
Af hverju hækkar sjávarborð ekki þegar hafísinn á Norðurskautinu 

bráðnar? 
Ef Grænlandsjökuls bráðnar mun sjávarborð hækkar. Það mun í raun rísa um 7,4 m ef hann myndi allur 

bráðna. Það mun gerast á næstu árþúsundum. Aftur ámóti bráðnar hafísinn á Norðurheimsskautinu frekar 

hratt. Ísinn á Norðurheimsskautinu er hafís. Mun sjávarborð hækka þegar hafísinn bráðnar? Í þessari tilraun 

munum við kanna hvað áhrif það hefur á sjávarborð þegar hafís bráðnar.  

Uppsetning tilraunarinnar: 

1. Tilgáta 

2. Tilraun  

3. Mat  

4. Lögmál Arkímedesar 

 

1. Tilgáta sett fram 
Skoðið myndirnar hér að neðan og svarið eftirfarandi spurningum:  

 Heldur þú að vatnið flæði yfir brúnina á glasinu þegar ísmolarnir bráðna?   

 Hvað hendir sjávarborðið þegar ísjakinn bráðnar?  

Skrifaðu niður, byggt á svörum þínum við spurningunum að ofan, hvað þú heldur að gerist þegar hafísinn á 

Norðurskautinu bráðnar. 

 

  

Mynd 1: Glas af vatni fullt af ísmolum og ísjaki við strendur Grænlands.  



2. Tilraunin 
Þú þarft: 

 2 stóra ísmola (geymdu þá í frysti þar til komið er að því að nota þá) 

 2 flata steina 

 2 gegnsæ plastílát sem rúmar bæði ísmolana og steinana 

 Tommustokk eða málband 

Leiðbeiningar: 

a) Setjið tvö plastílát á borð og setjið stein í hvort ílát fyrir sig. Setjið svo einnig einn ísmola í hvort ílát, 

setjið annan molann upp á steininni í öðru ílátinu en hinn við hliðina á steininum í hinu ílátinu.  

b) Setjið nú vatn í bæði ílátin en ekki sama magn í hvort um sig: 

 Fyllið ílátið, þar sem ísmolinn er ofan á steininum, þar til að vatnsborðið rétt nær upp að neðri 

brún ísmolans. Köllum þetta ílát, ílát A.  

 Fyllið ílátið, þar sem ísmolinn er hliðina á steininum, þar til ísmolinn nær að fljóta. Athugið að 

fylla það ekki alveg. Köllum þetta ílát, ílát B. 

c) Mælið vatnsdýpið í hvoru íláti og skrifið það niður. 

d) Nú er bara að bíða þar til ísinn er allur bráðnaður... það getur jafnvel tekið nokkrar klukkustundir en 

fer eftir stærð  ísmolans. 

e) Mælið vatnsdýpið í hvoru íláti aftur þegar allur ísinn er bráðnaður.  

Ímyndið ykkur að ísinn á íláti A sé Grænlandsjökull og ísinn í íláti B sé hafísinn á Norðurheimsskautinu. 

 

 



3. Mat 
Hver er munurinn á vatnsborðsbreytingunni í íláti A og B? Getur þú út frá þessu sagt til um hvort að 

sjávarborð breytist ef hafísinn bráðnar? Var tilgátan þín rétt? Heldur þú ennþá að vatnið muni flæða út úr 

glasinu á mynd 1?  

4. Lögmál Arkímedesar 
Ástæða þess að vatnsborðið hækkaði ekki í ílátinu þar sem ísinn var á floti við hliðina á steininum, er skýrð 

með lögmáli Arkímedesar. Hlutur sem er að hluta eða alveg á kafi í vatni virðist léttari en í lofti. Þú hefur 

væntanlega tekið eftir þessu þegar þú ert í sundi. Samkvæmt lögmáli Arkímedesar léttist hlutur sem settur 

er í vökva um þyngd þess vökva sem hann ryður frá sér. Svo ef 1 kg þungur ísmoli flýtur á vatni ryður hann 

frá sér 1 kg af vatni. 1 kg af vatni tekur minna pláss heldur en 1 kg af ís, þar sem vatn í vökvaformi er með 

meiri eðlismassa en ís vegna þess að vatn þenst út þegar að það frýs. Þess vegna flýtur ís og stendur aðeins 

upp úr vatnsborðinu. Þegar ísinn bráðnar verður hann að 1 kg af vatni og tekur þá nákvæmlega sama pláss 

ofan í vatninu og ísinn gerði. Vatnsborðið hækkar þess vegna ekki þegar ísmolinn bráðnar.  

 


