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Efnistök

− Skilgreiningar og hugtök

− Niðurdælingar á Íslandi

− Örvunarskjálftar

− Húsmúli



Niðurdæling

− Til að halda uppi þrýstingi í jarðhitakerfinu.

− Til að skila aftur niður í jörð þeim vökva sem tekinn er upp og minnka 
líkur á að hann fari í grunnvatn. 

− Til að örva jarðhitakerfi, þ.e. að brjóta berg til að koma á vökvarennsli 
um heitt berg djúpt í jörðu (Enhanched Geothermal System – EGS).



Örvunarskjálfti

− Jarðskjálfti sem verður vegna athafna mannsins, t.d. við niðurdælingu á 
vökva, námu- olíu- og gasvinnslu, fyllingu og rekstur uppistöðulóna o.fl. 

Hugtakið örvunarskjálfti hefur einnig verið notað um svonefnda 
gikkskjálfta og þessi hugtök  hafa verið notuð sitt á hvað með sömu 
merkingu (á ensku induced and triggered events). 
Einnig hefur verið notað hugtakið manngerður jarðskjálfti.

Skilgreining

DOE protocol



Gikkskjálfti

− Jarðskjálfti á veikleika í jarðskorpunni (t.d. sprungu)  þar sem spenna er 
nálægt brotstyrk bergsins og er ýtt yfir mörkin með spennubreytingum 
sem geta verið af náttúrulegum orsökum eða vegna athafna mannsins. 

Skilgreining

DOE protocol



Örvuð jarðhitakerfi (EGS)

− Jarðhitakerfi þar sem aðgerðir til að auka vatnsleiðni í bergi hafa verið 
gerðar. Markmiðið er að vinna varma úr berginu. Aukin lekt fæst með 
því að dæla niður vökva undir háum þrýstingi og opna gamlar sprungur 
eða sprengja bergið upp og mynda nýjar. 

Skilgreining

DOE protocol



Örvaðir skjálftar

Gikkskjálftar

Manngerðir

skjálftar

Örvaðir jarðskjálftar



Styrkur basalts

− Togstyrkur      10-30 MPa      / 0.1-2.5 MPa

− Skerstyrkur         20-60 MPa 

− Brotþol       100-300 MPa /   10-90 MPa

− Þrýstingsaukning á sprungu þegar algjört skoltap verður í borun  eru 
tugir bara eða nokkur MPa (í Húsmúla ~ 20 bar eða ~2 MPa)



Niðurdælingastaðir



Stærð jarðskjálfta og áhrif

• Manngerðir skjálftar sem verða þegar dælt er undir háum þrýstingi til að 
brjóta berg eru almennt litlir.

• Gikkskjálftar geta orðið ámóta að stærð og náttúrulegir jarðskjálftar en 
stærð þeirra takmarkast af brotstyrk bergs og þykkt brotgjörnu skorpunnar.

• Almennt er talið að grunnir skjálftar sem eru yfir 2 að stærð finnist vel nærri 
upptökum.

• Þegar skjálftar við Húsmúla fara yfir 2,5 að stærð verður þeirra vart í 
Hveragerði.



Vökvaþrýstingur

• Hár vatnsþrýstingur í sprungum veikir bergið og minni spennu þarf til 
að brjóta það.

• Niðurdæling vökva í virk sprungukerfi hækkar vökvaþrýsting í 
sprungunum og leiðir til þess að jarðskjálftar verða við lægri spennu 
þ.e. þeir koma fyrr en ella. Þeir skjálftar ættu því að verða minni en ella.

• Dæling vökva úr sprungum ætti að hafa öfug áhrif.



Hlutverk vökva í myndun jarðskjálfta

Hækkun vökvaþrýstings:

• Minnkar normalspennu á sprunguflötinn (n ) og þar með mótstöðu gegn 
skerspennu.  Gefur til kynna að hæg sé að hafa stjórn á skjálftavirkninni með því 
að viðhalda þrýstijafnvægi. 

Til að skjálfti myndist 

verður að yfirstíga krítíska 

spennu á sprunguflötinn:

  c + (n - pv) 

n= normal spenna

(þrýstir sprungunni

saman) 

Skerspenna

Water/fluid pressure

in fault  = p

 = núningsstuðull sprungunnar
n = normalþrýstingur á sprunguna
pv = vökvaþrýstingur
c = fasti
 = skerstyrkur sprungunnar

Eftir glæru frá Ernest Mejer, LBL, USA)



Gikkskjálftar

− Á sumum stöðum er spenna í jörðu nálægt brotmörkum.

− Þá þarf aðeins lítilsháttar aukningu í vökvaþrýstingi til að 
spennan fari yfir brotmörk og komi af stað jarðskjálfta.

− Þessi jarðskjálftar hefðu trúlega orðið hvort sem er, 
niðurdælingin hleypir þeim af stað. Þessa tegund má kalla 
gikkskjálfta (triggered earthquakes).



Önnur áhrif niðudælingar

• Ef vökvinn sem dælt er niður er kaldari en bergið dregst það saman og 
það hefur svipuð áhrif og aukinn vökvaþrýsingur þ.e. normalspenna 
minnkar.

• Niðurdælingavökvi getur leyst upp bindinga á milli sprunguflata og 
minnkað styrk bergsins.

• Heitur vökvi og útfellingar auka styrk bergsins.

• Þessi áhrif vara lengur en áhrif þrýstingsaukningar.



Jarðskjálftavirkni á Hengilssvæðinu

− 1993-1998  var mikil skjálftavirkni á 
Hengilssvæðinu og á sama tíma var 
talsverð virkni í Húsmúla.

− Þetta virka tímabil endaði með tveimur 
skjálftum, stærð 5.2 og 5.4, 1998. 

− Svipuð virkni á árunum 1910 og 1950
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Verklag vegna örvaðrar 

jarðskjálftavirkni í jarðhitakerfum. 
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Jarðskjálftar í Húsmúla

− Niðurdæling var aukin
í 550 L/s á 6 dögum

− Yfirþrýstingur um 28 bar 
þ.e. þrýst. á holutoppi 8 bar 
og vatnsborð á 200 m dýpi.

− Nokkrar hrinur með skjálftum
yfir M 3 og stærsti skjálfti M 3.8.

vegna niðurdælingar

VÍ Gunnar Guðmundsson



Niðurdæling og fjöldi skjálfta á dag í sept. og okt. 2011. Skjálftahrina hefst 

(græn lína) þegar magn er orðið meira en áður hefur verið dælt niður 

(rauð lína). Stærstu skjálftar (örvar) verða þegar örar breytingar eru.

Verklag vegna örvaðrar 

jarðskjálftavirkni í 

jarðhitakerfum. OR 2012-24



Skjálftavirkni við niðurdælingu í Húsmúla

− Gikkskjálftar

− Hafa niðurdælingu sem stöðugasta

− Skjálftar ~20 ár á undan sínum tíma

− Aukin skjálftavirkni varir rúmlega ár

− Um 5-10 sinnum fleiri jarðskjálftar eru staðsetjanlegir


