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Yfirlýsing
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hefur hvorki að
hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.

Helgi Arnar Alfreðsson
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Ágrip
Í þessu verkefni er fjallað um jarðfræði, ummyndun og lekt borholunnar HK-31 á
Hellisheiði.
Hola HK-31 var boruð í Þrengslum, vestan Hellisheiðar, sumarið 2007. Markmið
borunarinnar var að kanna jarðlög á svæðinu, þar sem holan gegnir mikilvægu
hlutverki sem eftirlitshola vegna niðurdælingar CO2 í berggrunninn. Hér er um að
ræða afar framsækið verkefni þar sem leitast verður við að líkja eftir náttúrulegum
ferlum og binda CO2 í basalt, sem kalsíum karbónat.
Jarðlagastafli holunnar niður á liðlega 320 m dýpi samanstendur af hraunlögum,
ef undan er skilin Lambafellsmyndunin, en neðan þess dýpis er eingöngu að finna
móbergsmyndanir. Eru þær frá sitt hvoru jökulskeiðinu og á milli þeirra, á um 400 m
dýpi, er góð lekt. Líkist jarðlagastaflinn þeim, sem finna má í niðurrennslisholum
Hellisheiðarvirkjunar norðan Gráuhnúka (HN-3,-5,-6,-7,-8) en í holum til suðvesturs
(HK-26) og norðausturs (HN-1,-2,-4) situr hraunlagastafli milli móbergsmyndananna. Munurinn felst í því að grafnir móbergshryggir liggja undir HK-31 og
niðurrennslisholunum til austurs, en eru mun minni í sniðum til norðausturs.
Hitamælingar benda til að lekt sé mest í mörkum móbergsmyndananna í HK-31
og hugsanlega við botn holunnar á um 800 m dýpi.
Ummyndun í jarðlögunum sýnir fyrst og fremst lághitaummyndun og helstu
útfellingasteindir eru kalsíum ríkir zeólítar, kalsít og leir. Basaltglerið í
móbergseiningum holunnar virðist allt byrjað að ummyndast. Oftast má sjá palagónít
á brúnum glerkornanna og ferskt gler innan við. Á um 550 m dýpi er ferskt gler á
undanhaldi og óreglulegt palagónít og leir verða smám saman ráðandi. Þá eykst
magn útfellinga á svipuðu dýpi.
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Abstract
In this thesis the geology, permeability and alteration of borehole HK-31 (fig. 1) in
Hellisheiði (Hengill area, SW Iceland) is described. The objective of HK-31 is to
serve as a monitor hole in ambitious CO2 fixation project in basaltic rock. Here the
mission is to inject CO2 into drill holes at Hellisheiði where it will be stored as solid
calcium carbonate in the basalt. The stratigraphy of HK-31 down to approximately
320 m depth consists of lava flows, excluding the Lambafell hyaloclastite formation
(fig. 6). Below 320 m only hyaloclastites are found belonging to two separate glacial
periods. At about 400 m depth, where these two formations meet, significant
permeability is observed. The stratigraphy of HK-31 compares to injection holes
found to the NE (HN-3,-5,-6,-7,-8 on fig. 1) but not to injection holes to the north
(HN-1,-2,-4 on fig. 1) where a thick interglacial lava formation separates the two
hyaloclastite

formations.

These

observations

are

consistent

with

gravity

measurements which show buried hyalcolastite ridges in eastern parts of the study
area (fig. 8) but are insignificant to the north. Rock formations in HK-31 show low
temperature alteration into the zeolite facies. The found types were thomsonite,
chabazite, mesolite, scolecite and phillipsite. Among zeolites, clay minerals and
calsite were found.
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1.

Inngangur

Hola HK-31 var boruð í Þrengslum, rétt við þjóðveginn og er hún staðsett á sama
borteig og HK-12 (mynd 1). Sú hola var boruð í lok ársins 2001, er 138 m djúp og
fóðringin nær niður á um 8 m dýpi.
Tilgangur borunar HK-31 er sá að kanna legu móbergs og hraunlaga í
jarðlagastaflanum á þessum slóðum. Holunni er ætlað að gegna hlutverki eftirlitsholu
vegna tilrauna er varða niðurdælingu á CO2 í basalt, svokallaðs CO2 – verkefnis
(Carb-fix). Verkefnið felur í sér að binda gróðurhúsalofttegundina CO2 í varanlegu
formi, sem kalsít, í berggrunni niðurrennslissvæðis Hellisheiðarvirkjunar. Um er að
ræða fjölþjóðlegt framtak en helstu aðstandendur þess eru Háskóli Íslands, Háskólinn
í Columbia (USA), Orkuveita Reykjavíkur og Rannóknarráð Frakklands. Þessi
rannsókn, sem hér er kynnt, er innlegg í þá umræðu.
Jarðbornum Sögu var stillt upp á borteig HK-12 þann 25. maí 2007 og borun HK31 hófst á 3. verkdegi. Borað var með 17 ½ ” lofthamri og notast var við borsápu og
blautgel. Fyrsti hluti borunar var fyrir 14” öryggisfóðringu. Borun 2. áfanga hófst svo
rétt fyrir miðnætti á 6. verkdegi, með 12 ½ ” lofthamri. Fljótlega var skipt yfir í 12
¼” hjólakrónu og borað með geli niður á 427,5 m fyrir vinnslufóðringu. Á
þjóðhátíðardaginn hófst síðan borun þriðja áfanga niður á um 800 m dýpi með 8 ½”
hjólakrónu og vatni. Lauk því á 27. verkdegi, þann 26. júní. Hófst síðan loka
frágangur holunnar og mælingar og lauk þeim 24. júní. Tók því verkið alls 31
verkdag (Helgi Arnar Alfreðsson, o.fl. 2007).
Í ritgerð þessari eru gerð skil á jarðlögum, ummyndun og lekt í holunni. Eru
niðurstöður verkefnisins bornar saman við aðrar nálægar holur á Niðurrennslissvæði
Hellisheiðarvirkjunar og heilstæð mynd af ummyndun og jarðlögum dregin fram.
Að auki má finna greiningar á 20 þunnsneiðum, sem gerðar voru úr svarfi
holunnar. Er þeim ætlað að varpa skýrara ljósi á jarðlög og ummyndun í holunni og
þá að staðfesta fyrri greiningar á borsvarfi.
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2.

Niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar

Niðurrennslissvæði

Hellisheiðarvirkjunar

er

staðsett

á

Hengilssvæðinu,

á

suðvesturhluta landsins. Afmarkast það meira og minna af Þrengslavegi og
Suðurlandsvegi til norðurs og Gráuhnúkum til suðurs.
Hengilssvæðið liggur á mótum þriggja ólíkra gos- og jarðhniksbelta, en þessi
sérstaða er komin til vegna rekbeltaflutninga. Vestan Hengilsins liggur Reykjanes
gosbeltið, sem er skástígt rekbelti. Til norðurs er vestur-gosbeltið, gliðnunarbelti sem
liggur í

gegnum Þingvelli og norður undir Langjökul. Til austurs er

Suðurlandsbrotabeltið en það er þverbrotabelti. Öll hafa þessi belti sérstöðu hvað
varðar uppruna og eðli, og þar með tektóník. Mætast þau í einum punkti, þ.e. á
Hengilssvæðinu og er því oft vandasamt að túlka jarðfræði svæðisins.
Gráuhnúkar og Þrengslahnúkur (mynd 1) vestan Hellisheiðar eru hlutar af skálaga
móbergshrygg, sem einkum er gerður úr fínlagskiptu túffi. Líklegt er að myndunin
hafi orðið til á stuttri gossprungu á jökultíma en kvikan hefur náð að bræða sig upp
úr fremur þunnum jökli og þannig náð að mynda hraun, sem situr á túffinu.
Samsetning bergs í þessum fjöllum er einkum ólivín þóleiít og ólivín basalt. Þó má
finna mjög frumstætt berg eins og pikrít. Slíkt berg finnst einnig í
Lambafellsmynduninni,

til

suðvesturs.

Nútímahraun

umlykja

Gráuhnúka,

Hellisheiðarhraun D að vestan og austur um (~2000 ára) en undan því til austurs sést
í Hellisheiðarhraun B/C, sem rann fyrir um 5500 árum.
Sprungusveimur Hengilssvæðisins, sem er 60-70 km langur og 5-10 km breiður,
hefur áberandi NA-SV stefnu og liggur frá Þingvöllum til suðvesturs allar götur inn á
og í gegnum rannóknarsvæðið sem hér er til umfjöllunar. Stór jaðarmisgengi eru
fremur sjaldséð suðvestan Hengils en þó liggur svonefnt Húsmúlamisgengi frá
Sleggjubeinsdal, um Kolviðarhól, Litla Reykjafell og þaðan upp í Gráuhnúka að
vestan. Um það er sig til austurs. Að auki eru nokkur önnur all stór siggengi og
marka þau vesturjaðar sigdalsins, sem rekja má norðan frá Þingvallasléttunni.
Ummyndað berg á yfirborði svæðisins, tengist að jafnaði þessum siggengjum.
Almennt er talið að hin stóru siggengi tengd sigdalnum, ásamt ungum
gossprungum sem liggja um Hellisheiði í sömu stefnu, séu meginleiðarar fyrir
streymi heita vatnsins út frá uppstreymi undir Henglinum (Björn S. Harðarson o.fl.,
2007).
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Mynd 1. Niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar. Myndin sýnir borholur á svæðinu.
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3.

Niðurstöður

3.1

Jarðlög og ummyndun holu HK-31

Svarfsýni úr holunni voru tekin á tveggja metra fresti. Jarðlög holunnar frá yfirborði
og niður á 800 m dýpi, ásamt skýringum eru sýnd á mynd 2. Greining
ummyndunarsteinda, frá yfirborði og niður á 800 m er sýnd á mynd 3.
Að auki tóku bormenn Jarðborana hf. 10 kg sýni á hverri stöng (~9 m) neðan 311
m dýpis. Þau sýni verða síðan notuð til tilrauna vegna CO2 – verkefnis.

3.1.1 Lýsing jarðlaga
Kristallað basalt, 8-50 m dýpi:
0-8 m dýpi: Svarf vantar.
8-20 m dýpi: Fín-meðalkorna basalt
Ólivín þóleiít, fínkristallað og ferskt. Ólivín míkródílar á stangli og lítið er af
blöðrum.
20-46 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Meðal - grófkorna ólivín basalt með fínkristölluðum og oxuðum karga.
Ólivíndílar ferskir. Efst er hraunlagið lítt oxað. Bergið verður ferskara eftir því
sem neðar dregur. Talsvert blöðrótt. Vottur af límoníti í karganum.
46-50 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Sama og að ofan. Oxun mikil. Límonít.

Glerjað basalt, 50-66 m dýpi:
50-66 m dýpi: Glerjað basalt
Blöðrótt, glerjað basalt með plagíóklas og ólivín dílum. Einstaka korn
fínkristallað. Eitthvað ber á túffi með fersku gleri á stangli og límoníti.

Kristallað basalt, 66-210 m dýpi:
66-80 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Meðalkorna ólivín basalt. Ólivín dílar lítillega oxaðir.
80-94 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Meðalkorna ólivín basalt með karga. Talsvert um blöðrur og ólivín díla. Vottar
fyrir pýríti og límoníti.
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94-116 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Meðalkorna ólivín þóleiít með ferskum ólivín og plagíóklas dílum. Blöðrótt efst.
116-132 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Meðalkorna ólivín basalt með ólivín dílum. Kargi efst. Ferskt en vottar fyrir
límoníti.
132-144 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Sama og að ofan.
144-154 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Meðalkorna ólivín basalt með ólivín og plagíóklas dílum. Útfellingar eru einkum
límonít.
154-164 m dýpi: Svarf vantar
164-172 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Ólivín þóleiít, meðalgróft, ferskt, mjög plagíóklas dílótt og eitthvað um ólivín
díla. Nokkuð blöðrótt. Oxun á stökustað. Smá leir, límonít og myndlaus kísill
(ópall). Stöku sprungur innihalda silfurberg.
172-184 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Sama og að ofan en meira ber á ólivíndílum. Oxaður kargi efst.
184-202 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Sama og að ofan.
202-210 m dýpi: Meðal-grófkorna basalt
Sama og að ofan, oxaður kargi á milli.

Glerjað basalt, 210-246 m dýpi:
210-220 m dýpi: Fín-meðalkorna basalt
Mjög plagíóklas og ólivín dílótt, magnetít, gróft, blöðrótt, oxað, dálítið sprungið,
stundum gjallkennt með glerkornum, kleprar. Ummyndunarsteindir eru límonít,
leir en myndlaus kísill finnst í litlu magni.
220-246 m dýpi: Glerjað basalt
Ólivín basalt kleprar með ferskum glerkornum. Mikið oxað og með linsum af
fínna efni.
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Kristallað basalt, 246-316 m dýpi:
246-272 m dýpi: Fín-meðalkorna basalt
Ólivín basalt, kristallað, blöðrótt, dálítið oxað, nokkuð sprungið. Kalsít
(silfurberg) í sprungum. Dálítið límonít og leir.
272-298 m dýpi: Fín-meðalkorna basalt
Fín-kristallað ólivín þóleiít með plagíóklas og ólivín dílum. Kargi efst. Stundum
er mikið af plagíóklas. Lítið af útfellingum, aðallega í sprungum.
298-316 m dýpi: Svarf vantar

Móberg, 316-352 m dýpi:
316-332 m dýpi: Basaltbreksía
Hér ægir öllu saman, breksíu, túffi og setlinsum. Aukin ummyndun, allmikið af
útfellingum; kabasít, límónít, kalsít, myndlaus kísill og hugsanlega stilbít.
332-346 m dýpi: Basaltbreksía
Bólstrabreksía. Blöðrótt bergbrot, enn má sjá ferskt gler, oxaður kargi innan um.
346-352 m dýpi: Basalttúff
Grænt túff og breksía, þétt og lítið um útfellingar.

Bólstraberg, 352-558 m dýpi:
352-388 m dýpi: Glerjað basalt
Bólstraberg eða bólstrabreksía, blöðrur með leirskæni, nokkuð ummyndað en
ekki mikið af útfellingum. Leir, límónít, stilbít, kabasít og hugsanlega heulandít.
Enn má sjá ferskt gler. Töluvert sprungið neðst.
388-396 m dýpi: Svarf vantar
396-426 m dýpi: Glerjað basalt
Sama og að ofan, all sprungið. Sama ummyndun en dálítið af pýríti. Sjá má
kvars í sprungum. All mikið af grófari, bleikum bergbrotum, þrídílótt gangberg
frá 398 - 424 m.
426-430 m dýpi: Steypa (Svarf vantar)
430-440 m dýpi: Basalttúff
Grænt túff, með ferskum glerflyksum. Eitt og eitt oxað korn á stangli. Grágrænar
leirlinsur. Ummyndun lítil.
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440-468 m dýpi: Basaltbreksía
Bólstrabreksía, blanda af fersku gleri, glerjuðum basaltkornum og leirkornum.
Útfellingar eru kalsít, pýrít og zeólítar.
468-526 m dýpi: Glerjað basalt
Bólstraberg. Inn á milli eru fersk glerkorn og túff. Einstaka grófkorna bleik
basaltkorn, gangberg, sem nær frá 472m niður á 502 m dýpi.
Ummyndunarsteindir eru leir, kalsít, zeólítar, kalkópýrít. Kalkópýrít minnkar
eftir því sem neðar dregur.
526-542 m dýpi: Glerjað basalt
Bólstraberg. Meira um oxuð korn efst. Kalkópýrit nú nánast horfið. Enn má sjá
ferskt gler.
542-558 m dýpi: Glerjað basalt
Sama og að ofan. Meira um útfellingar. Ummyndunarsteindir eru leir, kalsít,
kabasít, thomsonít, skólesít og analsím.

Móberg, 558-800 m dýpi:
558-572 m dýpi: Basaltbreksía
Breksía, blanda af leir og glerjuðu basalti. Mjög lítið af fersku gleri. Sama
ummyndun og að ofan nema hugsanlega stilbít á stöku stað.
572-598 m dýpi: Basaltbreksía
Sama og að ofan. Magn holufyllinga eykst og dálítið er um oxuð korn. Einstaka
fersk meðalkristölluð ólivín þóleiít korn.
598-628 m dýpi: Basaltbreksía
Breksía, svipuð og að ofan. Ummyndunarsteindir eru stilbít, thomsonít, mesólít,
kabasít, skólesít, leir og kalsít. Vottar fyrir límoníti.
628-698 m dýpi: Basaltbreksía
Sama og að ofan. Kalsít minnkar og hverfur nánast neðst. Vottar fyrir pýriti og
límoníti. Mikið af zeólítum.
698-738 m dýpi: Glerjað basalt
Glerjað basalt, hugsanlega bólstraberg. Oxun lítil. Ummyndunarsteindir eru leir,
analsím, skólesít, mesólít, thomsonít og pýrit vottur.
738-740 m dýpi: Settúff
Hér finnst blanda af rauðum leir, hreinu smákorna gleri, oxuðum basaltkornum
og túffi.
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740-750 m dýpi: Basaltbreksía
Breksía, aðallega túff með fínkristölluðum ólivín þóleiít kornum á milli. Oxun er
talsverð. Útfellingar eru thomsonít, skólesít, analsím, epistilbít og mesólít.
750-754 m dýpi: Basalttúff
Nánast hreint, dökkgrænt túff með smáskellum af fersku gleri. Vottar fyrir holufyllingum.
754-800 m dýpi: Basaltbreksía
Breksía, mest grænt túff, en talsvert af oxuðum basalt kornum, leir og holufyllingum. Basalt kornin eru ólivín þóleiít með ólivín og plagíóklas dílum.
Ummyndunarsteindir eru leir, skólesít, kabasít, mesólít, analsím, kalsít,
kalkópýrít, thomsonít, stilbít og límonít.

3.2

Vatnsæðar

Í hraunlagastaflanum efst í holunni, virðist vera stöðugt grunnvatnsstreymi og
vatnsyfirborðið á um 100 m dýpi. Fullt skoltap varð á nokkrum stöðum, mest þó á
um 160 m dýpi í basalt hraunlögum og á 300 m dýpi en þar eru skilin milli móbergs
og hraunlagasyrpunnar. Einnig kom fullt skoltap á tæplega 400 m dýpi, en þar
fleygar innskot staflann. Að auki sýna hitamælingar fram á talsvert innstreymi vatns
á um 400 m dýpi og í botni holunnar (sjá kafla 3.4).
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Mynd 2. Jarðlög HK-31 ásamt skýringum, frá yfirborði og niður á 800 m dýpi.
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Mynd 3. Jarðlög HK-31 ásamt ummyndun, frá yfirborði og niður á 800 m dýpi.
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Berggerðir

Innskot
Innskot

Hraunlagakargi

Hugsanlegt innskot

Basalttúff
Basaltbreksía

Ummyndunarstig

Glerjað basalt

Engin ummyndun

Fín-meðalkorna basalt

Lítil ummyndun

Meðal-grófkorna basalt

Meðal ummyndun

Grófkorna basalt

Mikil ummyndun

Ísúrt túff

Vatnsæðar
Lítil æð

Ísúr breksía

Meðal æð

Ísúrt dul-meðalkorna berg

Stór æð

Ísúrt grófkorna berg

Greining ummyndunarsteinda

Súrt túff

Svarfgreining örugg
Svarfgreining óviss

Súr breksía
Súrt dul-meðalkorna berg
Súrt grófkorna berg
Jökulberg
Eðjusteinn
Sandsteinn
Möl og steinar
Svarf vantar
Mynd 4. Skýringar fyrir jarðlagasnið.
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3.3

Samanburður við nálægar holur

Hola HK-31 er á sama borteig og HK-12. Rétt suðvestan hennar er holan HK-26,
liðlega 860 m djúp og norðan hennar má finna holu HN-1, sem er um 1300 m djúp
(mynd 1).
Á um 50 m dýpi í holum HK-31 og HK-26 er stungið í móbergsmyndun
Lambafells (mynd 5 og 6) en sú myndun sést ekki í HN-1. Ofarlega í öllum þessum
holum finnst hraunlagamyndun frá síðasta hlýskeiði. Í HK-31 er hún frá 66-210 m
dýpi, í HK-26 er hún þynnri, frá 80-160 m dýpi og í HN-1 nær hún niður á 140 m
dýpi. Neðan hraunlaganna er komið í aðra móbergsmyndun en hún finnst á 220 m
dýpi í HK-26, á 310 m dýpi í HK-31 en á 270 m dýpi í HN-1 er komið í allþykkt
túfflag sem líklega telst til sömu myndunar (mynd 5 og 6).
Eins og sjá má af mynd 5 eru tengingar milli holnanna neðar í staflanum óljósar.
Skýringin liggur í því að hraunlagastaflann, sem sjá má í HK-26 á 450 – 560 m dýpi
og á 410 – 900 m dýpi í HN-1, vantar í HK-31. Orsök þessa er að líkindum sú að
HK-31 liggur um grafinn móbergshrygg, sem finna má á þessum slóðum og
hraunlögin hafa ekki náð að kaffæra (mynd 6). Á yfirborði hryggjarins í HK-31 situr
túfflag á liðlega 400 m dýpi en ofan þess situr yngri móbergsmyndun. Á þessum
lagmótum er að finna verulega lekt.
Ef horft er til annarra holna á svæðinu, má sjá að rúmmál móbergsmyndana eykst
til austurs. Á mynd 7 má sjá einfaldað jarðlagasnið niðurrennslisholna
Hellisheiðarvirkjunar, auk efri marka ummyndunarsteinda (Björn S. Harðarson o.fl.,
2007). Þar sést að í holum HN-3 og HN-6 (mynd 1) er þykk móbergsmyndun, sem
nær frá um 300 m, niður á um 800 m dýpi. Er það í samræmi við jarðlög í HK-31.
Eðlisþyngdarmælingar á svæðinu við Lambafell sýna að þar undir er talsvert af
gröfnum móbergsmyndunum (Magnús T. Guðmundsson og Þórdís Högnadóttir,
2004). Á mynd 8 má sjá að þessar gröfnu móbergsmyndanir finnast austan
Lambafells en það svæði liggur um holur HK-31, HN-3, HN-5, HN-6, HN-7 og HN8. Einkennast allar þessar holur af þykkum einingum móbergsmyndanna.
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Mynd 5. Jarðlagasnið HK-26, HK-31 og HN-1, frá yfirborði og niður á 920 m dýpi. Rauðar línur
sýna hugsanlegar tengingar milli sniðanna (Hjalti Franzson o.fl., 2004, Sigurður S. Jónsson
o.fl., 2003).
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Mynd 6. Einfaldað N-S jarðlagaþversnið frá holu HK-7 suður til HK-26. Hraunlagasyrpur eru
sýndar með bláum lit en móbergsmyndanir með grænum lit. Efri mörk hitaháðra útfellinga
eru sýndar með heildregnum og slitnum línum (Umteiknuð mynd frá Hjalta Franzsyni og
Grími Björnssyni, 2005).

Mynd 7. Einfaldað NV-SA jarðlagaþversnið af niðurrennslisholum Hellisheiðarvirkjunar.
Nútímahraun eru sýnd með rauðum lit, önnur hraunlög með bláum, móbergsmyndanir með
grænum og ísúrt berg með gulum lit. Efri mörk útfellinga eru sýnd á myndinni, auk
Húsmúlamisgengisins (Björn S. Harðarson o.fl., 2007).
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Mynd 8. Útbreiðsla grafinna móbergsmyndana. Svæðið innan rauða ferningsins sýnir grafnar
móbergsmyndanir hjá holu HK-31. (Magnús T. Guðmundsson og Þórdís Högnadóttir, 2004).

3.4

Loftdæling og hitamælingar

Vinnsluhluti HK-31 var þéttur í borun. Eftir borlok var holan skoluð í 3 klst. en síðan
tók við upphitun án dælingar. Eftir tæplega fjögurra daga upphitun var holan
hitamæld og eru niðurstöður mælinganna sýndar sem blár ferill á mynd 9. Af
hitamælingunni má ráða að vatnsborð er á um 100 m dýpi en tiltölulega jafn hiti,

7

– 8°C, er frá 100 m dýpi niður á um 300 m. Þar er að finna efri mörk yngri
móbergsmyndunarinnar, sem minnst var á að framan (mynd 6). Þaðan og niður er
nokkuð jafn hitastigull en líklega má greina æð á liðlega 750 m dýpi í túffeiningu,
sem þar er að finna (mynd 2).
Að hitamælingunni lokinni voru stangir settar niður í 359 m dýpi og holan
loftdæld, sem við það flóðopnaðist. Var holan loftdæld í 12 klst. Í framhaldi þess var
hitamælt aftur og eru niðurstöður mælinganna sýndar sem grænn ferill á mynd 9. Nú
er hiti nokkuð jafn niður á 400 m dýpi en þar kemur kalt vatn inn, sem kælir holuna
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Mynd 9. Hitamælingar og jarðlagasnið HK-31 í Þrengslum.
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niður á um 550 m dýpi. Athyglisvert er að holan kólnar á bak við fóðringuna í 400 m
(mynd 9) en þar er innskot sem fleygar staflann (mynd 2). Hugsanlega dregur holan
til sín vatn utan fóðringar og þaðan niður með henni og inn í holuna. Kólnunin, sem
nær niður á 550 m dýpi bendir að öllum líkindum til að þar streymi inn vatn. Ekki er
ólíklegt að lektin sé mest á mörkum móbergsmyndananna, sem sjá má á mynd 6, á
liðlega 400 m dýpi.

3.5

Þunnsneiðagreiningar holu HK-31

Útbúnar voru 20 þunnsneiðar úr svarfi holunnar. Sýni voru valin samkvæmt
svarfgreiningum og var fyrst og fremst tekið tillit til jarðlaga og útfellinga.
Greiningar þunnsneiðanna er að finna í viðauka.
Við þunnsneiðarannsóknina var einkum horft til berggerðar og ummyndunar.
Berggerðir, svo sem hraunlög, voru greindar eftir þekktum aðferðum; t.d. magn og
gerð díla, samsetning, innri gerð (textúr) grunnmassa (t.d. mynd 11) (Sveinn P.
Jakobsson, 1983 og 1984).
Að auki var ummyndun basaltglers (palagónítisering) í móbergi skoðuð og
palagónítið flokkað í lagpalagónít, stakt kúlupalagónít, kúlupalagónít í lögum og
óreglulegt

palagónít

(mynd

10).

Þessar

mismunandi

gerðir

ráðast

af

ummyndunarstigi glersins (Helga M. Helgadóttir, 2005).
Á mynd 12 má sjá staðsetningar þunnsneiðanna í jarðlagastaflanum, ásamt
ummyndun, sem fannst við greiningar þeirra. Ber greiningum vel saman, bæði hvað
varðar jarðlög og útfellingasteindir. Þó ber að vekja athygli á að stilbít fannst ekki
við smásjárskoðun. Þess í stað fannst phillipsít og líklega verður að framkvæma
frekari rannsóknir til þess að skera úr um hvora ummyndunarsteindina sé að ræða.
Palagónít er til staðar í öllu móbergi. Í Lambafellsmynduninni finnst það einkum
sem þunn lög á brúnum og í sprungum glerkornanna, Er það af gerðinni lag- og
kúlupalagónít. Í efstu lögum móbergsins sem finnst á um 300 m dýpi, er glerið enn
vel ferskt. Á um 550 m dýpi, fer þó að hallast á ferska glerið og dökkbrúnt,
óreglulegt, palagónít verður ríkjandi niður á botn holunnar.
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Mynd 10. Ljósmynd tekin af þunnsneið á 452 m dýpi. Brúnu kornin eru síderómelan gler, svörtu
kornin eru bólstrabergsbrot (tachilít). Gulu og óreglulegu lögin, eru palagónít (lag(lag og
kúlupalagónít) og grænu lögin eru leir (smektít).Þvermál
Þvermál myndar er um 1 cm.

Mynd 11. Ljósmynd tekin af þunnsneið á 216 m dýpi í tvískautuðu ljósi. Basaltkornin eru fínmeðakorna. Dílar eru ólivín og plagíóklas og grunnmassinn er ólivín,
ól vín, plagíóklas, ágít og
ópak, með subófitískan textúr.
textúr Þvermál myndar er um 1 cm.
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Mynd 12. Ummyndunarsteindir ásamt jarðlögum í holu HK-31. Svörtu punktarnir merkja fundnar
útfellingar eftir víðsjárgreiningum, rauðu punktarnir eftir smásjárgreiningum. Gular stjörnur
sýna staðsetningu þunnsneiða í jarðlagastaflanum.
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3.6

Dýptarkort nokkurra ummyndunarsteinda

Vitað er að hinar ýmsu ummyndunarsteindir falla út þegar ákveðnu hitastigi er náð.
Fyrir lághitaummyndun eru nokkrar slíkar steindir þekktar. Helstu lághita
ummyndunarsteindir sem finna má í íslensku bergi eru kalsít (~50°C), kabasít /
thomsonít (~50°C), skólesít / mesólít (~70°C) og stilbít / heulandít (~80°C). Þar sem
þessar útfellingar koma fram, er nokkuð víst að sá hiti sem þær myndast við hafi
einhvern tíma verið til staðar (Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson, 2002).
Í HK-31 fannst kalsít á um 320 m dýpi (mynd 3). Samsvarar það ágætlega
svarfgreiningum úr HK-26 og HN-3, sem eru hvað næstar holunni (sjá töflu 1 og
mynd 1). Á um 550 m dýpi fer að bera á kabasíti og thomsoníti en litlu neðar koma
skólesít og mesólít fram. Stilbít og heulandít birtast svo á um 620 m dýpi (tafla 1).
Á mynd 13 er dýpi efri marka kalsíts á niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar
varpað á kort. Notaðar voru greiningar á svarfi úr borholum á svæðinu og dregnar
dýptarlínur á milli. Eins og sést vel á kortinu hækkar dýpi efri marka kalsíts talsvert í
átt að siggengjunum í austri.
Þessi sama breyting kemur vel fram á mynd 14. Þar er dýpi efri marka kabasíts og
thomsoníts sýnt. Grynnst er á þessar steindir í HN-5, HN-7 og HN-8 en þessar holur
eru staðsettar næst siggengjunum í austri.

Tafla 1. Dýpi efri marka ummyndunarsteinda í borholum á niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar.
Hola

Kalsít

Kabasít / Thomsonít

Skólesít / Mesólít

Stilbít / Heulandít

HK-26

300 m dýpi

480 m dýpi

> 850 m dýpi

> 850 m dýpi

HK-31

320 m dýpi

550 m dýpi

570 m dýpi

620 m dýpi?

HN-1

410 m dýpi

580 m dýpi

770 m dýpi

950 m dýpi

HN-2

220 m dýpi

350 m dýpi

680 m dýpi

840 m dýpi

HN-3

340 m dýpi

380 m dýpi

520 m dýpi

590 m dýpi

HN-4

270 m dýpi

220 m dýpi

750 m dýpi

950 m dýpi

HN-5

250 m dýpi

300 m dýpi

490 m dýpi

500 m dýpi

HN-6

320 m dýpi

330 m dýpi

460 m dýpi

550 m dýpi

HN-7

250 m dýpi

300 m dýpi

490 m dýpi

500 m dýpi

HN-8

280 m dýpi

300 m dýpi

270 m dýpi

300 m dýpi
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Mynd 13. Á kortinu sést dýpi efri marka ummyndunarsteindarinnar kalsíts í borholum á
niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar.
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Mynd 14. Á kortinu sést dýpi efri marka ummyndunarsteindanna kabasíts og thomsoníts í borholum á
niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar.
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Mynd 15. Á kortinu sést dýpi efri marka ummyndunarsteindanna skólesíts og mesólíts í borholum á
niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar.
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Mynd 16. Eðlisviðnám á Hengilssvæði, 300 m neðan sjávarmáls. Hátt viðnám neðan lágviðnáms er
sýnt með rauðri skástrikun. Jarðhiti á yfirborði er sýndur með rauðum deplum og gígar og
gossprungur frá nútíma með gulum línum. Sprungur og misgengi sem sjást á yfirborði eru
sýnd með bláum línum en sprungur og misgengi samkvæmt dreifingu jarðskjálfta með
grænum. Niðurrennslissvæði Hellisheiðarvirkjunar er innan rauða rammans (Knútur
Árnason, 2007).
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Á mynd 15 er dýpi efri marka skólesíts og mesólíts sýnt. Svipað virðist vera á
nálinni þar, að dýpið grynnkar eftir því sem nær dregur siggengjunum. Þá má sjá
merki um frávik í holu HK-31. Hún sýnir svipað dýpi og er á svæðinu í kring um
HN-3 og HN-6. Í holu HK-26 eru þessar steindir ekki til staðar.
Athygli vekur að það sama kemur fram á efri mörkum stilbíts og heulandíts.
Þessar steindir birtast á um 600 m dýpi í HN-3, HN-6 og HK-31 en þær sjást ekki
HK-26. Á því dýpi, þar sem þessar ummyndunarsteindir koma fram í holu HK-31, er
talsvert um gangavirkni. Greinilegt er að þar má sjá að minnsta kosti tvo ganga, sem
liggja í móbergi.
Þessa breytingu á háttum ummyndunarsteinda má hugsanlega skýra með því að
ummyndun sé einfaldlega meiri í hinum stóra grafna móbergshrygg á 400-800 m
dýpi. Skólesít og mesólít verður vart á svipuðu dýpi í holum HK-31, HN-3 og HN-6,
þ.e. ríflega 500 m dýpi. Eins og kom fram hér að ofan, sést hryggurinn í þessum
tilteknu holum.
TEM-viðnámsmælingar hafa verið gerðar á Hengilssvæðinu öllu. Á mynd 16 má
sjá eðlisviðnám Hengilsins á 300 m undir sjávarmáli (Knútur Árnason, 2007).
Samsvarar það rúmlega 500 m mældu dýpi í borholum á niðurrennslissvæðinu.
Mælingarnar sýna svipaða mynd og kortin hér að framan gera, þ.e. að hiti hækkar
eftir því sem nær dregur siggengjunum í austri.
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4.

Samantekt

Hér er fjallað um holu HK-31, sem boruð var í júní 2007, í tengslum við svokallað
CO2 – verkefni en tilgangur þess er að kanna áhrif og afdrif CO2 sé því dælt ofan í
basísk jarðlög á svæðinu. HK-31 er að finna í Þrengslum og er henni ætlað að vera
eftirlitshola í tengslum við þetta verkefni. Jarðlagastafli holunnar niður í liðlega 320
m dýpi samanstendur af hraunlögum, ef undan er skilin Lambafellsmyndunin, en
neðan þess dýpis er eingöngu að finna móbergsmyndanir. Eru þær frá sitt hvoru
jökulskeiðinu og á milli þeirra, á liðlega 400 m dýpi, er góð lekt. Líkist
jarðlagastaflinn þeim, sem finna má í niðurrennslisholum Hellisheiðarvirkjunar
norðan Gráuhnúka (HN-3,-5,-6,-7,-8) en í holum til suðvesturs (HK-26) og
norðausturs (HN-1,-2,-4) situr hraunlagastafli milli móbergsmyndananna. Munurinn
felst í því að grafnir móbergshryggir liggja undir HK-31 og niðurrennslisholunum til
austurs, en eru mun veigaminni til norðausturs. Hitamælingar benda til að lekt sé
mest í mörkum móbergsmyndananna í HK-31 og hugsanlega við botn holunnar á um
800 m dýpi.
Ummyndun holunnar er aðallega leir, zeólítar og oxunarsteindir. Leirinn sést vel í
móberginu neðan 320 m dýpis. Zeólítar birtast á um 550 m dýpi sem ber vitni um
nokkuð hærri hita en gerist í nágrannaholunum. Þó ber því heim og saman við holur
HN-3,-5,-6,-7 og -8, sem sýna nokkuð svipaða jarðlagamynd.
Í þessari ritgerð hafa verið birt frumgögn, sem eru hluti þeirrar veigamiklu
tilraunar að binda CO2 í basaltjarðlögum á Íslandi. Takist það alþjóðlega verkefni
mun það hugsanlega skipta verulegu máli hvað varðar darraðardans okkar manna við
gróðurhúsaáhrif.
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6.

Viðauki - þunnsneiðagreiningar

Þunnsneið 18728 – 54 m dýpi

Samsetning:
20% Settúff
15% basaltgler
30% fínkorna basalt
35% meðalkorna basalt
Lýsing:
Settúff umlykur flest kornin í sýninu. Er það brúnt að lit og kornin rúnnuð. Í setinu má sjá
smágerð gler- og kristallabrot.
Basaltglerið er bæði af gerðinni síderómelan og tachylít. Síderómelanið er ljósbrúnt,
hálfgegnsætt með palagónítiseraðar brúnir. Í glerinu eru subhedral, smábeltaðir ólivín
makródílar með smáum svarrauðleitum málmsteindum, hugsanlega krómspínill. Einnig má
finna mjög litla ólivín og plagíóklas míkrókristalla í glermassanum. Sum kornin eru með
töluvert af smáum kristöllum (10-20%). Oxun er stundum í sprungum og við brúnir
kornanna en er það einkum þar sem ólivín dílar eru til staðar.
Tachylít kornin eru svört, blöðrótt og stundum með þunna gula palagónítiseringu á brúnum. Í
glerinu eru 0-10% blöðrur, 0-30% ólivín míkródílar, 1-20% smáir plagíóklas og ólivín
kristallar.
Mikið af sýninu er kristallað basalt, bæði fín- og meðalkorna. Einkennast þau af því að
plagíóklas liggur talsvert í kippum og oft mynda þeir geislótta klasa þar sem ólivín og ágít
liggur á milli plagíóklas kornanna. Einnig eru algengir ólivín og plagíóklas makródílar,
euhedral og subhedral, með smá beltun. Kornin eru mis vel kristölluð, 5-90%. Textúrinn er
oftast subófitískur og intergranúlar. Í fínkorna basaltinu eru einstaka blöðrur (0-20%) og
samanstanda kornin af plagíóklas, ólivíni, pýríti, ópak steindum og gleri í mismunandi
hlutföllum. Líklega telst bergið til ólivín þóleiíts.
Í heild má segja að um settúff sé að ræða. Kornin eru núin og umlukin seti með
kristalbrotum. Hugsanlega er um jökulset eða skriðu að ræða og uppruninn líklega
bólstraberg eða breksía úr Lambafellsmynduninni.
Ummyndun:
Ummyndun er ekki mikil. Palagónít sést á brúnum og í sprungum í og við síderómelan
kornin. Helst sést til guls lagpalagóníts, ásamt stöku kúlupalagóníti. Næst glerinu er
þráðpalagónít algengt og vex það inn í glerið. Oxun er lítil og sést á stöku stað.
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Þunnsneið 18729 – 102 m dýpi

Samsetning:
< 5% basaltgler
10% fínkorna basalt
85% meðalkorna basalt

Lýsing:
Basaltglerið er blöðrótt og eru svört og rauðbrún að lit. Einstaka gulbrúnt glerkorn sést og
fylgir þá palagónít með á brúnum. Svörtu glerkornin eru fersk og hafa oft talsvert af smáum
plagíóklas og ólivín míkródílum. Í ólivíninu sést til einstaka krómspínils. Eru dílarnir bæði
subhedral og auhedral og liggja þeir oft í kippum. Rauðbrúna glerið er skellótt og blöðrótt
með plagíóklas og ólivín míkródílum. Tilheyra þessi korn líklega karga hraunlagsins.
Megnið af sýninu er hinsvegar basaltkorn. Finnast þau flest meðalkorna en nokkur þó
fínkorna. Er fínkorna basaltið jafnan blöðrótt og oxað. Í því, ásamt meðakorna basaltinu eru
subhedral, beltaðir ólivín og plagíóklas makródílar. Í ólivíndílunum má sjá krómspínil og eru
brúnir oft oxaðar. Oft eru dílarnir í kippum, og hafa þá vaxið smærri ólivín og plagíóklas
kristallar í kring. Grunnmassinn er plagíóklas (30%), prýoxen (25%), ólivín (20%) og 15%
ópak og gler. Textúrinn er subófitískur og stundum intergranúlar.
Telst bergið væntanlega til ólivín þóleiíts.

Ummyndun:
Lítið er af ummyndun. Vottar fyrir palagóníti á kargakornum. Annars er oxun á einstaka
kornum, þá mikið tengt ólivíni (hugsanlega iddingsít).
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Þunnsneið 18730 – 186 m dýpi

Samsetning:
< 5% basaltgler
5% fínkorna basalt
90% meðalkorna basalt

Lýsing:
Basaltglerið er blöðrótt tachylít,
tachylít, tiltölulega ferskt. Einstaka korn rauðbrún að lit. Í kornunum
eru oft smágerðir plagíóklas kristallar. Fínkorna basaltið er stundum blöðrótt og finnast í því
ólivín (10-15%)
15%) og plagíóklas (5-10%)
(5 %) makródílar. Grunnmassinn er ólivín-plagíóklasólivín
pýroxen-ópak-gler.
gler. Frekar oxuð korn og eru ólivín dílarnir rauðbrúnir.
Meðalkorna basaltið er ólivínríkt. Dílar eru bæði makrómakró og míkródílar. Gamlir ólivín (15(15
20%) og plagíóklas (5-10%)
(5
dílar eru anhedral og ólivín oft með þykkar rauðar brúnir.
Grunnmassinn er 20% plagíóklas, 30-40%
30
ágít, 20-30%
30% ólivín, 5% ópak og 10-20%
10
gler.
Textúrinn er oftast ófitískur en stundum subófitískur.
Bergið er líklegast af tegundinni pikrít.

Ummyndun:
Lítið er af ummyndun. Vottar
Vottar fyrir palagóníti á kargakornum. Annars er talsvert mikið um
oxun, þá mikið tengt ólivíni (hugsanlega iddingsít).
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Þunnsneið 18731 – 216 m dýpi

Samsetning:
3 - 5% basaltgler
95% fínkorna basalt

Lýsing:
Glerkornin eru lítil, blöðrótt, svört tachylít korn. Ólivín og plagíóklas dílótt með smá
palagónítiseringu á stöku stað.
Fínkorna basaltið er með rauðoxuðum anhedral ólivín dílum með krómspínil innlyksum.
Einnig eru anhedral plagíóklas dílar með beltun. Dílar eru bæði makró- og míkrógerðar og
eru um 20% sýnis.
Grunnmassinn er 20-30% plagíóklas, 50% ágít, 5-10% ólivín og 10-15% gler og ópak.
Textúrinn er aðallega subófitískur og ófitískur þar sem stórir ágít kristallar vaxa um smærri
plagíóklaskristalla.
Bergið er líklega af gerðinni ólivín þóleiít.

Ummyndun:
Sýnið er mjög ferskt, talsvert af fersku gleri með vott af palagónítiseringu á brúnum. Ólivín
er oft oxaður á brúnum og í sprungum.
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Þunnsneið 18732 – 236 m dýpi

Samsetning:
40% basaltgler / glerjað
basalt
50% fínkorna basalt
10% meðalkorna basalt

Lýsing:
Um 15% sýnisins eru stórir og smáir ólivín makró dílar með krómspínil innlyksum. Eru þeir
jafnan anhedral og oxaðir á brúnum. Að auki er 5% sýnisins smáir plagíóklas makródílar,
anhedral og beltaðir,, stundum í kösum. Glerjaða basaltið
b
er 5 – 50% kristallað og ferskt
ásjónar. Eru þau blöðrótt og með t.t.l. smáum plagíóklas og ólivín kristöllum.
Fínkorna basaltið er samsett úr 20% ólivín, 20 – 30% plagíóklas, 30% ágít, 5-10
5
% ópak og
5-30% gler.
Bergið er mjög frumstætt og telst líklega
l
til pikríts.

Ummyndun:
Bergið er vel ferskt, en þó ber talsvert á oxun í nánd við ólivín dílana. Engar útfellingar sjást
og blöðrur tómar.
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Þunnsneið 18733 – 278 m dýpi

Samsetning:
< 5% basaltgler
> 95% fínkorna basalt

Lýsing:
Um 15% sýnisins eru anhedral plagíóklas (10%) og ólivín (5%) makródílar. Eru þeir oft litlir
og beltaðir.
Fínkorna basaltið er frekar einsleitt en þó ber á einstaka glerkenndum og rauðleitum kornum.
Eru þau jafnan blöðrótt. Grunnmassinn saman stendur af 40% plagíóklas, 40% ágít, 10%
ólivín og 10% ópak / gler.
Telst bergið líklega til ólivín þóleiíts.

Ummyndun:
Bergið er vel ferskt, en þó ber talsvert á oxun í nánd við ólivín dílana. Engar útfellingar sjást
og blöðrur tómar.
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Þunnsneið 18734 – 328 m dýpi

Samsetning:
80% basaltgler
15% glerjað basalt
5% fín-meðalkorna basalt

Lýsing:
Sýnið er að megninu til basaltgler (síderómelan), brúnt að lit. Eru flest glerkornin með
palagóníti á brúnum og sprungum. Palagónítið er oft óreglulegt og dökkbrúnt að lit. Einnig
finnst talsvert af stöku kúlupalagóníti. Oft er palagónítið orðið þráðlaga og vel anísótrópt í
blöðrum. Plagíóklas og ólivín finnst í glerinu.
Svört, ferskleg tachylít korn eru talsvert algeng. Eru þau talsvert blöðrótt og einstaka korn
með gulum palagónítrima á brúnum. Algengt er að plagíóklas og ólivín kristallar finnist í
þeim. Fín-meðalkorna basalt finnst á stangli með ólivín míkródílum. Annars er
grunnmassinn plagíóklas, ágít, ólivín og ópak. Sum korn talsvert glerjuð. Oxun finnst við
ólivíndílana.
Hér er líklega um túff að ræða.

Ummyndun:
Túffið er talsvert ummyndað. Mikið ber á kúlupalagóníti og óreglulegu palagóníti og líklega
er það byrjað að mynda fínfjaðra leir í porum. Algengt er að sjá smágert kalsít í blöðrunum.
Oxun er talsverð, þá nálægt ólivíndílum (iddingsít).
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Þunnsneið 18735 – 350 m dýpi

Samsetning:
90% basaltgler
5-10% glerjað basalt
1% fín-meðalkorna basalt

Lýsing:
Vel ummyndað túff. Glerkornin eru að mestu síderómelan, ljósbrún að lit. Einstaka glerjað
basalt korn (tachylít), sum að hluta kristölluð. Fín-meðalkorna basaltkorn á stangli.
Plagíóklas og ólivín míkródílar (um 5%).
Síderómelanið er vel ummyndað. Mest er um óreglulegt anísótrópt palagónít, en oft er gult
lagpalagónít næst glerinu. Sum kornin eru samsett úr mörgum litlum glerkornum. Á milli
þeirra er óreglulegt palagónít og leir, brúnn og grænn. Næst glerinu er lagpalagónót og
kúlupalagónít.

Ummyndun:
Ummyndun er aðallega leir. Um er að ræða grænan ísótrópan leir, hugsanlega smektít.
Einnig má sjá fínfjaðra leir í porum og eitthvað um smágert kalsít og zeólíta. Líklega er
oftast um thomsonít að ræða. Einnig gæti verið vottur af kabasíti og mesólíti.
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Þunnsneið 18736 – 378 m dýpi

Samsetning:
10-15% basaltgler
85-90% glerjað basalt og
fín-meðalkorna basalt

Lýsing:
Síderómelan gler er um 10-15% sýnis. Kornin eru með palagónítrima á brúnum. Megnið af
palagónítinu er óreglulegt og t.t.l. anísótrópt, dökkbrúnt að lit. Næst glerinu má bæði sjá lög
af kúlupalagóníti og lagskipt, gult palagónít. Að auki eru dökkbrúnar skellur inn í glerinu,
örlítið þráðóttar.
Basaltkornin eru misvel kristölluð með ólivín og plagíóklas díla. Einstaka korn er alglerjað
og svart. Önnur korn eru 5-80% kristölluð og kristallarnir smágerðir plagíóklas, pýroxen og
ólivín. Kornin eru oft blöðrótt og sum palagónítiseruð. Palagónítið er þunnt, ljósgult
lagpalagónít og stöku kúlupalagónít.
Líklega er um bólstraberg að ræða af gerðinni ólivín þóleiít.

Ummyndun:
Glerkornin eru talsvert vel palagónítiseruð en blöðrur tómar. Oxun á sumum kornum,
aðallega í kring um ólivín díla. Útfellingar eru eingöngu límonít.
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Þunnsneið 18737 – 400 m dýpi

Samsetning:
10-15% basaltgler
85-90% glerjað basalt og
fín-meðalkorna basalt

Lýsing:
Síderómelan kornin (10-15%) mis vel palagónítiseruð. Á sumum kornunum er einungis
þunnt lag af gulu palagóníti og kúlupalagóníti. Önnur korn eru með þykkari lög af óreglulegu
og anísótrópu palagóníti á rimum og skellóttu dökkbrúnu inn í glerinu, oft með e.k. nálum
sem stingast út í glerið.
Megnið af sýninu er misvel kristallað basalt, frá 0-90% kristöllun. Talsvert blöðrótt og
blöðrurnar tómar. Dílar eru anhedral ólivín og plagíóklas. Grunnmassinn er plagíóklas,
pýroxen, ólivín ópak og gler.
Bergið er bólstraberg, af gerðinni ólivín þóleiít.

Ummyndun:
Talsvert er um oxun, einkum í kring um ólivín díla (iddingsít). Einnig má finna límonít í
blöðrum basaltkornanna. Palagónítið finnst sem ljóst palagónít (lagskipt), stakt
kúlupalagónít, óreglulegt palagónít (dökkbrúnt) sem er anísótrópt lengst frá glerinu. Að auki
er skellótt, dökkbrúnt palagónít inn í glerinu sjálfu. Útfellingar eru límonít, fínfjaðra leir og
kalsít, einkum í nánd við síderómelanið.
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Þunnsneið 18738 – 452 m dýpi

Samsetning:
20% basaltgler
80% glerjað basalt og
fín-meðalkorna basalt

Lýsing:
Síderómelan kornin (um 20%) eru oft á tíðum vel fersk. Sum kornin eru þó vel
palagónítiseruð og liggur palagónítið í sprungum og við brúnir. Palagónítið er oftast gult,
lag- og kúlupalagónít, en oft má finna lög af því síðarnefnda. Að auki er sumt palagónít
óreglulegt og sumstaðar orðið grænleitt og anísótrópt. Talsvert er um smágerða plagíóklas og
ólivín kristalla í glerinu og eru þeir oft umluktir dökkbrúnu skellótti palagóníti. Oxun á stöku
stað.
Glerjaða basaltið er misvel kristallað, fer stundum upp í 80% kristöllun. Á einstaka kornum
er palagónít (gult og dökkbrúnt að lit) byrjað að myndast, í sprungum og við brúnir. Talsvert
um oxun. Mest er um plagíóklas kristalla og raða þeir sér oft samsíða og lögulega í
kornunum. Í þeim mest kristölluðu kornunum ber mest á ágíti og plagíóklasi en að auki er
ólivín og ópak sjáanlegt. Kornin sýna oft intergranúlar textúr. Eru þau talsvert blöðrótt og
glerið oft ummyndað í palagónít.

Ummyndun:
Mikið er um palagónít í kring um síderómelan kornin og einnig við tachylítið. Leir er oft
byrjaður að myndast í stað palagóníts. Oxun á stöku stað. Útfellingar eru aðallega leir, kalsít
og zeólítar, hugsanlega thomsonít.
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Þunnsneið 18739 – 478 m dýpi

Samsetning:
~10% basaltgler
~50% glerjað basalt og
fínkorna basalt
~40% meðalkorna basalt

Lýsing:
Meðalkorna gangberg, subgranúlar með anhedral, beltuðum plagíóklas makródílum (20%).
Restin er meðalkorna grunnmassi, samsettur úr 40% plagíóklas, 30% ágít, 10-20% ólivín og
restin ópak. Fersklegt en ólivín kristallarnir talsvert oxaðir og sumir byrjaðir að verða
grænleitir.
Með gangberginu er bólstraberg með um 10% síderómelankornum. Eru þau vel
palagónítsseruð; mikið af dökkbrúnum og óreglulegum skellum í glerinu, þykkir og þunnir
óreglulegir rimar af dökkbrúnu palagóníti, lög af lagpalagóníti og kúlupalagóníti sést,
sérstaklega í sprungum. Smáir kristallar (plagíóklas, ólivín og ágít) eru í glerinu og oxun á
stangli.
Glerjuðu basaltkornin eru misvel kristölluð. Kristallarnir eru plagíóklas, ólivín og pýroxen
og bergið af gerðinni ólivín þóleiít. Sums staðar má sjá palagónít rima sem á nokkrum
stöðum hafa breyst í leir.

Ummyndun:
Útfellingar eru grænn og brúnn leir, smágerður kalsít og thomsonít í blöðrum og sprungum.
Oxun á stangli.
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Þunnsneið 18740 – 548 m dýpi

Samsetning:
~5-10% basaltgler
~60% glerjað basalt og
fínkorna basalt
~30% meðalkorna basalt

Lýsing:
Meðalkorna gangberg, subgranúlar með anhedral, beltuðum plagíóklas makródílum (20%).
Restin er meðalkorna grunnmassi, samsettur úr 40% plagíóklas, 30% ágít, 10-20% ólivín og
restin ópak. Fersklegt en ólivín kristallarnir talsvert oxaðir og sumir byrjaðir ummyndast í
grænan og brúngrænan leir. Gangbergið líkist mjög því sem er að finna í þunnsneið 18739.
Með gangberginu er bólstraberg með um 10% síderómelankornum. Eru þau misvel
palagónítsseruð; mikið af dökkbrúnum og óreglulegum skellum í glerinu, þykkir og þunnir
óreglulegir rimar af dökkbrúnu palagóníti, lög af lagpalagóníti og kúlupalagóníti sést. Smáir
kristallar (plagíóklas, ólivín og ágít) eru í glerinu og oxun á stangli.
Glerjuðu basaltkornin eru misvel kristölluð (10-95%). Kristallarnir eru plagíóklas, pýroxen,
ólivín og bergið af gerðinni ólivín þóleiít. Sums staðar má sjá palagónít rima sem á nokkrum
stöðum hafa breyst í leir. Sýnið er mjög álíka því sem sést í þunnsneiðinni fyrir ofan.

Ummyndun:
Útfellingar hafa aukist til muna; palagónít, grænn og brúnn leir, gróffjaðra leir, kalsít,
thomsonít, kabasít og hugsanlega phillipsít.
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Þunnsneið 18741 – 580 m dýpi

Samsetning:
5-10% basaltgler
~80% glerjað basalt og
fínkorna basalt
~10% meðalkorna basalt

Lýsing:
Enn vottar fyrir sama meðalkorna gangberginu. Ólivín er að mestu orðið að grænum leir.
Megnið af sýninu er bólstraberg með um 5-10% síderómelankornum. Eru þau að mestu
ummynduð í palagónít, brúnt og óreglulegt. Sums staðar er það byrjað að mynda leir.
Basaltið er að mestu glerjað og finnst lagpalagónít og óreglulegt palagónít á sumum
kornunum.

Ummyndun:
Útfellingar eru grænn og brúnn leir, gróffjaðra leir, kalsít, thomsonít, kabasít, mesólít og
skólesít. Að auki er hugsanlega phillipsít. Kalsít farið að sýna dogtooth kristallögun.
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Þunnsneið 18742 – 630 m dýpi

Samsetning:
10-15% basaltgler
85-90% glerjað basalt og
fínkorna basalt

Lýsing:
Bólstraberg eða bólstrabreksía. Lítið er eftir af ferskum síderómelankornum. Palagónítið er
yfirleitt óreglulegt og oft á tíðum að breytast í leir. Að auki finnst lagpalagónít og
kúlupalagónít en virðist það vera á undanhaldi.
Basaltið er blöðrótt og mis vel kristallað, allt frá tachylíti og upp í fín-meðalkorna
basaltkorn. Eru þau plagíóklas og ólivín dílótt. Basaltkornin eru gerð úr plagíóklas, ágíti,
ólivíni, ópaki og eru með subófitískan og intergranúlar textúr. Líklega er um ólivín þóleiít að
ræða. Ólivínið er oft á tíðum orðið að grænum leir.

Ummyndun:
Útfellingar eru algengar; grænn og brúnn leir, gróffjaðra leir, dogtooth kalsít, thomsonít,
kabasít, mesólít, skólesít og phillipsít.
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Þunnsneið 18743 – 650 m dýpi

Samsetning:
20% basaltgler
80% glerjað basalt og
fínkorna basalt

Lýsing:
Breksía, blanda af glerjuðu basalti (80%) og síderómelan (20%). Síderómelan kornin eru
flest orðin að palagóníti, óreglulegt og anísótrópt. Glerjaða basaltið er mis vel kristallað og
eru mörg korn fínkorna. Talsvert er af ólivíni og plagíóklas makródílum, beltuðum.
Grunnmassinn er plagíóklas, ágít, ólivín, ópak og gler. Bergið er ólivín þóleiít og með
subófitískum og intergranúlar textúr. Kornin eru mis vel ummynduð, sum eru með heillegum
ólivín og plagíóklas kristöllum, meðan önnur eru með uppsprungna plagíóklas kristalla og
ólivín ummyndað í grænan leir. Tachylítkornin eru sum með gult lagpalagónít og
kúlupalagónít á brúnum. Allar porur og sprungur fylltar ummyndunarsteindum.
Einnig má sjá staka stóra ólivín og plagíóklas díla. Eru þeir oft mjög heillegir og virðast hafa
losnað úr glerinu við borun.

Ummyndun:
Útfellingar eru leir, grænn og brúnn, gróffjaðra. Að auki eru porur fylltar thomsoníti,
kabasíti, mesólíti, skólesíti, phillipsíti og kalsíti.
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Þunnsneið 18744 – 718 m dýpi

Samsetning:
5% basaltgler
95% glerjað basalt og
fínkorna basalt

Lýsing:
Bólstraberg, blanda af glerjuðu basalti (95%) og síderómelan (5%). Síderómelan kornin eru
flest orðin að palagóníti, óreglulegt og anísótrópt. Þá má sjá á stöku stað „glerglugga“ og við
þá má finna þráð-, kúlu- og lagpalagónít, gult að lit. Lengst út við jaðranna má sjá leir.
Glerjaða basaltið er mis vel kristallað, allt frá tachylíti, til fín- og meðalkorna basaltkorna.
Talsvert er af oxuðu ólivíni og plagíóklas makródílum, beltuðum. Grunnmassinn er 40%
plagíóklas, 30% ágít, 10% ólivín, restin ópak og gler. Bergið er ólivín þóleiít og með
subófitískum og intergranúlar textúr. Kornin eru mis vel ummynduð, sum eru með heillegum
ólivín og plagíóklas kristöllum, meðan önnur eru með uppsprungna plagíóklas kristalla og
rauðoxað ólivín, ummyndað í grænan leir. Tachylítkornin eru sum orðin talsvert vel
ummynduð, bæði í palagónít og leir. Mikið er um ummyndunarsteindir í porum og
sprungum.

Ummyndun:
Útfellingar eru leir, grænn og brúnn, gróffjaðra. Að auki eru porur fylltar thomsoníti,
kabasíti, mesólíti, skólesíti, phillipsíti og kalsíti.
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Þunnsneið 18745 – 742 m dýpi

Samsetning:
15-20% basaltgler
80-85% glerjað basalt og
fínkorna basalt

Lýsing:
Breksía, blanda af glerjuðu basalti (80-85%) og síderómelan (15-20%). Síderómelan kornin
eru flest orðin að palagóníti, óreglulegt og anísótrópt. Leir algengur yst á kornunum.
Glerjaða basaltið er mis vel kristallað og eru mörg korn fínkorna. Talsvert er af ólivíni og
plagíóklas makródílum (15%), beltuðum. Grunnmassinn er plagíóklas, ágít, ólivín, ópak og
gler. Bergið er ólivín þóleiít og stundum með intergranúlar textúr. Kornin eru mis vel
ummynduð, ólivín talsvert oxað og sumstaðar nánast allt orðið að grænum leir.
Tachylítkornin eru sum með gult lagpalagónít og óreglulegt palagónít á brúnum.
Einnig má sjá staka stóra ólivín og plagíóklas díla. Eru þeir oft mjög heillegir og virðast hafa
losnað úr glerinu við borun.

Ummyndun:
Útfellingar eru leir, grænn og brúnn, gróffjaðra. Að auki má finna thomsonít, kabasít,
mesólít, skólesít, phillipsít og kalsít.
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Þunnsneið 18746 – 752 m dýpi

Samsetning:
90% basaltgler
5% glerjað basalt
5% fínkorna basalt

Lýsing:
Um 90% sýnisins eru brún-grænleitt túff, talsvert ummyndað. Stærsti partur túffsins er
orðinn anísótrópur en þar er helst um að ræða gróffjaðra leir í porum og við brúnir. Annars er
glerið nær alfarið orðið palagónít, óreglulegt og brúnt.
Restin af sýninu er tachylít og fínkorna basalt, lítillega ummyndað.

Ummyndun:
Útfellingar í túffinu eru leir, kalsít, thomsonít, mesólít og phillipsít. Að auki má sjá stakt
mesólít, skólesít, kabasít, thomsonít og phillipsít og kalsít tengt tachylítkornunum.
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Þunnsneið 18747 – 794 m dýpi

Samsetning:
10-15% basaltgler
85-90% glerjað basalt og
fínkorna basalt

Lýsing:
Bólstraberg. Basaltkornin eru misvel kristölluð, allt frá 0-95%. Eitthvað er um plagíóklas og
ólivín makródíla. Er ólivínið sums staðar heillegt að sjá, en á oftast vel ummyndað, grænt og
mikið oxað. Plagíóklasdílarnir eru oft á tíðum uppbrotnir og illa farnir. Grunnmassinn er
plagíóklas og ágít ríkur og sýnir subófitískan textúr á stöku stað. Telst bólstrabergið líklega
til ólivín þóleiíts. Eitthvað er um að ólivín dílar séu stakir.
Síderómelan hafa að megninu til breyst í palagónít, óreglulegt og anísótrópt.

Ummyndun:
Útfellingar eru leir, grænn (smektít) og brúnn, gróffjaðra. Að auki má sjá thomsonít, kabasít,
mesólít, skólesít, phillipsít, kalsít, síderít og iddingsít.
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