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Útdráttur 

Sýnum af jarðhitavatni var safnað úr Vaðmálahver á Flúðum og úr borholu á Spóastöðum í 

Bláskógabyggð á Suðurlandi í tíu skipti á þriggja mánaða tímabili og þau efnagreind með 

tilliti til aðalefna (pH, CO2, B, SiO2, Na, K, Ca, Mg, Fe, Al, F, Cl, H2S og SO4). Tilgangur 

verkefnisins var að leggja mat á breytileika efnasamsetningar jarðhitavatns með tíma.  Styrkur 

SiO2 í vatninu var hæstur en önnur efni sem mældust í nokkrum styrk voru Na, CO2, SO4 og 

Cl. Styrkur efna var svipaður í Vaðmálahver og á Spóastöðum en þó var greinanlegur munur í 

flestum tilfellum. Styrkur flestra efna sveiflaðist lítið yfir tímabilið.  Önnur efni þ.m.t. Ca, 

Mg, CO2, SO4 og H2S sýndu nokkurn breytileika yfir rannsóknar-tímabilið sem ekki var hægt 

að skýra með skekkjum og óvissu í efnagreiningum.  Af þessu má draga þá ályktun að 

efnasamsetning lághitavatns er ekki stöðug yfir nokkurra vikna tímabil. Þeir þættir sem hafa 

áhrif á efnasamsetningu jarðhitavatnsins eru jafnvægi við algengar ummyndunarsteindir eins 

karbónöt, leir og seólíta. Aðrir þættir sem geta einnig skipt máli eru blöndun, kæling, oxun, 

ásog efna á yfirborð steinda og samspil hitakærra örvera og jarðhitavatnsins. 

Abstract 

Samples of geothermal waters from Vadmálahver at Fludir and from a well at Spóastaðir in 

Bláskógabyggð were collected over a period of three months and analysed for major elements 

(pH, CO2, B, SiO2, Na, K, Ca, Mg, Fe, Al, F, Cl, H2S and SO4). The purpose of the study was 

to get insight into time variation in chemical composition of low-temperature geothermal 

water. Silica was the most abundant dissolved element in the water followed by Na, CO2, SO4 

and Cl. The range of chemical composition between waters from Vadmálahver and Spóastadir 

was similar, yet a clear difference was observed. Many elements show limited concentration 

variations with time whereas others including Ca, Mg, CO2, SO4 and H2S fluctuated 

somewhat. Based on these observations it can be concluded that the chemical composition of 

low-temperature geothermal waters in Iceland may vary as a function of time. The processes 

that influence the water composition include equilibrium between secondary minerals and the 

water, mixing, cooling, oxidation, sorption and water-microbiological interaction.   
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1 Inngangur 

1.1 Jarðhiti á Íslandi og nýting lághita 

Í dag er jarðvarmaorka um 0,3% af árlegri hnattrænni orkunotkun. Færa má fyrir því rök að 

þessi tegund af orkunotkun muni fara vaxandi á næstu áratugum. Því er afar mikilvægt að 

þekkja vel jarðfræði, eðlisfræði og efnafræði sem tengjast jarðvarmaorku (Arnórsson, 

Axelsson, & Sæmundsson, 2008). 

Jarðhitasvæðum á Íslandi er gjarnan skipt í lághita- og háhitasvæði (Böðvarsson, 1961). Í 

lághitasvæðum er hitastigullinn <150°C í efstu 1000 metrunum, en >200°C í efstu 1000 

metrunum á háhitasvæðum (Arnórsson, 1995b; Friðleifsson, 1979). Háhitasvæði liggja innan 

virka gosbeltisins en lághitasvæðin til hliðar (mynd 1). Lághitasvæðin sem mælast með hæsta 

hitastigulinn eru staðsett beggja vegna virka gosbeltisins á suðvesturlandi (Arnórsson, 1995b; 

Arnórsson o.fl., 2008; Arnórsson & Gíslason, 1990). Nokkur háhitasvæði eru staðsett nálægt 

jöðrum gosbeltanna og eru líklega að reka út af gosbeltunum t.d. Grímsnes, Geysir og 

Hveragerði (Arnórsson, 1995b; Arnórsson o.fl., 2008). Megnið af háhitakerfunum eru tengd 

virkum eldstöðvum, þ.e. varmagjafinn er kvika, grunnt í skorpunni og leku bergi. Megnið af 

lághitakerfunum eru hins vegar tengd ungum, virkum sprungum og misgengjum í berginu. Á 

Íslandi eru  níu háhitakerfi sem borað hefur verið í til rannsókna eða vinnslu og eru þau öll 

hitavatnskerfi (Arnórsson o.fl., 2008).  

Lághitasvæði eru ekki jafn vel afmörkuð landfræðilega séð og háhitasvæði (Arnórsson, 

1995b; Einarsson, 1991). Stundum er jarðhitavirknin afmörkuð við staka uppsprettu en 

stundum af mörgum uppsprettum (Arnórsson, 1995b). Aflmestu lághitasvæðin hér á landi eru 

öll á Suður- og Vesturlandi og eru þau flest nálægt vestara gosbeltinu, sem hefur verið virkt 

síðustu 7 milljón árin (mynd 2). Á þessum svæðum er mikið vatnsrennsli í hverum og hiti 

þeirra er hár. Þetta má rekja til hitastigulsins sem er mjög hár á þessu svæði (Arnórsson & 

Gíslason, 1990). Almennt minnkar hiti kerfanna með aukinni fjarlægð frá gosbeltunum, en 

það passar við hitastigul svæðanna (Arnórsson, 1975).  

Upphitun húsa er mikilvægasta notkun á jarðvarma á Íslandi (Arnórsson o.fl., 2008; Pálmason 

o.fl., 1978) en einnig er jarðvarminn mikið notaður til gróðurhúsaræktunar (Pálmason o.fl., 

1978), en mikið er um þá starfsemi á því svæði sem þessi rannsókn fór fram á. Ísland hefur 

ekki aðrar neðanjarðarorkuauðlindir en jarðvarma og hefur hann verið gríðarlega mikilvægur 

fyrir Ísland. Nýting heitra uppspretta á lághitasvæðum hefur leitt til myndana bæjarfélaga þar 

sem áður voru sveitabæir. Fyrir 1990 var megináhersla lögð á beina nýtingu jarðvarma til 

hitunar húsa. Á síðasta áratug hefur verið aukning á notkun  jarðgufu til orkuframleiðslu. 

Aukning varð á nýtingu jarðvarmaorku til þess að knýja álver á árunum 2005-2008 

(Arnórsson o.fl., 2008). 

 



2 

 

Mynd 1. Dreifing jarðhitasvæða (háhita- og lághitasvæða) á Íslandi. Stóru punktarnir sýna háhitasvæði 

en litlu punktarnir lághitasvæði. Dökkgráu fletirnir sýna yngsta bergið en ljósu það elsta 

(Kristbjörnsdóttir og Rafnsson, 2012). 

Lághitavatn er nýtt úr brunnum sem grafnir eru í jörðu og pumpur notaðar til þess að dæla 

upp vatninu (Pálmason o.fl., 1978). Minna en 5% vatnsins er nýtt úr heitum uppsprettum. 

Með nokkrum undantekningum er lítið um uppleyst efni, og er vatnið hvorki eyðandi né 

myndar útfellingar. Af þessum sökum má nýta vatnið beint úr holunni í ofnakerfi húsa og 

gróðurhúsa. Þetta er ekki hægt með vatn á háhitasvæðum þar sem það inniheldur H2S, Al, 

ýmis snefilefni og ókristallaðan kísil sem fellur út og skemmir leiðslur og pumpur. Hitun á 

fersku vatni í varmaskiptum krefst hita frá háhitavatni og gufu (Arnórsson o.fl., 2008). 

Notkun á lághitavarma hefur lítil áhrif á umhverfið og náttúruna. Þetta er þó ekki raunin með 

háhitann, en þar má sjá eyðileggingu á landslagi og jarðvegi, sjónmengun og hitamengun, en 

verst er þó efnamengunin sem berst með vatni og lofti. Til þess að minnka eyðileggingu á 

yfirborðinu nú er byrjað að bora í margar áttir frá einum og sama borpallinum. Losun á 

notuðum vökvum fer í sérstaka brunna til þess að minnka mengun. Þetta hjálpar einnig við að 

viðhalda þrýstingi í vatnsgeyminum, dregur úr niðurdrætti og eykur líftíma geymisins 

(Arnórsson o.fl., 2008). 

Með þessu má sjá að jarðvarmi Íslands er gríðarlega mikilvægur og miklir möguleikar eru 

fyrir hendi til áframhaldandi notkunar hans. Jarðvarmaorkuver menga lítið andrúmsloftið og 

spilla lítið fyrir náttúrunni. Jarðvarmi er því orkuauðlind sem rannsaka þarf betur hér á landi, 

sem og annarsstaðar, enda stór þáttur í orkunýtingu Íslendinga. Þessi rannsókn er því sem lóð 

á vogarskál þekkingar á þessu sviði. 
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1.2 Eðli jarðhitakerfa 

Jarðhiti og jarðhitavatn tengist lekt og hitagjafa.  Lekustu myndanir á Íslandi eru hraun sem 

mynduðust eftir ísöld en myndanir frá Tertíer hafa minnstu lektina (Arnórsson, 1995b; 

Sæmundsson & Friðleifsson, 1980). Mesta lektin finnst á virkum sprungusvæðum á 

gosbeltunum (Arnórsson, 1995b). Meginástæða minni lektar með hærri aldri bergs er talin 

vera jarðhitaummyndun. Jarðsjálftagögn sýna að á um 3 km dýpi eru porur og sprungur 

nánast allar fylltar af síðsteindum (Flóvenz, Georgsson, & Árnason, 1985). Sprungur sem 

myndast vegna jarðskjálfta viðhalda þó lekt bergs frá Kvarter og Tertíer (Arnórsson, 1995b). 

Hitastig í borholum í nokkrum lághitakerfum á Íslandi sýndu mun minni hita en búist var við 

þegar miðað var við hitastigul sem skoðaður var í grynnri holum í nágrenninu (Arnórsson 

o.fl., 2008). Þannig er t.d. vatn á 3000 m dýpi í Laugarnesi um 160°C en þar er hitastigullinn 

um 120°C/km (Arnórsson, Björnsson, Jóhannesson, & Gunnlaugsson, 1992; Björnsson, 

Axelsson, & Flóvenz, 1990; Pálmason, 1973) (mynd 3). Þetta bendir til þess að hringstreymi 

vatns í sprungum kæli bergið á miklu dýpi, og um leið og vatnið fær hita með því að kæla 

bergið rís það vegna minni eðlismassa og hitar upp bergið á minna dýpi og nær þannig 

jafnvægi yfir stórt dýptarbil í jarðvarmakerfinu. Þessar niðurstöður sýna að varmagjafinn í 

þessum kerfum er heitt berg nálægt botni hringrásarinnar. Hins vegar er eðlisþyngd vatns lítt 

breytileg við 0-60°C og því er hræring í jarðvarmakerfum við hitastig lægra en 60°C ekki 

talin vera eðlismassadrifin (Arnórsson, 1995b). 

Þannig geta kerfi ýmist verið hræringarkerfi eða uppstreymissvæði, þar sem eftirtalin ferli eru 

talin uppruni kerfanna (Arnórsson, 1995b; Böðvarsson, 1982). 

1. Djúpt streymi grunnvatns frá hálendum stöðum til láglendis um sprungur eða aðrar 

lekar jarðmynanir, drifið af vatnshæðarmuni. 

2. Hræring í ungum sprungum sem myndast hafa við höggun á berggrunni vegna 

spennuástands í skorpunni. 

3. Rek háhitakerfa út úr gosbeltunum samfara kólnun þeirra eftir að varmagjafinn dofnar 

og fjarar út. 

4. Við kvikuinnskot í sprungur eða lekan berggrunn sem liggur að gosbeltunum. 

Mörg lághitakerfi eru blanda tveggja eða fleiri þátta á listanum hér að ofan (Böðvarsson, 

1982). 
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Mynd 2. Yfirlit yfir staðsetningar lághitasvæða á Íslandi. Rauðu punktarnir marka lághitasvæði en gula 

svæðið sýnir berg frá síðkvarter og nútíma (Arnórsson og Gíslason, 1990). 

 

 

 

Mynd 3. Hitaferlar úr borholum á jarðhitasvæðum á Lauganesi í Eyjafirði (A), Laugalandi í Eyjafirði (B) 

og Mosfellssveit (C). Beinu línurnar sýna áætlaðan hitastigul (Sveinbjörnsdóttir og 

Arnórsson, 1998). 
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1.3. Lághita-jarðhitavatn  

Vatn á lághitasvæðum eru að jafnaði basísk (Arnórsson, 1995a; Arnórsson, Gunnlaugsson, & 

Bjarnason, 1983).  Það inniheldur nokkuð magn ýmissa efna m.a. SiO2, Na, K, Ca, CO2, SO4, 

Cl, F og H2S. Styrkur efnanna er nokkuð breytilegur og fer hann eftir uppruna vatnsins og 

hitastigi að miklu leiti.  

Kísill er mikilvægur hluti af lághitavatni. Natríum er alltaf ríkjandi katjónin en bíkarbónöt, 

klóríð og súlföt aðalanjónirnar. Hlutfallslegt magn af klóríði hækkar þá með seltu (Arnórsson, 

1995b). 

Á strandsvæðum á lághitasvæðum, sérstaklega þar sem láglendi teygir sig langt inn til 

landsins, er magn uppleystra efna í jarðhitavatninu hærra en á öðrum svæðum. Þetta hærra 

hlutfall uppleystra efna má helst sjá í auknum styrk á Cl, SO4, Na og Ca og er þetta vegna 

áhrifa frá sjó í grunnvatninu (Arnórsson, 1995b). 

Lághitavatn á Íslandi virðist vera nálægt jafnvægi við síðsteindir fyrir allar aðaltegundir í 

vatninu, fyrir utan Cl, B og SO4, við hitastig um 40-50°C (Arnórsson & Andrésdóttir, 1995; 

Arnórsson o.fl., 1983). Tvær meginástæður eru taldar vera fyrir þessu: 1. Lágt innihald 

uppleysanlegra salta í basalti og 2. hátt sýrustig. Á sýrustigsbilinu sem á sér stað í þessum 

jarðhitavötnum byggist leysni steinda, eins og ólivíns, pyroxena og líklega einnig glers, á 

sýrustigi. Leysnin eykst því með auknu pH. Af þessum ástæðum er vatn með hátt pH ekki 

undirmettað af þessum steindum og gleri (Gíslason & Arnórsson, 1993). 

Uppleystum efnum í jarðhitavatni er oft skipt í tvo flokka, hvarfgjörn og óhvarfgjörn efni. 

Óhvarfgjörnu efnin eru stundum kölluð utangarðsefni. Þau tapast ekki úr vatninu þegar þau 

hafa borist í það því þau hvarfast ekki við steindir til þess að mynda útfellingar og hvarfast 

ekki innbyrðis. Utangarðsefni má því nota sem kenniefni til að rekja uppruna jarðhitavatns, 

líkt og gengur með tvívetni (Arnórsson & Sveinbjörnsdóttir, 1998). Kenniefni eru því 

óhvarfgjarnir þættir í náttúrulegu vatni. Þegar kenniefni hafa borist í vatnið helst það þar 

óbreytt og veitir því innsýn í rennslisleiðir vatnsins (Arnórsson, 1995b). Kenniefni geta verið 

af náttúrulegum uppruna (Arnórsson, 1995b) en algengustu kenniefnin eru Cl, Br og B 

(Arnórsson, 1995b; Arnórsson & Sveinbjörnsdóttir, 1998). Klór og B hafa þónokkuð verið 

notuð hér á landi til að rannsaka uppruna jarðhitavatns (Arnórsson & Andrésdóttir, 1995). 

Jarðhitavatn á Íslandi er upphaflega komið úr sjónum eða úrkomu, eða blöndu beggja 

(Árnason, 1976; Arnórsson & Andrésdóttir, 1995; Arnórsson o.fl., 2008; Arnórsson o.fl., 

1983; Arnórsson, Sveinbjörnsdóttir, & Andrésdóttir, 1993). Það tekur grunnvatn talsvert 

meira en 10,000 ár að renna neðanjarðar frá svæðum innanlands til strandar (Arnórsson, 

1995b; Björnsson o.fl., 1990). Á svæðum með bröttu landslagi eða hátt yfir sjávarmáli, er 

vatnið nánast eingöngu regnvatn að uppruna (Arnórsson o.fl., 2008). 

1.4. Samspil vatns og bergs  

Jarðhitaummyndanir í storkubergi fela í sér steindafræðilegar breytingar, þ.e. uppleysingu á 

frumsteindum sem mynda bergið, í síðsteindir. Efni eða efnasambönd geta gengið inn í 

steindirnar og önnur geta fallið út (Arnórsson, 1995a).  

Ummyndunarsteindir sem finnast í sama sýni eru afleiðing ummyndunar á löngum tíma og 

geta því sýnt varmasögu svæðisins (Friðleifsson, 1983). Jarðhitaummyndun í mörgum 
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borholum á lághitasvæðum sýna að bergið var eitt sinn á háhitasvæðum (Arnórsson, 1995b; 

Friðleifsson, Tulinius, Tómasson, Thorsteinsson, & Hermannsson, 1985a, 1985b). Steindirnar 

gefa oft til kynna hitastig >250°C en hámarkshitastig sem mælt hefur verið á 3000 m dýpi á 

lághitasvæðum er um 160°C (Arnórsson o.fl., 1992). Af þessu má sjá að háhitakerfi þróast í 

lághitakerfi þegar þau rekur af virku gosbeltunum og þau missa samband við kviku-

hitauppsprettuna. Af þessum ástæðum er oft erfitt að greina milli há- og lághitavirkni og er til 

dæmis Hveragerði á Suðvestur Íslandi talið vera á milli þess að vera háhita- og lághitakerfi 

(Arnórsson, 1995b). Af þessu má sjá að líklegt er að núverandi háhitasvæði muni þróast út í 

lághitasvæði með reki af gosbeltunum (Arnórsson & Gíslason, 1990). 

Svæðisbundin ummyndun á bergi frá Tertíer á Íslandi lýsir oft fergingarummyndun. Hún er þá 

mynduð vegna lághitavökva og einkennist af ýmiskonar zeolítum, kalsíti, kvarsi og 

leirsteindum, eins og kalsedóni, smektíti og blönduðum lögum af smektít-klóríti (Nauhoff, 

Friðriksson, Arnórsson, & Bird, 1999; Walker, 1960). Þessar steindir koma fram sem 

sprungu- og holufyllingar en koma einnig í staðinn fyrir frumsteindir í berginu. Þetta minnkar 

þannig lekt bergsins (Arnórsson o.fl., 2008).  

Jafnvægi milli ummyndunarsteinda og jarðhitavatns er talið stjórna styrk aðalefna í 

jarðhitavatni, t.d. SiO2, Na, K, Ca, Mg, Fe og Al. Önnur efni sem oft eru nefnd utangarðsefni 

eins og B og Cl stjórnast hins vegar af uppleysingu frumbergs.  Þeir þættir sem hafa áhrif á 

efnajafnvægi milli ummyndunarsteinda og vatns eru gerð (selta) vatnsins, pH og hitastig.  Af 

þessu má draga þá ályktun að ofangreindir þættir stjórni efnastyrk uppleystra efna í 

jarðhitavatni. 

1.5. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að meta efnasamsetningu, hita og sýrustig vatns af tveimur 

stöðum á lághitasvæði á Suðurlandi, Flúðum og Spóastöðum. Markmiðin fólust í því  

 Að mæla CO2, H2S og aðalefni vatns í hverum á svæðunum tveimur  

 Að meta breytingar á efnasamsetningu, hita og sýrustigi hveranna með endurteknum 

mælingum í þrjá mánuði   

 Að bera saman Vaðmálahver á Flúðum og Spóastaði með tilliti til efnasamsetningar, 

hita og sýrustigs á þriggja mánaða tímabili.  

Áhersla var lögð á breytingar á einum ársfjórðungi og samanburð hveranna. 

Rannsókn sem þessi á að vera lóð á vogaskál aukinnar þekkingar um þessa hveri og 

lághitajarðvarma svæðisins.  
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2 Sýnasöfnun og efnagreiningar á 

jarðhitavatni 

2.1 Sýnasöfnun á jarðhitavatni 

Sýnum var safnað af tveimur stöðum á Suðurlandi á um það bil viku fresti í þrjá mánuði. Sýni 

voru tekin úr Vaðmálahver á Flúðum og úr borholu á Spóastöðum í Bláskógabyggð. 

Fjarlægðin á milli Flúða og Spóastaða er um 11 km og má sjá staðsetningu sýnatöku-staðanna 

á mynd 4. 

 

Mynd 4. Kortagerð: Ásta María Marinósdóttir, 2013. 

Sýnum var safnað fyrir efnagreiningar á pH, CO2, B, Na, K, Ca, Mg, Fe, Al, F, Cl, H2S og 

SO4. Yfirlit yfir sýnatökuaðferðir og meðhöndlun sýna má sjá í töflu 1. 

Landmælingar Íslands 
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Tafla 1. Sýnatökuaðferðir, meðhöndlun og efnagreiningaraðferðir sýna. Útreikninga fyrir samkvæmni má 

finna í kafla 1.4.4. 

Sýnum fyrir pH og CO2 efnagreiningar var dælt í gegnum kælispíral og safnað í loftþéttar og 

dökkar glerflöskur, með loftþéttum tappa (mynd 5). Þetta er gert til þess að koma í veg fyrir 

myndun loftbólu og afgösun á sýnunum við geymslu. Sýnum til efnagreininga á F, Cl og SO4 

með jónaskilju (IC) voru síuð í gegnum 0.1 µm síupappír (cellulose-acetate) í 100 ml 

plastflöskur (HDPE). Sýnin voru ekki frekar meðhöndluð. Sýnum til efnagreininga á B, Na, 

K, Ca, Mg, Fe, og Al með ICP-OES tæki voru síuð með 0.1 µm síupappír (cellulose-acetate) í 

100 ml plastflöskur (HDPE) og sýrð með 1 ml af HNO3 (Suprapur) í 100 ml sýni.  Þetta var 

gert til að koma í veg fyrir útfellingar og ásog efna á yfirborð flaskanna. Styrkur H2S í 

jarðhitavatninu var efnagreindur á sýnatökustað með Hg-títrun á ómeðhöndluðu sýni. 
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2.2 Efnagreiningaraðferðir 

2.2.1 pH og CO2-títrun 

Sýrustig sýnanna var mælt með pH glerskauti og spennumæli innan 2 daga frá sýnatöku.  pH 

rafskautið var staðlað með buffer-lausnum (4,7 og 9) og sýnin síðan mæld.   

Styrkur CO2 í sýnunum var  efnagreindur með sýru-basa títrun í framhaldi af pH mælingunni.  

Sýni, u.þ.b. 50-60 ml var vigtað í bikarglas og staðlaða pH rafskautið sett ofan í (mynd 6).  

Að því loknu var pH gildið stillt á 8,30 með sýru og/eða basa, sýnið títrað með 0,1 M HCl 

sýru niður í pH 4,50, afgasað í 15-20 mínútur og síðan baktítrað með 0,1 M NaOH basa úr pH 

4,50 í 8,3. Leiðrétta þurfti fyrir truflun vegna H2S með jöfnu sem finna má í viðauka. 

Mynd 5. Á myndunum má sjá uppsetningu og búnað til sýnatöku. Á efri myndinni má sjá 1. Silikonleiðslu úr 

hver að dælu, 2. Dælu, 3. Kælispíral, 4. Síu og 5. Sýnaflösku (Arnórsson o.fl., 2006). Neðri 

myndin vinstra megin er af dælunni og hægra megin má sjá raunmynd af uppsetningu 

tækjabúnaðar (Ásgeir Haraldsson, 2013). 
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Mynd 6. Uppsetning við sýru-basa títrun. Á myndinni má sjá segulhræru með sýnaglasi. Í sýnaglasinu er 

svo pH rafskaut og HCl dæla. 

Við pH 8,3 er um 98% af uppleystu kolefni á forminu     
 , um 1% sem uppleyst CO2 og 

um 1% sem    
  . Með því að lækka sýrustigið umbreytist bíkarbónatið  og karbónatið í CO2. 

Framlag annara basa en karbónats og bíkarbónats til títrunarinnar má svo eyða út með 

baktítrun (Arnórsson, Bjarnason, Giroud, Gunnarsson, & Stefansson, 2006). 

Allar mælingar voru framkvæmdar tvisvar sinnum og samræmi mælinga notað til að meta 

mælióvissu (tafla 1). 

Nánari lýsing á pH og CO2 mælingunum er gefin í viðauka. 

2.2.2 H2S-títrun 

H2S í jarðhitavatni var mælt með Hg-títrun. Ástæða þessa er að H2S getur bæði oxast og rokið 

úr sýninu við geymslu. Aðferðin byggist á hvarfi Hg
2+

 við S
2-

 í basískri lausn til þess að fella 

út HgS(s). Lausnin er gerð mjög basísk með því að bæta í hana 5 M NaOH. Þetta verður til 

þess að ekkert H2S tapast úr sýninu, lætur sýnið verða gult með litvísinum og lætur HgS falla 

út úr lausninni. Asetónið er sett í lausnina til þess að leysa upp litvísinn. Þegar allt súlfíð 

lausnarinnar hefur hvarfast, hvarfast Hg
2+

 við litvísi og myndar bleikt Hg-litvísis 

efnasamband. Næmi þessarar aðferðar er um 0,01 ppm fyrir 50 ml sýni. Best er þá að nota 
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sem minnst af litvísi til þess að upphaflega lausnin verði ljósgul. Þetta gefur skarpasta 

endapunktinn (Arnórsson o.fl., 2006) 

Allar mælingar voru framkvæmdar tvisvar sinnum og samræmi mælinga notað til að meta 

mælióvissu (tafla 1). 

Nánari lýsing á H2S mælingunni er gefin í viðauka. 

2.2.3 ICP-OES og jónaskilja (IC) 

Sýnum til efnagreininga á B, Na, K, Ca, Mg, Fe, og Al með ICP-OES voru síuð og sýrð á 

sýnatökustað og  síðar efnagreind með ICP-OES tæki við Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Sýnin voru stöðluð með þar til gerðum jarðhitastöðlum (Spói-05 og Sel-12). Allar mælingar 

voru framkvæmdar tvisvar sinnum og samræmi mælinga notað til að meta mælióvissu (Tafla 

1). 

Sýnum til efnagreininga á F, Cl og SO4 með jónaskilju (IC) voru síuð á sýnatökustað og  síðar 

efnagreind með IC tæki við Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands. Sýni voru stöðluð með 

skilgreindum F, Cl og SO4 staðallausnum.   

Allar mælingar með ICP-OES og IC voru framkvæmdar tvisvar sinnum og samræmi mælinga 

notað til að meta mælióvissu (Tafla 1). 

2.2.4 Samkvæmni efnagreininga 

Samkvæmni efnagreininga var metinn fyrir hvert og eitt efni út frá endurtekinni 

efnagreiningu.  Allar efnagreiningar voru framkvæmdar tvisvar sinnum.  Út frá þessum 

endurteknu mælingum var meðaltal (  )  og % mismunur (%diff) reiknað út fyrir fyrir hvert 

sýni og efni fyrir sig.   Meðaltalið var reiknað með jöfnunni: 

 

    
       

 
  

 

 og mismunur með jöfnunni  

 

       
        

  
     

 

Samkvæmni mælinga var síðan metið út frá % mismuni tiltekins efnis fyrir öll sýnin.  Það var 

gert á eftirfarandi hátt. Meðtaltal allra %diff tiltekins efnis var reiknað (         ásamt 

staðalfráviki          allra %diff tiltekins efnis.  Samkvæmni mælingar var síðan reiknað út 

frá þessum gildum,  

 

Samkvæmni =        +2       

Samræmi efnagreininga tiltekins efnis er tekin saman í töflu 1. 
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3 Efnasamsetning jarðhitavatns úr 

Vaðmálahver og á Spóastöðum og 

efnabreytingar með tíma 

Niðurstöður efnagreininganna eru gefnar í töflu 2 og myndum 7a-7f. Styrkur kísils í vatninu 

mældist  í hæstum styrk og var á bilinu 102,7-155,1 ppm.   Styrkurinn mældist mun hærri í 

Vaðmálahver en úr borholunni á Spóastöðum. Af öðrum katjónum sem mældust í háum styrk 

var Na sem lá á bilinu 85,3-88,7 ppm og var styrkurinn svipaður fyrir Vaðmálahver og 

Spóastaði. Kalíum og Ca mældust í mun minni styrk en Si og Na, Ca lá á bilinu 2,011-4,201 

ppm og K lá á bilinu 1,804-2,404 ppm.  Kalsíum mældist hærra á Spóastöðum en K var hærra 

í Vaðmálahver. Magnesíum, Fe of Al var í litlum styrk miðað við önnur mæld efni í sýnunum, 

Al var almennt <0,2 ppm og Fe og Mg <0,02 ppm.  Helstu anjónir í sýnunum voru CO2, SO4 

og Cl.  Nokkur breytileiki var milli efnanna milli staða.  Koltvísýringur lá á bilinu 32,6-41,3 

ppm og var nokkuð svipaður fyrir báða sýnatökustaðina.  Styrkur Cl var mun hærri í sýnum 

frá Spóastöðum eða á bilinu 48,17-48,79 en 25,30-26,15 ppm í jarðhitavatni úr Vaðmálahver.  

Styrkur SO4 var svipaður fyrir báða sýnatökustaði og lá á bilinu 52,4-76,0 ppm.  Bæði 

jarðhitavatnið frá Spóastöðum og úr Vaðmálahver var afoxað og innihélt nokkuð af H2S, eða 

á bilinu 0,309-1,856 ppm. 

Styrkur einstakra efna á móti sýnatökudegi er sýndur á myndum 7a-7f fyrir sýni úr 

Vaðmálahver og frá Spóastöðum. Eins og sést var nokkur breytileiki milli efna og 

sýnatökudaga. 

Breytileiki einstakra efna var borinn saman við skekkjumörk efnagreininganna (tafla 1) til að 

athuga hvort breytingarnar stafi vegna óvissu í efnagreiningum eða hvort um raunverulegar 

breytingar á efnasamsetningu vatnsins sé að ræða. 

Sum efni eins og B og Na sýndu lítinn breytileika með tíma sem var hægt að útskýra alfarið 

með óvissu í efnagreiningum.  Styrkur B og Na er því stöðugur í jarðhitavatni frá Spóastöðum 

og úr Vaðmálahver á því tímabili sem rannsókn þessi nær yfir. Allmörg efni sýndu nokkurn 

breytileika, þ.m.t. Si, K, Fe, Al, og Cl (sjá töflu 2 og myndir 7a-f). 
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Tafla 2. Yfirlit yfir niðurstöður efnagreininga úr Vaðmálahver og Spóastöðum 

Sýnanúmer Dagsetning Staður Hiti pH   °C B Si Na K Ca Mg Fe Al CO2 Cl SO4 H2S 

      °C       ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

12-RSA-St1-1 11/16/2012 Vaðmálahver 97,0 9,54 / 19,7 0,394 153,9 86,3 2,160 2,024 0,0154 0,0165 0,177 38,7 25,32 57,6 1,629 

12-RSA-St1-2 11/23/2012 Vaðmálahver 95,5 9,44 / 22,2 0,395 154,0 87,0 2,263 2,051 0,0111 0,0046 0,167 38,7 25,48 57,8 1,482 

12-RSA-St1-3 11/28/2012 Vaðmálahver 97,7 9,4 / 23,3 0,391 154,0 86,5 2,213 2,021 0,0063 0,0055 0,168 38,4 25,30 57,6 1,552 

12-RSA-St1-4 12/9/2012 Vaðmálahver 98,1 9,31 / 22,2 0,393 154,6 86,5 2,203 2,011 0,0050 0,0099 0,166 38,0 25,42 57,3 1,567 

12-RSA-St1-5 12/18/2012 Vaðmálahver 97,4 9,21 / 18,2 0,393 155,1 87,5 2,262 2,029 0,0045 0,0033 0,163 40,9 25,55 57,4 1,680 

13-RSA-St1-6 1/5/2013 Vaðmálahver 96,9 9,31 / 12,9 0,392 153,5 86,8 2,190 2,006 0,0097 0,0083 0,167 40,1 25,54 67,8 1,591 

13-RSA-St1-7 1/12/2013 Vaðmálahver 97,6 9,44 / 19,1 0,389 152,5 86,1 2,170 2,120 0,0102 0,0067 0,167 39,5 25,44 69,1 0,510 

13-RSA-St1-8 1/18/2013 Vaðmálahver 96,7 9,27 / 19,7 0,388 152,5 86,3 2,404 2,200 0,0153 0,0144 0,169 39,3 26,15 70,2 0,478 

13-RSA-St1-9 2/1/2013 Vaðmálahver 96,9 9,25 / 17,7 0,387 152,8 87,0 2,148 2,019 0,0053 0,0106 0,167 39,9 25,89 76,0 1,856 

13-RSA-St1-10 2/10/2013 Vaðmálahver 96,8 9,37 / 19,2 0,389 151,1 85,3 2,125 2,060 0,0058 0,0072 0,166 41,3 25,40 57,0 1,554 

12-RSA-St2-1 11/16/2012 Spóastaðir 76,0 9,21 / 20,0 0,289 103,2 87,3 1,830 4,124 0,0206 0,0119 0,037 32,7 48,17 52,9 1,146 

12-RSA-St2-2 11/23/2012 Spóastaðir 76,8 9,24 / 22,8 0,289 104,0 88,4 1,804 4,201 0,0111 0,0042 0,033 33,7 48,59 52,9 1,289 

12-RSA-St2-5 12/18/2012 Spóastaðir 70,8 9,14 / 19,9 0,289 103,3 88,3 1,907 4,066 0,0255 0,0113 0,038 32,6 48,64 53,2 1,574 

13-RSA-St2-6 1/5/2013 Spóastaðir 66,4 9,18 / 13,2 0,289 102,7 87,8 1,905 4,042 0,0189 0,0099 0,039 33,1 48,79 56,3 1,122 

13-RSA-St2-7 1/12/2013 Spóastaðir 70,0 9,31 / 18,5 0,290 104,5 88,3 1,993 4,147 0,0241 0,0174 0,048 33,8 48,64 52,9 0,309 

13-RSA-St2-8 1/18/2013 Spóastaðir 70,2 9,11 / 21,3 0,290 103,6 87,9 1,942 4,144 0,0181 0,0098 0,037 32,4 48,72 52,4 0,379 

13-RSA-St2-9 2/1/2013 Spóastaðir 71,9 9,34 / 14,6 0,288 104,5 88,7 1,908 4,039 0,0170 0,0101 0,041 32,3 48,30 67,0 1,547 

13-RSA-St2-10 2/10/2013 Spóastaðir 56,0 9,29 / 21,7 0,288 104,9 88,5 1,865 4,077 0,0201 0,0140 0,038 35,0 48,37 52,7 1,255 
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Mynd 7a  Breytingar á hita, sýrustigi og efnasamsetningu yfir tímabilið í 

Vaðmálahver. 
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 Mynd 7b  Breytingar á hita, sýrustigi og efnasamsetningu yfir tímabilið í 

Vaðmálahver. 
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Mynd 7c  Breytingar á hita, sýrustigi og efnasamsetningu yfir tímabilið í 

Vaðmálahver. 
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Mynd 7d  Breytingar á hita, sýrustigi og efnasamsetningu yfir tímabilið á 

Spóastöðum. 
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Mynd 7e  Breytingar á hita, sýrustigi og efnasamsetningu yfir tímabilið á 

Spóastöðum. 
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Mynd 7f  Breytingar á hita, sýrustigi og efnasamsetningu yfir tímabilið á 

Spóastöðum. 
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4 Mettunarástand steinda og dreifing 
efnasambanda í jarðhitavatni með tíma 

Styrkur aðalefna í jarðhitavatni að undanskyldum hreyfanlegum efnum eins og Cl, er stjórnað af 

jafnvægi milli vatnsins og tiltekinna ummyndunarsteinda (Arnórsson o.fl., 1983).  Ferlið felur í 

sér uppleysingu frumsteinda bergsins og útfellingu ummyndunar-steinda. Sem dæmi má taka 

uppleysingu á ólivíni (forsterít) og myndun á og myndun á kalsedón, gibbsíti og klóríti, 

5forsterít + 4gibbsít + kalsedón + 2H2O = 2 klórít 

 

eða ummyndun á ólivíni (forsterít) vegna CO2 og myndun á magnesíti og kalsedón, 

forsterít + 2CO2 + H2O = 2magnesít + kalsedón 

Efnafræði jarðhitavatnsins úr Vaðmálahver og frá Spóastöðum var skoðað út frá mettunarástandi 

frum- og ummyndunarsteinda til þess að átta sig á hvaða ferli hugsanlega stjórna styrk einstakra 

efna í vatninu. Þær steindir sem voru skoðaðar eru algengar frumsteindir basalts og 

ummyndunarsteindir sem eru algengar í lághita jarðhitakerfum á Íslandi. Þær steindir sem voru 

skoðaðar voru: ólivín, pýroxen og plagíóklas frumsteindir og karbónöt, oxíð og hýdroxíð, leir og 

seólítar. Steindir, efnasamsetning og uppleysingar-hvörf þeirra eru gefin í töflu 3. 

Mettunarástand steinda í jarðhitavatni gefur til kynna hvort steindin sé að leysast upp eða falla út. 

Mettunarástand er reiknað út frá efnasamsetningu jarðhitavatns og leysni tiltekinnar steindar. 

Reikningarnir voru gerðir með aðstoð PHREEQC forritsins (Parkhurst og Appelo, 1999).  Þeir 

byggjast á því að fyrst er dreifing efnasambanda tiltekins frumefnis reiknað (aqueous speciation), 

síðan er leysnimargfeldi (Q) fyrir tiltekna steind reiknuð og því næst er það borið saman við leysni 

steindarinnar. Sem dæmi má taka uppleysingu á ólivíni (forsterít).  Forsterít leysis upp samkvæmt 

efnahvarfinu, 

forsterít + 4H
+
 = 2Mg

2+
 + H4SiO4 

Leysnimargefeldi forsteríts má reikna út frá jöfnunni, 

Qforsterít = [Mg
2+

]
2
[H4SiO4]/[H

+
]

4
 

Þar sem [Mg
2+

] er styrkur Mg
2+ 

jónarinnar í vatninu, [H4SiO4] er styrkur H4SiO4 

efnasambandsins í vatninu og [H
+
] er styrkur H

+
 jónarinnar í vatninu. Styrkur einstakra 

efnasambanda var reiknaður út frá heildarsyrks efna í tilteknu sýni, þ.e. Mg, Si og pH (H
+
), 

með aðsoð forritsins PHREEQC. Mettunarástand steindarinnar (saturation index, SI) er síðan 

reiknað með jöfnunni, 

SIforsterít = Qforsterít/Kforsterít   

Þar sem Kforsterít er leysni forsteríts í vatnslausn við tiltekið hitastig. Mettunarástand frum- og 

síðsteinda er gefinn í Töflum 4a-b og á myndum 8a-b. 
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Frumsteindir Efnasamsetning Uppleysihvarf 

      Forsterite Mg2SiO4 Mg2SiO4+4H+ 2Mg2++H4SiO4 

Fayalite Fe2SiO4 Fe2SiO4+4H+ 2Fe2++H4SiO4 

Enstatite MgSiO3 MgSiO3+H2O+2H+ Mg2++ H4SiO4 

Diopside CaMgSiO6 CaMgSiO6+4H+ Ca2++Mg2++H4SiO4+2H2O 

Anorthite CaAl2Si2O8 CaAl2Si2O8+8H+ Ca2++2Al3++2H4SiO4 

Albite-high NaAlSi3O8 NaAlSi3O8+4H++4H2O Na++Al3++3H4SiO4 
Ummyndun   

Calsit CaCO3 CaCO3 Ca2++CO3
2- 

Siderite FeCO3 FeCO3 Fe2++ CO3
2- 

Magnesite MgCO3 MgCO Mg2++ CO3
2- 

Dolomite CaMg(CO3)2 CaMg(CO3)2 Ca2++Mg2++ 2CO3
2- 

Chalcedony SiO2 SiO2+2H2O H4SiO4 

Quartz SiO2 SiO2+2H2O H4SiO4 

Gibbsite Al(OH)3 Al(OH3)+3H2O H4AlO4+5H+ 

Goethite FeOOH FeOOH Fe3++O2-+OH- 

Kaolinite Al2Si2O5 Al2Si2O5+3H2O+2H+ 2Al3++2H4SiO4 

Smectite- 
high-Fe-Mg 

Ca0.025Na0.1K0.2Fe2+
0.5Fe3+

0.2Mg1.15Al1.

25Si3.5H2O12          
Ca0.025Na0.1K0.2Fe2+

0.5Fe3+
0.2Mg1.15Al1.25Si3.5H2O12+18H+  

0.025Ca2++0.2K++0.5Fe2++0.2Fe3++1.15Mg2++1.25Al3++H4SiO4+8H2O 

Smectite- 
lowFe-Mg 

Ca0.02Na0.15K0.2Fe2+
0.29Fe3+

0.16Mg0.9Al

1.25Si3.75H2O12 
Ca0.02Na0.15K0.2Fe2+

0.29Fe3+
0.16Mg0.9Al1.25Si3.75H2O12+3H2O+7H+  

0.02Ca2++0.15Na++0.2K++0.29Fe2++0.16Fe3++0.9Mg2++1.25Al3++3.75 H4SiO4
 

Chlinochlore Mg5Al2Si3O10(OH)8 Mg5Al2Si3O10(OH)8+2H2O+8H+ 5Mg2++2Al3++3H4SiO4+8OH- 

Mesolite Na0.676Ca0.657Al1.99Si3.01O10*2.647H

2O 
Na0.676Ca0.657Al1.99Si3.01O10*2.647H2O+16H+  

0.676Na++0.657Ca2++1.99Al3++H4SiO4+8.647H2O 

Analcime Na0.96Al0.96Si2.04O6*H2O Na0.96Al0.96Si2.04O6*2.16H2O+8H+ 0.96Na++0,96Al3++H4SiO4+4.16H2O 
Scolecite CaAl2Si3O10*3H2O CaAl2Si3O10*3H2O+2H+ Ca2++2Al3++3H4SiO4+H2O 
Stilbite Ca1.019Na0.136K0.006Al2.18Si6.82O18*7.33

H2O 
Ca1.019Na0.136K0.006Al2.18Si6.82O18*7.33H2O+32H+  

1.019Ca2++0.136Na++0.006K++2.18Al3++H4SiO4+21.33H2O 

Mordenite Ca0.289Na0.361Al0.94Si5.06O12*3.468H2O Ca0.2895Na0.361Al0.94Si5.06O12*3.468H2O+20H+ 0.2895Ca2++0.361Na++0.94Al3++H4SiO4+11.468H2O 

Tafla 3. Útfellingar- og uppleysihvörf helstu steinda. 
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Tafla 4a. Mettunarástand algengra lághita-ummyndunarsteinda 

Sýnanúmer Staðsetning Forsterite 

 

Fayalite Enstatite Diopside Anorthite Albite_high  Calcite Siderite Magnesite 

 

Dolomite Chalcedony  Quartz 

12-RSA-St1-1 Vaðmálahver -1,99 4,19 -0,34 1,96 -2,68 -0,46 0,15 -0,01 -1,71 -0,29 0,12 0,34 

12-RSA-St1-2 Vaðmálahver -2,13 3,24 -0,41 1,92 -2,73 -0,46 0,16 -0,49 -1,78 -0,34 0,13 0,35 

12-RSA-St1-3 Vaðmálahver -2,53 3,29 -0,62 1,70 -2,75 -0,52 0,15 -0,48 -2,00 -0,58 0,12 0,33 

12-RSA-St1-4 Vaðmálahver -2,85 3,92 -0,78 1,55 -2,75 -0,53 0,15 -0,17 -2,18 -0,75 0,11 0,33 

12-RSA-St1-5 Vaðmálahver -2,94 3,21 -0,82 1,48 -2,76 -0,50 0,17 -0,47 -2,17 -0,73 0,13 0,34 

13-RSA-St1-6 Vaðmálahver -2,87 2,81 -0,77 1,32 -2,66 -0,39 0,05 -0,57 -2,02 -0,70 0,16 0,38 

13-RSA-St1-7 Vaðmálahver -2,86 2,84 -0,77 1,35 -2,65 -0,42 0,07 -0,56 -2,03 -0,69 0,15 0,37 

13-RSA-St1-8 Vaðmálahver -2,58 3,73 -0,62 1,49 -2,61 -0,38 0,07 -0,10 -1,87 -0,52 0,16 0,38 

13-RSA-St1-9 Vaðmálahver -3,95 3,03 -1,30 0,59 -2,61 -0,32 -0,05 -0,35 -2,45 -1,23 0,18 0,40 

13-RSA-St1-10 Vaðmálahver -3,11 3,07 -0,90 1,33 -2,72 -0,48 0,15 -0,50 -2,20 -0,78 0,13 0,35 

12-RSA-St2-1 Spóastaðir -2,55 3,15 -0,59 1,84 -3,81 -0,95 0,36 -0,42 -1,76 -0,04 0,12 0,35 

12-RSA-St2-2 Spóastaðir -2,92 2,57 -0,78 1,67 -3,95 -1,03 0,38 -0,70 -1,95 -0,21 0,12 0,35 

12-RSA-St2-5 Spóastaðir -2,44 3,02 -0,50 1,94 -3,74 -0,75 0,35 -0,47 -1,65 0,08 0,17 0,40 

13-RSA-St2-6 Spóastaðir -3,13 2,69 -0,80 1,53 -3,63 -0,52 0,30 -0,54 -1,88 -0,17 0,23 0,47 

13-RSA-St2-7 Spóastaðir -2,52 3,36 -0,53 1,93 -3,50 -0,60 0,38 -0,29 -1,68 0,09 0,18 0,41 

13-RSA-St2-8 Spóastaðir -2,75 3,08 -0,66 1,83 -3,74 -0,75 0,38 -0,46 -1,83 -0,07 0,17 0,40 

13-RSA-St2-9 Spóastaðir -3,58 2,46 -1,05 1,06 -3,56 -0,58 0,18 -0,57 -2,05 -0,50 0,22 0,45 

13-RSA-St2-10 Spóastaðir -3,40 2,77 -0,86 1,54 -3,44 -0,06 0,35 -0,45 -1,89 -0,09 0,35 0,59 
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Sýnanúmer Staðsetning Gibbsite 

 

Goethite Kaolinite Smectite Smectite Clinochlore Mesolite 

 

Analcime Laumontite Scolecite  Stilbite Mordenite 

          High Fe-Mg Low Fe-Mg 7-A             

12-RSA-St1-1 Vaðmálahver -1,23 2,46 -0,90 3,64 2,87 2,36 3,15 -0,04 1,00 2,04 4,59 0,42 

12-RSA-St1-2 Vaðmálahver -1,25 2,00 -0,92 3,25 2,62 2,01 3,17 -0,03 1,00 2,04 4,63 0,45 

12-RSA-St1-3 Vaðmálahver -1,28 2,01 -1,01 2,93 2,34 0,87 3,05 -0,09 0,90 1,95 4,45 0,35 

12-RSA-St1-4 Vaðmálahver -1,29 2,32 -1,04 2,94 2,31 0,03 3,03 -0,10 0,88 1,93 4,42 0,33 

12-RSA-St1-5 Vaðmálahver -1,27 1,97 -0,98 2,70 2,17 -0,14 3,06 -0,07 0,91 1,95 4,49 0,39 

13-RSA-St1-6 Vaðmálahver -1,13 1,78 -0,63 2,83 2,35 0,37 3,20 0,01 1,09 2,09 4,77 0,57 

13-RSA-St1-7 Vaðmálahver -1,14 1,86 -0,67 2,81 2,32 0,35 3,17 -0,02 1,06 2,08 4,71 0,52 

13-RSA-St1-8 Vaðmálahver -1,11 2,31 -0,59 3,37 2,74 1,16 3,25 0,02 1,15 2,16 4,84 0,59 

13-RSA-St1-9 Vaðmálahver -1,01 1,89 -0,35 2,45 2,08 -2,08 3,28 0,06 1,19 2,17 4,93 0,68 

13-RSA-St1-10 Vaðmálahver -1,21 1,91 -0,85 2,63 2,14 -0,40 3,12 -0,05 0,98 2,02 4,59 0,43 

12-RSA-St2-1 Spóastaðir -1,56 2,11 -1,53 2,82 2,21 1,08 2,75 -0,39 0,40 1,52 4,28 0,12 

12-RSA-St2-2 Spóastaðir -1,64 1,81 -1,71 2,27 1,79 -0,04 2,58 -0,47 0,23 1,36 4,07 0,02 

12-RSA-St2-5 Spóastaðir -1,47 2,04 -1,26 3,14 2,56 1,78 3,09 -0,21 0,70 1,80 4,82 0,42 

13-RSA-St2-6 Spóastaðir -1,32 1,91 -0,83 3,03 2,59 0,57 3,45 -0,02 1,05 2,11 5,44 0,79 

13-RSA-St2-7 Spóastaðir -1,36 2,30 -1,01 3,42 2,81 1,86 3,37 -0,08 0,98 2,07 5,16 0,58 

13-RSA-St2-8 Spóastaðir -1,49 2,15 -1,29 2,99 2,44 0,99 3,11 -0,21 0,71 1,81 4,83 0,42 

13-RSA-St2-9 Spóastaðir -1,26 1,77 -0,73 2,61 2,26 -0,66 3,27 -0,09 0,95 2,00 5,20 0,70 

13-RSA-St2-10 Spóastaðir -1,14 1,96 -0,25 3,57 3,20 0,72 4,22 0,38 1,76 2,76 6,71 1,51 

Tafla 4b. Mettunarástand algengra lághita-ummyndunarsteinda (framhald) 
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Mynd 8a. Mettunarstig steinda á móti tíma. Bláu sýna breytingar á mettunarstigi í Vaðmálahver, en 

rauðu línurnar sýna breytingarnar fyrir Spóastaði. 
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Mynd 8b. Mettunarstig steinda á móti tíma. Bláu sýna breytingar á mettunarstigi í Vaðmálahver, en 

rauðu línurnar sýna breytingarnar fyrir Spóastaði. 
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5 Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að jarðhitavatnið í Vaðmálahver og á Spóastöðum er 

svipað að samsetningu.. 

Mælingar á samsetningu jarðhitavatnsins á báðum stöðum sýndu flökt. Skýringarnar á þessu 

geta verið margar. Þar má nefna sýnasöfnun og efnagreiningar, veðurfar og innrennsli kalds 

vatns. Kalsíum, Mg, CO2, SO4 og H2S sýndu þó breytingar sem ekki er unnt að rekja til 

þessara ástæðna og eru því raunverulegar breytingar á efnasamsetningu vatnsins. Þessar 

niðurstöður eru því mjög  áhugverðar. Frekari rannsóknir á svæðinu gætu veitt betri 

upplýsingar um þetta atriði. 

Kísill er mikilvægur hluti af lághitavatni (Arnórsson, 1995b) og er styrkur þess hæstur mældra 

efna úr Vaðmálahver og Spóastöðum. Natríum er alltaf ríkjandi katjónin (Arnórsson, 1995b) 

og var styrkur þess næst hæstur mældra efna eins og við mátti búast, eða tæplega 90 ppm.  

Jarðhitavökvar á Íslandi sem hafa bara hvarfast við basalt eru allajafnan með lítið af 

klórsamböndum, samanborið við jarðvarmavökva annarsstaðar frá í heiminum (Arnórsson, 

Stefánsson, & Bjarnason, 2007). Vatn á lághitasvæðum inniheldur alla jafnan um 10-30 mg/L 

af Cl ef það hefur ekki blandast sjó (Arnórsson o.fl., 2008). Í Vaðmálahver er styrkur Cl um 

25 ppm en á Spóastöðum er styrkur þess tvöfalt hærri, eða tæplega 50 ppm. Ástæðan fyrir 

lágum styrk á Cl í jarðhitavatni á Íslandi í basalti er lágt innihald Cl í berginu, en Cl er eina 

algenga anjónin í grunnvatnskerfum sem myndar uppleysanleg sölt með aðalkatjónum af 

algengum bergtegundum (Arnórsson, 1995b; Arnórsson o.fl., 2008).  

Við samanburð á efnunum kemur í ljós að styrkur efnanna var svipaður í Vaðmálahver og á 

Spóastöðum og fylgjast efnin þó nokkuð að en má samt sem áður sjá greinanlegan mun á milli 

svæðanna. Styrkur Si var um helmingi hærri í Vaðmálahver en á Spóastöðum og var 

munurinn um 50 ppm. Styrkur Cl og Ca var þá tvöfalt hærri á Spóastöðum. 

Jarðhitavatn á lághitasvæðum að jafnaði basískt (Arnórsson, 1995a; Arnórsson o.fl., 1983). 

Með hækkandi hitastigi yfir 50°C á sýrustigið það til að lækka aftur og í heitasta vatninu (um 

150°C) er það 7-8. Háa sýrustigið á heitu vatni má rekja til hvarfgirni basaltsteinda, 

sérstaklega basaltglers, svo og takmarkaðs framboðs CO2 af lífrænum uppruna í 

yfirborðsvatni, sem er upprunalega vatnið fyrir lághitavatnið. Lífrænn jarðvegur, sem lítið er 

um við mörg svæði og lítið um á hálendi, er ástæða fyrir takmörkuðu magni af CO2 

(Arnórsson, 1995b). Hitastig er aðalbreytan sem ræður samsetningu vatnsins, þar á meðal 

sýrustiginu (Arnórsson o.fl., 1983). Hitastigið var talsvert hærra í Vaðmálahver (95,5-98,1°C) 

en á Spóastöðum (56,0-76,8°C) og er sýrustigið einnig að jafnaði örlítið hærra í Vaðmálahver 

(pH9,21-9,54) en á Spóastöðum (pH9,11-9,34).  

Mettunarástand frum- og síðsteinda er gefinn í töflum 4a-b og á myndum 8a-b.  Eins og sést 

eru frumsteindir almennt undirmettaðar að undanskildum járnríkum ólivín (fayalít) og 

klínópýroxen (diopsíð). Þetta bendir til þessa frumsteindir basalts séu að leysast upp í 

jarðhitavatninu í Vaðmálahver og á Spóastöðum. Hvað varðar ummyndunarsteindir þá er 

sagan nokkuð breytilegri. Kalsít (CaCO3) reiknast mjög nálægt mettun á meðan önnur 
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karbónöt eru undirmettuð og óstöðug. Einföld oxíð eins og kalsedón (SiO2) eru einnig nálægt 

mettun á meðan leirsteindir og seólítar eru  ýmist mettaðir eða nokkuð yfirmettaðir og því 

hugsanlega að myndast. 

Aðrir þættir sem geta haft áhrif á efnasamsetningu jarðhitavatnsins eru kæling og útfellingar 

samfara þeim, ásog efna á yfirborð steinda, oxun og blöndun jarðhitavatns við kalt grunn- og 

yfirborðsvatn.  Þessi þættir voru ekki skoðaðir sérstaklega í þessu verkefni.  

Út frá mettunarástandi jarðhitavatnsins má sjá hvort steindir séu að myndast eða leysast upp. 

Af gröfunum á myndum 8a og 8b má sjá að þær steindir sem eru að myndast eru m.a. fayalite, 

diopside, calcite, chalcedony, quartz, gibbsite, smektít, klórít, mesolite, laumondite, scolecite, 

stilbite og mordenite. Þær steindir sem eru að leysast upp eru m.a. forsterite, enstatite, 

anorthite, albite, siderite, magnesite, dolomite, goethite, kaolinite og analcime. Út frá töflu 3 

um efnasamsetningu steindanna og uppleysihvörf þeirra má sjá hvernig steindir sem eru að 

falla út nýta sér frumefni og efnasambönd steinda sem eru að leysast upp. Styrkur efna í 

steindum miðað við styrk þeirra í vatnslausninni segir til um það hvort steindirnar leysist upp 

eða falli út. Ef styrkurinn er minni í vatnslausninni leita efni alltaf í átt að efnajafnvægi og 

steindin leysist upp. Á sama hátt myndast steindir við háan styrk þeirra í lausninni. Á þennan 

hátt losnar til dæmis um CO3
-
 við uppleysingu á siderite og magnesíti og fer karbónatjónin þá 

í myndun calcite (CaCO3). 

Kostir þessarar rannsóknar eru þeir að nákvæmnin eykst þar sem sami rannsóknarmaður tók 

öll sýni og greindi og náði rannsóknin yfir einn ársfjórðung. Mælitæki sem notuð eru við 

rannsóknina eru mjög nákvæm, eins og jónaskiljan og ICP. Jónaskiljan er þokkalega ódýr í 

notkun og geta jónaskiljan og ICP greint efni í gríðarlega lágum styrk. 

Takmarkanir rannsókninnar byggjast helst á því að ekki var nægur tími í að taka sýni yfir 

lengri tíma, en áhugavert væri að skoða breytingar á efnasamsetningu vatnsins á þessu 

lághitasvæði á löngu tímabili. Það yki nákvæmni rannsóknarinnar til muna, enda erfitt að sjá á 

svo stuttum tíma raunverulegar breytingar á efnasamsetningu og hitastigi, og gætu minni 

breytingar stafað af til dæmis veðurfari. Einnig gerði bilun tækjabúnaðar það að verkum að 

erfiðara reyndist að efnagreina mikið af efnunum og tók það lengri tíma en áætlað var við 

upphaf rannsóknar. 

Það eru miklir möguleikar með áframhaldandi rannsóknir á þessum svæðum. Það gæti þá 

verið áhugavert að bæta við nokkrum stöðum til dæmis nær sjónum eða nær gosbeltinu og 

skoða fylgni þar á milli. Einnig væri áhugavert að skoða og kortleggja þrívíddarlíkan af 

kerfinu og skoða ákveðna efnaferla sem eiga sér stað í vatninu. Þetta gæti því orðið mjög 

mikilvægt til nýtingar jarðvarma á Suðurlandi Íslands í framtíðinni. 
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Viðauki A 

Í þessum viðauka verður farið yfir meðhöndlun sýna og nánari útlistun á 

efnagreiningaraðferðum. 

Ákvörðun á magni koltvísýrings í jarðhitavatni með sýru-basa títrun 

Efni og tæki 

1. pH mælir 

2. Bikarglas 

3. Segulhræra 

4. Vog 

5. 2 ml míkróbúretta 

6. 0,1 M HCl staðallausn 

7. 0,1 M NaOH staðallausn 

8. Afjónað vatn 

Efnagreiningarferli 

1. pH mælirinn er stilltur af með búffer lausnum (pH7 og pH 4) 

2. 50-100 ml lausn vigtaðir í bikarglasi og þyngd skráð. 

3. Elektróðan sett í lausnina og pH og hitastig skráð.  

4. Sýrustig lausnar látið verða 8,3 með 0,1 M HCl lausn. 

5. Lausn títruð frá pH8,3 í pH4,5 með 0,1 M HCl lausn og rúmmál þess skráð. 

6. Lausn látin afgasast í 15-20 mínútur. 

7. Lausnin þá baktítruð í pH8,3 með 0,1 M NaOH lausn. Rúmmál basans sem títrað var 

skráð 

8. Magn CO2 reiknað út frá jöfnunni 

         
                                

       
                   

Þar sem 44000 er stuðull sem notaður er til þess að breyta styrknum úr M í ppm og H2S er 

styrkur þess, en H2S var títrað á strax í felti. 

 

Ákvörðun sýrustigs 

Efni og tæki  

1. pH mælir og elektróða. 

2. búfferalausnir pH7 og pH4. 

3. Afjónað vatn. 

4. Segulhræra. 
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Greiningarferli 

1. Elektróðan er skoluð með afjónuðu vatni. 

2. Elektróðan er stillt af með tveimur búfferum. 

3. Segulhræra er sett í sýnið og svo elektróðan. Sýnið er mælt. 

4. Niðurstaða skráð. 

 

Ákvörðun á magni H2S með títrun 

Efni og tæki 

1. 2 ml míkróbúretta 

2. 150 ml Erlenmayer flaska 

3. 5 ml pípettur 

4. Acetone 

5. 5 M NaOH basi 

6. Dithizone litvísir 

7. 0,001 M kvikasilfursasetat 

Greiningarferli 

1. 5 ml af 5 M NaOH og 5 ml af acetone settir í Erlenmayerflöskuna og strax 10 ml af 

sýni. 

2. Dithizone litvísir settur í lausnina 

3. Lausnin títruð með 0,001 M HgAc2 lausninni að endapunkti, þar sem lausnin fer úr 

gulu yfir í bleikt. 

4. Styrkur H2S er svo reiknaður út með jöfnunni 

         
                

       
       

Þar sem 34000 er stuðull sem notaður er til þess að breyta styrknum úr M í ppm 

 

 

Ákvörðun anjóna með jónaskilju 

Greiningarferli 

1. Afjónað vatn greint, svo fjórir staðlar. Byrjað er á staðlinum með minnsta styrkinn og 

endað á þeim með mesta styrkinn. Milli staðla og sýna er afjónað vatn alltaf greint. 

2. Sýni greind 

3. Staðalkúrva búin til út frá stöðlunum og stefnulína (e. Trendline) sett í gegnum staðla 

og í um 0. 

4. Styrkur sýnis reiknaður út frá flatarmáli toppa fengnir af grafinu og staðalkúrvunni. 
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Ákvörðun katjóna með ICP 

Greiningarferli 

1. Sýnin eru undirbúin, sett í viðeigandi sýnaglös, þynnt ef þess er þörf til þess að vera á 

sviði staðlanna og agösuð ef H2S er í sýninu. 

2. Blank er undirbúin (Afjónað vatn, 0,5% HNO3) og staðall (einnig með 0,5% HNO3). 

Staðall notaður. 

3. Sýni eru sett upp í röð 

 Stöðlun: blank, staðall 

 Staðall mældur sem óþekktur til þess að athuga stillingar og afköst tækisins 

 Sýni greind: 6 sýni, 1 staðall, 6 sýni, 1 staðall o.s.frv. 

4. Þetta er allt gert tvisvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


