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Gjóskan frá Eyjaffjallajöklii, mælingaar og líkön
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o maí 2010 var óvenjullegt fyrir þæ
ær sakir að ggjóskufall sttóð mjög
Gosið í Eyjafjallajöökli í apríl og
lengi, gjjóskan sem upp kom vaar óvenju fínngerð (að laangmestu leyyti aska, þ.ee. korn með þvermál
<2 mm)), og hún barst mjög víðða. Ríkjanddi vindáttir vvoru til suðaausturs og þvví barst askka til
Evrópu og olli mjögg mikilli rösskun á flugssamgöngum
m bæði þar og víðar. Þááttaskil hafa orðið í
m til að
skilninggi á áhrifum eldgosa á fflug. Umtalsverðar rannnsóknir eru nú hafnar vvíða um heim
kanna útbreiðslu
ú
ogg áhrif gjóskku frá sprenggigosum ennda er ákafleega mikilvæ
ægt að viðbröögð verði
rétt þegaar gos verðuur nærri fjöllförnum fluggleiðum. Í gosinu settiist mikið maagn fíngerðaar gjósku
í hlíðar Eyjafjallajöökuls. Í rignningum skollast gjóskann niður með ánum, þær hhlaða undir sig og
vandræðði skapast uundir Eyjafjööllum þegarr árnar flæðaa út fyrir heffðbundna faarvegi. Til aað skilja
betur þeetta gos, hvaað var sérstaakt og hvað ekki, hafa farið
f
fram um
mfangsmikllar rannsóknnir, á
stærð þeess, dreifinggu gosefna oog hegðun aað öðru leytii. Útbreiðslla gjósku vaar kortlögð vvorið og
sumariðð 2010. Vegna lengdarr gossins ogg mikils eftirrlits eru uppplýsingar sem
m liggja fyrrir meiri
en um fl
flest önnur ggos. En til aað fullur árangur náist þþarf að kortlleggja útbreiiðslu gjóskuunnar sem
og einsttakra fasa goossins á Eyjafjallajökli sjálfum og undirhlíðum
m hans eins nákvæmlegga og unnt
er. Til aað komast sem næst þessu markmiiði, var fariðð í viðamiklar rannsóknnir og mælinngar á
jöklinum
m síðastliðiðð vor og sum
mar. Í maí vvar hitaástannd í gígnum
m skoðað, þyyngdarmælinngar
unnar ogg þykkt jökuulsins kortlöögð með ísssjá. Í ágústm
mánuði vannn síðan um 10 manna hópur
h
að
því að kkortleggja náákvæmlega einstaka fassa í gjóskunnni, útbreiðsslu þeirra ogg stærð, ljúkka
þyngarm
mælingum oog rannsaka hraunið sem
m rann niðuur Gígjökul uum miðbik gossins.
g
Úrrvinnsla
mælingaa sumarsinss eru skamm
mt á veg kom
min en það ssem þegar err vitað styðuur frumúrvinnnsluna
frá 20100. Heildarm
magn loftborinnar gjóskku er um 270 millj. m3. Helmingurr þess efnis féll í
hafið suunnan landsiins. Vatnsbborin gjóskaa er mun miinni þáttur oog sama á viið um hraunnið sem
rann niðður Gígjökuul. Í ljós kom
m að aurflóðð haustið 20010 höfðu sóótt efni af yffirborði jökuulsins allt
að brúnuum öskjunnnar eða upp ffyrir 1500 m hæð. Þaðð efni sem efftir er mun eeiga erfiðaraa með að
fljóta fraam í miklu m
magni, eins og gerðist ssumarið og haustið 20110. Unnið eer að því að skilgreina
einstakaa gosfasa ogg magn efniss sem upp kom
k
meðan á þeim stóð. Ætlunin eer að bera þæ
ær tölur
saman vvið mælingaar á hæð gossmakkar en algengasta aðferð við mat
m á streym
mi gosefna úút í
andrúmssloftið bygggir á reynsluujöfnu sem llýsir tengsluum þessara sstærða.

