsdíoxíð í gasfasa-Claus hvarfi þar sem 

það oxast í fastann brennistein. Þessi aðferð var þróuð fyrir koldíoxíðrík gasútstreymi 

og dælt niður í olíulindir. Aðferðin er því ekki hentug í jarðvarmavinnslu eins og er, 

en með frekari þróun og einföldun væri hægt að nota hana þar (Sanopoulus & 

Karabelas, 1997). 

5.8. H2O2 /Iron Chelate Ferli 
Hér er brennisteinsvetni í þéttivatnið oxað með hvata við vetnisperoxíð (H2O2) í sulföt 

og þíósúlföt. Járn er notað sem hvatar. Aðferðin er lítið eða ekkert notuð í dag en var 

töluvert notuð áður fyrr (Sanopoulus & Karabelas, 1997). Hún hefur meðal annars 

verið notuð í orkuverum á Geyser svæðinu í Californiu (Pacific Gas and Electric 

Company. 1998).  

5.9. Steam stripping 
Þetta er nýleg aðferð þar sem þéttivatnið mætir gufu andstreymis í þvottaturni 

„stripping column“. Hún hreinsar aðeins brennisteinsvetni í þéttivatni en ekki óþéttaða 

afgasið eins og aðferðin að ofan. Þess vegna þarf að nota annað ferli til að hreinsa 

óþéttaða afgasið á þessar tvær síðastnefndu aðferðir (Sanopoulus & Karabelas, 1997). 

Hún hefur verið meðal annars notuð í orkuverum á Geyser svæðinu í Californiu 

(Pacific Gas and Electric Company. 1998). 

5.10. Burner-scrubber 
Þess aðferð er þannig að afgasið með brennisteinsvetni er brennt og myndar 

brennisteinsdíoxíð. Síðan er brennisteinsdíoxíð hreinsað með þéttivatninu sem þýðir 

að brennisteinsvetni er hreinsað bæði úr afgasinu og þéttivatninu í sama vettvangi. 

Aðferðin er hentug þegar ammoníak (NH3) er mikið í gufunni sem er ekki raunin á 

Hellisheiði. Hér breytist brennisteinsvetnið að lokum í leysanleg þíósúlföt 

(Sanopoulus & Karabelas, 1997). Aðferðin hefur meðal annars verið notuð í 

orkuverum á Geyser svæðinu í Californiu (Pacific Gas and Electric Company. 1998). 

5.11. BIOX 
BIOX ferli er þegar afgasið er þjappað og blandað við þéttivatn áður en það fer í 

kæliturninn. Með því að nota BIOX sem hvata er brennisteinsvetninu breytt í 

brennisteinssýru (H2SO4). Þetta er ekki dýrt í framkvæmd, lofar góðu og er 

sveigjanleg en ekki komin mikil reynsla á ferlið (Sanopoulus & Karabelas, 1997). 
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5.12. Claus Ferli 
Þessi aðferð var fundin upp árið 1883 af Carl Friedrich Claus sem var breskur 

efnafræðingur. Aðferðin var síðan verið þróuð og endurbætt af þýska efnafyrirtækinu 

IG Farben. (Goar, 1986) 

Þetta er ein mikilvægasta aðferðin til að búa til brennistein í föstu formi úr 

brennisteinsvetni í gasfasa. Í heildina er efnaformúlan eftirfarandi: 

2 H2S + O2 → S2 + 2 H2O 

Formúlan skiptist í fleiri þætti sem ekki skipta máli í þessu samhengi. 

Ferlið á sér stað í þermur þrepum sem leysa út brennisteininn betur og betur og í lokin 

er um 99,5% af brennisteinsvetninu orðið að brennistein (S2) í bestu tilfellum. 

(Puchyr, 1996) 

Útblástur mengaður af brennisteinsvetni er brenndur í ofni í hitastigi sem er hærra en 

850°C og fer þaðan í eimsvala sem skilar af sér 2/3 af brennisteinsvetninu í 

brennistein. Gasið er síðan hitað aftur í yfir 300°C og aftur í eimsvala sem skilar af sér 

brennisteini. Hitað er í annað sinn í 225°C og afgasið fer aftur í eimsvala sem skilar 

aftur af sér brennisteini. Í þriðja og síðasta sinn er hitað í 200°C og aftur fer afgasið í 

eimsvala sem skilar af sér brennisteini. Samtals þrjú þrep. Að lokum er afgasið 

hreinsað af öðrum efnum sem koma með gufunni. Þessi aðferð er tíl í nokkrum 

afbrigðum en algengasta aðerðin er nefnist Claus – Selectox er öðruvísi að því leyti að 

hitinn við brennsluna fremst í ferlinu er lækkaður og hvatar eru notaðir í staðinn til að 

flýta hvarfinu. Þannig fæst betri nýting og auk þess verður til minna magn af 

hliðarefnum við brunann. Með Claus aðferðinni fæst mjög hreinn og gulur 

brennisteinn sem fæst meira verð fyrir en með öðrum aðferðum (Líndal, 1989). Í 

skýrslu verkfræðistofu Baldurs Líndal frá 1989 er mælt með Claus – Selctox 

aðferðinni og afurðin sögð arðbær söluvara. Verð á brennisteini í dag er um 1000 

dollarar á tonn sem er hækkun á verði síðan ofangreind skýrsla var gerð. Þess má geta 

að sveiflur í verði á brennisteini eru miklar. Stofnkostnaður er þó nokkur þar sem það 

þarf að byggja verksmiðjuhús og geymslu. Tækin eru líka dýr. 
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5.13. Niðurdæling 
Eldri tilraunir við niðurdælingu fela í sér að gasinu er dælt niður í jörðina undir 

miklum þrýstingi þannig að það verði að vökva. Þá er talað um s.k. súperkrítískt gas. 

Ekki er vitað til þess að þessar tilraunir hafi gengið vel. Orkuveita Reykjavíkur hóf að 

dæla niður brennisteinsvetni í borholu á Hellisheiði 2011.Verkefnið sem Orkuveita 

Reykjavíkur er að vinna að nefnist SulFix. Þá er afgasinu úr túrbínunni þjappað 

saman, brennisteinsvetnið er skilið frá í skiljustöð og síðan er það leyst upp í vatni 

áður en því er dælt niður í ónotaða borholu þar sem ætlunin er að það hvarfist við 

bergið í undirdjúpunum. Fræðilegar útreikningar hafa sýnt að magn brennisteinsvetnis 

í háhitavatninu eykst með hækkandi hitastigi en virðist stjórnast af dúum sem myndast 

úr steinefnum í berginu flestir punktar eru nálægt jafnvægislínum pýrít og pyrrhotite, 

prehnite og epidote eða pýrít, pyrrhotite og magnetite steinefnadúa. brennisteinsvetnið 

er í jafnvægi við þessa dúa í um 250°C þannig að leysnin er í kringum það hitastig. 

Samkvæmt því er upplagt hitastig fyrir bindingu fyrir neðan 230°C. Það sem þarf að 

huga að er að stilla á rétt hitastig og rétta efnasamsetningu bergsins og rétt flæði þá 

gerast hlutirnir af sjálfu sér. Aðferðina þarf að rannsaka betur þar sem margir 

óvissuþættir eru til staðar. Þetta er ekki kostnaðarsöm aðferð og er umhverfisvæn þar 

sem engin aukaefni eru notuð sem þarf að losna við. Aðferðin er því upplögð til að 

losna við brennisteinsvetnið ef það binst í berginu. Ef þessi tilraun tekst vel er ætlunin 

að dæla niður mestu af því brennisteinsvetni sem til fellur í Hellisheiðarvirkjun og í 

öðrum virkjunum orkuveitu Reykjavíkur í framtíðinni. (Ingvi Gunnarsson o.fl., 2011).  

Samkvæmt nýjustu fréttum frá Orkuveitu Reykjavíkur þá hófst niðurdæling í þessu 

verkefni í byrjun desember 2011 og var þá dælt niður um 2 tonnum af 

brennisteinsvetni í sex daga samtals. Dæling hófst aftur í mars og var þá dælt niður í 

nokkra daga. Vegna raka í gasi þurfti að stöðva tilraunina og er verið að vinna að 

úrbótum á því(Hólmfríður Sigurðardóttir munnleg heimild, 12. apríl 2012).  

Svipaðar niðurdælingatilraunir eru í gangi samhliða SulFix sem fela í sér að láta 

koltvísýring falla út í basalti. Það verkefni gengur undir nafninu CarbFix og er unnið í 

samvinnu Orkuveitu Reykjavíkur við fjölda vísindamanna frá ýmsum 

háskólum(CarbFix, e.d.). 
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5.14. Gifsframleiðsla 
Gifs finnst í náttúrunni  í miklu magni sem má meðal annars finna á hafsbotni. Gifs 

hefur efnaformúluna CaSO4∙2H2O. Hægt er að framleiða gifs úr brennisteinsvetni. Þá 

fæst hreinna gifs en náttúrulegt gifs eða um 95 – 98%. Einnig er vinsælt að framleiða 

gifs úr útblæstri kolaorkuvera með því að hreinsa brennisteinsdíoxíð úr útblæstri og 

oxa í vatni í SO3. Síðan er það afoxað og blandað við kalkupplausn. Þá myndast 

milliefnið kalsíumsúlfíð. Þá er það loftað og við það myndast kalsíumsúlfat. Þá verða 

til gifskristallar sem stækka og eru notaðir í plötur sem eru pressaðar með pappa sitt 

hvorum megin. Síðan eru plöturnar þurrkaðar og skornar í staðlaðar stærðir 

(Slippfélagið Málningarverksmiðja, 2012). Upplagt er að nota jarðhita við 

framleiðsluna þar sem það þarf að láta vatnið gufa upp úr plötunum. Við 

gifsframleiðslu þarf kalsíum. Það kemur úr kalksteini sem finnst ekki á Íslandi, eða úr 

skeljasandi sem er aftur á móti hægt að fá á Íslandi. 

Einnig er hægt að búa til gifs með brennisteinssýru og kalkstein sem hráefni:  

CaCO3+ H2SO4  CaSO4∙H2O 

Brennisteinssýru er auðveldlega hægt að búa til úr brennisteinsvetni. 

5.15. Haldor Topsöe - WBA 
Þetta er aðferð sem býr til brennisteinssýru. Heildarhvarfið er eftirfarandi. 

H2S + 2 O2  H2SO4 

Brennisteinsvetni er fyrst brennt sem oxar það í brennisteinsdíoxið. 

H2S + 3/2 O2  SO2 + H2O 

 Því er næst breytt í SO3 með hvötum  

SO2 + ½ O2  SO3 

svo er það kælt og látið hvarfast við vatn. 

SO3(g) + H2O(g)  H2SO4(l) (Kristín Vala Matthíasdóttir, 2006). 

5.16. Lífræn /THIOPAQ 
 Brennisteinn er hreinsaður úr gasinu með basísku gagnstreymisflæði   
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H2S(g) + OH
-
  HS

-
(l) + H2O.   

Súlfíðið er síðan oxað í brennistein með Thiobacillus örverum: 

HS
-
  + ½ O2  S0

 + OH. (Kristín Vala Matthíasdóttir, 2006). 

Þessi bruni gefur mikinn hita sem væri hægt að nota í heitavatsvinnslu. 

5.17. LO-CAT (vothreinsun) 
Felur í sér skolun með léttbasíska lausn og er síðan oxað í fastann brennistein með því 

að taka rafeind af járnjóninni:  

Fe
3+

 í Fe
2+

  HS
-
 + 2Fe

3+
  S

0
solid + 2Fe

2+
 + H

+
 

(Kristín Vala Matthíasdóttir, 2006). 

5.18. Aðferðir á Ítalíu og í Kaliforníu 
Í Bandaríkjunum og á Ítalíu er hreinsum á brennisteinsvetni skylda samkvæmt lögum. 

Á Ítalíu er einnig skylda að hreinsa kvikasilfur (Einar Tjörvi Elíasson o.fl. 2008. 

Kvikasilfur er eitt af snefilefnunum í útblæstrinum sem safnast upp með tíma. 

Á Geyser svæðinu í Kaliforníu hafa verið notaðar ýmsar aðferðir til að eyða 

brennisteinsvetni. Þær eru flestar frekar sóðalegar vegna aukaefna sem verða 

til.Strangar reglur um losun í gangi á þessum stöðum. Algengustu aðferðirnar þar eru 

svokallað LO-CAT og Stretford (Kagel, 2007). Í dag er samt mest notast við Stretford 

tækni (Management and sustainability, e.d.).  Þessar aðferðir hafa báðar þann ókost að 

afurðin úr þeim er brennisteinn (Kagel, 2007) og þær eru dýrar og flóknar. Þær eru því 

ekki notaðar annarsstaðar en á Geyser svæðinu (Einar Tjörvi Elíasson o.fl. 2008). 

Í Larderello á Ítalíu er notast við AMIS® tækni en á henni er tiltölulega nýlegt 

einkaleyfi. Með henni er kvikasilfur og brennisteinsvetni fjarlægt úr gasútblæstrinum. 

Þar er brennisteinsvetnið oxað með hvötum í brennisteinsdíoxíð sem er síðan leyst 

upp með jarðhitavatni sem hefur verið þéttað úr gufu í kæliturninum. Hvarfið 

(H2S+3/2 O2 ⇒ SO2 + H2O) er útvermið og hitinn notaður í kvikasilfurshreinsunina. 

Jarðhitavatnið inniheldur yfirleitt leysanlegar sameindir, sérstaklega ammoníak sem 

hlutleysa súrt gas eins og brennisdíoxíð (SO2). Árangurinn fer eftir því hvað hlutfallið 

er á milli ammoníaks og brennisteinsvetnis en ef nóg er af ammoníaki er árangurinn 
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nálægt 100%. Ef ekki er nóg af ammoníaki er hægt að bæta því út í vatnið eða 

natríumhýdroxíð (NaOH). Hvarfið úr þessari hreinsun gefur af sér leysanleg súlföt, 

þíósúlföt eða þíósúlfít. Vatnið úr hreinsuninni fer svo aftur í jarðhitavatnið í 

kæliturninum (Baldacci o.fl., 2005). Þennan búnað er búið að setja upp í flestum 

virkjunum á Larderello svæðinu með góðum árangri á síðustu 10 árum. 
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6. Umræða og niðurstöður 
 

 

Athygli vekur hversu seint reglugerð 514/2010 um leyfilegan styrk brennisteinsvetnis 

í andrúmslofti var sett á hér á landi miðað við önnur jarðhitalönd. Ástæðan er líklega 

sú að hingað til hefur brennisteinsvetni ekki valdið neinum áhyggjum og það hefur 

ekki valdið neinum teljandi vandræðum hér á landi vegna þess að það oxast ekki í 

brennisteinsdíoxíð. Vinnuverndarmörkin hafa dugað þangað til að Hellisheiðarvirkjun 

fór að blása út brennisteinsvetni og valda lyktarmengun rétt við höfuðborgarsvæðið. 

Loftgæðamælingar sýna að styrkur brennisteinsvetnis er ekki mjög hár með tilliti til 

heilsuverndarmarka í reglugerð 514/2010. Styrkurinn fer þó nokkrum sinnum yfir 

lyktarmörkin og brennisteinsvetni veldur tjóni á raftækjum og tæringu á málmum. 

Styrkur brennisteinsvetnis fer sjaldan eða aldrei yfir heilsuverndarmörk í þéttbýli en er 

þó yfir lyktarmörkum á sumum dögum. Í Hveragerði hefur styrkurinn farið einu sinni 

yfir loftgæðamörkin árið 2011 og var það 16. og 17. desember. Hellisheiðarvirkjun  

stækkaði  í raforkuframleiðslu í 303 MW þann 1. október 2011. Við það kom örlítið 

skot upp á við á línuritum nema á mæli inná virkjanasvæðinu á Hellisheiði, ekki er um 

neinn afgerandi mun að ræða og óvíst er hvort að það sé sérstaklega út af stækkuninni 

eða ekki. Vindáttin hefur mikil áhrif á niðurstöður í mælunum. Við sérstök 

veðurskilyrði þegar vindur stendur að austan frá virkjunum á Hengilsvæðinu geta 

komið toppar í styrk brennisteinsvetnis á mælum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta skýrist 

af því að útblástursstrókurinn kemur beint á mælinn. Þetta gerist yfirleitt ekki nema í 

mjög skamma stund og hefur því ekki teljandi áhrif á sólarhringsmeðaltalið. Styrkur 

brennisteinsvetnis í andrúmslofti sem mælist í mælum á Hellisheiði er sláandi hár og 

fer langt yfir heilsuverndarmörk. Það skýrist af því að hann er innan iðnaðarsvæðis og 

þar gilda ekki sömu ákvæði reglugerðar nr. 514/2010 um styrk brennisteinsvetnis. 

Samkvæmt vinnuverndarmörkum Vinnueftirlits Ríkisins er leyfilegt að styrkur fari í 

10 ppm eða 15.000 μg/m
3
 inni á iðnaðarsvæðinu á dagsmeðaltali. Lítið er vitað hver 

skaðsemisáhrif brennisteinsvetnis á menn og dýr er í þeim styrk sem mælist í dag til 

lengri tíma litið. Skemmdir á mosa og annan gróður af völdum brennisteinsvetnis 
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hefur ekki verið sannað en varpað hefur verið fram getgátum um það. Í nágrenni 

virkjana eru gróðurskemmdir frekar af völdum rofs vegna slæms veðurs og rasks eftir 

framkvæmdir samkvæmt skýrslu Dr. Árna Bragasonar jurtaerfðafræðings og Evu 

Yngvadóttur efnaverkfræðings um rannsóknir á mosa við Hellisheiðarvirkjun. Mikil 

úrkoma er á virkjunarsvæðinu og má búast við að brennisteinsvetnið þvoist tiltölulega 

fljótt úr lofti þegar úrkomu gætir. Með tilliti til forsendna hér að ofan er óásættanlegt 

að brennisteinsvetni blási út í andrúmsloftið svo stutt frá byggð. Það er því 

nauðsynlegt að eyða brennisteinsvetni frá jarðvarmavirkjunum á Hellisheiði en það 

þarf ekki endilega að eyða því alveg. 

Af öllum aðferðum til að eyða brennisteinsvetni sem hér hafa verið taldar eru Claus – 

Selectox og niðurdælingaraðferðin taldar álitlegastar. Skýrsla Sanopoulus & 

Karabelas, (1997) segir að ef litið er á allar þessar aðferðir er BIOX ferlið og 

niðurdælingin hagkvæmustu aðferðirnar til lengri tíma litið. Þær hafa lítinn 

fjárfestingarkostnað, þurfa ekki mikinn mannafla og viðhaldskostnaður er lítill. Claus 

– Selectoux aðferðin hafði áður verið valin álitleg leið þegar þessi mál voru skoðuð  

fyrir Nesjavallavirkjun á sínum tíma(Baldur Líndal o.fl., 1989) ( Baldur Líndal 

o.fl.,1993). Ef niðurdælingin tekst eins og til er ætlast mun það vera  mjög hagkvæm 

leið til að eyða brennisteinsvetni. Því er skilað aftur niður í berglögin í iðrum jarðar 

þaðan sem það kemur. Ef markaðsverð á brennisteini verður hagstætt er hagkvæmara 

að nota Claus aðferðina þar sem það skapar atvinnu og gæti skilað hagnaði. Verð á 

brennisteini hefur hækkað á mörkuðum á undanförnum árum og er álitlegt að gera 

hagkvæmnisathugun á því að framleiða brennistein. Samt ber að hafa í huga að engin 

markaður er fyrir brennistein hér á landi. Annarsstaðar þar sem er olíu og gasiðnaður 

fer fram er mikið framboð á brennisteini. Það er líka þungt í flutningum. Því er eins 

líklegt að við verðum ekki samkeppnishæf hér á landi. Claus og BIOX aðferðir hafa 

líka þann ókost að við myndum sitja uppi með mikið magn brennisteins eða 

brennisteinssýru sem við þyrftum sennilega að farga vegna þess að það er enginn 

markaður innanlands fyrir þessar afurðir. Gríðarlegt magn brennisteins fellur til í olíu 

og gasiðnaðnum sem er miklu nær iðnaði sem notar brennistein. Urðun á brennistein 

skapar umhverfisvandamál og með því að fara í svona hreinsunaraðferðir er bara verið 

að færa til vandamálið. Farmleiðslan yrði því aldrei arðbær (Ingvi Gunnarsson 

munnleg heimild, 18. apríl 2012). Samkvæmt skýrslu Baldurs Líndal (1993) var gerð 



28 

 

hagkvæmnisathugun sem leiddi í ljós að framleiðsla og sala á brennisteini með Claus 

aðferð myndi draga úr rekstrarkostnaði og í besta falli skila hagnaði. Þessi athugun er 

líklega enn í gildi í meginatriðum. Verð á brennisteini hefur hækkað á mörkuðum 

síðan skýrslurnar voru gerðar og gæti það haft áhrif. 

 Gifsplötuframleiðsla er annað sem mætti gera hagkvæmnisathugun á en líklegt er að 

það væri hagkvæmt að framleiða það fyrir markað hér heima á Íslandi frekar en að 

flytja það inn. Í gifs þarf að vísu að nota kalsíum úr kalkstein samkvæmt 

efnaformúlunni (CaSO4*nH2O). Kalk er ekki er til staðar hér á landi nema kannski í 

skeljasandi ef hann dugar (Ingvi Gunnarsson munnleg heimild, 18. apríl 2012). Að 

minnsta kosti mætti athuga hvort að framleiðsla á gifsplötum eða brennistein muni 

draga úr kostnaði við eyðingu.   

Brennisteinssýra er einnig vara sem er ekki mikil eftirspurn eftir. En það þarf lítið til 

hér á landi til að búa til markað fyrir hana því brennisteinssýra er notuð í allskyns 

iðnaði. Brennisteinssýra er meðal annars notuð í málmgrýtisvinnslu, efnasmíðar, 

olíuvinnslu og áburðaframleiðslu. Brennisteinssýru er auðvelt að framleiða með 

Haldor Topsöe aðferð sem er mjög einföld og ódýr. 

Af þeim aðferðum sem hafa komið fram í kafla 5 og þeim niðurstöðum sem ég hef 

komist að hér tel ég að besta leiðin til að losna við brennisteinsvetni sé fyrst og fremst 

niðurdælingin. Með henni er brennisteinsvetni algjörlega fjarlægt úr útblæstri og lítinn 

mannafla þarf í þessa aðferð þegar hún er fullþróuð og komin í gagnið. Hér yrði um 

nýja þekkingu að ræða, þróuð hér að miklu leyti, sem hugsanlega væri hægt að selja til 

annarra landa. Það hefur verið dælt niður gasi á mörgum stöðum í heiminum og ekki 

gefist sérlega vel. Það væri því mjög heppileg niðurstaða fyrir Orkuveitu Reykjavíkur 

ef SulFix tilraunin heppnast því þá er brennisteinsvetninu fargað á ódýrari máta. 

Kostnaðaráætlun liggur ekki fyrir því að það eru mjög margar óvissur ennþá í 

tilrauninni. Sú stærsta er það hversu nálægt niðurdælingarholunni súlfíðið fellur út og 

þar með hvort þurfi að reikna með því að þurfa að bora nýjar holur með reglulegu 

millibili. Ef svo er verður rekstarkostnaður hár. 

Aðrar aðferðir eru mun kostnaðarsamari vegna efnakostnaðar, tækjakostnaðar, 

kostnaðar við mannafla. 
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Umræðu vantar í þjóðfélaginu um hvað við viljum gera með virkjanir og hversu langt 

á að ganga á auðlindina. Er fólk tilbúið að fórna umhverfisgæðum fyrir þessi 

veraldlegu gæði sem er að fá rafmagn og heitt vatn? Allri þróun fylgir einhver skaði 

sem þarf þó að lágmarka. Þá þarf  að velta fyrir sér hvort við viljum hafa mengun og 

virkjanir í okkar bakgarði. Þegar við finnum fiskifýlu þá tölum við um peningalykt. 

Gildir ekki sama um brennisteinsfýluna? Raforkuframleiðsla skapar verðmæti fyrir 

þjóðarbúið alveg eins og fiskurinn og gæti skapað enn meiri verðmæti ef menn vilja 

það. Á að slökkva á rafmagninu og loka á heita vatnið eða sættum við okkur við 

lyktina? Erum við tilbúin að borga hærra verð fyrir að losna við lyktina? Um þetta 

vantar málefnalega umræðu í þjóðfélaginu milli almennings, hagfræðinga, stjórnvalda, 

umhverfissinna og vísindamanna þar sem við þurfum að koma okkur saman um hvað 

við viljum gera og hvað við þurfum að gera. 

Eins og fram kemur að ofan þá er athyglisvert að stjórnvöld skuli ekki hafa sett á 

reglugerð um leyfilegan styrk brennisteinsvetnis fyrr. Orkufyrirtækin voru lengi 

opinber fyrirtæki og eru reyndar enn í eigu hins opinbera. Orkufyrirtækin hafa lengi 

haft frjálsar hendur í skjóli stjórnvalda. Í Bandaríkjunum eru orkufyrirtækin 

einkafyrirtæki og þar hafa reglurnar verið miklu strangari lengi. Í skýrslu Baldurs 

Líndal o.fl.,(1993) um förgun brennisteinsvetnis var niðurstaðan sú að förgun með 

Claus aðferðinni og sala á brennistein myndi vega upp á móti kostnaði og í besta falli 

skila hagnaði. Á þeim tíma var þetta ekki talið álitlegt þar sem það skilaði líklega ekki 

hagnaði. Þá var litið á brennisteinsvetni sem hráefni fyrir söluvöru en ekki sem 

umhverfisvandamál. Mest var hugsað um hagnað en lítið var hugsað um 

umhverfissjónarmiðið. Svona var viðhorfið hjá stjórnvöldum til brennisteinsvetnis og 

annarra umhverfismála í sambandi við jarðvarmavinnslu. Þegar Bláa lónið myndaðist 

á sínum tíma var það ekki álitið vandamál, en það hefði þótt meiri háttar 

umhverfisslys í dag. Engar háværar kröfur komu fram um mengunarmörk þar til 

Hellisheiðarvirkjun fór að blása út 13000 tonnum á ári rétt við höfuðborgina með 

tilheyrandi afleiðingum. Það er líklega þess vegna sem við íslendingar höfum náð 

svona langt í jarðvarmavinnslu. 
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