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Útdráttur 

Jarðhitakerfið í Surtsey hefur mikið verið rannsakað og boruð var hola SE01 árið 1979 og hafa 

gögn úr þeirri holu bæði borkjarni og vatnssýni varpað heilmiklu ljósi á myndun móbergs. 

Borað var í eyjuna aftur sumarið 2017 þá voru þrjár holur boraðar, tvær lóðrétt niður og ein 

skáhallandi. Í þessari ritgerð verður farið yfir efnafræði móbergsmyndunar og jarðhitakerfi í 

Surtsey lýst. Farið verður yfir þær steindir sem fundist hafa í fyrri rannsóknum. Rýnt er síðan í 

efnagreiningu á sýnum af jarðsjó sem tekin voru í skáhallandi holunni sem ber nafnið SE03. 

Gerð voru þrjú módel við 50°C, 100°C og 150°C fyrir efnafræði jarðsjávar á svæðinu og þróun 

þess með mismunandi hlutfalli basaltglers og sjávar. Gögnin eru síðan borin saman við módelið 

og áætlað hvert hlutfall basaltglers og sjávar er og hversu mikil áhrif uppleysing basaltglers í 

jarðhitakerfinu hefur á efnasamsetningu jarðhitavökvans í kerfinu. Þessi ritgerð er mitt framlag 

til rannsóknarverkefnisins er varðar borunina 2017. 

 

 

 

Abstract 

The geothermal system in Surtsey has been monitored well and in 1979 the first drill hole with 

the name SE01 was drilled in the island. Data from SE01, both drill core and water samples 

have given a lot of information on alteration of basaltic glass to palagonite. In the summer of 

2017 three more holes were drilled in the island, two vertical and one diagonally. In this essay 

the chemistry of palagonitization will be explained as well as the geothermal system in Surtsey 

will be discussed in detail. Furthermore, the minerals that were found in past research will be 

emphasised. Water samples from the diagonal hole which has the name SE03 will be chemically 

analysed. Three models were made at 50°C, 100°C and 150°C for the chemistry of this 

condition and different ratio of basaltic glass to seawater. The data is then compared to the 

models to deduce the ratio of basaltic glass to seawater and how much impact dissolvement of 

basaltic glass has on the water chemistry in the system. This essay is my contribution to a larger 

research concerning the drilling project of 2017. 
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1 Inngangur 

Surtsey er stapi, myndaður í grunnsjávaraðstæðum og ekki finnast þess hliðstæður í heiminum 

að myndun slíks stapa hafi verið jafn vel skrásett. Surtsey er á heimsminjaskrá UNESCO fyrir 

jarðfræðilega og líffræðilega sérstöðu sína til rannsókna. Borað var í eyjuna árið 1979 og svo 

2017 til að kanna bergfræðilega uppbyggingu eyjunnar og hitastig á mismunandi dýpi. Enn er 

skilningi vísindamanna ábótavant  á þeim efnafræðilegu ferlum sem eiga sér stað við myndun 

móbergs. Surtsey er tilvalið viðfangsefni til að rannsaka þá, þar sem eyjan er ung og ósnortin 

af mannlegum afskiptum. Í þessari ritgerð mun ég reyna að svara því hvernig uppleysing 

basaltglers með sjó hefur áhrif á efnasamsetningu vatns í lághitakerfinu í Surtsey. Þetta geri ég 

með því að gera grein fyrir þeim steindum sem taldar eru falla út og gera módel af uppleysingu 

glersins. Síðan mun ég skoða gögn úr efnagreiningu vatns sem kemur úr borholu í Surtsey og 

bera saman við módelið til þess að áætla um hlutfall milli bergs og vökva við uppleysingu 

basaltglers í Surtsey. Þetta er mitt framlag í stærra verkefni sem snýr að rannsókn á þeim 

efnafræðilegu ferlum sem eiga sér stað í eyjunni. 

 

1.1 Bakgrunnur 

1.1.1 Surtsey 
Surtsey er mjög ný á jarðfræðilegum tímaskala en hún myndaðist á árunum 1963-1967. Surtsey 

er partur af Vestmannaeyjum sem eru 18 talsins auk fjölda skerja. Vestmannaeyjar eru 

eldstöðvakerfi sunnan við strönd Íslands. Eldstöðvakerfið er ungt og hefur líklega ekki verið 

virkt í nema um 100.000 ár. Merki hafa fundist um 24 eldgos úr kerfinu, flest þeirra í kringum 

Heimaey. Heimaey er talin vera eldstöð sem mun þróast og verða megineldstöð kerfisins 

(Sveinn P. Jakobsson 1979). Eldstöðvakerfið virðist vera virkt í lotum en Surtsey er myndun 

sem varð til í því sem virðist vera nýjasta lotan. Hún er talin hafa hafist með neðansjávargosi 

1896 og síðan hafi myndun Surtseyjar 1963-1967 og Heimaeyjargosið 1973 bæst við (Snorri 

Baldursson og Álfheiður Ingadóttir 2004). 

 
Mynd 1: Ljósmynd af Surtsey tekin úr suðri í júní 2017 (mynd af veggspjaldi Magnús T. Guðmundsson 

o.fl. 2018) 
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Fyrst var borað í eyjuna 181 m djúp borhola árið 1979 til að rannsaka uppbyggingu eyjunnar 

og var ályktað að hún væri uppbyggð líkt og stapi. Við rannsóknir á borkjarnanum jókst 

skilningur manna á því hvaða efnaferli eiga sér stað í jarðhitakerfinu. Seinni borunin gefur 

tækifæri á samanburði á kjörnunum til þess að skilja betur ferli móbergsmyndunnar (Jackson 

o.fl. 2015). Móberg myndast þegar basaltgler leysist að hluta til upp og losar Si, Al, Mg, Ca, 

Na og K en tekur upp önnur efni eins og vatn, Ti og Fe eins og sjá má í töflu 1 (Stroncik og 

Schmincke 2002). 

 
Tafla 1: Gögn úr Stroncik og Schmincke 2002. Meðaltal 100-200 sýna sem voru tekin á tveimur stöðum 

á Íslandi. Ekki fylgir með hvar sýnin voru tekin. Hér kemur fram ágætis vísbending um hvernig efnin 

haga sér við ummyndun á basaltgleri. Það sem er rautt og feitletrað eru efnin sem eru til umfjöllunar í 

þessari rannsókn. Öll efnin fara minnkandi við ummyndunina og því líklega hægt að búast við því að 

sjá þau í frárennslisvatninu. 

 

Staður: Ísland 
 

 
  

Ísland 
  

Sýni: 12791H 
 

 
  

194Ht 
  

Efni: Gler Móberg  Breytileiki 
 

Gler Móberg Breytileiki 

SiO2 48,4 22,82  2,78 
 

48,41 32,96 2,71 

TiO2 2,64 5,35  0,54 
 

1,55 2,53 0,03 

Al2O3 14,17 13,35  3,05 
 

14,92 6,72 0,17 

FeO 12,52 21,25  6,15 
 

11,47 12,85 1,46 

MnO 0,22 0,03  0 
 

0,22 0,14 0 

MgO 6,9 0,18  0,04 
 

8 2,01 0,76 

CaO 11,74 1,92  0,31 
 

12,85 6,09 0,36 

Na2O 2,64 0,21  0 
 

2,11 0,21 0 

K2O 0,36 0,05  0 
 

0,15 0,02 0 

P2O5 0,39 0,34  0 
 

0,28 0,22 0 

Samtals 100 65,53  7,37 
 

100 63,79 4,95 

 

Vísindamenn tóku fyrst eftir jarðhitavirkni á yfirborði í apríl 1968 en á þeim svæðum sem 

jarðhitavirknin mældist hafði engin virkni verið í júlí 1967. Steindirnar sem Sveinn P. 

Jakobsson og James G. Moore báru kennsl á við rannsóknir sínar á Surtsey 1986 voru:  

Halít sem hefur líklega myndast við uppgufun á sjó. 

Ópal sem virtist aðeins myndast neðan við 70°C á yfirborði. 

Kalsít sem myndast á stóru hitastigsbili og er meira áberandi yfir sjávarmáli en undir. Þeir draga 

einnig þá ályktun að kalsít sé líklega fyrsta steindin til þess að falla út í þessu kerfi. 

Kabasít og xonolít fundust eingöngu í örlitlu magni og þurfti röntgenmælingu til þess að greina 

þær. 

Philllipsít finnst víða í kjarnanum og fyrir ofan sjávarmál er hún mjög ráðandi. Steindin er oftar 

en ekki á sömu slóðum og analsím og tobermorít.  

Anhýdrít og gifs eru steindir með sömu efnaformúlu fyrir utan að gifs inniheldur vatn í 

kristalbyggingu sinni. Anhýdrít finnst víða í kjarnanum. Steindin myndar stærri kristalla við 

lægra hitastig. Anhýdrítið virðist hafa kristallast beint úr vökvanum án gifs sem millistigs. Það 

gifs sem fannst er mögulega anhýdrít sem hefur vatnast (Jakobsson og Moore 1986). 

 

Við efnahvörf vatns við berg skiptir sýrustig miklu máli. Sýrustig vatns sem á í snertingu við 

andrúmsloft tekur upp kolsýru og vatnið súrnar en þar sem sýnin sem hér um ræðir eru tekin á 

nokkru dýpi hefur þetta ekki áhrif. Þegar steindir leysast upp úr bergi hækkar jafnan sýrustig 

vatnsins. Við háa uppleysingu á bergi getur pH gildið farið upp í 10. Þá fer kísillinn að mynda 

kísilsýru og kemur í veg fyrir frekari hækkun pH gildisins vegna uppleysingar. Einnig er 
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sýrustig nokkuð háð hitastigi en volgt vatn getur náð hæstu pH gildi. Þegar vatnið hitnar mikið, 

falla bæði út steindir sem innihalda OH- og styrkur brennisteinsvetnis og kolsýru á til að hækka 

við hærra hitastig hvort sem það er við uppleysingu á bergi eða frá kviku í þróm. Hvort tveggja 

lækkar pH gildi vatnsins (Stefán Arnórsson 1997). 

 

1.1.2 Jarðhitakerfið í Surtsey 

Hingað til hefur borholan frá 1979 verið aðalrannsóknarvettvangur vísindamanna til að kanna 

jarðhitakerfi eyjunnar. Ásamt henni hefur verið notast við heimildir af gossögu við myndun 

eyjunnar. Þessi gögn benda sterklega til þess að varmauppsprettan sé frá innskotum í eyjunni. 

(Valgarður Stefánsson o.fl. 1985). Vegna mikillar lektar í berginu í Surtsey má gera ráð fyrir 

að kerfið sjóði sem orsakar gufuhveri á yfirborði eyjunnar. Þetta gæti gert vatninu erfitt fyrir að 

ná meira en 100°C en gert er þó ráð fyrir að nálægt innskotunum geti það náð töluvert hærri 

hita (Snorri Baldursson og Álfheiður Ingadóttir 2004). Uppruni vatnsins í jarðhitakerfinu er úr 

sjónum og er efnasamsetning jarðhitavökvans jarðsjór sem inniheldur töluvert meira af söltum 

heldur en ferskvatn (Jackson o.fl. 2015). Fylgst hefur verið vel með jarðhitavirkni í Surtsey 

samfleytt frá myndun hennar. Mikla athygli vakti hversu hratt glerið ummyndaðist yfir í 

móberg. Með vöktun á kerfinu hefur verið gert ráð fyrir að innskotin sem orsaki jarðhitavirknina 

hafi orðið til á tímabilinu desember 1966 – janúar 1976 (Sveinn P. Jakobsson og Moore 1986). 

Kerfið stækkaði þar til um 1979 mögulega vegna þess að ummyndun glersins hafði áhrif á 

lektina og varmaflæðið í berginu. Síðan árið 1995 hefur yfirborðshiti verið að lækka (Sveinn P. 

Jakobsson o.fl. 2000). Rannsóknir á vatnssýnum úr borholu SE01 frá 1979 (sjá mynd 3) benda 

til þess að hæsta hitastigið sé á um 104 m dýpi (sbr. Mynd 2) og það lækkaði úr 154°C árið 

1966 í 130°C árið 2004 (Snorri Baldursson og Álfheiður Ingadóttir 2004).  

 

Mynd 2 sýnir jarðhitakerfið lóðrétt. Þróun hitastigs ásamt steindamyndun og bergfræði borkjarnans úr 

SE01 byggt á gögnum Sveins Jakobssonar 2014. Myndin er tekin úr (Jackson o.fl. 2015) 

1.1.3 Sýnataka 
Ekkert hafði verið borað frá því 1979 þar til það var gert sumarið 2017. Þá voru boraðar þrjár 

holur á svipuðum stað og borað var 1979. Tvær voru boraðar lóðrétt niður, önnur 152 m djúp 

og hin 192 m djúp. Þær bera nöfnin SE-02A og SE-02B. Að auki var boruð hola með 35° halla 

inn að miðju gígsins.  Sú hola ber nafnið SE-03 en hún er 354m að lengd og nær niður á 290m 

dýpi. Það er 232m undir sjávarmáli og um 100 metrum fyrir neðan sjávarbotninn þar sem hann 
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lá áður en Surtsey myndaðist. Lægsti punktur holunnar er um 200m vestan við borstaðinn eða 

beint fyrir neðan miðju gígsins Surtur I (sjá mynd 3). Því fer neðsti partur kjarnans í gegn um 

myndun sem varð til við sprengivirkni í byrjun gossins. Það varð ljóst við borun þessa að 

hitajafnvægi hafði enn ekki náðst milli gosefna og nærliggjandi sjávarbotns 50 árum eftir að 

gosi lauk. Í þessari skýrslu verða skoðuð gögn úr holunni SE-03 (Magnús T. Guðmundsson o.fl. 

2018).  

 

Vatnssýnin voru tekin sumarið 2018 með því að kefli voru látinn síga niður í línu að 

sýnatökudýpi. keflin voru útbúin búnaði sem tók við merki um að opnast þegar sýnatökudýpi 

var náð og hvert kefli tók ekki meira en 1,5 l. Sýnin voru síðan síuð gegn um 0,2 míkrómetra 

síu og sýrð að 1% sýru með viðbót af sterkri saltpétursýru, HNO3 á sýnatökustað (B.I. Kleine 

2018, munnleg heimild). 

 

 
Mynd 3. Þverskurður í gegnum Surtsey frá vestri til norðurs. Þversniðið sýnir hvar borkjarnarnir 3 

liggja í eyjunni sem og kenningu að uppbyggingu eyjunnar. (Mynd af veggspjaldi Magnús T. 

Guðmunddson o.fl. 2018). 

2 Aðferðir 

2.1 Módelin 
Notast var við hugbúnaðinn Phreeqc en sá hugbúnaður hermir eftir alls kyns efnahvörfum í 

vatnslausnum. Hugbúnaðurinn er skrifaður á C og C++ forritunarmáli og kemur frá 

jarðvísindastofnun Bandaríkjanna (Parkurst and Appello 2013). Efnasamsetning sjávar og 

efnasamsetning basaltglers voru settar inn í hugbúnaðinn hann látinn herma eftir uppleysingu 1 

kg af sjó á 1 kg af basaltgleri sem samsvarar um 8,65 mólum af basaltgleri miðað við formúluna 

sem er gefin hér fyrir neðan. Uppleysingin er í 33 skrefum sem lýst er í töflu 4. Hugbúnaðurinn 
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gefur bæði þau efni sem uppleyst eru í lausninni og útfellingar á þeim steindum sem valdar hafa 

verið til að skoða á mismunandi stigum uppleysingarinnar. Gerð voru 3 módel við 3 

mismunandi hitastig (50°, 100°C og 150°C). Þeim verður betur lýst í kaflanum um módelin. 

Eftirfarandi gildi voru notuð við gerð módelsins: 

 
Tafla 2 sýnir uppleyst efni í stöðluðum sjó sem notuð voru við gerð módelsins. Tafla 3 sýnir 

efnasamsetningu basaltglers sem notuð var við gerð módelsins. Efnin sem eru til skoðunar í skýrslunni 

eru feitletruð. Í töflu 4 má sjá skrefin sem voru notuð við gerð módelsins en hvert skref gefur okkur 

hversu mörg mól voru uppleyst af basaltgeri hverju sinni í módelinu. 

 
Tafla 2 

Uppleyst efni í 

stöðluðum sjó 

Efni ppm 

SiO2 6 

B 4,45 

Na 10556 

K 380 

Ca 400 

Mg 1272 

Al 0,011 

Fe 0,018 

CO2 90 

Cl 19400 

SO4 2709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efnaformúlan að uppleysingu basaltglersins í módelinu er: 

K0,005Na0,083Ca0,264Mg0,234Fe0,144Al0,351Si1,000O3,218845S0,0011B0,00001Li0,00011Cl0,00075Sr0,00021C0,000

27 + 0,97851 H+ <=> 0,351 AlO2- + 0,00001 B(OH)3 + 0,264 Ca2+ + 0,00075 Cl- + 0,014 

Fe(OH)4
- + 0,13 Fe2+ + 0,460005 H2O + 0,0011 H2S + 0,00027 HCO3

- + 0,005 K+ + 0,00011 

Li+ + 0,234 Mg2+ + 0,083Na+ + SiO2 + 0,00021Sr2+ 

 

2.2 Efnagreining á vatnssýnum 
Áður en sýnin voru efnagreind þurfti að þynna þau. Útbúnar voru 3 þynningar af hverju sýni. 

Sýnin voru sýrð að 1% HNO3 sýru til þess að halda málmum í upplausn og samskonar sýra var 

notuð til þynningar. Þynnt var í 1/10, 1/100 og 1/1000. Þynningin var framkvæmd með vigt. 

 

Við efnagreiningu á sýnunum var notast við atómíska litrófsgreiningu sem nefnist ICP-OES 

efnagreining. Það lýsir sér þannig að atómin eru æst upp í hærra orkustig. Til þess þarf 

gífurlegan hita og hann var fenginn með því að brenna argon svo að til varð plasmalogi sem 

getur náð allt að 8000K. Sýnunum var spreyjað inn í logann. Þegar rafeindirnar í efnunum æsast 

losnar orka í formi ljóss og hvert frumefni hefur sínar einkennandi litrófslínur. Litrófsmælirinn 

greinir hve mikið af hverju efni eru í sýnunum og mælitækið er staðlað með jarðhitastaðli og 

grunnur sýnanna var 1% HNO3 sýra (Rouessac F. og Rouessac A. 2007). 

 

Tafla 3 

Efnasamsetning 

basaltglers 

Efni wt% 

K2O 0,2 

Na2O 2,14 

CaO 12,3 

MgO 7,86 

Fe2O3 0,9 

FeO 7,7 

SiO2 50 

S 0,03 

Efni Ppm 

B 1 

Li 6,5 

Cl 150 

Sr 150 

CO2 100 

Tafla 4    

Skref Mól 

basaltgler 

Skref Mól 

basaltger 

1 0,00001 18 4,50000 

2 0,00005 19 5,00000 

3 0,00010 20 5,50000 

4 0,00050 21 5,75000 

5 0,00100 22 6,00000 

6 0,00500 23 6,25000 

7 0,01000 24 6,50000 

8 0,05000 25 6,75000 

9 0,10000 26 7,00000 

10 0,50000 27 7,25000 

11 1,00000 28 7,50000 

12 1,50000 29 7,75000 

13 2,00000 30 8,00000 

14 2,50000 31 8,25000 

15 3,00000 32 8,50000 

16 3,50000 33 8,65415 

17 4,00000 
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2.3 Úrvinnsla úr gögnum 
Við vinnslu á þeim gögnum sem komu úr efnagreiningunni og úr Phreeqc módelinu var notast 

við hugbúnaðinn R sem er hannaður til að vinna með gögn á tölfræðilegan hátt. Allar myndir 

eru gerðar með pakka úr R sem nefnist ggplot. 

3 Niðurstöður 

3.1 Módelið PhreeqC 
Gerð voru módel við þrjú mismunandi hitastig, 50, 100 og 150 °C. Mismunandi steindir voru 

notaðar til útfellingar þar sem steindir myndast ekki endilega við sama hitastig. Byggt var á 

grein Jakobsson og Moore 1986 við val á steindum. Seolítar skekktu niðurstöður úr módelinu 

svo þeim var sleppt. Skoðum hvert módel fyrir sig.  

 

3.1.1 50°C 

 
 

 
Mynd 4 sýnir tvö gröf sem segja okkur annars vegar hvaða steindir falla út við mismunandi uppleysingu 

á basaltgleri og hins vegar hvaða efni búast má við að sjá í lausninni. Þetta módel er við 50°C. 

Við 50°C voru steindirnar anhýdrít, klórít, nontrónít, pýrít, sapónít og smektít skoðaðar. Þar er 

áberandi að eina steindin sem virðist myndast við litla uppleysingu basalts er anhýdrít. Þrátt 
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fyrir þetta sýnir módelið ekki lækkun á styrk brennisteins fyrr en um 0,01mól af uppleystu 

basaltgleri á kg af sjó. Þá myndast smektít ört eftir 0,001 mól basaltglers á kg af sjó en við 

sjáum ekki breytingu í styrk magnesíum fyrr en um 0,1 mól af gleri hefur verið leyst upp á kíló 

af sjó. Efnin virðast hafa mismunandi uppruna þegar þau falla út sem steindir. Pýrít sapónít og 

nontrónít hverfa síðan með hærra hlutfalli basaltglers. Við 50°C hækkar styrkur kalíum með 

meiri uppleysingu ólíkt hinum módelunum. Kísill, kalsíum, klór og natríum hækka með hækkun 

á hlutfalli basaltglers. 

 

3.1.2 100°C 

 

 
Mynd 5 sýnir tvö gröf sem segja okkur annars vegar hvaða steindir falla út við mismunandi uppleysingu 

á basaltgleri og hins vegar hvaða efni búast má við að sjá í lausninni. Þetta módel er við 100°C. 

Við 100°C er um svipað mynstur að ræða. Það sem breyst hefur er að nú falla ekki nontrónít og 

sapónít út en seladónít kemur þeirra í stað. Engin steind önnur en anhýdrít virðist falla út við 

litla uppleysingu á basalti og síðan taka smektít og klóríð við sem ráðandi útfall. Anhýdrít og 

pýrít hverfa síðan við mikla uppleysingu. Styrkur kalíum fellur með meiri uppleysingu á gleri 

á kíló af sjó. Magnesíum, kalíum og brennisteinn fara lækkandi eftir 0,1 mól af gleri á kg af sjó. 

Kalk, klór, kísill og natríum hækka í lausninni með auknu hlutfalli basaltglers.  
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3.1.3 150°C 

 

 
Mynd 6 sýnir tvö gröf sem segja okkur annars vegar hvaða steindir falla út við mismunandi uppleysingu 

á basaltgleri og hins vegar hvaða efni búast má við að sjá í lausninni. Þetta módel er við 150°C. 

Við 150°C er steindunum albíti og kalsíti bætt við þar sem þær myndast við hærra hitastig. Enn 

er ekki áberandi fall í styrk brennisteins þrátt fyrir mikla myndun anhýdríts fyrr en við um 0,1 

mól basaltgler á kíló af sjó. Hér myndast albít fremur en smektít ólíkt hinum módelunum. 

Myndun klóríts er svipuð og í hinum módelunum en þær steindir byrja ekki að falla út fyrr en 

töluverð uppleysing hefur átt sér stað. Kalk, klór og kísill fara hækkandi með auknu hlutfalli 

basaltglers. Kalíum, natríum, magnesíum og brennisteinn fara lækkandi með hærra hlutfalli 

basaltglersins. Natríum sker sig úr í þessu módeli þar sem það fór hækkandi við hin tvö 

hitastigin. 
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3.1.4 Sýrustig 

 
Mynd 7 sýnir þrjú gröf sem sýna öll sýrustig jarðhitavökvans við mismunandi stig uppleysingar á basalti. 

Hvert graf sýnir sýrustigsbreytinguna fyrir hvert módel við 50, 100 og 150°C. 

Sýrustigið fer hækkandi í öllum módelum. Þ.e. sjórinn verður basískari eftir því sem hann leysir 

upp meira basaltgler. Módelið við 100°C nær hæstu sýrustigi og verður því basískast af þeim 

þremur. Þetta er í samræmi við grein Stefáns Arnórssonar (1996). 

 

3.2 Niðurstöður úr efnagreiningu á 

jarðhitavökvasýnum úr borholu SE03 
 

3.2.1 Gögnin sett fram 
Niðrustöður úr efnagreiningu má sjá í töflu 5. Hitastig sýnanna þegar þau voru tekin voru á bilinu 44-

134°C.  Sýrustigið reyndist á bilinu pH 6,22-8,01.  Styrkur kísils var lægstur, á bilinu  5-10 ppm. Styrkur 

natríums og klórs var af  hæstu stærðargráðum en styrkur natríums var á bilinu 10619-11240 ppm og  

styrkur klórs á bilinu 14535-19757 ppm. Styrkur brennisteins reyndist á bilinu 1470-2048 ppm, styrkur 

magnesíums  á bilinu 717,8-968,9 ppm, styrkur kalíum á bilinu 397,9-419,6 ppm og að lokum styrkur 

kalks á bilinu 367,7-526,3 ppm. Hitastig allra sýnanna var 21°C þegar þau voru efnagreind.
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Tafla 5 sýnir gögn úr efnagreiningu á vatnssýnum úr borholu SE03 

 

  
 

 

 

Tafla 5 

Nafn sýnis 
Dýpt í 

holu(m) 

Lóðrétt 

dýpt 

(m) 

Hitastig 

við 

sýnatöku 

(°C) 

Hitastig 

við efna-

greiningu 

(°C) pH 

SiO2 

(ppm) 

Na 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

Cl 

(ppm) 

 

 

 

SO4 

(ppm) 

18 Surt 3-1 60 49 44 21 7,05 5,121 10715 404,4 373,4 924,1 19753 1535 

18 Surt 3-2 80 66 96 21 6,58 4,894 10834 405,6 370,2 929,5 19367 1533 

18 Surt 3-3 100 82 116 21 6,48 6,759 10776 412 443,2 903,2 19369 1470 

18 Surt 3-4 120 98 130 21 6,22 7,995 11072 413,7 381,4 949,9 19757 1543 

18 Surt 3-5 140 115 138 21 6,44 5,675 10839 400,9 367,7 935,2 19321 1529 

18 Surt 3-6 160 131 134 21 6,55 5,802 10619 397,9 391,4 881,6 19317 1424 

18 Surt 3-7 180 148 120 21 6,9 5,730 10866 405,3 477,2 887,6 19609 1593 

18 Surt 3-8 200 164 102 21 6,49 8,534 10957 409,5 381,7 930 19450 1563 

18 Surt 3-9 220 180 81 21 6,6 10,43 10958 408,8 386,6 937,4 19695 1579 

18 Surt 3-10 240 197 67 21 7,22 5,316 10905 403,5 526,3 968,9 19708 1960 

18 Surt 3-11 260 213 61 21 6,49 13,62 10938 411,9 408,2 940,6 19567 1657 

18 Surt 3-12 280 230 60 21 7,34 5,708 10757 399 469,8 955,4 19128 1801 

18 Surt 3-13 300 246 58 21 8,01 10,61 10771 401,2 454,3 952,8 19299 1729 

18 Surt 3-14 320 262 57 21 7,11 6,744 11240 419,6 371,9 717,8 14535 2048 

18 Surt 3-15 340 279 57 21 7,37 8,887 11206 418,7 374,4 766,9 15838 1823 
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3.2.2 Hitastig og sýrustig 

 
 
Mynd 8 sýnir samanburð á hitastigi og sýrustigi vatnsýnnanna miðað við lóðrétt dýpi 

Það virðist vera fylgni milli hitastigs og sýrustigs (Mynd 8). Sýrustig lækkar þegar hitastig 

hækkar en þetta er einnig í samræmi við það sem Stefán Arnórsson skrifar (1997). Það er 

áberandi að hámarks hitastig er á rúmlega 100 m dýpi en lækkar síðan niður í tæplega 60°C á 

um 200 m dýpi og heldur sér þar eða lækkar jafnvel örlítið í viðbót. Áli, járni, flúor, bór og 

kolefni var sleppt. Ástæður fyrir því voru mismunandi. Efnahvörf kolefnis eru töluvert flókin 

og var því sleppt. Ef til vill voru sýnin menguð af áli og járni frá mælitækjum auk þess að ál 

mældist mjög nálægt greiningarmörkum. Bór og flúor voru ekki talin eiga við. 

 

3.2.3 Einstök efni 
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Mynd 9 sýnir styrk hvers efnis fyrir sig í hverju sýni. Til samanburðar er lína sem táknar styrk efnisins 

í stöðluðum sjó. 

Áli, járni, flúor og kolefni er sleppt við gagnagreininguna. Kalíum og Natríum hafa hærri 

styrkleika í sýnunum heldur en í staðlinum eins og búast mátti við miðað við rannsókn Stroncik 

og Schmincke (2002). Klór sýnir ekkert marktækt frávik frá staðlinum fyrr en á töluverðu dýpi. 

Kísill og kalk dansa sitt hvoru megin við línuna og því ekki hægt að álykta um einhliða 

breytingu í kerfinu. Efnin virðast þó fylgja svipuðu mynstri og ná hámarki á um 200 m dýpi en 

efnin fylgjast oft að við útfellingu (B.I. Kleine 2018, munnleg heimild). Magnesíum segir 

áhugaverða sögu þar sem samkvæmt grein Jackson ofl ætti það að aukast en það er mun minna 

magnesíum í sýnunum en í staðlinum. Ekki kemur á óvart að styrkur SO4
2- sé lægri í sýnunum 

en í staðlinum þar sem anhýdrít er algeng steind í borkjarnanum frá 1979 (Sveinn Jakobsson og 

Moore 1986).  Áberandi er að neðstu 2 sýnin sýna einhverskonar frávik frá hinum sýnunum.  

4 Umræður 

4.1 Samanburður á 

gögnum og módelum 
Efnagreiningum úr sýnunum var skipt niður 

í þrjá hópa eftir hitastigi þeirra. Fyrsti 

flokkurinn inniheldur þau sýni sem voru 

undir 75°C. Þau sýni eru sjö talsins og öll 

nema eitt á miklu dýpi. Þau sýni eru borin 

saman við 50°C módelið. Næsti inniheldur 

sýni sem mældust á bilinu 75-125°C en þau 

sýni eru 5 talsins á nokkuð dreifðu dýpi. Þau 

sýni eru borin saman við 100°C módelið. 
Mynd 10 sýnir hvernig sýnunum var skipt í 3 hópa eftir 

hitastigi 
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Síðasti flokkurinn inniheldur sýni sem mældust við hærri hita en 125°C en þau voru einungis 

þrjú talsins og öll á um það bil 100-130 m dýpi. Hér næst verður rýnt í hvert efni fyrir sig. 

 

4.1.1 Kalk: 

Kalk sýnir ekki mikinn mun eftir hitastigi. Hvorki í módelinu né í mælingum. Með aukinni 

uppleysingu á basaltgleri í módelinu bindist kalkið í kerfinu í anhýdrít, kalsít, sapónít og 

smektít. Að auki getur kalk bundist í phillipsít en samkvæmt rannsóknum Sveins Jakobssonar 

og Moore (1986) finnst phillipssít í borkjarna. Ekki var notast við phillipsít við gerð módelsins. 

Samanburðurinn (Mynd 11) virðist benda til uppleysingar af stærðargráðunni 0,1 mól af 

uppleystu basalti á kíló af sjó. Mælingar á kalki benda því til hás hlutfalls sjávar miðað við berg 

í Surtsey. 

 
Mynd 11 Sýnir öll þrjú módelin fyrir kalk í grafi þar sem styrkur kalks í jarðsjónum er á y ás og hlutfall 

basaltglers miðað við sjó á x ásnum. Til hægri við grafið má sjá hvar gögnin liggja í box-riti á sama 

skala og y ás grafsins. Vegna þess að skalinn er lógaritmískur og nær yfir nokkuð vítt mengi birtist boxið 

sem lína. 
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4.1.2 Klór 
Fyrstu tvö módelin við 50 og 100°C sýna svipaða útkomu um uppleysingu basaltsglersins og 

kalkið. Með aukinni uppleysingu á basaltgleri í módelinu sjáum við engar steindir sem innihalda 

klór. Hins vegar sýna rannsóknir Sveins Jakobssonar og Moore (1986) fram á að finna má halít 

í borkjarnanum en það inniheldur klór. Samanburðurinn (Mynd 12) bendir til uppleysingu af 

stærðargráðunni 0,1 mól af uppleystu basaltgleri á kíló af sjó. 150°C módelið passar ekki eins 

vel við gögnin því meðaltalið er lægra en upphafsstaða módelsins en gögnin benda þó til sömu 

stærðargráðu hlutfalls milli glers og sjávar.

 
Mynd 12  Sýnir öll þrjú módelin fyrir klór í grafi þar sem styrkur klórs í jarðsjónum er á y ás og hlutfall 

basaltglers miðað við sjó á x ásnum. Til hægri við grafið má sjá hvar gögnin liggja í box-riti á sama 

skala og y ás grafsins. Hér er spannar y ásinn ekki eins vítt bil og þessvegna eru box-ritin mun betri 

fyrir þessi gögn.  
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4.1.3 Kalíum 

Módelið við 50°C sker sig úr þar sem styrkur kalíum hækkar með meiri uppleysingu en hann 

lækkar við 100 og 150°C.  Með aukinni uppleysingu á basaltgleri í módelinu falla steindir út á 

borð við smektít og seladónít sem innihalda kalíum. Þar að auki inniheldur phillipsít stundum 

kalíum svo það gæti haft áhrif á kerfið þó það sé ekki inn í módelinu. 

.Við samanburðinn (Mynd 13) á 50°C módelinu má áætla á bilinu 0,1 til 1 mól uppleyst 

basaltgler á kíló af sjó. Við hin hitastigin er ekki hægt að áætla hversu mikið basaltgler er 

uppleyst þar sem gögnin liggja á mjög breiðu bili uppleysingar í módelinu. Hægt er þó að áætla 

að uppleysingin sé ekki af hærri stærðargráðu en 0,1 mól á kíló af sjó. Þar með benda mælingar 

á kalíum að uppleysingin sé af stærðargráðunni 0,1 mól/kg sjó. 

 
Mynd 13 Sýnir öll þrjú módelin fyrir kalíum í grafi þar sem styrkur kalíums í jarðsjónum er á y ás og 

hlutfall basaltglers miðað við sjó á x ásnum. Til hægri við grafið má sjá hvar gögnin liggja í box-riti á 

sama skala og y ás grafsins. Vegna þess að skalinn er lógarytmískur og nær yfir nokkuð vítt mengi birtist 

boxið sem lína. 
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4.1.4 Magnesíum 

Bæði módelin og gögnin liggja á svipuðum stærðargráðum við öll hitastig. Með aukinni 

uppleysingu á basalti í módelinu falla út steindir á borð við klórít, sapónít og seladónít sem 

innihalda magnesíum. Ekki er hægt að áætla um á hvaða stærðargráðu uppleysing basaltsins 

liggur en ljóst er að hún liggur ekki fyrir ofan 0,1 mól/kg sjór (Mynd 14).  

 

 
Mynd 14 Sýnir öll þrjú módelin fyrir magnesíum í grafi þar sem styrkur magnesíums í jarðsjónum er á 

y ás og hlutfall basaltglers miðað við sjó á x ásnum. Til hægri við grafið má sjá hvar gögnin liggja í 

box-riti á sama skala og y ás grafsins. Vegna þess að skalinn er lógarytmískur og nær yfir nokkuð vítt 

mengi birtist boxið sem lína. 

4.1.5 Natríum 

Módelin við 50 og 100°C sýna svipaðan feril með hækkun styrks Na en 150°C módelið sýnir 

fall í styrk Na. Við aukna uppleysingu á basaltgleri í módelinu falla út steindir á borð við 

nontrónít, smektít og albít sem innihalda natríum. Þar að auki sýna rannsóknir Sveins 

Jakobssonar og Moore (1986) að finna má halít í borkjarnanum en það inniheldur einnig 

natríum. Fyrri tvö módelin, í samanburði við gögn benda til uppleysingar af stærðargráðunni 
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0,1 mól af gleri á kg af sjó. Seinasti samanburðurinn bendir ekki endilega til ákveðinnar 

stærðargráðu uppleysingar en útilokar þó að hún sé mikið meiri en 0,1 mól/kg sjór (Mynd 15). 

 
Mynd 15 Sýnir öll þrjú módelin fyrir natríum í grafi þar sem styrkur natríums í jarðsjónum er á y ás og 

hlutfall basaltglers miðað við sjó á x ásnum. Til hægri við grafið má sjá hvar gögnin liggja í box-riti á 

sama skala og y ás grafsins. Vegna þess að skalinn er lógarytmískur og nær yfir nokkuð vítt mengi birtist 

boxið sem lína. 

4.1.6 Brennisteinn 

Í samanburði við öll módelin er styrkur brennisteins hærri í gögnunum heldur en í módelinu 

(Mynd 16). Með aukinni uppleysingu á basaltgleri í módelinu falla út steindir á borð við 

anhýdrít og pýrít sem innihalda brennistein. Ástæðan getur verið að ekki hafi verið áætlað rétt 

fyrir styrk brennisteins í sjónum við gerð módelsins. Líklega er upprunalega gildið hærra heldur 

en reiknað var með. Öll módelin sýna þó lækkun í styrk brennisteins með aukinni uppleysingu 

basaltglers og öll gögnin sýna há gildi. Því má áætla að hlutfall sjávar á móti basaltgleri sé í 

hærra lagi.   
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Mynd 16  Sýnir öll þrjú módelin fyrir brennistein í grafi þar sem styrkur brennisteins í jarðsjónum er á 

y ás og hlutfall basaltglers miðað við sjó á x ásnum. Til hægri við grafið má sjá hvar gögnin liggja í 

box-riti á sama skala og y ás grafsins. Vegna þess að skalinn er lógarytmískur og nær yfir nokkuð vítt 

mengi birtist boxið sem lína. 

 

4.1.7 Kísill 
Öll módelin og gögnin sýna tölur af svipuðum stærðargráðum og benda öll til mun minni 

uppleysingar á basaltgleri en samanburðir á öðrum efnum (Mynd 17). Við aukna uppleysingu 

á basaltgleri fellur út fjöldinn allur af steindum sem innihalda kísil. Það eru klórít, nontrónít, 

sapónít, smektít, seladónít og albít. Að auki nefna Sveinn Jakobsson og Moore (1986) ópal sem 

þeir hafa séð í borkjarnanum en ópal inniheldur einnig kísil. Allir samanburðirnir benda til 

uppleysingar af stærðargráðunni 0,0001 mól gler/kg sjór. Hér gæti einnig verið að gert hafi 

verið ráð fyrir meiri kísli í sjónum umhverfis Surtsey en í raunninni er. 
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Mynd 17 sýnir öll þrjú módelin fyrir kísil í grafi þar sem styrkur kísils í jarðsjónum er á y ás og hlutfall 

basaltglers miðað við sjó á x ásnum. Til hægri við grafið má sjá hvar gögnin liggja í box-riti á sama 

skala og y ás grafsins. Vegna þess að skalinn er lógarytmískur og nær yfir nokkuð vítt mengi birtist 

boxið sem lína. 

Við sjáum á öllum þessum samanburðum að lághitakerfið í Surtsey hefur áhrif á 

efnasamsetningu jarðsjávar í eyjunni. Það virðist þó sem hlutfall sjávar sé nokkuð hátt svo 

ummyndunin er ekki á háu stigi uppleysingar á þessu svæði. 

 

4.2 Áhrif jarðhitavirkni og samspili sjávar og 

basaltglers á efnafræði jarðsjávar í Surtsey 

 
Niðurstöður á hitastigi sýnanna benda til þess að uppspretta varmans sé ekki á miklu dýpi. Hún 

er líklega á um 100m dýpi. Módelið bendir til þess að sumar steindirnar falli ekki út úr 

vökvanum beint heldur þurfi basaltglerið að leysast upp að hluta til, til þess að þær falli út 

samanber myndir 4, 5 og 6. Eina steindin sem myndast án uppleysingar er anhýdrít. 



20 

Uppleysingin skilar efnum út í vökvann og það gæti útskýrt hvers vegna steindir geti myndast 

án þess að þau efni sem þær innihalda falli í styrk í lausninni.  

 

Miðað við fall í styrk magnesíums þrátt fyrir að gögn sýni okkur að móberg sé snauðara í 

magnesíum en gler er hægt að gera ráð fyrir að smektít sé einnig að finna í móberginu. Þær 

steindir sem notaðar voru við gerð módelsins voru anhýdrít, klórít, nontrónít, pýrít, sapónít, 

smektít, seladónít, kalsít og albít. Af þeim eru einungis tvær sem finna má á lista Sveins 

Jakobssonar og Moore (1986) og það eru kalsít og anhýdrít. Að auki nefna þeir Halít, ópal, 

xonolít, phillipsít, gifs, analsím og tobermorít. Þeir nefndu kalsít líklega fyrstu steindina til þess 

að falla út en samkvæmt ölllum módelunum er anhýdrít eina steindin sem fellur út áður en 

uppleysing á glerinu hefur átt sér stað. 

  

Flestallir samanburðirnir á módeli og gögnum benda til fremur hás hlutfalls sjávar miðað við 

basaltgler eða af stærðargráðunni 0,1 mól gler/kg sjó. Það gefur okkur að mikið vatn streymir 

um bergið vegna mikillar lektar í öskunni og móberginu. Það bendir til lágrar gráðu 

ummyndunnar í eyjunni þar sem kerfið nær ekki nógu miklum hita til þess að ummynda glerið 

frekar. Þeir samanburðir sem sýna ekki sömu stærðargráðu eru brennisteinn og kísill en báðir 

samanburðirnir benda til jafnvel enn minna hlutfalls glers. Í tilfelli brennisteins getur verið að 

áætlaður styrkur brennisteins í sjónum sé of lágur í módelinu og hann sé í raun hærri umhverfis 

Surtsey. Það getur einnig verið að styrkur kísils sé lægri í sjónum en módelið gerir ráð fyrir og 

það skorti að taka seolíta með í reikninginn þar sem þeir binda kísil úr vatnslausnum. Ekki tókst 

að sýna seolíta í módelinu sökum þess að eiginleikar þeirra og myndun eru töluvert flókin og 

því erfitt að setja upp módel sem sýnir myndun þeirra.   

 

Neðstu mælingarnar, sérstaklega neðstu tvær eru áberandi frávik frá hinum mælingunum. 

Miðað við myndina sem teiknuð hefur verið af þversniði eyjunnar (Mynd 3) getur verið að á 

botni kjarnans sé um einhverskonar öðruvísi berg að ræða eins og getið er til um á veggspjaldi 

Magnús T. Guðmundssonar o.fl. Til að afla frekari gagna þess efnis þyrfti að rannsaka 

borkjarnann.  

5 Samantekt 

Surtsey er sérstök að því leitinu til að hún er mjög ung og er tilvalin til rannsókna á þeim 

efnafræðilegu ferlum sem eiga sér stað við ummyndun á basísku gleri. Gerð voru módel af því 

hvaða efnafræðilegu ferli gætu verið að eiga sér stað byggt á fyrri rannsóknum. Gögn frá því 

sumarið 2018 voru síðan borin saman við módelin og efnin Na, Cl, Mg, Ca, K, S og Si skoðuð. 

Flestir samanburðir bentu til að hlutfallið milli glers og vökva væru um 0,1mól uppleyst gler/kg 

sjó sem þýðir að lektin í móberginu er mikil. Gögnin bentu einnig til grunnrar hitauppsprettu í 

jarðhitakerfinu eða á um 100 m dýpi.  



21 

Heimildaskrá 

Jackson, M. D., M. T. Guðmundsson,  Bach W.,, Cappelletti, P., Coleman, N. J., M. Ívarsson, o.fl. 

(2015). Time-lapse characterization of hydrothermal seawater and microbial interactions with basaltic 

tephra at Surtsey Volcano. London: Greenwich Academic Literature Archive. 

Magnús T. Gudmundsson, M. T., Jackson, M. D., White J. D.L., Gorny, C. F., McPhie, J., Weisenberger, 

T. B., ofl. (útgáfuár, mánuður). The SUSTAIN ICDP 2017 drilling of Surtsey: First results on physical 

volcanology and island formation. Veggspjald kynnt á haustráðstefnu jarðfræðifélagsins, Reykjavík. 

Parkhurst, D. L., og Appelo, C. A. J., (2013). Description of input and examples for PHREEQC version 

3—A computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse 

geochemical calculations: U.S. Geological Survey Techniques and Methods, book 6, chap. A43, 497 p. 

Sótt þann 11. des 2018 af: https://pubs.usgs.gov/tm/06/a43/. 

 

Rouessac, F. og Rouessac, A. (2007). Chemical Analysis Modern Instrumentation Method sand 

Techniques (Rouessac F. og Rouessac A. Brooks þýð.). University of Le Mans, Frakklandi (frumútgáfa 

1992). 

 

Snorri Baldursson og Álfheiður Ingadóttir (ritstj.)(2007). Nomination of SURTSEY for the UNESCO 

World Heritage List. Reykjavík. Náttúrufræðistofnun Íslands. 

Stefán Arnórsson (1997). Samspil vatns og bergs. Náttúrufræðingurinn, 66(2), 73-87. 

Stroncik, N. A., og Schmincke, H.-U. (2002). Palagonite – a review. International Journal of Earth 

Sciences, 91(4), 680–697.  

 

Sveinn P. Jakobsson (1979). Petrology of recent basalts of the Eastern Volcanic Zone, Iceland. Acta 

naturalia Islandica. 26, 103 bls. 

 

Sveinn P. Jakobsson og Moore, J. G. (1986). Hydrothermal minerals and alteration rates at Surtsey 

volcano, Iceland. Geological Society of America Bulletin, 97(5), 648. 

Sveinn P. Jakobsson, Guðmundur Guðmundsson og Moore, J. G. 2000. Geological monitoring of 

Surtsey, Iceland, 1967–1998. Surtsey Research 11: 99–108. 

Valgarður Stefansson, Guðni Axelsson, O. Sigurdsson, G. Gudmundsson, &  B. Steingrimsson, 

(1985). Thermal condition of Surtsey. Journal of Geodynamics, 4(1-4), 91–106. 

https://pubs.usgs.gov/tm/06/a43/

