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De tektoniska plattorna och jordbävningar
Jordbävningar uppkommer när de spänningar utlöses som byggts upp på grund av rörelser i
jordskorpan eller övre manteln. Orsaken till att de flesta och kraftigaste jordbävningarna registreras
nära gränsen mellan de tektoniska plattorna är att de största spänningarna byggs upp i dessa zoner.



Ungefär 75 % av alla aktiva vulkaner finns i “the ring of fire”, den kedja av subduktions-zoner som
omger Stilla Havet och här syns tydligt hur vulkanismen förknippad med de plattektoniska gränserna –
samma gränser vi har majoriteten av alla jordbävningar.
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De tektoniska plattorna och vulkaner



Många processer i och kring vulkaner kan ge upphov till mindre jordbävningar. Dessa
beror det på förkastningar och sprickbildningar inne i vulkanen och leder vanligtvis
inte till något utbrott.

MEN vulkaniska utbrott uppträder när magma och heta gaser stiger upp mot ytan
från djupet och utsätter skorpans övre delar för påfrestningar.

Därför studerar geologer/vulkanologer olika typer av seismiska händelser för att
bättre förstå hur magma och gas rör sig uppåt.

Med kunskap om detta hoppas man att man bättre skall kunna prognosticera när ett
vulkanutbrott kommer att inträffa och kanske samtidigt se vilken karaktär utbrottet
kommer att ha.

Jordbävningar ger insikt om vulkaner inre struktur



De seismiska signalerna

Eftersom P- och S-vågorna rör sig med olika hastighet kan avståndet till
jordbävningens hypocentrum beräknas (epicentrum är platsen på jordytan
ovanför den faktiska punkt där energin frigörs). Är seismometern längre ifrån
hypocentrum kommer P-vågen att nå dit först och senare följas av S-vågen som
färdas långsammare.



Volcano Tectonic Earthquake

Vulkano-tektoniska (VT) jordbävningar har klara P- och S-våg faser, relativt hög frekvens
(stort utslag).

Orsakas av sprickbildningar i berggrunden, alltså samma process som sker längs
tektoniska förkastningar (som San Andreas förkastningen).

I anslutning till vulkaner inträffar de i samband med ”normala” tektoniska krafter,
påfrestningar orsakad av magmarörelser och/eller fluiders rörelser i existerande sprickor
djupt nere kring utloppskanalens väggar.



Low Frequency Earthquake

Lågfrekventa (LF) jordbävningar har lägre frekvens och saknar den klara S-vågs
komponenten och uppträder vid grunda skalv.

Dessa skalv orsakas ofta av bildningen och kollapsen av gasbubblor i den stigande
magman, från rörelser i magman, eller om väldigt grund skalv, från gasutströmning.



Tremor

Vad som kanske är mer alarmerande för en vulkanolog är de utdragna lågfrekventa
skakningarna som ofta föregår ett vulkanutbrott. Detta orsakas av troligen av fluiders
rörelser under högt tryck, vanligtvis magma.

Dessa kan pågå i minuter, timmar och dagar och föregår ofta ett utbrott.



Olika händelser – olika seismiska signaler



Mount St Helens utbrott 1980

Det här är data från Mount St Helen
som samlades in innan utbrottet 1980.
Visar seismisk energi (jordbävningar),
hur nordsidan expanderade, lutningen
(tilt) och gasutsläpp. Dessa data visar
att vulkanen växte i snabb takt fram till
utbrottet.



Deformation och jordbävningar



P- och S-vågor för att undersöka Jordens inre



P- och S-vågor för att undersöka en magmakammare

Man kan också göra seismiska undersökningar av själva magmakammaren. Genom att
simulera en jordbävning och generera P- och S-vågor kan man studera var S-vågorna inte kan
penetrera (flytande = smält magma) och på så sätt över tiden få en uppfattning om en
magmakammare fylls på och expanderar eller inte.



Magmatiska bergarter

Varje bergart har sin historia – och de magmatiska bergarternas historia börjar när bergarter i
undre delen av skopan eller övre manteln smälter och bildar magma.

Magman stiger upp genom skorpan och en del kommer att rinna ut på jordytan i form av lava eller
explodera i luften och fragmenteras till vulkanisk aska eller större fragment. Magmatiska
bergarter som bildas av lava eller litifierad aska kallas extrusiva magmatiska bergarter – eftersom
de extruderas ut på ytan.

En del magma kommer aldrig att nå jordytan
utan stelnar inne i skopan – dessa kallas
intrusiva magmatiska bergarter – de trycks
(intruderar) in i omgivande bergarter. Dessa
intrusioner kommer i många former. Massiva
kroppar kallas plutoner och de allra största,
batoliterna, består ofta av flera plutoner.
Intrusioner som bildar tunna gångar vilka
tränger igenom en omgivande lagrade bergart
kallas gång (eng. dike) och de som bildar
tunna skivor som ligger parallellt med
lagringen kallas lagergång (eng. sills)



Extrusiv eller intrusiv?

Kornstorleken är nyckeln till förståelsen av hur magmatiska bergarter bildas, såväl i skorpan som på
jordytan. När en magma eller lava börjar kylas bildas små kristaller (sk nukleation) och kristallerna
växer till utåt tills de kommer i kontakt med en annan kristall.

Nedkylningshastigheten är kanske den faktor som mest kontrollerar kornstorleken. Ju långsammare
magman kyls ned desto längre tid har jonerna på sig att bygga på kristallen. En annan faktor är
viskositeten – ju lägre viskositet desto lättare kan jonerna förflytta sig och desto större kan kristallen
bli.

Finkristallin bergart – stelnat snabbt Grovkristallin bergart – stelnat långsamt



Basalt Gabbro

Ryolit Granit

Magma som stelnat
på jordytan

Magma som stelnat
i Jordens inre

Extrusiva bergarter                            Intrusiva bergarter

Extrusiv eller intrusiv?



Textur Beskrivning Tolkning

Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller 
avkylning av en extremt  lågviskös lava 

Grovkornig
(faneritisk)

Korn synliga för blotta ögat Långsam avkylning – vanligtvis en 
intrusiv bergart

Finkornig
(afaneritisk)

Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Snabb avkylning – vanligtvis en extrusiv
bergart

Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig 
mellanmassa

Två avsvalningsfaser: långsam till en 
början (fenokryster bildas) därefter 
snabbare (mellanmassan bildas)

Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga -
glasaktig

Extremt snabb avkylning – oftast 
extrusivt

Porös Porös och svampig – fylld med större och 
mindre håligheter

Snabb avkylning under det att gaser 
frigörs

Pyroklastisk Mineralkorn, bergartsfragment och 
vulkaniskt glas som smält samman

Explosivt utbrott av aska och grövre 
pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur och kornstorlek



Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur - pegmatitisk

Pegmatit

Pegmatit  är en bergart som helt bestäms av kornstorleken och  sammansatt av mycket stora 
mineralkorn.



Textur Beskrivning Tolkning

Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning 
av en extremt  lågviskös lava 

Grovkornig
(faneritisk)

Korn synliga för blotta ögat Långsam avkylning – vanligtvis en 
intrusiv bergart

Finkornig
(afaneritisk)

Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Snabb avkylning – vanligtvis en extrusiv
bergart

Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig 
mellanmassa

Två avsvalningsfaser: långsam till en 
början (fenokryster bildas) därefter 
snabbare (mellanmassan bildas)

Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga -
glasaktig

Extremt snabb avkylning – oftast 
extrusivt

Porös Porös och svampig – fylld med större och 
mindre håligheter

Snabb avkylning under det att gaser 
frigörs

Pyroklastisk Mineralkorn, bergartsfragment och 
vulkaniskt glas som smält samman

Explosivt utbrott av aska och grövre 
pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur och kornstorlek



Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur– grovkornig (faneritisk)

Granit Gabbro



Textur Beskrivning Tolkning

Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning 
av en extremt  lågviskös lava 

Grovkornig
(faneritisk)

Korn synliga för blotta ögat Långsam avkylning – vanligtvis en 
intrusiv bergart

Finkornig
(afaneritisk)

Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Snabb avkylning – vanligtvis en extrusiv
bergart

Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig 
mellanmassa

Två avsvalningsfaser: långsam till en 
början (fenokryster bildas) därefter 
snabbare (mellanmassan bildas)

Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga -
glasaktig

Extremt snabb avkylning – oftast 
extrusivt

Porös Porös och svampig – fylld med större och 
mindre håligheter

Snabb avkylning under det att gaser 
frigörs

Pyroklastisk Mineralkorn, bergartsfragment och 
vulkaniskt glas som smält samman

Explosivt utbrott av aska och grövre 
pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur och kornstorlek



Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur – finkornig (afaneritisk)

Ryolit Basalt



Textur Beskrivning Tolkning

Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning 
av en extremt  lågviskös lava 

Grovkornig
(faneritisk)

Korn synliga för blotta ögat Långsam avkylning – vanligtvis en 
intrusiv bergart

Finkornig
(afaneritisk)

Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Snabb avkylning – vanligtvis en extrusiv
bergart

Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig 
mellanmassa

Två avsvalningsfaser: långsam till en 
början (fenokryster bildas) därefter 
snabbare (mellanmassan bildas)

Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga -
glasaktig

Extremt snabb avkylning – oftast 
extrusivt

Porös Porös och svampig – fylld med större och 
mindre håligheter

Snabb avkylning under det att gaser 
frigörs

Pyroklastisk Mineralkorn, bergartsfragment och 
vulkaniskt glas som smält samman

Explosivt utbrott av aska och grövre 
pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur och kornstorlek



Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur– porfyritisk

Porfyr

I en magmatisk bergart kan vissa mineralkorn vara väl utvecklade kristaller (fenokryster) 
medan andra mineralkorn kan vara oregelbundna, detta beror på att när magman börjar kylas 
av  så kommer välformade kristaller att bildas men snart kommer de i kontakt med andra 
kristaller och deformeras. 



Textur Beskrivning Tolkning

Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning 
av en extremt  lågviskös lava 

Grovkornig
(faneritisk)

Korn synliga för blotta ögat Långsam avkylning – vanligtvis en 
intrusiv bergart

Finkornig
(afaneritisk)

Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Snabb avkylning – vanligtvis en extrusiv
bergart

Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig 
mellanmassa

Två avsvalningsfaser: långsam till en 
början (fenokryster bildas) därefter 
snabbare (mellanmassan bildas)

Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga -
glasaktig

Extremt snabb avkylning – oftast 
extrusivt

Porös Porös och svampig – fylld med större och 
mindre håligheter

Snabb avkylning under det att gaser 
frigörs

Pyroklastisk Mineralkorn, bergartsfragment och 
vulkaniskt glas som smält samman

Explosivt utbrott av aska och grövre 
pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur och kornstorlek



Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur– glasartad

Obsidian

Vissa magmor (lavor) kyls ned så fort eller är så trögflytande att kristaller ej kan bildas. Istället 
”fryses” atomerna i smältan helt slumpartat utan att några mineralkorn bildats. Vi kallar denna 
snabbt avkylda bergart vulkaniskt glas eller obsidian och den karakteriseras av ett mussligt brott. 
Färgen är vanligtvis svart men orenheter kan gör att den är rödbrun eller flammig.  



Textur Beskrivning Tolkning

Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning 
av en extremt  lågviskös lava 

Grovkornig
(faneritisk)

Korn synliga för blotta ögat Långsam avkylning – vanligtvis en 
intrusiv bergart

Finkornig
(afaneritisk)

Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Snabb avkylning – vanligtvis en extrusiv
bergart

Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig 
mellanmassa

Två avsvalningsfaser: långsam till en 
början (fenokryster bildas) därefter 
snabbare (mellanmassan bildas)

Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga -
glasaktig

Extremt snabb avkylning – oftast 
extrusivt

Porös Porös och svampig – fylld med större och 
mindre håligheter

Snabb avkylning under det att gaser 
frigörs

Pyroklastisk Mineralkorn, bergartsfragment och 
vulkaniskt glas som smält samman

Explosivt utbrott av aska och grövre 
pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur och kornstorlek



Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur – porös

ScoriaPimpsten

I och med att magman stiger mot jordytan minska trycket. Det gör att lösta gaser (H2O, CO2, 
SO2) frigörs och bilda bubblor. Om bubblorna bildas när lavan stelnar kommer deras form att 
bevaras i lavan. Dessa bergarter har en porös textur. Pimpsten bildas av felsisk (kiselrik) lava 
medan scoria bildas av mafisk lava.



Textur Beskrivning Tolkning

Pegmatitisk Stora korn (>2,5 cm) Väldigt långsam avkylning eller avkylning 
av en extremt  lågviskös lava 

Grovkornig
(faneritisk)

Korn synliga för blotta ögat Långsam avkylning – vanligtvis en 
intrusiv bergart

Finkornig
(afaneritisk)

Enskilda korn kan bara ses med mikroskop Snabb avkylning – vanligtvis en extrusiv
bergart

Porfyritisk Få stora korn (fenokryster) i en finkornig 
mellanmassa

Två avsvalningsfaser: långsam till en 
början (fenokryster bildas) därefter 
snabbare (mellanmassan bildas)

Glasartad Slät, glänsande, inga mineralkorn synliga -
glasaktig

Extremt snabb avkylning – oftast 
extrusivt

Porös Porös och svampig – fylld med större och 
mindre håligheter

Snabb avkylning under det att gaser 
frigörs

Pyroklastisk Mineralkorn, bergartsfragment och 
vulkaniskt glas som smält samman

Explosivt utbrott av aska och grövre 
pyroklastiska material

Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur och kornstorlek



Att tolka bildningar av magmatiska bergarter
Textur – fragmenterad

Vulkanisk tuff Ignimbrit

Vid explosiva vulkanutbrott slunga enorma mängder med material upp i luften. Detta material 
kallas med en gemensam term för pyroklastisk material (från grekiskans pyro = eld, och clast = 
fragment eller tefra (en isländsk term baserad på det grekiska ordet för aska). 



Klassifiering och identifiering av magmatiska bergarter
De fyra huvudgrupperna av magmatiska bergarter

En bergarts färg och dess specifika vikt bestäms huvudsakligen av de ingående mineralen, och dessa  
i sin tur av den kemiska sammansättningen. Syre och kisel är överlägset de två vanligaste elementen 
i litosfären varför det inte är så förvånande att nästan alla magmatiska bergarter huvudsakligen 
består av  silikatmineral som kvarts, fältspat, pyroxen, amfibol, glimmer och olivin.

Det finns många olika typer av magmatiska bergarter, men alla kan de  placeras i en av fyra  
huvudgrupper av magmatiska bergarter – felsisk, intermediär, mafisk och ultramafisk – definierade 
av ingående mängd  kisel och syre:

Magmatisk 
bergartsgrupp

Kiselinnehåll 
(SiO2 vikt %)

Andra huvudelement Vanligaste mineral

Felsisk 64-75 % Aluminium (Al) Kalium (K) Natrium
(Na)

K-fältspat, Na-
plagioklas, kvarts

Intermediär 52-63 % AL, Na, Kalcium (Ca), Järn (Fe), 
Magnesium (Mg)

Ca-Na-plagioklas, 
Amfibol, Pyroxen

Mafisk 45-51 % Al, Ca. Mg, Fe Ca-plagioklas, Pyroxen, 
Olivin

Ultramafisk 39-44 % Mg, Fe Olivin, Pyroxen



Klassifiering och identifiering av magmatiska bergarter

Namnet på en magmatisk
bergart baseras på dess
mineralinnehåll samt texturen.
Detta gör att två bergarter kan
ha samma mineralogiska
sammansättning men så olika
utseende att de givits olika
namn (tex basalt – gabbro). På
samma sätt kan bergarter ha
samma textur men olika
mineralogisk sammansättning
och ser därför olika ut och ges
därför namn (tex gabbro –
granit).

Felsisk

Intermediär

Mafisk

Ultramafisk

Mineralogisk 

sammansättning



Felsiska bergarter

Granit Ryolit



Intermediära bergarter

Diorit Andesit



Mafiska bergarter

BasaltGabbro



Ultramafiska bergarter

Peridotit



Magmans ursprung och utveckling
Hur smälter mineral och bergarter?

När en magma börjar svalna och stelna kristalliserar alla mineral inte lika snabbt och vid samma
temperatur, detta kallas för fraktionell kristallisering. Fraktionell kristallisering fungerar precis som
hur manteln smälter fast tvärtemot som i Bowens reaktionsserie (vilken har påvisats i laboratorier).



Manteln smälter endast delvis (eftersom olika mineral smälter olika mycket) vilket gör att magman
som bildas inte kommer att ha samma sammansättning som manteln den bildades av. Den första
smälta som bildas kommer att vara den som är kisel (Si) rikast. Ju mer av manteln som smälter desto

mindre kisel kommer vi att hitta i den bildade magman.

Magmans ursprung och utveckling
Hur smälter manteln?



När magman börjar svalna och stelna kristalliserar kommer mineral som pyroxen och olivin att
kristallisera först och därmed öka halten kisel i magman. Detta gör att bergarten som bildas vid låga
temperaturer blir kiselrikare än den som bildas vid höga temperaturer.

Varför finns mineralkorn i en annars homogen lava?



När lava stelnar det på ytan först, redan efter ett par minuter. Den skorpa som då bildas knuffas
framåt av den underliggande flytande lavan. Beroende av vilken temperatur, hastighet,
sammansättning, viskositet (motstånd mot att flyta) och lutningen på underlaget bildas olika typer av
lava.

Viskositeten eller segheten hos lavan beror på den kemiska sammansättningen samt temperaturen.
Ju mindre kisel i lavan desto mindre viskositet och desto lättare flyter den. Orsaken är att
kiselmolekylerna länkar ihop sig i kedjor, eller polymerer, vilket binder samman lavan och gör den
trögflytande. I vissa fall har man längs branta sluttningar uppmätt hastigheter på dryga 60 km/tim hos
lavor med låg viskositet (låg kiselhalt).

Temperaturen och gasinnehållet påverkar också viskositeten; ju hetare lava desto mindre viskositet,
eftersom värmen tenderar att bryta sönder de kedjor som kiselmolekylerna bildar. Likaså kommer
gasrik lava att ha mindre viskositet än gasfattig.

Hur flyter lava?



När lava tränger upp ur en krater eller spricka har den en hastighet som är 10 gånger snabbare än
nere vid fronten av flödet. Nere vid fronten rör den sig med några kilometers hastighet per dag.
Lavaflöden som fortsätter att röra sig efter det att överytan stelnat bryts sönder i skarpkantade
fragment bildar sk. Aa lava (uttalas ah-ah). Lavablocken på ytan dras med av det inre lavaflödet. Vid
lavaflödets front kan dock de svalnade blocken falla ned framför lavaflödet för att begravas under
den framvällande lavan. Dessa block bildar sedan ett lager av fragment under själva lavaflödet.

Aa-lava och blocklava



De har en grov och skrovlig textur som består av sönderbrutna lavablock. De högar med
sönderspruckna block som Aa-lavan lämnar efter sig kan vara upp till tre meter stora och är mycket
svåra att ta sig fram över. Under den grova ytan finns en massiv kärna som bildas av det mest aktiva
flödet.

Aa-lava och blocklava



Het lava med låg viskositet (lite kisel) kan bilda långa lavaflöden och när de slutligen stelnar kommer
den varma släta ytan att veckas till glansiga repliknande strukturer, pahoehoe (uttalas pa-hoj-hoj), ett
ord från Hawaii.

Pahoehoelava



Ett pahoehoe-lavaflöde på Hawaii i färd med att stelna samt ett nästan 300 år gammalt på ön Pico,
Azorerna. Båda uppvisar den karakteristiska släta repliknande mönstret som bildas när överytan på
en lågviskös basaltisk lava stelnar samtidigt som lavan under fortfarande flyter fram.

”Replava”



I vissa fall då tjockare lavaflöden på jordytan eller i
en vulkans tilloppsflöden successivt kyls av kan mer
eller mindre hexagonala sprickor utbildas då lavan
minskar i volym. Denna sk pelarförklyftning sker
alltid vinkelrätt mot avkylningsytan.

Pelarförklyftad basalt

Gigant´s Causeway, Irland Fingal´s Cave, Staffa, Skottland



Basaltisk lava som tränger fram i vatten får ett helt annat utseende än om det den på land eftersom
lavan kyls av betydligt snabbare. I vatten kyls lavan ned 30 gånger snabbare än i luften (detta är
orsaken till att vi själva också kyls ned snabbt i kallt vatten). När lavan tränger fram i vattnet kommer
den snabba avkylningen att få lavan att bilda en stelnad bubbla eller kudde. Fortsatt lavaflöde bildar
nya kuddar och det bildas sk kuddlava.

Vulkanism på havsbottnen - kuddlava



När ytan på kudden stelnat till glas finns det fortfarande flytande lava kvar inuti. Den lavamängden
kan öka och då spricker glaset på kuddens yta (det är därför ytan är randig). Det går att hitta
kuddlavor på land. De har då bildats i havet men har sen av olika skäl kommit upp ovanför
vattenytan. Problemet är att eftersom det yttersta lagret är glas vittrar det fort sönder och när det
är borta blir det svårt att se om det är kuddlava man tittar på.

Vulkanism på havsbottnen - kuddlava



Ur vulkanerna kommer inte bara lava utan också pyroklastiskt material. Pyroklast betyder
eldfragment. Pyroklastiskt material erupteras bara ur explosiva vulkaner. Vad är då pyroklastiskt
material? När det sker ett utbrott där magman innehåller mycket gas händer samma sak med
magman som med läsken i en läskflaska som öppnas direkt efter den har skakats. Den fragmenteras,
splittras i massa små delar och kastas upp i luften. Ju explosivare utbrott desto mindre fragment
bildas. En luftburen pyroklastisk ackumulation kallas för tephra efter det grekiska ordet för aska.
Pyroklastiskt material delas in i grupper, beroende av hur stora klasterna (fragmenten) är.

Pyroklastiskt material



Det pyroklastiska materialet som slungas ut ur en vulkan varierar mycket såväl vad gäller storlek som
form. De finaste partiklarna kallas vulkanisk aska och är ofta mikroskopiskt små, mindre än 2 mm i
diameter och består av sönderslagna glasbitar, mineral och bergarter. Askan blir när den blandad med
jord mycket bärdig och det är en bidragande orsak till att man ofta finner odlingsmarker i anslutning till
vulkaner

Vulkanaska i elektronmikroskop – skalstrecket i bilden är 0,04 millimeter

Aska



Lite större partiklar, mellan 2 och 64 mm i diameter, kallas för lapilli.

Lapilli



Partiklarna som är större än 64 mm i diameter kallas för block. Storleken på blocken gör att de
svalnar av långsammare och många gånger kan de när de slungas ut i luften få en strömlinjeformad
diskusliknande form, man talar om vulkaniska bomber.

Block och bomber



I samband med andesitiska och ryolitiska (kiselrika) utbrott kommer ofta fragmenten som slungas ut
att vara fyllda med gasbubblor. Pimpsten ser ut som glasartade tvättsvampar med mängder med
hålrum. Bildas när superhet komprimerad magma slungas ut i samban med ett explosivt utbrott och
sedan kyls ned snabbt. Många gånger är gasinnehållet så stort att bergarten blir så lätt att den flyter
på vattnet. Scoria har mer eller minder cirkulära hålrum med tjockare väggar, densiteten är högre
än 1 varför scoria sjunker i vatten. Bildas ur mafisk lava. Är vanligtvis mörk i färgen. Ett äldre namn
är cinder.

ScoriaPimpsten

Pimpsten och scoria



När vulkanisk aska och lapilli fallit ned kallas sedimentet en tefra och när det cementerat
ihop och blivit till en bergart talar man om tuff.

Vulkanisk tuff



Ofta så kommer den vulkaniska askan att långsamt, likt snö, falla tillbaka mot Jorden efter ett utbrott
men ibland kan aska tillsammans med lapilli i kontakt med luften snabbt strömma ned längs
vulkanens sidor som ett glödande moln, ett pyroklastiskt flöde (på franska kallat nuée ardente,
”glödande moln”). När dessa pyroklastiska flöden avstannat kan i vissa fall de undre delarna av flödet
smält samman och bildat en ny bergart som kallas ignimbrit.

Ignimbrit – notera den flammiga strukturen

Pyroklastiska flöden och ignimbrit
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När nedfallen vulkanisk aska och lapilli blandas med vatten, från en flod eller efter regn eller
snösmältning kommer en vattendränkt lättflytande sörja sk lahar att bildas. Laharflödena kanaliseras
till flodfåror och dalar och kan komma mycket plötsligt och med stor hastighet. När de väl stannar av
kommer de att utgöras av tjocka konglomeratliknande sedimentpackar med en kaotisk blandning av
vulkaniska bergartsfragment, material från vulkanens sida och diverse vegetationsrester, allt blandat
med lera.

Laharflöden



Vid utbrotten kommer det också att avges vulkaniska gaser vilka består av ämnen eller föreningar som
bubblar ut ur magman eller lavan i gasform. En del av denna gas kommer att kondensera när den når
den kallare luften ovanför vulkanen och bildar då små droppar, sk. aerosoler, vilka han hålla sig
svävande i luften under förhållandevis lång tid. Den ”rök” man ser i samband med vulkanutbrott är en
blandning av finare pyroklastiskt damm, gas och aerosoler.

Vulkaniska gaser



I alla magmor finns en liten del (vanligtvis mellan 0,2 och 3,0 viktsprocent) gas. Även om de vanligtvis
förekommer i små mängder kan dessa gaser påverka magmans egenskaper högst betydligt, något som
bl.a. påverkar hur explosivt ett utbrott blir. Av naturliga skäl medför just studiet av vulkaniska gaser
avsevärda problem. Förutom problem förknippade med själva vulkanutbrottet och den extrema
hettan så är de vulkaniska gaserna ofta giftiga och/eller kraftigt korroderande.

Det är vattenånga (H2O) som tillsammans med koldioxid (CO2) utgör de absoluta huvudingredienserna
i de vulkaniska gaserna. Andra gaser som svaveldioxid (SO2) och svavelväte (H2S) utgör vanligtvis bara
någon enstaka procent.

Vulkaniska gaser



Hetfläck är ställen i kontinentalplattorna där magma strömmar upp mot jordskorpan inom
ett begränsat och stationärt område. Kan ske långt utanför plattgränserna, som tex vid
Hawaiiöarna.

Hetfläckar eller hot spots



Kända hetfläckar eller hot spots



Det uppvärmda materialet väller som magma genom sprickor i plattan upp på havsbottnen och
bildar en undervattensvulkan. Eftersom plattan rör sig bildas den ena vulkanen efter den andra. Ett
typexempel på detta är Hawaii där Stilla Havs-plattan rör sig mot NV över en hetfläck och resultatet
ser vi i form av en serie slockande vulkaner, nu nederoderade under havsytan.

Hawaii bilda ovanför en hetfläck



Hawaiis vulkaniska historia



Exkursionsmålet Island ligger också på en hetfläck

Island och dess geologi kommer professor Erik Sturkell från Göteborgs universitet att berätta 
mer om den 18 mars  – han har arbetat där i drygt 10 år och kan dess geologi utan och innan.


