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Útdráttur 

Á Hala í Suðursveit eru starfrækt gistiheimili og veitingastaðir, ásamt því að fiskeldi og 

íbúðarhús eru á svæðinu. Boraðar hafa verið 25 holur þar til rannsókna og vinnslu á jarðhita 

til að geta séð þessum rekstri fyrir heitu vatni. Hola HA-25 var boruð á tímabilinu 1. maí til 

13. júní árið 2015. Hola HA-25 er 686 m djúp og við borun voru tekin sýni af borsvarfi á 

tveggja metra fresti. Rannsókn á borsvarfinu fór þannig fram að hvert sýni var þvegið og 

síðan skoðað og greint í víðsjá. Helstu einkenni hvers sýnis voru athuguð og skráð. Tegund 

og gerð bergsins var greind, ummyndunarsteindir greindar og stig ummyndunar áætlað. Þá 

var magn pýríts, kalsíts, oxunar og magn sprungufyllinga metið. Gögnin voru slegin inn í 

forritið LogPlot (RockWare, 2007) og mynd af jarðlagastaflanum teiknuð upp. Þá voru áður 

gerðar jarðlagamælingar bornar saman við greiningu jarðlaga. Ummyndunarsteindir og leir 

voru tekin úr völdum sýnum og greind til tegundar með röntgengreiningu.  

Jarðlagastaflinn er nær einvörðungu gerður úr nokkuð ummynduðum hraunlögum með all 

nokkru af ummyndunarsteindum og rauðleitum karga. Ummyndun bergsins ber þess merki 

að hafa myndast við allt að 230-240°C en klórít finnst frá yfirborði niður til botns. Síðari 

tíma ummyndun er vegna lághita vatnskerfis þar sem laumontít er mest áberandi sem og 

aðrir zeólítar sem myndast við lægri hita. 

Abstract 

There are several hotels and restaurants at Hali in Suðursveit, along with residential houses 

and a fish-farm is also operated in the area. In an attempt to provide these companies with 

hot water, 25 holes have been drilled in the region for research and processing of geothermal 

energy. Borehole HA-25 was drilled during the period of the 1st of May until the 13th of 

June, 2015. The borehole is 686 m deep and while drilling, samples were taken every two 

meters. Examination of the samples was conducted by washing each sample and analysing 

it using a binocular microscope. The main characteristics of each sample was described and 

recorded. The type of the rock was analysed, alteration minerals identified and the stage of 

alteration estimated as well as volume of pyrite, calcite, oxidation and magnitude of vein 

fillings. A simplified projection of the formation was drawn and available geophysical logs 

were compared to the lithological analysis. Chosen samples of alteration minerals and clay 

were analysed using X-ray diffraction. 

The rock is almost exclusivly made up of lava flows that have been subjected to digenetic 

alteration and/or low grade metamorphism, alternating with scoriaceous layers containing 

significant amount of alteration minerals. The secondary mineral assemblage in the 

succession, i.e. presence of chlorite throughout, reveals alteration temperatures of 230-

240°C. Later stage alteration features laumontite and other zeolites formed at lower 

temperatures. 

 



 

 



 

Hér með lýsi ég því yfir að þessi ritgerð er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta til 

né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, þeim Þorvaldi Þórðarsyni sem átti hugmyndina að þessu 

verkefni og Ómari Bjarka Smárasyni fyrir fræðslu um holu HA-25 og aðra aðstoð. Gögn 

sem Ómar Bjarki lét mér í té um Suðursveit almennt og eins um holuna sjálfa hafa komið að 

góðum notum við gerð þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka Fjölni Torfasyni fyrir að hafa 

gefið mér leyfi til að nýta mér gögn sem geymd eru hjá Íslenskum orkurannsóknum (ÍSOR), 

sem fjalla um HA-25. Þá vil ég þakka ÍSOR fyrir að hafa séð mér fyrir aðstöðu þar sem ég 

gat greint svarfið úr holunni og unnið að XRD greiningum. Móðir mín, Anna Guðfinna 

Stefánsdóttir fær þakkir fyrir yfirlestur og stuðning. Einnig fær faðir minn, Sigurður Sveinn 

Jónsson sérstakar þakkir fyrir mikla hjálp og leiðsögn í þessu verkefni. 
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Inngangur 

Jarðhitaleit á svæðinu við Hala í Suðursveit og Reynivelli hefur staðið yfir síðan árið 1992 

en þá voru boraðar þrjár hitastigulsholur við Hala og sjö við Reynivelli. Þessar holur leiddu 

í ljós að hitastigull náði allt að 202°C/km (Ómar B. Smárason, 2002). Í ljósi þessara 

upplýsinga ákváðu landeigendur á Reynivöllum og Hala að halda jarðhitaleit áfram. Í dag 

hafa verið boraðar 25 holur á Breiðabólsstaðatorfunni með það að markmiði að geta í náinni 

framtíð séð hótel- og veitingarekstri, fiskeldi og íbúðarhúsum sem eru á svæðinu fyrir heitu 

vatni.  

Í þessu verkefni verður fjallað um holu HA-25 sem boruð var á tímabilinu 1. maí til 13. júní 

árið 2015. Við borun á þessari 686 metra djúpu holu voru tekin sýni af borsvarfi á tveggja 

metra fresti. Um þann þátt sá borverktakinn (Ræktunarsamband Flóa og Skeiða). Svarfið var 

flutt í geymslu á Breiðdalsvík, í umsjá Ómars Bjarka Smárasonar, en hann sá um 

jarðfræðiráðgjöf í þessari jarðhitaleit á Hala. Náð var í fulltrúasýni úr svarfgeymslunni á 

Breiðdalsvík og farið með þau til Reykjavíkur. Forsvarsmenn Íslenskra orkurannsókna 

(ÍSOR) létu höfundi góðfúslega í té alla aðstöðu við vinnslu sýnanna og hugbúnað til 

úrvinnslu. Sýnin voru skoluð og síðan greind með aðstoð víðsjár og hafðar til hliðsjónar 

greiningaraðferðir og verklag frá ÍSOR.  

Eftir að borun lauk lét verkkaupi (Helghóll ehf.) gera talsvert umfangsmiklar jarðlaga-

mælingar í holunni; auk víddar-, vídeó- og holusjármælinga. Fyrir hönd verkkaupa, veitti 

Fjölnir Torfason á Hala höfundi góðfúslega leyfi til að nota þau gögn.  

Hér verður lýst þeim aðferðum sem notaðar voru við greiningu sýnanna – jarðlagagreiningu, 

XRD-greiningu og borholumælingum ásamt framkvæmd, niðurstöðum og túlkunum sem 

fylgdu í kjölfarið.  
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1 Jarðhitaleit á lághitasvæðum 

Orka sem fengin er úr jarðhita leikur stórt hlutverk á Íslandi. Hitaveitur nýta flestar 

jarðvarma frá lághitasvæðum til að hita upp stóran hluta húsakosts hér á landi (Axelsson et. 

al, 2010). Orkuveita Reykjavíkur er stærsta hitaveita landsins en hún sér um 180.000 íbúum 

fyrir heitu vatni og nýtir þrjú lághitasvæði (Gunnlaugsson & Ívarsson, 2010). Margar smærri 

hitaveitur hafa verið starfræktar í marga áratugi og er hægt að læra margt af rekstri þeirra – 

þá helst af langtímarekstri á jarðhitavinnslu á lághitasvæðum. Í flestum tilfellum er notast 

við borholudælur en til eru dæmi um sjálfrennandi vatnsæðar sem ennþá eru í notkun 

(Axelsson et.al, 2010). 

Lághitakerfi, sem samkvæmt skil-

greiningu hafa vatnsgeymi með 

hita undir 150°C á minna en 1 km 

dýpi, eru aðallega staðsett utan 

virka gosbeltisins. Stærstu lághita-

kerfin eru staðsett á SV-landi rétt 

utan við gosbeltið, en smærri kerfi 

er þó að finna vítt og dreift um 

landið (sjá mynd 1) (Axelsson et. al 

2010). Birtingarmynd lághitakerfa 

á yfirborði eru ofast heitar laugar 

eða hverir, þótt að í sumum 

tilfellum sé lítið um yfirborðs-

ummerki jarðhitakerfis. Þó nokkur 

lághitakerfi hafa verið uppgötvuð á 

síðastliðnum árum sem eru laus við 

ummerki jarðhita á yfirborði. Þau 

voru öll fundin eftir yfirborðsrannsóknir, þá aðallega með hitastigulsborunum og 

viðnámsmælingum (Axelsson et.al, 2005). 

Hitaupptök lághitakerfa er talin vera óvenju heit 

jarðskorpa Íslands. Brot og sprungur sem eru opnar 

vegna stöðugra flekahreyfinga, spila stórt hlutverk með 

því að sjá vatni fyrir leiðum sem það getur flætt um og 

tekið í sig hita. Lághitakerfi virka þannig að úrkoma 

sem fellur á hálendinu seytlar niður í berggrunninn, 

niður á nokkurra kílómetra dýpi þar sem úrkomuvatnið 

tekur upp hita frá heitu berginu. Vatnið flæðir niður á 

láglendi þar sem það stígur upp til yfirborðs vegna 

minni eðlisþyngdar (sjá mynd 2). Sum jarðhitakerfi 

geta þó verið djúp grunnvatnskerfi og staðbundin 

uppstreymiskerfi þar sem hiti er fluttur frá miklu dýpi 

til grynnri myndana (Axelsson et.al, 2005). 

Mynd 1 - Dreifing há- og lághitasvæða á Íslandi (Hjartarson, 

2015) 

Mynd 2 - Líkan sem sýnir hringrás vatns og 

hitauppsprettu lághitasvæða. Byggt á líkani 

Gunnars Böðvarssonar frá 1983 (Axelsson 

et.al, 2005) 
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Hringrásin þar sem vatn flæðir frá hálendi niður á láglendi getur verið jafnvægisástand, á 

meðan grunnvatnskerfi er alla jafna tímabundið. Jafnvægisástand getur þó ekki útskýrt hina 

miklu náttúrulegu hitaframleiðslu lághitakerfa á Íslandi – en þau geta skilað af sér allt að 

200 MWt. Gunnar Böðvarsson (1983) setti fram líkan sem virðist haldast í hendur við þau 

gögn sem hafa safnast frá lághitasvæðum hér á landi. Samkvæmt þessu líkani þá er 

endurhleðsla á lághitakerfi sökum grunnvatnsflæðis frá hálendinu niður á láglendi. Á 

jarðhitasvæðum seytlar vatnið niður opnar sprungur eða meðfram berggöngum niður á 

nokkurra kílómetra dýpi þar sem það tekur upp hita og stígur upp. Reikningar byggðir á 

líkani Gunnars Böðvarssonar (Axelsson, et.al, 2005) gefa til kynna að tilvist og 

hitaframleiðsla lághitakerfa stjórnist af hita og álagi í jarðskorpunni. Sérstaklega mikilvægur 

er hinn staðbundni álagspunktur sem stjórnar því hvort opnar sprungur séu á lausu fyrir 

hitaupptöku (Axelsson et.al, 2005). 

 

1.1 Hitastigull 

Hitastigull er mælikvarði á hækkandi hita með auknu dýpi. Með borun grunnra holna er 

hitastigull fundinn með því að framreikna mældan hitaferil niður á eins kílómetra dýpi. 

Hitastigullinn vex með dýpi að því gefnu að holan skeri ekki virkt vatnskerfi (Ómar B. 

Smárason og Jörg Peter Kück, 1993). Sé borað inn á vatnskerfi gerir það að verkum að mun 

erfiðara verður að túlka mælingar. Hitastigull borholu í °C/km er framreiknaður með 

jöfnunni: 

𝑇𝑏𝑜𝑡𝑛 −  𝑇𝑦𝑓𝑖𝑟𝑏𝑜𝑟ð

𝐷
∙ 1000 

Þar sem: 

𝑇𝑏𝑜𝑡𝑛:  Mældur hiti í botni holu (°C) 

𝑇𝑦𝑓𝑖𝑟𝑏𝑜𝑟ð: Mældur/áætlaður hiti við yfirborð holu (°C) 

𝐷:   Dýpi holu (m) 

1000: Breytistuðull í reiknuðu dýpi, hér gefið sem 1 km 

 

Í Suðursveit er hitastigullinn á bilinu 60-330°C/km samkvæmt mælingum á hitastigulsholum 

sem þar hafa verið boraðar (sjá mynd 3). Jákvæð hitafrávik hafa fundist við Skálafell 

(80°C/km), Hrollaugsstaði (101°C/km), Reynivelli (83-146°C/km) og Hala (181-

330°C/km). Miklar líkur eru á því að nýtanlegur 

jarðhiti geti verið á þessum stöðum (Ómar B. 

Smárason, 1993; Ómar B. Smárason, 2015). 

Við Hala er heitasta jarðhitakerfið sem fundist hefur 

í Austur-Skaftafellssýslu. Fyrir utan Hoffellssvæðið 

þá er Hali það svæði sem mest hefur verið kannað. 

Hitastigullinn í heitustu holunum er rúmlega 

300°C/km og um 90°C heit æð var fundin á 610 m 

dýpi í holu HA-14 (Ómar B. Smárason, 1993; Ómar 

B. Smárason, 2009). 

Mynd 3 - Hitastigull í borholum við Hala í 

Suðursveit (Ómar B. Smárason, 2009). 
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Hitastigull í holu HA-18 á Hala er 330°C/km. 

1.2 Zeólítabelti 

Lag- eða beltaskiptingu ummyndunar í íslenska tertíter staflanum hefur verið lýst af meðal 

annars Walker (1960) en einnig í borholum og yngri jarðlögum (Kristmannsdóttir and 

Tómasson, 1978). 

Miklar upplýsingar fást með því að skoða ummyndun, bæði á berginu sjálfu sem og 

útfellingasteindir sem setjast í holur í berginu. Með því að kanna röð útfellingasteinda er 

hægt að fá mynd af tengingu vatns og bergs á svæðinu og sýn á breytingar í jarðhitakerfinu. 

Í lághitasvæðum Íslands má finna fjögur aðgreind zeólítabelti. Þessi belti gefa til kynna 

mismunandi hitaástand bergsins þegar ummyndunarsteindirnar féllu út (Kristmannsdóttir 

and Tómasson, 1978). Í röð vaxandi hita bergsins eru þessi belti: 

1) Kabasít 

2) Mesólít/Skólesít 

3) Stilbít 

4) Laumontít 

Í flestum háhitasvæðum (>200°C í efsta kílómetranum) myndast zeólítar í efri hluta 

uppflæðissvæðisins ef hiti bergsins er lægri en 180°. Við hærra hitastig en það leysist 

laumontít upp og wairakít myndast. Hár hitastigull háhitasvæða gerir það að verkum að 

myndunarröð zeólíta er ekki vel afmörkuð. Mordenít, heulandít, laumontít og analsím eru 

algengustu zeólítarnir sem finnast á háhitasvæðum þótt á sumum háhitasvæðum finnist 

nánast engir zeólítar (Kristmannsdóttir and Tómasson, 1978). 
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2 Hali í Suðursveit 

 

Mynd 4 - Yfirlitsmynd af Suðursveit, hola HA-25 er merkt inn á myndina.(Google Maps, 2016) 

 

 

2.1 Jarðfræði svæðisins 

Suðausturland er sérstakt vegna sinnar fjölbreytilegu jarðfræði. Vatnajökull hefur sett mark 

sitt á landslagið í kring með eldgosum og jökulhlaupum. Upphleðsla hrauna og þykknun 

jarðlagastaflans vegna innskota sem síðan hafa verið rofin af jöklum eiga stærstan þátt í 

myndun og mótun svæðisins. Meginhluti jarðlagastaflans er frá tertíer og er elsta berg sem 

hefur verið aldursgreint um 12 milljón ára gamalt (Helgi Torfason, 1979). Jarðlaga- og 
40Ar/39Ar greiningar við Austur- og Vesturhorn sýna gabbró og granófýrinnskot sem eru 4,3 

– 10,1 milljón ára gömul (sjá töflu 1);(E. Martin et.al, 2011). Á þessu svæði eru að minnsta 

kosti sex fornar megineldstöðvar sem einkennast af mörgum innskotum og mikið aflöguðum 

og brotnum jarðlögum sem liggja upp að þeim. Innskot þessi eru bæði súr og basísk og eru 

töluvert yngri en tertíeri jarðlagastaflinn (Helgi Torfason, 1979). 

Vegna mikils rofs hafa þessi innskot sem myndast hafa á að minnsta kosti tveggja kílómetra 

dýpi, komið í ljós á yfirborði (Walker, 1974, Walker, 1975 and Torfason, 1979). 
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2.2 Aðrar borholur 

Árið 1992 var unnið að jarðhitaleit í Austur-Skaftafellssýslu fyrir Sýslunefnd Austur-

Skaftafellssýslu. Verkefnið var fjármagnað með sérstökum styrk sem var veittur í gegnum 

Orkusjóð. Boraðar voru þrjár hitastigulsholur. Þegar í ljós kom hitastigull á bilinu 145-

202°C/km héldu landeigendur á Reynivöllum og Hala í Suðursveit leitinni áfram. Árin 1999-

2000 voru boraðar fimm hitastigulsholur á kostnað landeiganda. Í mars og apríl árið 2002 

voru síðan boraðar sjö holur, sem kostaðar voru af Hornafjarðarbæ í átaki um jarðhitaleit á 

köldum svæðum. Átak þetta var á vegum Iðnaðarráðuneytis, Byggðastofnunar og Orkusjóðs. 

Samtals höfðu verið boraðar 18 rannsóknarholur við Hala fram til ársins 2002. Árið 2015 

var bætt við sex hitastigulsholum á Hala, til undirbúnings staðsetningar holu HA-25 (Ómar 

B. Smárason, 2002). 

 

Tafla 1 - Listi yfir holur við Hala í Suðursveit 

Hola Dýpi (m) Hitastigull (°C/km) Ár Tilgangur 

HA-01 42 202 1992 Hitastigulshola 

HA-02 42 171 1992 Hitastigulshola 

HA-03 42 145 1992 Hitastigulshola 

HA-04 54 246 1999 Hitastigulshola 

HA-05 54 178 1999 Hitastigulshola 

HA-06 54 260 1999 Hitastigulshola 

HA-07 60 275 2000 Hitastigulshola 

HA-08 15  2000 Kaldavatnshola 

HA-09 21  2000 Hitastigulshola 

HA-10 12  2000 Hitastigulshola 

HA-11 102 300 2000 Hitastigulshola 

HA-12 72 175 2001 Hitastigulshola 

HA-13 49 242 2002 Kaldavatnshola 

HA-14 828 280 2002 Hitastigulshola 

HA-15 57 264 2002 Hitastigulshola 

HA-16 54 218 2002 Hitastigulshola 

HA-17 51 90 2002 Hitastigulshola 

HA-18 180 334 2002 Hitastigulshola 

HA-25 686 128 1) 2015 Hitastigulshola 

 

1) Hitastigull reiknaður miðað við 93°C botnhita og 5°C yfirborðshita.
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3 Borun holu HA-25 

3.1 Borsaga 

Jarðborinn Trölli frá Ræktunarsambandi Flóa og Skeiða (Ræktó) var notaður til að bora holu 

HA-25 við Hala í Suðursveit í maí og júní 2015 (sjá mynd 5). Bor og búnaði var komið á 

staðinn þann 1. maí og var gert klárt fyrir borun og byrjað að bora fyrir fyrstu fóðringu 

daginn eftir með 10" Odex krónu (loftborun). Þann 3. og 4. maí var borað niður í 23 m með 

10" Odex og kom upp talsvert af möl og vatni. Eldsneyti var sótt til Hafnar í Hornafirði og 

aðstæður fyrir vatnstöku skoðaðar. Ákveðið var að bora vatnstökuholu nær borplaninu. Þann 

5. maí var skipt yfir í 6½" lofthamar með 6½" stýringu og borinn gangsettur. Vatnslögn var 

lögð að bornum og hann endurstilltur vegna lélegs plans. Klukkan níu um morguninn hófst 

síðan niðursetning með 10" hnalli og 10" stýringu að ofan og skór boraður. Bornum var beint 

í stefnu nærri N20°A. Boraðir voru 69,5 metrar þann 6. maí og hallamælt bæði í 40 m og 95 

m og var hallinn 11,3° og 10,7°.  

Daginn eftir voru boraðir 78,5 m og var dýpi holunnar þá orðið 200 m. Hallamæling var gerð 

í 152 m og þar var hallinn 12,5°. Borstrengurinn var tekinn upp þann 8. maí og vatnslögn 

undirbúin. Hitamæli var slakað niður í botn að beiðni verkkaupa og upphitun mæld í tvær 

klukkustundir. Hiti á 205 m var 40,5°C. Næstu daga var skipt yfir í 6¼" hjólakrónu og skolað 

með vatni og voru 93 metrar boraðir ásamt því að vinna að vatnslögn frá holu HA-07 og 

tengingum á dælu. Halli í 242 m var 11,2° og hiti 40,3°C. Þegar komið var niður á 303 m 

dýpi brotnaði soggrein á bordælu og farið var á Hornafjörð til viðgerða. Lofthamar sem nota 

átti til þess að rýma holuna var brotinn og var annar sendur frá höfuðstöðvum Ræktó á 

Selfossi. Tekin var ákvörðun um að rýma holu (víkka hana út) og var hún hitamæld. Hita-

mæling sýndi 51°C hita á 303 m dýpi. 

Fimmtudaginn 14. maí var síðan skipt yfir í 6½" lofthamar með 10" rýmara og 59 m boraðir; 

frá 23 metrum niður í 82 metra. Daginn eftir var klárað að rýma niður í 106 m og holan 

skoluð. Það kom talsvert af svarfi upp og þegar loft var tekið af þá kom þvingun í strenginn. 

Fjórar stangir voru teknar upp og holan látin standa á meðan fóðringar voru undirbúnar fyrir 

niðursetningu. Að þessu loknu var strengnum komið þannig fyrir að svarf fór niður fyrir 

hann og féll til botns. Þegar holan var orðin hrein þá var strengurinn tekinn upp og fyrsta 

fóðring með steyputappa sett í og næsta gerð klár. Næstu tvo daga var unnið við að setja 

niður og sjóða saman fóðringuna og 17. maí voru 19 fóðurrör komin í holuna. Fóðringarendi 

er á 105,6 m dýpi.  

Mánudaginn 18. maí voru 400 kg af sementi sótt á Höfn til að steypa utan með fóðringum. 

Steypa kom ekki upp meðfram fóðringunni. Gert var klárt til að bora steyputappann neðan 

úr fóðringunni. Skipt var yfir í 6¼" borkrónu og borað frá 303 m niður í 306 m. Steypt var 

úr 300 kg og fór þá að hægja verulega á rennslinu niður. Þá var strengur settur niður og 

steyputappi boraður úr með 8“ hjólakrónu. Fyrirstaða var á 286 m og virtist það vera um 

tveggja metra þykk steypa. Byrjað var að bora og á meðan var steypt aftur á toppinn úr 300 

kg af sementi.  
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Dagana 20.-31. maí gekk borunin vel fyrir sig og voru boraðir 277 metrar. Hallamælt var í 

260 m, 320 m, 400 m, 440 m og var hallinn 10,8°, 10,7°, 10,7° og 9,8°. Þann 1. júní voru 13 

metrar boraðir. Til stóð að bora holu á Rauðabergi þannig að borun var stöðvuð og strengur 

dreginn upp til þess að skoða krónu og hitamæla í opinni holu. Hallamæling leiddi í ljós að 

halli á 504 m dýpi var 9,5° og á 564 m var hann 10,4°. Daginn eftir var klárað að taka upp 

úr holunni og borinn Einráður fluttur að Rauðabergi til þess að bora vatnsholu. Borun á 

Rauðabergi hélt áfram daginn eftir ásamt því að þrepaprófun var framkvæmd á HA-25.  

Þann 4. júní var skipt yfir í 6¼" Varel Type CM34 borkrónu og stangir teknar upp og 

borstrengur settur niður. Næstu daga voru boraðir 89 metrar en þá var komið í mjög sprungið 

berg. Reynt var að halda áfram en það gekk ekki þannig að ákveðið var að taka upp. Daginn 

eftir var klárað að taka upp og kom í ljós að álagsstöng var brotin og því fimm stangir sem 

urðu eftir í holunni. Tekið var ofan af holu og fiskitæki slakað niður. Fiskari var festur en 

strengurinn dróst ekki upp. Dælt var á holuna í um eina klukkustund og fiskarinn tekinn upp 

og með honum kom 65 cm bútur af brotinni stöng. Gerð var önnur tilraun með fiskaranum 

og náði hann festu en strengur sat áfram fastur. Reynt var að losa streng en það gekk ekki.  

Þann 11. júni var haldið áfram að reyna að losa og um hádegisbilið fór strengurinn loks að 

mjakast upp. Stöngin var hífð upp í topp og síðan sett aftur niður og þrýst á hana. Strengurinn 

var síðan hífður upp en þegar fiskari kom upp þá var ekkert í honum og farið var að leka 

meðfram þéttingu. Gerð var önnur tilraun og tókst að festa fiskarann aftur en þegar byrjað 

var að toga þá gerðist ekkert. Fengin var grafa að láni og þegar hún hífði ásamt bornum þá 

losnaði strax og var talið líklegt að fiskitækið væri ónýtt því ekki tókst að festa það aftur við 

strenginn.  

Strengurinn var hífður upp þann 13. júní og gengið frá á borplani. Borinn Trölli var fluttur 

að Smyrlabjörgum.  
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Mynd 5 - Framgangur borunar í holu HA-25 
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3.2 Mælingar í holu HA-25 

Meðan á borun stóð gerði borverktakinn fáeinar hitamælingar í holunni. Um þær 

hitamælingar er ekki fjallað sérstaklega en þeirra er getið og niðurstöður birtar í 

dagsskýrslum borverktaka. Að beiðni verkkaupa holunnar voru gerðar ýmsar mælingar í 

holu HA-25 og sá ÍSOR um framkvæmd þeirra. Í töflu 2 er yfirlit yfir þær mælingar sem 

gerðar voru. Birtar voru niðurstöður og túlkanir á holusjármælingum (e. televiewer) í 

greinargerð Sigvalda Thordarson og Sigurveigar Árnadóttur (2015) og jafnframt var gefin 

út greinargerð um aðrar jarðlagamælingar án túlkana (Halldór Örvar Stefánsson og Halldór 

Ingólfsson, 2015). 

 

Tafla 2 - Yfirlit mælinga í holu HA-25 (Sigvaldi Thordarson & Sigurveig Árnadóttir, 2015) 

Dags. Tími Svunta Mæling Dýptarbil 

22.júl.15 17:50-18:50 69541 Hiti 4-635 

22.júl.15 19:24-20:03 69542 XY-Vídd, X 4-631 

22.júl.15 19:24-20:03 69543 XY-Vídd, Y 4-631 

23.júl.15 11:10-11:25 69549 CBL 7-103 

23.júl.15 12:31-12:48 69544 Viðnám 16" 85-620 

23.júl.15 12:31-12:48 69545 Viðnám 64" 85-620 

23.júl.15 12:31-12:48 69546 Sjálfspenna 85-620 

23.júl.15 14:32-18:25 69547 Televiewer 50-625 

23.júl.15 19:57-23:30 69550 Vídeó 2-363 

24.júl.15 10:32-11:51 69551 Nifteindir 10-630 

24.júl.15 10:32-11:51 69552 Gamma 10-630 
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4 Gögn og aðferðir 

Rannsóknir sem fóru fram voru svarfgreining, jarðlagagreining og XRD greining á 

ummyndunarsteindum og leir. Skoðaðar voru greinargerðir frá ÍSOR og aðferðafræði þeirra 

notuð þegar kom að greiningu svarfsins.  

Hvert sýni var merkt, þvegið og síðan skoðað og greint í víðsjá. Helstu einkennum hvers 

sýnis var lýst og athuganir skráðar á skráningarblöð frá ÍSOR. Tegund og gerð bergsins var 

greind, ummyndunarsteindir greindar og stig ummyndunar metið. Þá var magn pýríts, 

kalsíts, oxunar og magn sprungufyllinga metið. Gögnin voru slegin inn í forritið LogPlot 

(RockWare, 2007) og mynd af jarðlagastaflanum teiknuð upp. Þá voru áður gerðar 

jarðlagamælingar bornar saman við greiningu jarðlaga. Ummyndunarsteindir og leir voru 

tekin úr völdum sýnum og gerð á þeim röntgengreining (e. X-ray diffraction). 

 

4.1 Upplýsingar um jarðhitakerfi 

Almennt viljum við vita eftirfarandi um jarðhitakerfi: 

- Jarðfræðilega uppbyggingu jarðhitakerfisins 

- Stærð jarðhitageymis 

- Takmörkunarskilyrði jarðhitageymis 

- Líftíma jarðhitaforðans 

- Efnafræðilega- efnislega- og formgerðareiginleika bergsins 

- Efnafræðilega og efnislega eiginleika jarðhitavökvans 

- Hið efnafræðilega og efnislega ferli jarðhitasvæðisins 

 

Borholumælingar einar og sér gefa ekki skýr svör við þessum spurningum en gefa í staðinn 

mælikvarða sem tákna ákveðin gildi innan borholunnar. Aðstæður í borholum eru venjulega 

ekki þær sömu og í ótrufluðu jarðhitakerfi þar sem hola hefur ekki verið boruð. Túlkun á 

mælingum inniheldur þess vegna útilokanir og leiðréttingar á ákveðnum áhrifum sem 

borholan veldur. 

Athuganir á einni borholu gefur mjög einhliða mynd á mælistærðum. Ef margar holur eru 

skoðaðar er hægt að fá þrívíða mynd af jarðhitasvæðinu. Endurteknar mælingar geta svo 

fullkomnað myndina og sýnt tímahegðun vatnsgeymisins (Valgarður Stefánsson and 

Benedikt Steingrímsson, 1990). 
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4.2 Borholumælingar 

4.2.1 Víddarmælingar 

Mælingar á þvermáli borholu eru mikilvægar í borholumælingum. Nokkrar tegundir af 

mælitækjum eru til. Það algengasta er þriggja arma skíðmál en til eru mælitæki sem eru með 

allt að 60 örmum. Armarnir eru knúnir og virkjaðir af rafmótor sem staðsettur er inni í 

mælitækinu sjálfu. Þessum mótor er stjórnað frá yfirborði í gegnum mælikapal og gerir 

manni kleyft að opna og loka örmunum að vild. Armarnir miðjusetja sjálft mælitækið í 

borholunni og staða armanna er skráð samfellt þegar mælitækið er dregið á jöfnum hraða 

upp frá botni borholunnar (Valgarður Stefánsson and Benedikt Steingrímsson, 1990). 

4.2.2 Viðnámsmælingar 

Viðnámsmælingar skipta verulega miklu máli í eðlisfræðilegum rannsóknum á 

jarðhitasvæðum. Lágviðnámsfrávik eru notuð til að kortleggja mörk jarðhitasvæðis. 

Staðsetningar borsvæða sem lofa góðu eru oftast byggðar á gögnum sem viðnámsmælingar 

leiða í ljós. Viðnámsmælingar í borholum eru besta aðferðin til þess að sannreyna 

yfirborðsmælingar. Vegna mismunar í rafeiginleikum jarðlagamyndana þá sýna 

viðnámsmælingar mun á þéttleika bergsins 

greinilega. 

Til eru margar aðferðir viðnámsmælinga en sú 

algengasta er framkvæmd með fjórum 

rafskautum, þar sem tvö rafskaut eru föst á 

mælitæki sem slakað er ofan í borholuna (sjá 

mynd 6). Þriðja rafskautið er staðsett á yfirborði 

og hlíf eða vírkápa á borkaplinum er notuð sem sú 

fjórða. Á meðan á mælingum stendur er stöðugur 

straumur (I) leiddur á milli rafskauts (A) í holunni 

og hlífarinnar á borkaplinum. Spennan (V) er svo 

mæld á milli rafskauts (M) og yfirborðs-

rafskautsins (N). 

 

𝜌 = 4𝜋 ∙  𝐴𝑀̅̅ ̅̅̅  ∙  
𝑉

𝐼
 

 𝐴𝑀̅̅̅̅̅ er fjarlægðin á milli rafskautanna sem föst eru á mælitækinu. Fjarlægðir sem 

algengast er að nota eru: 
𝐴𝑀̅̅̅̅̅ = 16" 𝑜𝑔 𝐴𝑀̅̅ ̅̅̅ = 64" 

Í misleitu efni er viðnámið sem skilgreint er af ofangreindri jöfnu sýndarviðnám. 

Raunviðnám sýnir þar af leiðandi sýndarviðnámsfrávik efnisins í kringum mælitækið, þar 

með talið borholuna sjálfa. Þegar raunviðnám er ákvarðað er þess vegna gert ráð fyrir 

áhrifum borholunnar ásamt takmarkaðri þykkt nærliggjandi jarðmyndana (Valgarður 

Stefánsson and Benedikt Steingrímsson, 1990). 

 

Mynd 6 - Rafskautaskipan fyrir 16“ og 64“ 

raunviðnámsmælingar (Valgarður Stefánsson 

and Benedikt Steingrímsson, 1990). 
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4.2.3 Gammamælingar 

Hin náttúrulega geislavirkni jarðlaga er af 

völdum geislavirkra samsæta í berginu. 

Samsæturnar sem venjulega eru ábyrgar fyrir 

þessari geislavirkni eru kalíum (40K samsæta) 

og samsætur sem eiga aðild að niðurbroti 

úraníums og þóríums. Þótt þessar samsætur 

finnist einungis í litlu magni þá er geislavirkni 

þeirra þó greinanleg. Vegna þess hversu stutt 

α- og β- eindirnar ná frá berginu þá er það 

gammageislunin (γ) sem er mæld. Mælitækin 

sem notuð eru við gammamælingar eru bæði 

Geiger-Muller teljari og sindurteljari (e. 

scintillation counter). GM teljarinn mælir 

heildarstyrk gammageislunar á meðan 

sindurteljarinn skráir orkuróf gamma-

geislunarinnar sem er afleiða af magni geisla-

samsætanna 40K, 238U og 232Th í jarð-

myndunum utan borholunar og skilgreinir 

magn geislavirkni í þeim. Mismunandi 

teljarar eru mis afkastamiklir og er þess vegna 

mikilvægt að samstilla þá svo hægt sé að bera saman gammageislun frá einni mælingu til 

annarar. 

Á fyrstu árum gammamælinga hafði hvert mælingafyrirtæki sína eigin aðferð til að stilla 

mælana. Síðan þá hefur verið komið á fót staðaleiningu (sjá mynd 7). Þessi staðaleining er 

kölluð 𝐴𝑃𝐼 𝛾 𝑟𝑎𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑡 og er skilgreind sem 0,5% af mismun í talningarfjölda skráðum milli 

hárrar og lágrar geislavirkni (Valgarður Stefánsson and Benedikt Steingrímsson, 1990). 

 

4.2.4 Nifteindamælingar 

Nifteindamælingar eru notaðar til þess að kanna hversu gropið (porótt) berg er. Mælingarnar 

sýna eiginleika bergsins til að hægja á nifteindum. Hægt er að lýsa líftíma nifteindar sem 

svo: Nifteindin hægir á sér vegna árekstra við kjarna í efni bergsins sem verið er að rannsaka. 

Ákveðnu hitaástandi er náð vegna þessara árekstra (𝐸 = 𝑘 ∙ 𝑇 þar sem k er Boltzman fastinn 

og T er hitastig í Kelvin). Í þessu hitaástandi gleypir kjarni í efni bergins nifteindina og gefur 

frá sér gammageislun (Valgarður Stefánsson and Benedikt Steingrímsson, 1990). 

Hraðaminnkunin hefur áberandi hámark þegar eindir af sama efni rekast á hvor aðra. Henni 

er þess vegna aðallega stjórnað af magni vetnis. Í bergmyndunum er mest af vetninu í 

myndunarvökvanum (vatni og olíu) þannig að nifteindamælingin getur verið tengd poruhluta 

bergsins. 

Mælitækið samanstendur af „uppsprettu“ nifteinda (Americum-Beryllium eða Radium-

Beryllium) og skanna – annaðhvort He3 skanna fyrir hita-nifteindir eða gamma-

nifteindaskanna sem skynjar styrkleika nifteindanna þegar þær eru gleyptar. Bilið á milli 

Mynd 7 - Teikning af holunni þar sem API gamma 

einingin var stöðluð (Valgarður Stefánsson and 

Benedikt Steingrímsson, 1990). 
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„uppsprettunar“ og skannans er í báðum tilvikum 0,3 – 0,4 m (Valgarður Stefánsson and 

Benedikt Steingrímsson, 1990). 

 

4.3 Framkvæmd 

4.3.1 Jarðlagagreining 

Hvert sýni fyrir sig var skoðað í smásjá og ákvarðað hvort um væri að ræða storkuberg eða 

setberg. Áferð og kornastærð bergsins voru skoðaðar sem og fjöldi og stærð blaðra, 

kristöllun og magn glers. Litur er oft vísbending um samsetningu bergs og var hann þess 

vegna skoðaður vandlega og athugað hvort um ljóst, dökkt, brúnt eða rauðleitt berg væri að 

ræða. Athugað var hvort bergið væri ferskt eða ummyndað. Ef bergið var oxað þá var magn 

oxunar skráð.  

4.3.2 Ummyndun 

Ummyndunarsteindir voru sérstaklega skoðaðar og þær greindar með aðstoð handbóka og 

greiningalykla. Í mörgum sýnum voru steindir mikið brotnar og því reyndist erfitt að greina 

þær og voru þá tekin sýni og þau röntgengreind. Við XRD greiningu kom í ljós að í nær 

öllum tilfellum var um að ræða zeólíta – laumontít, stilbít og heulandít. Kalsít var greint með 

1M HCl – dropa af sýru var sleppt á svarfkornin sem skoða átti og ef þau freyddu þá var 

ljóst að um kalsít var að ræða.  

4.3.3 XRD greining á ummyndunarsteindum 

Nokkur sýni af ummyndunarsteindum úr svarfi voru tekin og greind með röntgen 

geislabrotsmælingu (e. X-ray diffraction) á rannsóknastofu ÍSOR. Sýni voru möluð í mortéli, 

vætt í acetóni og síðan var duftið sett á þar til gerðan sýnahaldara úr kvarsi (vegna smæðar 

sýnanna) og mælt með Bruker AXS D8 Focus XRD-tæki á 40 kV og 40 mA með 1° raufum 

fyrir framan og aftan sýni, 0,2 mm rauf og Ni-filter framan við NaI sindurteljara-

geislunarnema (e. NaI scintillation counter). Mæliskrá sem notuð var heitir; min-mag.dql. 

Notuð var Cu kα geislun á 1,54Å bylgjulengd. Á myndum í viðauka A eru mynstrin sýnd, 

með frádreginni bakgrunnsgeislun. 

Við úrvinnslu var notaður PDF-2 gagnagrunnur frá ICDD (International Centre for 

Diffraction Data) og á myndum í viðauka A birtast samanburðarmynstrin sem lituð strik sem 

hafa hlutfallslegt útslag. 

4.3.4 Leirgreining 

Svarfsýni sem tekin voru á um 100 m fresti voru þvegin, um 2 g af hverju þeirra sett í glas 

og hrist í um fjórar klukkustundir. Vökvinn með leirnum í flotlausn var látinn setjast í um 

10 mínútur en síðan var hann settur á glerplötu og látinn þorna. Sýnið var mælt þegar það 

var orðið þurrt, (ómeðhöndlað, OMH, svartur ferill á myndum í viðauka B) og að mælingu 

lokinni var sýnið geymt í ethylenglýkól-eimi í einn sólarhring. Þá var það mælt aftur 

(glýkólmettað, GLY, blár ferill á myndum í viðauka B) og að þeirri mælingu lokinni var 

sýnið hitað í eina klukkustund í um 550°C (hitað, HIT, rauður ferill á myndum í viðauka B) 

og loks mælt.  
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Þessar þrjár mælingar voru síðan skoðaðar saman og af hegðun leirsteindanna og breytingum 

sem verða á kristalgrindinni við mismunandi meðhöndlun, er unnt að greina þann flokk eða 

fjölskyldu sem leirinn heyrir til.  

Sýnin voru mæld með hefðbundinni mælingauppsetningu sem vistuð er í keyrsluskrá sem 

kallast leir-b.dql. Hún fer þannig fram að mælt er frá 2Θ=2°–14° og á um 0,02° fresti er 

mælt í hálfa sekúndu. Hver mæling tekur því um 10 mínútur. Geislinn er þrengdur með 0,5° 

rauf (1 mm; e. divergence slit, receiving slit) og fyrir framan geislunarnema er 0,2 mm rauf. 

Á myndum í viðauka B eru þrjú mynstur fyrir hvert sýni. Mynstrin eru ómeðhöndluð að öðru 

leyti en því að truflanir (e. aberrant data) hafa verið síaðar frá. Meðhöndlun og mæling 

sýnanna fór fram á rannsóknarstofu ÍSOR.  

Notaður var röntgen-geislabrotsmælir (e. X-ray diffractometer) frá Bruker AXS, D8 Focus 

og notuð Ni-síuð Cu k geislun á 1,54 Å bylgjulengd á 40 mA og 40 kV, með NaI 

sindurteljara (e. NaI scintillation counter) 
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5 Niðurstöður 

5.1 Niðurstöður jarðlagagreininga 

Eins og komið hefur fram er hola HA-25 686 metra djúp hola sem boruð var í stefnu N20°A 

(sjá mynd í viðauka C). Holan er í um 12° halla í toppi og rúmum 10° í botni. Sýni voru 

tekin á tveggja metra fresti meðan á borun stóð. Lagmót voru staðsett með hliðsjón af 

borholumælingum (sjá mynd 12) og uppteiknuðu jarðlagasniði úr LogPlot (RockWare, 

2007) sem teiknað var úr gögnum byggðum á svarfgreiningu. Jarðlagasnið úr holunni með 

skýringum er birt á myndum 8, 9 og 10. 

Kornastæðarskali var ákvarðaður sem svo: Ef einstaka korn voru ekki bersýnileg við 50x 

stækkun í víðsjá, þá var bergið ákvarðað sem fínkorna. Sýnileg korn í bergi við sömu 

stækkun voru ákvörðuð sem meðalfínkorna. Ef korn voru sýnileg við 25x stækkun var bergið 

meðalgrófkorna og ef einstaka korn í bergi voru sýnileg við 7x stækkun var áætlað sem svo 

að bergið væri grófkorna.  

0-3 m: Svarf vantar. 

3-5 m: Möl og sandur. 

5-12 m: Hraunlag. Eftir að komið er í gegnum mold og yfirborðslög og niður á um 5 

metra er komið í fínkorna basalt hraunlag (sjá mynd 8). 

12-27 m: Efstu 11 metrarnir eru kargalegt basalt og svarfið blandað ýmsum kornum 

ættuðum ofar úr holunni. Þar fyrir neðan taka við 4 metrar af dökku, fínkorna, 

þéttu og dílalausu basalti sem er lítið ummyndað. Líklega er þetta ólivínbasalt 

og sennilega um gangberg að ræða. 

27-72 m: Þessi syrpa samanstendur úr fínkorna basalthraunlögum þar sem þéttur kjarni 

hraunanna er aðskilinn af karga. Berggerðin er fremur einsleit, fínkorna, 

fremur þétt og lítið um blöðrur en sums staðar vottar fyrir plagíóklasdílum í 

berginu. Holufyllingar eru zeólítar og svartur og grænn leir. Við botn þessarar 

myndunar er rauðleitt fínkorna siltkennt millilag. 

72-112 m: Meðalkorna hraunlög fremur dökk á litinn og fátæk af blöðrum. Þunn, dökk 

og þétt eining á 76-78 metra dýpi. Vottur af plagíóklasdílum sést. Um miðbik 

syrpunnar er bergið orðið nokkuð kargalegt og smáblöðrótt og eru blöðrurnar 

fylltar með grænum leir og zeólítum. Einingin á 76-78 m er líklega gangur. 

112-130 m: Fínkorna ljósgrátt basalt með smáum leirfylltum blöðrum. Um er að ræða tvö 

álíka þykk og áferðarlík hraunlög með rauðleitum hraunlagakarga. 

130-134 m: Rauðbrúnt gjóskulag sem er straumflögótt, fínlagskipt og með útflöttum 

blöðrum og stöku bergbroti. Hugsanlega er um að ræða gjóskuflóðaset. 

134-136 m: Þunnt basaltlag. 

134-156 m: Rauðbrún og oxuð, glerrík og fremur frauðkennd myndun sem er nokkuð 

einsleit. Blandað rauðum setkornum. Líklega basaltbreksía. 

156-172 m: Ljósgrátt meðalfínkorna basalt með smáum blöðrum. 
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172-176 m: Þunn lög af basalti, dökk og blöðrótt. 

176-178 m: Fínkorna setkennt lag. 

178-256 m: Fínkorna hraunlög. Við botn þessarar syrpu er um tveggja metra þykkt 

fínkorna svarf eða dökkt setlag (sjá mynd 9). 

256-418 m: Einsleit syrpa af 8-12 metra þykkum fínkorna hraunlögum með rauðleitum 

karga. 

418-472 m: Stafli af hraunlögum sem einkennast af meðalgrófu massífu basalti með 

karga. Staflinn er nokkuð skorinn af bergi sem er töluvert fínkornóttara en 

myndunin í kring.  

472-686 m: Áframhaldandi stafli af hraunlögum með fremur þykkum karga. Basaltlögin 

eru jafnframt nokkuð þykk og staflinn er skorinn á 512-522 m af fremur grófu 

dökku bergi sem gæti verið gangur eða innskot (sjá mynd 10). 

 

Þegar litið er á jarðlagagreininguna sést að fjölbreytileiki berggerða er lítill og hægt er að 

reikna út hlutföll einstakra gerða. Eins og sjá má í töflu 3, er meðal-fínkorna berg megin 

uppistaðan í jarðlagastaflanum, eða um 58%. Meðal-grófkorna berg telur um 15% af 

staflanum og kargi tengdur þessum hraunlögum er um 22% af heildarmynduninni. 

Samanlagt eru því hraunlög og hraunlagakargi um 95% af staflanum. Ef þétti hluti 

hraunlaganna er tekinn og karginn skilinn frá þá eru það um 73% staflans og af þeim hluta 

er það sem talið er líklegt gangberg einungis 6%. Setberg og annað (steypa, laus jarðlög) er 

einungis um 5% af heildarjarðlagastaflanum. 

 

Tafla 3 - Hlutföll einstakra berggerða í jarðlagastaflanum. 

Storkuberg Set Annað 

95% 3% 2% 

Fín-meðalkorna Meðal-grófkorna Kargi  

58% 15% 22%  

Líklegt gangberg (innskot)   

6%   
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Mynd 8 - Jarðlagasnið úr holu HA-25 með skýringum (0-230 m). 
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Mynd 9 - Jarðlagasnið úr holu HA-25 með skýringum (230-465 m). 
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Mynd 10 - Jarðlagasnið úr holu HA-25 með skýringum (465-686 m). 
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5.2 Ummyndun í holu HA-25 

Hola HA-25 ber þess glögg merki að þar er ummyndun bergs ekki í jafnvægi við ríkjandi 

berghita og hefur greinilega orðið talsvert mikil ummyndun bergs við hærra hitastig. Þær 

ummyndunarsteindir sem eru mest áberandi í svarfinu eru zeólítar og þá sérstaklega 

laumontít. Allar ummyndunarsteindir sem voru greindar í svarfinu eru merktar inn á mynd 

11 og sýndar þar ásamt jarðlagasniði. Laumontít finnst nánast frá yfirborði og niður á botn 

en stílbít og heulandít finnast með vissu rétt niður fyrir 300 metra dýpi eða í efri lögum 

holunnar. Einnig er nokkuð áberandi að kvars sést með vissu í svarfi niður á um 190 metra. 

Eftir það er orðið örðugt að greina það þótt vissulega séu talsverðar líkur á að kvars sé í 

berginu niður eftir allri holunni en það var ekki athugað sérstaklega. Kalsít finnst nær 

jafndreift í allri holunni en hvergi í sérstaklega miklu magni, Eftirtektarverð belti sjást þar 

sem lítið sem ekkert er af kalsíti og er það einkum frá um 80 m dýpi og niður á 180 m dýpi, 

frá um 325 m og niður á um 400 m og síðan í neðstu 100 m í holunni. Pýrít er einnig að 

mestu jafndreift en minnst sést af því frá um 80 m og niður á um 180 metra dýpi.  
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Mynd 11 - Ummyndun í holu HA-25. 
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5.2.1 Niðurstöður leirgreininga 

Nokkur sýni af leir úr svarfi voru tekin og greind með röntgen geislabrotsmælingu (e. X-ray 

diffraction) á rannsóknarstofu ÍSOR. Niðurstöðum leirgreininganna hefur verið bætt við á 

mynd 11 en ekki merktar sérstaklega.  

Lýsingu á framkvæmd þessarar XRD greiningu má sjá í kafla 4.3.4 og á myndum í viðauka 

B má sjá túlkun og niðurstöður hverrar greiningar fyrir sig. 

 

Tafla 4 - Yfirlit yfir leirgreiningar. 

 

Sýni #01 (100 m): Mest er um klórít í þessu sýni. Skarpur toppur er á 14,7Å (OMH) og 

annar toppur (e. second order) er á 7,2Å. Í glýkólmettaða sýninu 

(GLY) má greina smávægilega þenslu og toppurinn færist upp í 15Å. 

Þó má greina vott af smektíti í sýninu því hluti toppsins á 14,7Å virðist 

falla lítillega við hitun og síðan má greina smá ris við um 10Å sem er 

dæmigert fyrir breytingu á kristalgrind smektíts við hitun. Því er hér 

um að ræða að mestu klórít en jafnframt smá vottur af smektíti. 

Laumontít sést (sjá mynd 11). 

Sýni #02 (200 m): Toppur á 14,7Å (OMH) er nokkuð stór og áberandi og einnig á 7,2Å. 

Við glýkólmettun þenst hluti leirsins út og sýnir ákveðin blandlags 

einkenni með votti af toppi á 16,5Å og á 21Å. Við hitun lækkar 14,7Å 

toppurinn verulega og smá ris sést á um 13Å sem einnig er einkenni 

leirsteinda með blandaða samsetningu (klórít/smektít). 

Sýni #03 (300 m): Einungis er um að ræða klórít í sýninu. Þessi leirsteind í 

jarðhitakerfum er gjarnan kölluð „óstöðugt klórít“ til aðgreiningar frá 

klóríti sem er með topp á um 7Å sem ekki fellur við hitun.  

Sýni #04 (400 m): Enginn leir sést í þessu sýni. 

Sýni #05 (500 m): Smávægilegur vottur af óstöðugu klóríti sést í sýninu.  

Sýni #06 (550 m): Enginn leir sést í þessu sýni.  

Sýni #07 (600 m): Nánast enginn leir er í þessu sýni en greina má vott af klóríti. 

Sýni #08 (650 m): Óstöðugt klórít er vel greinanlegt í sýninu og greinilegt hrun eða fall 

hitaða toppsins á 7,2Å.  
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Sýni #09 (684 m): Nokkuð greinilegt óstöðugt klórít. 

Ljóst er að klórít er að finna í tveimur efstu sýnunum (100 m, 200 m) og óstöðugt klórít sést 

í öðrum sýnum þar sem einhvern leir er að finna. Greinilegt er að ummyndun bergsins er 

gömul og er ekki í jafnvægi við ríkjandi berghita. Í tveimur efstu sýnunum sést laumontít en 

önnur síliköt eins og amfíból sjást ekki.  

 

5.2.2 Niðurstöður XRD greininga á ummyndunarsteindum 

Nokkur sýni af ummyndunarsteindum úr svarfi voru tekin og greind með röntgen 

geislabrotsmælingu (e. X-ray diffraction) á rannsóknarstofu ÍSOR. Niðurstöðum XRD 

greininganna hefur verið bætt við á mynd 11 en ekki merktar sérstaklega.  

Lýsingu á framkvæmd þessarar XRD greiningu má sjá í kafla 4.3.3 og á myndum í viðauka 

A má sjá túlkun og niðurstöður hverrar greiningar fyrir sig. 

92 m: Laumontít (sjá mynd 11) 

94 m: Aðallega laumontít en einnig er vottur af stilbíti og kvarsi.  

118 m: Mest laumontít. Ásamt laumontíti er albít og klórít.  

136 m: Mest er af kalsíti í sýninu en með laumontíti og stilbíti. 

152 m: Mest er af heulandíti í þessu sýni en einnig er kvars áberandi sem og klórít. 

156 m: Aðallega er hér um að ræða illa kristallaðan leir sem líkist seladóníti.  

162 m: Hreint kvars.  

172 m: Mest er um leir í þessu sýni (klórít) en einnig yugawaralít sem er zeólíti 

skyldur laumontíti. 

196 m: Aðallega stilbít en einnig sést laumontít í þessu sýni.  

442-452 m: Mjög smátt sýni og greining ekki góð. Líklega er um að ræða klórít með 

albíti og laumontíti.  
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5.3 Jarðlagamælingar 

Niðurstöður mælinga sem gerðar voru í holunni skömmu eftir að borun hennar lauk eru 

sýndar á mynd 12, ásamt jarðlagasniði. Um samanburð og túlkun mælinganna má segja að 

nokkuð gott samræmi sé á milli jarðlagagreiningar og niðurstaðna jarðlagamælinga eins og 

vikið er að hér að neðan í umfjöllun um hverja mæliaðferð fyrir sig. Að auki má sjá á mynd 

12 að nokkuð góð samsvörun virðist vera milli einstakra mæliaðferða; gamma-, nifteinda- 

og viðnámsmælinga. 

Um gammamælinguna úr holunni má segja að almennt sýni hún lág gildi og er því að mestu 

leyti um að ræða basískt berg og engar súrar eða ísúrar jarðmyndanir sem holan sker. Toppar 

sem koma fram í gammamælingunni standast í flestum tilfellum á við oxuð, gropin og 

holufyllt kargalög í jarðlagasniðinu, þar sem búast má við hærri styrk geislavirkra samsæta 

í seinna til komnum útfellingum og ummyndunarsteindum.  

Nifteindamælingin sýnir í grófum dráttum það sama. Þéttur kjarni hraunlaga sýnir hátt nift-

eindaútslag og því minni poruhluta. Því er lægra nifteindaútslag í holufylltu og blöðróttu 

kargalögunum og gropnari jarðlögum. Sjá má að nifteindagildi hækka frekar með dýpi sem 

bendir til almennrar lækkunar poruhluta. 

Viðnámsmælingin sýnir í meginatriðum hærra viðnám í kjarna hraunlaganna en í 

millilögunum og kortleggur á sama hátt og nifteindamælingin skilin á milli þéttra 

jarðmyndana og gropnari jarðlaga.  

Auk jarðeðlisfræðilegu mælinganna (gamma, nifteindir og viðnám) var vídd holu HA-25 

mæld í júlí 2015 af ÍSOR og var mælt með fjögurra arma víddarmæli. Sjá má á mynd 12 að 

holan virðist standa vel mál og vera slétt frá fóðringarenda (105 m) niður á um 194 m þar 

sem kemur fram stórt frávik (gjarnan nefnt „skápur“) en þar sker holan stóra og áberandi 

sprungu sem hefur verið lýst og birtar myndir af (Sigvaldi Thordarson & Sigurveig 

Árnadóttir, 2015). Samkvæmt jarðlagagreiningu virðist sprungan eða æðin á 194 m dýpi 

vera í miðju hraunlagi. Holan er nokkuð slétt niður á um 310-314 m en þar neðan við er all 

langur kafli þar sem nær örugglega hefur molnað úr lausum kargalegum millilögum sé horft 

á samanburð við jarðlagagreiningu. Mjög áberandi frávik vegna hruns eða molnunar úr 

lausum jarðlögum (millilögum) er á 344-346 m og 348-352 m þar sem armar mælisins slá út 

fyrir 300 mm en þvermál borkrónunnar sem notuð var er 160 mm. Holuveggurinn er að 

mestu sléttur í botn ef frá eru taldar smávægilegar útvíkkanir á 376-380 m dýpi, 466-468 m 

dýpi og á 498-500 m dýpi. Smá munur er á víddarmæliferlum sem sýnir að holan er 

sporöskjulaga. Slíkt er algengt í hallandi holum (hola HA-25 er með 10-12° halla) en 

lóðréttar holur eru nær því að vera hringlaga. 
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Mynd 12 - Gamma-, nifteinda-, viðnáms- og víddarmælingar úr holu HA-25. 
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6 Umræða 

6.1 Jarðlagaskipan og ummyndun 

Jarðlagaskipan er á þá vegu að hola HA-25 sker þykkan, einsleitan hraunlagastafla sem er 

að mestu leyti gerður úr fín-meðalkorna basalti. Hlutfall þess af heildinni er 58% á meðan 

meðal-grófkorna basalt er aðeins 15%. Stór hluti staflans er rauðleitur og talsvert 

ummyndaður og holufylltur hraunlagakargi, en hann er um 22% af heildarþykktinni. 

Breytileiki í berggerð í holunni er því lítill en á nokkrum stöðum eru dökk og þétt lög sem 

líklegt er talið að séu gangar. Hlutfall þessa bergs er fremur lítið eða um 6% af lögum sem 

eru þéttur kjarni hraunlags en sem hlutfall af heildar jarðlagastaflanum er líklegt 

innskotsberg einungis 4,4%. Engar myndanir finnast í holunni sem eru taldar myndaðar við 

gos undir jökli eða í sjó og því er dregin sú ályktun að staflinn hafi allur myndast fyrir fyrstu 

merki um jökla og á landi.  

Leirgreiningar sem gerðar voru á völdum sýnum úr holunni, á um 100 m fresti (sjá kafla um 

niðurstöður leirgreininga á bls. 26), staðfesta að klórít finnst niður nær alla holuna en í 

tveimur sýnum fannst enginn leir. Almennt má búast við að finna klórít í jarðhitakerfum 

þegar hiti hefur náð um 230-240°C (Hrefna Kristamannsdóttir, 1978) og því hefur staflinn 

sem hola HA-25 sker, greinilega náð þeim hita á einhverjum tíma. Líklegt er að 

jarðlagastaflinn sem hola HA-25 sker hafi verið innan áhrifasvæðis megineldstöðvar eða 

eldstöðvakerfis og þar hafi verið háhitakerfi eða hann verið á mun meira dýpi í jarðskorpunni 

en nú. Eftir að berghiti hefur náð 230-240°C eða jafnvel hærri hita hefur spildan rekið frá 

gosbeltinu og rof vegna jöklunar hefur fært svæðið nær yfirborði. Á síðari stigum hefur síðan 

myndast lághita jarðhitakerfi þar sem berghiti hefur verið 120-180°C og steindir eins og 

laumontít fallið út. Hiti hefur síðan lækkað og vatnskerfi með allt að 107°C hita er í iðrum 

svæðisins núna. 

Hafi klórít myndast við aðstæður þar sem hiti á 1 km dýpi > 200°C má telja að í það minnsta 

hafi einn kílómetri rofist ofan af staflanum.  

 

6.2 Jarðlagamælingar 

Nokkuð gott samræmi er á milli jarðlagagreiningar og niðurstaðna jarðlagamælinga. Á mynd 

12 má sjá að góð samsvörun virðist vera á milli mæliaðferða sem var beitt; gamma- , 

nifteinda- og viðnámsmælinga. Gammamæling sýnir almennt lág gildi og er því um að ræða 

basískt berg og engar súrar eða ísúrar jarðmyndanir. Toppar í mælingu haldast í hendur við 

staðsetningu oxaðra og holufylltra kargalaga, þar sem má búast við hærri styrk geislavirkni 

í ummyndunarsteindum. Nifteindamæling sýnir þéttan kjarna hraunlaga og lítinn poruhluta 

og nifteindagildi hækkar með dýpi sem bendir til lækkunar poruhluta. Viðnámsmæling sýnir 

hærra viðnám í kjarna hraunlaga en í millilögum og gefur sömu mynd og nifteindamælingin 

af skilum á milli þéttra jarðmyndana og gropnari jarðlaga. Víddarmælingar sýna að holan 

virðist vera slétt frá fóðringarenda (105 m) niður á um 194 metra dýpi þar sem stórt frávik 

kemur í ljós. Holan er slétt á 310 -314 m en þar fyrir neðan er langur kafli sem líklega hefur 
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molnað úr lausum karga. Víddarmæliferill sýnir að holan er örlítið sporöskjulaga sem er 

algengt í hallandi holum líkt og HA-25, sem boruð er með 10-12° halla í stefnu N20°A 

 

6.3 Samantekt 

Hola HA-25 sker þykkan stafla af hraunlögum með rauðleitum karga. Breytileiki í berggerð 

er lítill og af jarðlagagreiningu og mælingum á geislavirkum samsætum í berginu (gamma-

mæling) má ráða að nær einvörðungu sé um basalt að ræða. Á nokkrum stöðum í holunni 

eru jarðlög sem telja má að séu innskot (gangar) en hlutfall gangbergs af jarðlagastaflanum 

er lítið (4,4%). Fornt hitaástand í holunni endurspeglast í leirsteindum sem finnast í berginu 

(klórít) og bendir það til þess að fyrrum hafi jarðlagastaflinn náð að minnsta kosti 230-240°C 

hita. Færsla spildunnar frá gosbeltinu og að minnsta kosti 1 km rof með lyftingu nær 

yfirborði hefur afhjúpað innviði forns jarðhitakerfis og zeólítar (laumontít) hafa yfirprentað 

fyrra ummyndunarstig þegar núverandi lághitavatnskerfi hefur myndast.  
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Viðauki A 

Niðurstöður úr XRD greiningu ummyndunarsteinda. 
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58575/HA-25 92m

00-047-1785 (*) - Laumontite - Ca4Al8Si16O48·16H2O - Y: 84.67 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 14.74700 - b 13.07500 - c 7.55200 - alpha 90.000 - beta 111.950 - gamma 90.000 - Base-centered - Cm 

58575/HA-25 92m - File: 58575.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.00 ° - End: 56.80 ° - Step: 0.04 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 19 s - 2-Theta: 4.00 ° - Theta: 2.00 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.
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58576/HA-25 94m

00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 28.63 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic

00-025-0124 (I) - Stellerite - Ca2Al4Si14O36·14H2O - Y: 9.56 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 13.59900 - b 18.22200 - c 17.86300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fmm

00-047-1785 (*) - Laumontite - Ca4Al8Si16O48·16H2O - Y: 84.67 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 14.74700 - b 13.07500 - c 7.55200 - alpha 90.000 - beta 111.950 - gamma 90.000 - Base-centered - Cm 

58576/HA-25 94m - File: 58576.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 3.94 ° - End: 63.95 ° - Step: 0.04 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 3.94 ° - Theta: 2.00 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.
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58662/HA-25 118 m

00-029-0701 (I) - Clinochlore-1MIIb, ferroan - (Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 - Y: 2.12 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.36000 - b 9.28000 - c 14.20000 - alpha 90.000 - beta 97.150 - gamma 90.000 - Base-

00-009-0466 (*) - Albite, ordered - NaAlSi3O8 - Y: 9.28 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.14400 - b 12.78700 - c 7.16000 - alpha 94.260 - beta 116.600 - gamma 87.670 - Base-centered - C-1 (2) - 4 - 664.8

00-026-1047 (I) - Laumontite, syn - CaAl2Si4O12·4H2O - Y: 5.56 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 14.76100 - b 13.07700 - c 7.56100 - alpha 90.000 - beta 112.020 - gamma 90.000 - Base-centered - Cm 

58662/HA-25 118 m - File: 58662.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.00 ° - End: 60.00 ° - Step: 0.03 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 18 s - 2-Theta: 4.00 ° - Theta: 2.00 ° - Chi: 0.00 ° - Phi
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58663/HA-25 136 m

00-025-0124 (I) - Stellerite - Ca2Al4Si14O36·14H2O - Y: 1.76 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 13.59900 - b 18.22200 - c 17.86300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fmm

00-005-0586 (*) - Calcite, syn - CaCO3 - Y: 17.01 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.98900 - b 4.98900 - c 17.06200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 367.7

00-026-1047 (I) - Laumontite, syn - CaAl2Si4O12·4H2O - Y: 1.51 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 14.76100 - b 13.07700 - c 7.56100 - alpha 90.000 - beta 112.020 - gamma 90.000 - Base-centered - Cm 

58663/HA-25 136 m - File: 58663.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.00 ° - End: 60.00 ° - Step: 0.03 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.00 ° - Theta: 2.00 ° - Chi: 0.00 ° - Phi
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58664/HA-25 152 m

00-053-1176 (*) - Heulandite - Ca3.6K0.8Al8.8Si27.4O72·26.1H2O - Y: 8.24 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 17.67100 - b 17.87500 - c 7.41200 - alpha 90.000 - beta 116.390 - gamma 90.000 - Base-cent

00-029-0701 (I) - Clinochlore-1MIIb, ferroan - (Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 - Y: 2.12 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.36000 - b 9.28000 - c 14.20000 - alpha 90.000 - beta 97.150 - gamma 90.000 - Base-

00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 25.33 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic

58664/HA-25 152 m - File: 58664.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.00 ° - End: 60.00 ° - Step: 0.03 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.00 ° - Theta: 2.00 ° - Chi: 0.00 ° - Phi
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58665/HA-25 156 m

01-083-2008 (I) - Celadonite, ferrous - KFe1.5Mg0.5Si4O10(OH)2 - Y: 1.18 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.23000 - b 9.05000 - c 10.15000 - alpha 90.000 - beta 100.580 - gamma 90.000 - Base-center

58665/HA-25 156 m - File: 58665.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.00 ° - End: 60.00 ° - Step: 0.03 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.00 ° - Theta: 2.00 ° - Chi: 0.00 ° - Phi
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58666/HA-25 162 m

00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 101.32 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/I

58666/HA-25 162 m - File: 58666.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.00 ° - End: 60.00 ° - Step: 0.03 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.00 ° - Theta: 2.00 ° - Chi: 0.00 ° - Phi
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58667/HA-25 172 m

00-039-1372 (*) - Yugawaralite - Ca(Si6Al2)O16·4H2O - Y: 8.56 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 6.72800 - b 14.00700 - c 10.05600 - alpha 90.000 - beta 111.200 - gamma 90.000 - Primitive - Pc (7) - 2 - 

00-029-0701 (I) - Clinochlore-1MIIb, ferroan - (Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 - Y: 10.72 % - d x by: 1.0104 - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.36000 - b 9.28000 - c 14.20000 - alpha 90.000 - beta 97.150 - gamma 90.000 - 

58667/HA-25 172 m - File: 58667.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.00 ° - End: 60.00 ° - Step: 0.03 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 4.00 ° - Theta: 2.00 ° - Chi: 0.00 ° - Phi
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58668/HA-25 196 m

00-044-1479 (*) - Stilbite-Ca - (Na,K)Ca2Al5Si13O36·14H2O - Y: 36.73 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 13.63700 - b 18.24900 - c 11.26500 - alpha 90.000 - beta 127.940 - gamma 90.000 - Base-centere

00-025-0124 (I) - Stellerite - Ca2Al4Si14O36·14H2O - Y: 20.04 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 13.59900 - b 18.22200 - c 17.86300 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Face-centered - Fm

00-026-1047 (I) - Laumontite, syn - CaAl2Si4O12·4H2O - Y: 1.51 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 14.76100 - b 13.07700 - c 7.56100 - alpha 90.000 - beta 112.020 - gamma 90.000 - Base-centered - Cm 

58668/HA-25 196 m - File: 58668.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 3.92 ° - End: 59.93 ° - Step: 0.03 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 18 s - 2-Theta: 3.92 ° - Theta: 2.00 ° - Chi: 0.00 ° - Phi
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58669/HA-25 442-452 m

01-083-1365 (*) - Clinochlore-IIb-4 - Mg9.8Al1.6Fe0.6(Si6.32Al1.68O20.24)(OH)15.72 - Y: 1.34 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 5.32660 - b 9.23200 - c 14.39900 - alpha 90.000 - beta 97.160 - gamma 90.00

00-047-1785 (*) - Laumontite - Ca4Al8Si16O48·16H2O - Y: 0.38 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 14.74700 - b 13.07500 - c 7.55200 - alpha 90.000 - beta 111.950 - gamma 90.000 - Base-centered - Cm (

00-009-0466 (*) - Albite, ordered - NaAlSi3O8 - Y: 1.15 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.14400 - b 12.78700 - c 7.16000 - alpha 94.260 - beta 116.600 - gamma 87.670 - Base-centered - C-1 (2) - 4 - 664.8

58669/HA-25 442-452 m - File: 58669.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.00 ° - End: 60.00 ° - Step: 0.03 ° - Step time: 0.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 4.00 ° - Theta: 2.00 ° - Chi: 0.00 ° 
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Viðauki B 

 

Niðurstöður úr XRD greiningu leirs. 
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HA-25 #01 (100 m)

58643/HA-25 #01 HIT - File: 58643.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 19 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - P

58634/HA-25 #01 GLY - File: 58634.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 21 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 

58625/HA-25 #01 OMH - File: 58625.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 20 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 
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HA-25 #02 (200 m)

58644/HA-25 #02 HIT - File: 58644.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - P

58635/HA-25 #02 GLY - File: 58635.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 

58626/HA-25 #02 OMH - File: 58626.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 
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HA-25 #03 (300 m)

58645/HA-25 #03 HIT - File: 58645.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - P

58636/HA-25 #03 GLY - File: 58636.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 

58627/HA-25 #03 OMH - File: 58627.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 
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HA-25 #04 (400 m)

58646/HA-25 #04 HIT - File: 58646.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - P

58637/HA-25 #04 GLY - File: 58637.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 

58628/HA-25 #04 OMH - File: 58628.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 
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HA-25 #05 (500 m)

58647/HA-25 #05 HIT - File: 58647.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - P

58638/HA-25 #05 GLY - File: 58638.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 

58629/HA-25 #05 OMH - File: 58629.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 
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HA-25 #06 (550 m)

58648/HA-25 #06 HIT - File: 58648.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - P

58639/HA-25 #06 GLY - File: 58639.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 

58630/HA-25 #06 OMH - File: 58630.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 
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HA-25 #07 (600 m)

58649/HA-25 #07 HIT - File: 58649.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - P

58640/HA-25 #07 GLY - File: 58640.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 

58631/HA-25 #07 OMH - File: 58631.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 
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HA-25 #08 (650 m)

58650/HA-25 #08 HIT - File: 58650.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - P

58641/HA-25 #08 GLY - File: 58641.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 

58632/HA-25 #08 OMH - File: 58632.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 
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HA-25 #09 (684 m)

58651/HA-25 #09 HIT - File: 58651.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - P

58642/HA-25 #09 GLY - File: 58642.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 17 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 

58633/HA-25 #09 OMH - File: 58633.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 14.000 ° - Step: 0.020 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 16 s - 2-Theta: 2.0 ° - Theta: 1.0 ° - Chi: 0.00 ° - 
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Viðauki C 

Ofanvarp borferils HA-25 á láréttu plani (Halldór Örvar Stefánsson og Halldór Ingólfsson, 

2015). 

 


