TOTS ELS VOLCANS SÓN IGUALS?

Nom: Meritxell Ricart
Tutoria: Mª Roser Nebot i Anna Anglisano
Departament: Ciències naturals
Segon de batxillerat
Curs 2016-2017
Institut Manuel Blancafort

“Passejava per un sender amb dos amics - el sol es va posar - de sobte
el cel es va tenyir de vermell sang, em vaig aturar i em vaig
recolzar en una tanca mort de cansament - sang i llengües de
foc aguaitaven sobre el blau fosc del fiord i de la ciutat
- els meus amics van continuar i jo em vaig quedar quiet,
tremolant d'ansietat, sentin un crit infinit que travessava la natura.”

(Paraules del famós pintor Edwar Munch el qual diuen que es
va inspirar en l’erupció del Krakatoa per a pintar el quadre El Grito)

Resum:
La Geologia és una ciència única, i un cop t’endinses en aquest món et sorprens per
tot el que t’envolta, perquè ho mires d’una manera diferent. Un dels fenòmens més
espectaculars dels que estudia la Geologia són els volcans, que sembla que tothom
conegui, però són d’estudi complex. Aquest treball de recerca s’ha centrat en els
volcans precisament per intentar fer veure la seva complexitat, perquè molta gent creu
que tots són iguals o molt semblants.
Per això la meva pregunta inicial era si tots els volcans eren iguals i, òbviament, la
resposta és: no, no tots els volcans són iguals. Però que fa que els volcans no siguin
iguals? Bàsicament hi ha tres factors que determinen com el tipus d’erupció (explosiva
o efusiva) d’un volcà: la composició química del magma, la seva temperatura i la
quantitat de volàtils (gasos) presents, que venen condicionats per l’indret on s’ha
originat. Tot això ho he simulat a partir de diverses pràctiques de laboratori i ho he
relacionat amb les característiques del volcà Croscat i les colades de lava de la
Fageda d’en Jordà, Castellfollit de la Roca i Sant Joan les Fonts.
Com a conclusió, no únicament he pogut comprovar que tots els volcans no són iguals,
sinó que també hi ha errors a l’hora de relacionar l’estructura d’un volcà amb el seu
dinamisme, ja que un mateix volcà, d’un determinat edifici, pot tenir tant una erupció
tranquil·la com una d’explosiva. Per tant, seria més correcte referir-nos a les erupcions
com a efusives o explosives, sense necessitat de connectar-ho amb una única
estructura, a un tipus d’edifici volcànic.

Abstract:
Geology is a unique science, and once you get into this world you are fascinated by
everything that surrounds you, because you look at it in a different way. One of the
most spectacular phenomena in Geology are volcanoes, which seem to be known by
everyone, but they are very complex. This research has focused on the study of
volcanoes precisely to try to show its complexity, as many people believe that they are
all equal or similar.
That is why my initial question was whether all the volcanoes were the same and,
obviously, the answer is: no, not all volcanoes are the same. But what makes the
volcanoes different? Basically there are three factors that determine how a volcano is,
how its type of eruption is (explosive or effusive): the chemical composition of the
magma, its temperature and the amount of volatile (gases) present, which are
conditioned by the place where it originated. All this has been simulated with several
laboratory practical activities and has been related to the characteristics of the Croscat
volcano and lava flows of Fageda d'en Jordà, Castellfollit de la Roca and Sant Joan les
Fonts.
In conclusion, not only have I shown that volcanoes aren’t all equal, but also that there
are some mistakes when it comes to linking the structure of a volcano with its
dynamism, because a certain building can have both: a quiet eruption or an explosive
eruption. Therefore, it would be better to refer eruptions as effusive or explosive,
without having to connect them with a single type of structure.
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INTRODUCCIÓ:
Tots els volcans són iguals? Aquesta és la pregunta que el meu treball de
recerca intentarà respondre. Des de molt petita vaig creure que els volcans
eren tots iguals: muntanyes que explotaven violentament i treien lava pel cràter,
però ara me n’he adonat que no tots els volcans són iguals, i no només això,
sinó que cada un és diferent a la resta. Per tant, la meva tesi serà demostrar
que no tots els volcans són iguals, i per mostrar-ho, realitzaré un seguit de
pràctiques i simulacions que permetran entendre la gran diversitat d’estructures
i, sobretot, de comportaments dels volcans. A més, he realitzat un estudi de
camp d’un dels volcans més emblemàtics de la zona d’Olot, el volcà Croscat, el
més alt de la península Ibèrica.
Aquest treball va néixer a causa de l’interès personal que he tingut des de molt
petita pels volcans, esperonat pels meus pares i professors. La primera vegada
que vaig estudiar els volcans va ser quan cursava sisè. Recordo que durant
una excursió a Olot, vam anar a veure el volcà Croscat i el Santa Margarida, i
no vaig acabar d’entendre ni com s’havien format ni com van ser les erupcions
que s’hi van produir. Aquestes incògnites van quedar en part resoltes quan vaig
estudiar Geologia el curs passat a la matèria de Ciències de la Terra i el Medi
Ambient. Però encara em quedaven alguns aspectes per entendre i tenia
preguntes per resoldre, és per això que vaig centrar el meu interès en aquest
tema de Ciències de la Terra.
Al començar el Batxillerat, he pogut comprendre que la Geologia és una ciència
que estudia fenòmens determinats per moltes variables i per això és molt
complicada la tasca d’estudiar tots els factors que intervenen en un fenomen
geològic. Com passa a totes ciències experimentals, encara no tenim prou
coneixement per interpretar tot el que passa al món i fer classificacions
adequades és molt difícil. Això ho vaig descobrir justament amb el tema dels
volcans, quan la meva professora i tutora d’aquest treball va insistir sobre això.
Com explicaré detalladament més endavant, la relació entre el dinamisme d’un
volcà i el seu edifici no sempre és directa, per això es fa molt difícil agrupar els
volcans segons la seva estructura i el seu dinamisme, perquè cada volcà és
únic.
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MARC TEÒRIC:
1. TECTÒNICA DE PLAQUES:
1.1. La teoria de la tectònica de plaques:
Un volcà és un fenomen geològic que es forma a causa de la fusió de materials
de l’interior de la terra que estan a prop de la superfície terrestre i surten a
l’exterior. Com s’explicarà més endavant en detall, la fusió de les roques a
l’interior de la Terra ve afavorida per una elevada temperatura i una baixa
pressió (produïda per la formació de falles i/o diàclasis). És per això que no
trobem volcans a tot arreu, sinó en aquelles zones on hi ha un xoc entre
plaques (zones de subducció), una separació de plaques (dorsals oceàniques)
o un punt calent intraplaca, o a zones on es combinen algunes d’aquestes
situacions.
Abans d’explicar els tipus de contactes entre plaques o altres situacions que
poden formar volcans, cal conèixer una mica l’estructura interna de la Terra i
entendre la tectònica de plaques i com aquestes es mouen. Per fer-ho hem de
començar amb la teoria precursora, la teoria de la deriva continental, que va ser
proposada per Alfred Wegener l’any 1912. Aquesta teoria postulava que
inicialment s’havia originat un únic continent, anomenat Pangea (que significa
tota la Terra), i un únic oceà (Panthalassa, tot el mar).
Segons Wegener els continents es van separar, primer formant dos macrocontinents, Laurasia al Nord i Gondwana al Sud, i després aquests es van
fracturar fins a donar lloc a la configuració actual en allunyar-se, després de les
fractures, a causa del moviment rotatori de la Terra amb un moviment aleatori,
sense rumb fix, a la deriva. Wegener pensava que els continents es movien per
sobre de l’escorça oceànica, que es trobava en un estat proper al líquid.

Imatge del Continent Pangea fa 224 milions d’anys i els dos continents (Laurasia i Gondwana)
que es van formar quan es va separar Pangea.
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La seva teoria en un principi va ser rebutjada, però 20 anys després de la seva
mort va ser acceptada, excepte la part de l’explicació del moviment dels
continents. L’existència del macrocontinent Pangea, la seva fragmentació i
posterior separació en els continents actuals, va quedar demostrada amb les
proves que va recopilar Wegener, que van ser reforçades per noves dades que
confirmaven el que ell havia proposat. Aquestes proves es classifiquen en
quatre grups: geogràfiques, geològiques, paleontològiques i paleoclimàtiques.

1. Proves geogràfiques: Coincidència de
costes d’Amèrica del Sud i Àfrica, que
posteriorment es va completar amb els
estudis de Bullard (1959) que van
comprovar la coincidència de plataformes
continentals, no tan sols d’aquestes zones
sinó també entre Europa i Amèrica del
Nord.

2. Proves geològiques: Coincidència dels
materials trobats en el continent africà i a
Amèrica del Sud fins a finals del Juràssic.
Més endavant es va establir també la
coincidència de serralades, tant entre
Àfrica i Amèrica del Sud com entre Europa
i Amèrica del Nord.

3. Proves paleontològiques: Coincidència en 4. Proves paleoclimàtiques: Coincidència
els fòssils del continent Gondwana. S’han
trobat fòssils de la falguera Glossopteris a
Amèrica del Sud, Àfrica, l’Índia, l’Antàrtida i
Austràlia. D’altres fòssils com Cynognatus i
Mesosaurus s’han trobat a Sudamèrica i
Àfrica. Lystrosaurus s’ha trobat a l’Índia,
l’Antàrtida i Àfrica.
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de les condicions climàtiques en els cinc
components de Gondwana, concretament
s’han trobat proves d’una glaciació, que es
va produir fa 300 milions d’anys.

Veiem així que el que postulava Wegener per explicar aquestes coincidències
queda provat, però faltava explicar de manera adequada els desplaçaments
dels continents. Actualment no es creu que els continents es van moure a la
“deriva”, sinó que aquests desplaçaments són deguts a moviments que es
produeixen al mantell: els corrents de convecció.
Els estudis relacionats amb les proves de Wegener van ser complementats
també per diversos treballs oceanogràfics, tant sobre el relleu submarí com
relacionats amb el magnetisme de les roques. L’ús de noves tecnologies de
l’estudi, tant de l’interior de la Terra com de la seva superfície va permetre
finalment, l’any 1967, formular la teoria de la tectònica de plaques o tectònica
global, que postula que la Terra està formada per plaques sòlides i rígides: les
plaques litosfèriques. Aquestes plaques, formades per la litosfera segons la
classificació dinàmica de la Terra (que correspon a l’escorça continental,
l’oceànica i la part superior del mantell en la classificació estàtica o geoquímica
de les parts de la Terra), es desplacen per sobre d’una capa més fluïda, que
rep el nom d’astenosfera (asteno=dèbil, sfera=esfera). Aquesta capa fluïda és
una part del mantell, que es troba sota la litosfera i per sobre de la resta del
mantell, que es troba en estat sòlid, i presenta uns moviments convectius a
causa de la diferència de temperatura entre la seva part inferior i la superior,
que són els responsables del moviment de les plaques litosfèriques.
La litosfera està formada per set grans plaques: Euroasiàtica, Nordamericana,
Sudamericana, Africana, Indoaustraliana (Índica i Australiana), Antàrtica i
Pacífica, i d’altres de petites: com la placa de Nazca, la de Juan de Fuca, la de
Cocos, etc.

Moviments en l’interior del mantell.

Plaques litosfèriques
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1.2. Els moviments convectius del mantell:
De tota manera, actualment encara no està clar com són i exactament on es
produeixen els moviments que determinen el desplaçament de les plaques. Per
entendre-ho, cal explicar com és i com es comporten els materials, i per fer-ho
aprofundirem en el model estàtic i dinàmic de classificació de les capes de la
Terra.
El model estàtic, que es basa en la composició química, considera que la Terra
està formada per tres capes concèntriques: l’escorça (la capa més superficial i
lleugera que està formada per silicats d’elements lleugers), el mantell (és la
capa intermèdia més densa, a causa de la seva composició de silicats de Fe i
Mg) i el nucli (capa més interna i densa composta per un aliatge de ferro níquel,
i entre un 8-10% de sofre).
En el model dinàmic, que es basa en els estats físics de la matèria, hi trobem
cinc capes: la més externa s'anomena litosfera i es comporta d’una manera
rígida, en canvi, la capa que es troba a sota, l’astenosfera té un comportament
plàstic, mentre que la mesosfera (que es troba entre l'astenosfera i el nucli o
endosfera) té un comportament rígid. L’endosfera està dividida en dues parts,
una líquida (endosfera o nucli extern) i una part sòlida (endosfera o nucli
intern).

Model estàtic

Model dinàmic

Segons la teoria de la tectònica de plaques, sota de la litosfera s’hi generen uns
desplaçaments dels materials: com la temperatura augmenta a mida que ens
acostem al nucli terrestre, el material que es troba a la part inferior de la capa
es troba a una temperatura més elevada. En aquesta zona les condicions de
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pressió no són tan elevades com a zones que es troben per sota d’ella. Com a
resultat de les condicions de pressió i temperatura els materials es troben en un
estat proper al líquid i presenten moviments molt lents cap a la superfície a
causa de la disminució de densitat. A mida que el material es troba més a prop
de la litosfera es refreda, va guanyant densitat i arriba un moment en què
descendeix, fins ser un altre cop escalfat i tornar a ascendir.
Aquests desplaçaments s’anomenen corrents de convecció. Hi ha un consens
entre els científic que afirmen que aquests corrents són els que determinen
l’origen dels límits convergents (les plaques xoquen), divergents (les plaques es
separen) o falles transformants (límits neutres) causades per les tensions
creades per moviments de les plaques (desplaçament lateral).

Figura que mostra els moviments convectius que es
produeix al mantell. Les zones vermelles i taronges
representen els corrents a major temperatura, que
ascendeixen, mentre que els zones blaves mostres els
corrents amb menor temperatura, que descendeixen.
La imatge ha estat realitzada a partir d’un tomografia
sísmica del mantell, en altres paraules, és una
reconstrucció de la distribució de la temperatura als
materials de l’estructura interna de la Terra a partir de
dades d’ones sísmiques.

Els resultats de noves investigacions han determinat que no hi hagi un únic
model sobre com i on es produeixen aquests moviments del mantell.
Actualment, a més de l’inicial que situava els corrents de convecció a
l’astenosfera, hi ha altres models i cada un d’ells explica de manera diferent la
relació entre la litosfera i els materials que es troben a sota. Encara no està
molt clar quin model és el més adequat, però sí que és el comportament
diferencial dels materials del mantell el que determina el moviment de les
plaques.
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Alguns científics opinen que les cel·les convectives són molt grans, i per tant,
poden arribar a zones properes al nucli. D’altres en canvi, pensen que hi ha dos
grups de cel·les convectives, unes properes al nucli i les altres més properes a
la superfície, d’altres donen molta importància a l’acció de la gravetat. Una altra
teoria postula que hi ha corrents ascendents des de zones properes al nucli fins
a zones properes a la superfície anomenats plomes tèrmiques, que donen lloc
als punts calents, i que són els causants per exemple del volcans de les illes
Hawaii.

Una única cèl·lula convectiva.
Acció de la gravetat (slab-pull).

Doble moviment convectiu.

Punt calent (ploma tèrmica).

1.3. Contactes:
Segons el moviment de les plaques, es considera l’existència de dos grans
tipus de límits entre les plaques: les vores actives i les vores passives o
neutres. A partir dels tipus de límits trobem tres tipus de situacions diferents:
-

Quan els límits són actius i les plaques es separen i es crea litosfera,
parlem de vores constructives o contactes divergents: es formen les
dorsals oceàniques.

-

Quan els límits són actius i les plaques xoquen i destrueixen litosfera,
parlem de vores destructives o contactes convergents (zones de
subducció).

-

En canvi, si al límit no es crea ni destrueix litosfera es parla de vores
passives o neutres (falles transformants). En aquest cas el
desplaçament relatiu de les plaques és lateral com a conseqüència de
les tensions produïdes pels moviments de les plaques.

Per il·lustrar-ho, explicaré què passa a la placa de Juan de Fuca: al seu extrem
oest, hi presenta un contacte divergent, és a dir, una dorsal oceànica amb
nombroses falles transformants (vora passiva o neutra) que tallen en segments
la dorsal oceànica, i en el seu extrem est, s’hi troba un límit convergent (zona
de subducció).
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Representació del contacte divergent
(vora activa, constructiva).
Aquest tipus de contacte és el causant de la
formació de les dorsals oceàniques, un
sistema de serralades submarines
interconnectades al llarg de la superfície del
fons oceànic.

Representació del contacte convergent
(vora activa, destructiva). Formació d’una
zona volcànica paral·lela al contacte: la
Cascade Range.

Representació de les falles transformants
(vores passives o neutres)
En els límits passius o neutres es produeixen
desplaçaments laterals, que causen
terratrèmols, alguns de gran magnitud.

Placa Juan de Fuca, situada entre la placa
del Pacífic i la placa d’Amèrica del Nord.

1.3.1.
Límits que formen
divergents i convergents):

volcans

(contactes

El contacte divergent es produeix quan dues plaques es separen (di= a
part, vergere= moure’s) i és característic per crear nou sòl oceànic, és a dir,
nova litosfera. A mesura que les plaques es separen, les fractures creades
s’omplen de roca fosa que ascendeix des del mantell. Aquest magma es
refreda d’una manera gradual generant roques i produint així nous
fragments de fons oceànic. Els moviments divergents formen cadenes
muntanyoses submarines anomenades dorsals oceàniques, les quals estan
fragmentades per falles transformants, formades a causa de les tensions
provocades pel diferent ritme de creixement de diferents zones de la dorsal.
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Els moviments divergents són els
principals causants de les dorsals, les
quals provoquen la fragmentació del
terreny (falles transformants) a causa
de les tensions.

En aquesta altra imatge es pot veure millor la formació
del rift, la zona central de la dorsal, com a
conseqüència del corrents de convecció divergents
(fletxes de color negre), i de com s’hi origina en els
dos extrems de la placa una subducció: una produïda
per un xoc entre placa oceànica amb placa oceànica
que forma un arc d’illes (a la dreta de la imatge) i
l’altre xoc produït per una placa oceànica amb una
continental, generant així una serralada volcànica
continental (a l’esquerra).

Però aquest tipus de contacte no es troba únicament al fons oceànic, sinó
que també es pot formar als continents.
Actualment podem trobar un inici de dorsal, a la gran vall de Rift de la part
oriental d’Àfrica i un cas més proper a nosaltres, seria la vall del rift que es
va començar a formar al Vallès-Penedès, com a continuació de la vall del
Rhin, amb la formació de la qual estan relacionats els nombrosos volcans
que actualment trobem a la Garrotxa. A Islàndia es pot observar una part
d’una dorsal, en aquest cas l’Atlàntica, que separa la placa Eurasiàtica de la
Nordamericana.

A Àfrica s’hi ha començat a formar una Vall
de Rift. La creació d’aquesta vall ha provocat
la formació de volcans i sismes.

Islàndia exemplifica a la perfecció el contacte
divergent, ja que la dorsal Atlàntica la
travessa. Aquest país té moltes estructures
geològiques formades a causa d’aquest
contacte.
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Un contacte convergent o zona de subducció és el xoc de dues o tres
plaques (com el punt triple del Japó) en el que, degut a la diferència de
densitat, una de les plaques, la més densa, subdueix (s’enfonsa) sota la menys
densa. A causa d’aquest fregament s’originen terratrèmols i, en alguns casos,
volcans.
Hi ha tres tipus de xoc de plaques, però no tots donen lloc a volcans.
a) Xoc placa oceànica amb placa oceànica: forma volcans marins, els arcs
d’illes. (ex. Japó)
b) Xoc placa oceànica amb placa continental: forma una serralada
volcànica continental. (ex. Andes)
c) Xoc placa continental amb placa continental: forma una serralada no
volcànica (ex. Himàlaia)

(Figura 10): Aquesta imatge representa un
arc d’illes, format com a conseqüència d’un
xoc entre una placa oceànica amb una placa
oceànica.

L’altra situació on es poden formar volcans en
una zona de subducció és en un xoc de placa
oceànica amb una continental. Com a
resultat, s’obté una serralada volcànica, com
és el cas dels Andes, representat en aquesta
imatge.
Cal aclarir, que els volcans es formen a la
zona més propera a la col·lisió, ja que el
magma és capaç de sortir en venir de poca
profunditat. Al principi de la formació de
l’Himàlaia es va produir una situació d’aquest
tipus.

L’esquema representa un contacte entre dues plaques continentals. A mesura que les plaques
convergeixen, el fons oceànic que queda entre elles subdueix sota una de les plaques, fet que
pot provocar un arc volcànic. Per últim, a mesura que el fons oceànic desapareix, les masses
continentals col·lisionen i el conjunt es plega i es deformen els sediments acumulats, que
s’eleven a causa de la seva menor densitat. Com a resultat, es forma una nova serralada
muntanyosa, en aquest cas sense volcans. Un cas molt clar és l’Himàlaia, formada a causa del
xoc entre la placa de l’Índia i la placa Euroasiàtica.
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Veiem així que únicament hi ha dos d’aquests tres xocs que formen volcans,
aquests dos tipus de col·lisions en què la principal diferència és què en el
primer cas s’hi formen volcans marins, mentre que en el segons es forma una
serralada volcànica al continent.

1.3.2.

Punts calents:

Els científics es van adonar que hi havia zones del món on hi havia volcans en
els quals no hi havia un contacte entre plaques, com és el cas dels volcans de
Hawaii. Llavors, com es podia explicar la formació d’aquests volcans?
Va ser l’any 1963, quan John T. Wilson va proposar la primera teoria per
explicar l’existència de volcans intraplaca (volcans que no estan formats als
límits sinó que es localitzen a l’interior de la placa), postulant que el vulcanisme
en aquest cas estava produït per una font de magma, que venia de zones
profundes i que formava l’anomenat punt calent (hotspot), situat en un lloc fix
del mantell i a major profunditat que les plaques litosfèriques. Al produir-se
l’ascens, el magma arribava a zones molt properes a l’exterior i acabava sortint,
formant una illa amb activitat volcànica. A mesura que la placa s’anava movent,
degut als moviments de convecció, l’illa s’anava allunyant del punt calent, que
quedava fix, mentre que a la vegada una nova illa s’anava formant i l’antiga
anava perdent activitat.
Per tant, podem dir que l’illa més allunyada del punt calent és aquella més
antiga. En canvi, la més recent i més activa és la que està sobre el punt calent.
Són les anomenades illes lineals intraplaca.

Esquema de la formació de les illes Hawaii a partir d’un
punt calent.
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1.4. El cinyell de foc:
Hi ha una zona a la Terra que s’anomena el Cinyell o cinturó de Foc (The ring
of fire). Aquesta àrea és coneguda per tenir molts volcans i generar molta
activitat sísmica, així com també tsunamis. L’existència del Cinturó de Foc és
originada com a conseqüència directa de la subducció de la placa Pacífica
sota altres plaques que té al voltant.
El Cinyell de Foc pot ser reconegut per la seva forma de ferradura, començant
des de la punta meridional d’Amèrica del Sud, continuant per Amèrica del Nord,
i a través de l’estret de Bering, baixant pel Japó, fins arribar a Nova Zelanda.
Actualment també s’hi inclou la zona adjacent de l’Índic (Indonèsia). En total, la
zona recorre més de 40,000 km.

Mapa que mostra tota la zona del Cinyell de Foc.

En canvi, en aquesta altra s’hi mostra les
activitats volcàniques, amb un total de 452.

Aquesta imatge mostra les activitats
sísmiques del Cinyell de Foc.
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2. VULCANISME:
2.1. El magma:
El terme magma prové del grec i significa “pasta exprimida”. El magma s’origina
a causa de la fusió de les roques del mantell properes a l’escorça, a causa
d’un augment de temperatura, relacionat amb la profunditat a la que es troben
les roques, i una disminució en la pressió, produïda per una fractura en
l’escorça terrestre.
La descompressió afavoreix que el magma que està en estat sòlid i a una
elevada temperatura, passi a l’estat líquid, permeten així l’augment de volum
associat al canvi d’estat. El líquid format és menys dens que les roques que
l’envolten i d’aquesta manera el magma puja cap a la superfície, formant un
volcà.
El magma es pot descompondre en tres fases segons el seu estat:
1. Fase fluïda líquida: composta principalment d’elements químics que en
unir-se donaran lloc a estructures sòlides, sobretot minerals del grup
dels silicats.
2. Fase fluïda gasosa (volàtils): en forma de bombolles, més abundants i
de volum més gran a mida que es troba més a prop de la superfície, on
la pressió és menor.
3. Fase sòlida: formada per cristalls en suspensió, sobretot de silicats.
El magma es forma a l’interior de la terra i pot ser solidificat també a l’interior
formant roques intrusives, o sortir a l’exterior formant la lava, que en refredarse formarà roques extrusives o volcàniques. El magma un cop arriba a la
superfície, es desgasifica i dóna lloc a la lava, que pot desplaçar-se pel
terreny, formant colades de lava més o menys curtes, o solidificar-se dins de la
xemeneia volcànica i/o al cràter.

2.1.1.

Composició:

Les roques ígnies o magmàtiques estan formades sobretot per silicats, uns
minerals molt rics en silici i oxigen, elements que es troben enllaçats mitjançant
enllaços covalents formant unes estructures bàsiques anomenades tetràedres
de silici. El tetràedre de silici és una estructura que conté un àtom de silici (amb
una càrrega positiva de +4) amb el qual s’uneixen quatre àtoms d’oxigen
gràcies a enllaços covalents. El resultat és un tetràedre de silici que queda amb
una càrrega negativa de -4, en què el silici queda fortament connectat a
l’oxigen.
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Representació del tetraèdre de silici
Dibuix: Meritxell R.

A mida que el magma es va solidificant es van formant els silicats, al principi
són molt rics en cations i quant major sigui la proporció de Si i O al magma
respecte als cations, més tetràedres de silici es formaran i menys fluid serà. Els
magmes més rics en SiO2 (magmes àcids) són més viscosos, perquè tenen
menor temperatura i una major facilitat per formar cristalls, mentre que els
magmes menys rics en SiO2 (magmes bàsics) són els més fluids, ja que tenen
un major temperatura i menor facilitat per formar cristalls.
Aquest tetràedre té la possibilitat de compartir els electrons amb un catió, com
podria ser el ferro o el magnesi, formant així un enllaç iònic, com és el cas del
mineral olivina. A diferència de l’enllaç covalent, aquest és més fràgil, més fàcil
de trencar.

Esquema de l’estructura bàsica de l’olivina: unió del tetraedre de silici amb el
ferro i el magnesi mitjançant enllaços iònics.
Dibuix: Meritxell R.
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Els tetràedres també es poden unir a un altre tetràedre de silici i compartir
un oxigen, el qual passaria d’un estat d’oxidació -1 a un de neutre. Aquest
oxigen rep el nom d’oxigen de coordinació. La resta d’oxígens poden unirse amb altres tetràedres mitjançant enllaços iònics o amb enllaços
covalents. L’estructura dels minerals es va fent més complexa a mida que el
magma puja i va fent-se més pobre en cations. Així els tetràedres poden
compartir, dos, tres o els quatre oxígens amb altres tetràedres, donant lloc a
estructures cada cop més complexes, amb més enllaços covalents, donant
lloc a minerals més durs i de colors més clars.
Això passa perquè a mida que el magma va ascendint es va solidificant: per
una banda perquè la seva temperatura disminueix, i per una altra, perquè es
van formant silicats, al principi molt rics en cations, fet que determina que la
proporció de cations disminueixi. Com cada vegada la proporció de Si i O
respecte als cations és major, es formen més tetràedres de silici, fet que
afavoreix la solidificació de part del magma per polimerització dels
tetràedres. La combinació de la disminució de temperatura amb l’augment
d’enllaços entre tetràedres determina que el magma sigui cada vegada
menys sòlid i, per tant, més fluid.
La lava i el magma es classifiquen segons la concentració de sílice (SiO2)
que contenen, perquè aquesta característica determina en gran part el seu
comportament. En relació a la proporció de cations i de sílice els magmes
es classifiquen en: bàsics, intermedis o àcids.

2.1.2.

Tipus de magmes:

Es diu que el magma és bàsic o poc diferenciat (això significa que prové de
poca profunditat i la lava que surt a l’exterior és molt semblant al magma
primari inicial) quan la seva concentració de cations és elevada i, per tant la
proporció de silici i oxigen és baixa. En canvi, s’anomena àcid o diferenciat (ja
que prové de major profunditat i la lava formada té una composició diferent de
la del magma primari inicial) quan conté una proporció elevada de silici i oxigen
i baixa de cations. Entre mig d’aquest dos magmes es troba l’intermedi, amb
una proporció de silici i oxigen intermèdia entre la del magma àcid i la del
magma bàsic.
Els magmes bàsics, poc diferenciats, donen lloc a silicats amb estructures
simples, amb tetràedres de silici aïllats, units per cations, però si el magma
prové de major profunditat, els minerals d’estructures simples, que es formen
els primers queden a l’interior de la terra en solidificar i augmenta la proporció
de Si i O respecte a la de cations. Així, a mida que el magma puja dóna lloc a
silicats amb estructures cada cop més complexes, fins a formar el quars (SiO2)
i els feldspats, minerals amb estructures molt complexes i amb molts (feldspats:
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ortosa i plagiòclasi) o tots (quars) els enllaços de tipus covalent. Els magmes
bàsics tenen temperatures elevades (uns 1.300ºC), en canvi els magmes àcids
tenen una temperatura relativament baixa (uns 800 ºC).
Així, els magmes més rics en SiO2 (magmes àcids), són més viscosos, perquè
tenen una temperatura més elevada i una major facilitat per formar cristalls per
polimerització dels tetraedres (per tant tenen més fase sòlida), mentre que els
magmes menys rics en SiO2 (magmes bàsics) són els més fluids, ja que tenen
una major temperatura i menor facilitat per formar cristalls, per tant tenen
menys fase sòlida.
Per tant, el que determina si un magma és bàsic o àcid és la profunditat de la
qual prové. Si el magma es forma en una zona propera a la superfície,
s’originarà un magma bàsic, ja que els tetràedres que estan units amb cations,
no han passat per un gran ascens, així doncs, el magma no ha perdut tants
cations. En canvi, el magma àcid s’origina a partir d’un magma bàsic, que
durant el seu ascens és diferenciat, és a dir, els cations van quedant a l’interior
de la terra formant minerals com l’olivina o l’augita i la seva proporció va
disminuint progressivament, ja que han quedat atrapats als minerals que s’han
formant quan el magma cations s’ha solidificat. Com a resultat, es formen
roques cada cop més àcides, amb una elevada proporció de tetràedres de silici.
Els magmes i les laves tenen viscositats diferents, perquè a més de tenir
temperatures diferents, tenen diferents composicions químiques i distintes
proporcions de volàtils. Aquestes propietats diferents determinen el seu
comportament, tant a l’interior com a l’exterior de la Terra i condicionen el grau
d’explosivitat dels volcans.

2.1.3.

La viscositat:

La viscositat és la resistència que ofereix un fluid a desplaçar-se i en el cas del
magma i de la lava depèn principalment de:
- La composició química:
Els magmes àcids (i les laves àcides), com hem dit, a mida que van solidificant
formen cristalls complexos, amb molts tetràedres de silici polimeritzats, units
entre ells, que formen nuclis sòlids que alenteixen el desplaçament del magma.
- Els cristalls:
Quant major es la presència de silici i oxigen més fàcil és la formació de
cristalls i hi ha una major dificultat en el desplaçament del magma i de la lava,
ja que la seva presència determina una major proporció de fase sòlida i això
provoca un augment de viscositat.
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- La Temperatura:
La temperatura és un dels factors més importants que determinen la viscositat
del magma. Quant major sigui la temperatura del magma, més fluid es farà
aquest i quan formi lava més ràpid es desplaçarà pel pendent; en canvi, quan
menor sigui la seva temperatura, menys fluid serà, per tant serà molt més difícil
que es desplaci, tant per la xemeneia volcànica com pel pendent.
- Presència de volàtils:
Els volàtils es troben dissolts al magma, però quan disminueix la pressió i la
temperatura és elevada, aquests tendeixen a escapar-se.
Una major presència de volàtils afavoreix la disminució de la viscositat, però a
mesura que el magma ascendeix per la xemeneia volcànica fins a la superfície
s’hi produeix una alliberació dels volàtils dissolts al magma que formen petites
bombolles, que es van fent més grans. Els principals volàtils que conté el
magma són vapor d’aigua, diòxid de carboni i diòxid de sofre.
Els magmes basàltics (bàsics), quan s’acosten a la superfície i quan formen
laves, com són més fluids i tenen una alta temperatura, són capaços de deixar
escapar més fàcilment els volàtils. En canvi, en un magma més viscós, més
àcid i amb una temperatura més baixa, quan s’acosta a la superfície o forma
laves, els volàtils queden atrapats.
¿Però que determina que el magma bàsic alliberi més fàcilment els volàtils que
el magma àcid? La resposta es trobarà més endavant en l’explicació de la
pràctica de l’alliberació del volàtils, en la qual demostrarem que la temperatura
és un dels factors principals que permet l’escapament del volàtils. No hem
d’oblidar, però, la influència de la pressió, perquè si aquesta és de gran
magnitud els gasos poden quedar atrapats malgrat que la temperatura sigui
molt elevada.

Classificació i viscositat de les roques volcàniques.

SiO2

Tipus

de Temperatura Viscositat
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Contingut

Tipus

~1100ºC

baixa

~1000ºC

intermèdia

de
gasos d’erupció
dissolts
baix
Efusiva: no
explosiva
intermedi
Intermèdia

~800ºC

alta

alt

magma
~50%
~60%
~70%

Bàsic
(màfic)
Intermedi
(mesotipus)
Àcid
(fèlsic)

Explosiva

Taula on es mostra com certs factors: com el contingut de sílice (SiO2), és a dir del tipus de magma, la
temperatura, la viscositat i el contingut de volàtils, condicionen el tipus d’activitat volcànica.

2.2. Dinamismes:
Els termes que actualment utilitzem per referir-nos als tipus d’activitats
volcàniques van ser proposats al segle XX pel vulcanòleg Lacroix (1863-1948),
conegut també per haver realitzat una detallada descripció de l’erupció de l’any
1902, del volcà Mont Pelée a la Martinica, que va arrasar la ciutat de Saint
Pierre.
→ Activitat efusiva: per tal que es generi una erupció d’aquest tipus, cal
que el magma ascendent tingui una temperatura elevada i un contingut de
volàtils relativament baix. És per això que normalment no es produeix la
fragmentació del magma, sent sovint la sortida de la lava tranquil·la, sense
explosions. El magma que la produeix és bàsic, de tipus basàltic.
→ El dinamisme hawaià: es caracteritza per unes emissions continues
de lava, però al cràter també s’hi poden produir petites explosions que donen
lloc a fonts de lava. Al tenir un magma bàsic, la proporció de tetràedres de silici
(% SiO2) i de volàtils és relativament baixa i la seva temperatura és elevada.
Tot aquests factors combinats determinen que la seva viscositat sigui molt
baixa, és a dir, que el magma i la lava siguin molt fluids. Degut a la seva
elevada fluïdesa dóna lloc a llargues colades de lava de tipus pahoehoe, però
també aa, i llacs i fonts de lava dins del cràter (més endavant s’explicaran les
característiques d’aquestes laves i fenòmens volcànics).
El volcà Kilauea:
Aquest volcà està situat al sud-est de l’illa gran de Hawaii, al mig de l’oceà Pacífic. És
un exemple de volcà amb dinamisme hawaià, tot i que ha presentat erupcions de tipus
freatomagmàtic, que s’explicaran més endavant. Dóna lloc a fonts, llacs de lava i a
llargues colades de lava pahoehoe i aa (més endavant s’explicarà la seva morfologia).
És un volcà en escut, de punt calent, el qual té un magma basàltic.
La seva primera erupció es va produir fa 200.000 anys, i l’última que va tenir va ser
aquest any (2017) i ha estat en erupció constant des de 1923.
L’erupció d’aquest any ha permès observar cascades de lava que queien directament
a l’oceà, això ha generat que la trobada entre l’aigua freda i el magma calent formés
explosions i bullents núvols a causa de la gran diferència de temperatura.
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→ Activitat explosiva:
Depenent del grau d’explosivitat es poden distingir diversos tipus d’erupcions,
de les quals n’explicarem només algunes.
→ Dinamisme estrombolià: va ser descrit a partir de l’estudi de les
erupcions del volcà Stromboli, de les Illes Eòlies (Sicília, Itàlia). El dinamisme
estrombolià es caracteritza per petites explosions separades per intervals curts
i regulars. Abans de les explosions, el gas es concentra i s’uneix per formar
bombolles més grans. Aquestes queden atrapades al magma i, quan la pressió
de les bombolles de gas és més gran que la del magma, exploten i expulsen el
gas carregat amb fragments de material incandescent, en forma de piroclasts
de caiguda de mides diferents: cendres, lapil·li i bombes volcàniques.
El magma d’aquest tipus de dinamisme acostuma a ser basàltic però amb una
viscositat i contingut en volàtils lleugerament més elevat que el present al
dinamisme hawaià.
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El volcà Stromboli:
Aquest volcà és el que dóna lloc al nom del dinamisme. Stromboli és un volcà situat a
l’illa del mateix nom, a l’arxipèlag de les illes Eòlies, a Sicilià (Itàlia). El volcà, amb
una altitud de 924m, està actiu actualment i és protagonista de petites erupcions i en
algunes ocasions dóna lloc a colades de lava. Les explosions es repeteixen
rítmicament, cada 10 o 15 minuts aproximadament. Se sap que aquesta illa ha estat
activa almenys des de fa més de 2.000 anys. A més, en l’últim segle s’ha enregistrat
una activitat volcànica continuada des del 1932.
L’espectacularitat de les seves repetides explosions de material incandescent ha
atret des de fa temps visitants de tot el món, que hi pugen de nit per veure
l’espectacle, i per això ha rebut el sobrenom de far del Mediterrani, ja que des del
mar sembla que tota la illa sigui el volcà.

Però en el cas que el magma sigui àcid i, per tant, tingui una viscositat molt
elevada es produeixen activitats molt diferents segons el grau d’acidesa i si
presenta desgasificació o no. Si els gasos s’escapen, les erupcions no seran
tan violentes. La desgasificació pot ser deguda a un escapament de volàtils
durant el seu ascens, ja sigui per fractures, fumaroles, etc.
En canvi, si els gasos s’acumulen donen lloc a erupcions explosives o molt
explosives, i alguns poden ser alliberats en un últim estadi final de l’erupció
volcànica, posterior a l’ etapa d’activitat explosiva, que pot donar lloc a colades
de lava.
→ El dinamisme plinià: l’activitat rep aquest nom gràcies a Plini el Jove, qui
va descriure l’erupció del Vesubi l’any 79 d.C. El presenten els volcans amb
magmes rics en sílice (elevat % de SiO2) i components volàtils, que provoca
una alta explosivitat en les seves erupcions. És conegut per les erupcions que
generen grans columnes eruptives en forma de bolet, conegudes com
columnes plinianes.
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El volcà Pinatubo
Un exemple de dinamisme plinià el trobem a l’erupció del volcà Pinatubo, que es troba a
Filipines, a l’Illa de Luzón. El 15 de juny de 1991 una violentíssima explosió va
començar amb grans columnes de cendra i gas, que es van aixecar fins a 34km d’altura
i van arribar fins a 400km de distància, i posteriorment, es van formar grans fluxos de
fang o lahars. Al cap d’unes hores, el volcà es va enfonsar, i es va formar una caldera,
dins la qual actualment trobem un llac.
El volcà va causar molts danys: tant per les cendres com per el gran nombre de pobles i
terrenys que va destruir, i va produir més de 740 víctimes.
L’erupció d’aquest volcà és la segona més important coneguda del segle XX, després
del Novarupta l’any 1912, que va originar l’anomenat vall de les deu mil xemeneies, a
les illes Aleutianes (Alaska).

El dinamisme freatomagmàtic: dóna lloc a les erupcions més explosives.
L’explosió és originada quan l’aigua, que pot provenir tant d’un aqüífer com del
mar o d’una glacera, entra en contacte amb el magma. L’escalfament de l’aigua
provoca un augment en la quantitat de vapor, que fa augmentar pressió a
l’interior del volcà, fet que produeix les grans explosions.
El volcà del Krakatoa:
L’erupció del Krakatoa va ser una de les erupcions més violentes que s’hagi
enregistrat mai. El volcà, que va entrar en erupció al maig de l’any 1883 (fa 134
anys), va destruir tota una illa, i el resultat de la seva erupció va provocar fenòmens
climàtics com la disminució de la temperatura a la troposfera a causa de les cendres
que van quedar en suspensió en l’atmosfera durant anys, i es van originar tsunamis
amb onades de gairebé 40 metres d’alçada. Tal va ser l’energia del volcà, que si es
comparés amb l’energia de la bomba d’Hiroshima, equivaldria a unes 7.000 bombes
atòmiques.
El Krakatoa, situat entre l’illa de Java i Sumatra a l’Índic, va acabar amb la vida dels
seus 3.000 habitants, i la seva erupció va canviar la geografia de la zona, emergint
noves illes després de l’erupció.
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2.3. Edificis volcànics:
A part de classificar els volcans segons el seu dinamisme, també els podem
classificar segons la forma i característiques del tipus d’edifici que presenten.
1. Volca fissural.
El volcà fissural es forma a partir d’unes esquerdes per les quals el magma és
capaç de sortir a l’exterior d’una manera fluïda. Podem trobar aquest tipus
d’estructura a Islàndia i a les dorsals oceàniques en general.

2.

Volcà en escut

El volcà en escut es relaciona amb l’activitat hawaiana, amb els volcans
efusius. Rep el nom d’escut degut a la semblança que té l’objecte amb la
morfologia del volcà. Se’l reconeix principalment per la seva gran altitud i
diàmetre i el seu baix pendent, ja que poden arribar a mesurar centenars de
metres de diàmetre i la seva alçada sol ser d’1/20 part del diàmetre, per tant, el
seu pendent és relativament suau, d’uns 10º màxim. Aquest tipus d’edifici pot
presentar a la part superior estructures volcàniques menors, com cons
d’escòries.
El Mauna Loa és un volcà situat a les illes del Hawaii, i és un clar exemple de
volcà en escut. Té una altura total de 1700m i actualment segueix actiu.
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Volcà en escut
(Volcà Manua Loa -Illes del Hawai.
Vista aèria. Més al Nord s’observa el Mauna Kea.)
3.
Con d’escòries
El con d’escòries és un volcà que es caracteritza per l’emissió de material
basàltic, normalment no tan fluid com el dels volcans en escut. El seu diàmetre
pot variar, però es calcula que la seva altitud mitjana és al voltant dels 900m. El
seu pendent acostuma a oscil·lar entre els 30º o 40º, per tant és elevat, i està
format principalment per material piroclàstic de mida lapil·li (entre 2 i 64mm),
tot i que també s’hi poden trobar bombes volcàniques (mides superiors a
64mm). S’hi produeixen erupcions explosives però de poca intensitat i de
vegades dóna lloc a colades de lava.
Una de les particularitat d’aquest volcà és ser monogenètic, per tant, una
vegada acabat l’episodi volcànic, que pot durar bastant temps, mai més entra
en erupció. Les erupcions que tinguin lloc posteriorment a la zona on es troba
donaran lloc a la formació de nous cons clarament separats dels anteriors.

(Volcà del Croscat-Olot)
4.

Estratovolcà o volcà compost

L’estratovolcà o volcà compost és un tipus d’edifici que presenta una forma
cònica i té un pendent pronunciat. El magma que conté aquest volcà és més ric
en SiO2, més viscós i normalment amb un contingut en volàtils més elevat que
el dels volcans en escut. El volcà presenta tant fases efusives com explosives.
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Degut a aquesta alternança en les erupcions, en aquest tipus d’estructura s’hi
formen capes de colades de laves i de roques piroclàstiques.

(Volcà Teide- Tenerife)
5.
Doms i pitons
Els doms i els pitons són estructures que presenten els volcans explosius, que
es troben a la xemeneia volcànica i al cràter del volcà. En el cas dels doms
tenen forma de disc o de cúpula, i en el cas dels pitons, tenen forma d’agulla i
semblen la banya d’un bou, semblança que els dóna nom. Tenen una mobilitat
molt limitada degut a la seva alta viscositat i són preludi de grans explosions, tal
com va passar en el cas de les grans erupcions explosives del Mount Saint
Helens (1982) en què es va formar un dom i del Mont Pelée (1902) en què es
va formar un pitó.

(Doms volcànics- Volcà Saint Helens)
6.

(Pitó volcànic-Volcà Mont Pelée)

Calderes de col·lapse

Un altre tipus d’estructura que es forma és la caldera de col·lapse. Les grans
calderes estan probablement lligades a grans cambres magmàtiques
superficials. En un inici, la pressió dels gasos que queden atrapats en el
magma provoca un bombament en el sostre de la cambra que acaba fracturantlo. Quan la pressió és massa forta, el seu contingut de volàtils s’escapa i
provoca l’enfonsament del sostre volcànic, formant una depressió dins la qual a
vegades s’hi pot formar un llac.
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(Volcà la CumbreIlla Fernandina, Galàpagos).

2.3.1.
Estructura d’un volcà utlitzant el model
estratovolcà: laves i materials expulsats pel volcà
Per descriure l’estructura d’un volcà utilitzaré el model d’Estratovolcà, perquè
aquest tipus de volcà pot tenir activitat efusiva i explosiva. Això s’ha pogut
descobrir gràcies al tipus de materials que es troben al cràter d’aquests volcans
i a les seves proximitats, és a dir, l’estudi de les seves laves i altres productes
volcànics, i per observacions directes d’erupcions i explosions històriques en
què es té testimoni escrit, gràfic i/o d’observacions personals.
Internament, el volcà presenta una cambra magmàtica, on s’emmagatzema el
magma. La cambra pot tenir diverses ramificacions, on aquest es refreda i
forma el que anomenem intrusions, sent les més abundants les conegudes
amb el nom de filons.
La cambra està connectada al batòlit, una gran massa de magma que es troba
al mantell, i a la vegada a la xemeneia volcànica, conducte pel qual el magma
pot ser expulsat a la superfície. El cràter és l’orifici que comunica la part interior
del volcà amb l’exterior, i on principalment són expulsats tots els productes
volcànics: gasos, lava i piroclastos.
Quan un volcà té una activitat efusiva la lava és més fluida i es forma la lava
pahoehoe, una lava basàltica, poc viscosa, de superfície o bé llisa o recoberta
de plecs (lava cordada). Això passa perquè la part superior es solidifica primer,
formant una mena de crosta, i s’arruga amb l’avanç de la lava per sota d’ella.
Si la lava és fa una mica més viscosa, ja que baixa la seva temperatura, o per
canvis en alguna altra variable, es formen colades molt irregulars, anomenades
laves aa o malpaís, constituïdes per blocs que es formen a causa de la
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fragmentació contínua de la lava produïda per múltiples petites explosions com
a conseqüència de l’alliberació dels volàtils. Aquestes poden presentar forats,
ja que al refredar-se la lava, alguns gasos queden atrapats.

Aquesta imatge d’una colada del volcà Mauna Loa, presa a l’Illa gran de
Hawaii per la meva professora Roser Nebot, mostra perfectament la
diferència entre els dos tipus de lava: aa i pahoehoe.

Per altra banda, quan el volcà té una activitat explosiva, és a dir, quan la lava
és més àcida i de menor temperatura, normalment les colades són curtes o
inexistents i es formen moltes roques piroclàstiques. Bàsicament, són roques
volcàniques fragmentàries que es formen quan el volcà entra en erupció i la
pressió dels gasos fragmenta la lava en materials de mida diversa.
Els piroclasts es classifiquen en:
1. Tefra o de caiguda: són fragments piroclàstics llançats pel volcà i que
poden quedar temporalment suspesos a l’aire i cauen al terra descrivint una
trajectòria balística. Aquest tipus de material també pot ser trobat a les
erupcions efusives.
Segons la seva mida poden trobar-ne tres tipus:
a.
Bombes volcàniques (mida bastant gran, entre 3 i 30 cm)
b.
Lapil·li o greda (entre 3 i 30 mm)
c.
Cendres volcàniques (mida molt petita)

Bomba volcànica

Lapil·li o greda
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Cendres volcàniques

2.
De flux: són aquells piroclasts transportats i dipositats en massa, ja que
no són llançats a l’aire sinó que baixen pel pendent del cràter. Hi distingim dos
tipus:
a.
Fluxos o colades piroclàstiques: corrents densos i d’alta temperatura
que es desplacen a gran velocitat. Els fluxos piroclàstics poden arribar a ser
lents, amb una velocitat d’aproximadament 10 km/h, o realment ràpids, amb
una velocitat d’entre 300 i 600 km/h.
b.
Núvols ardents o allaus incandescents: acumulacions de gasos
calents amb cendres i fragments rocosos de mida gran, que són els fluxos amb
temperatures més elevades i destructius.

Colades piroclàstiques

2.4. Evolució dels
poligenètics):

Núvols ardents

volcans

(volcans

monogenètics

i

Els volcans monogenètics són aquells que únicament han tingut una etapa
d’erupció, que pot durar bastant temps i presentar canvis en la seva activitat.
En canvi, els poligenètics poden tenir moltes erupcions en qualsevol període de
temps, separades per períodes de temps molt diversos d’inactivitat.
Els volcans monogenètics solen ser volcans petits, amb una altitud de pocs
metres fins a unes desenes de metres, com a màxim. Es caracteritzen perquè
n’hi ha en gran quantitat a una zona, com alguns dels que trobem a Islàndia i
de casos més pròxims, tenim els volcans d’Olot. El fet que es trobin en gran
quantitat en zones properes és degut a que tots els volcans del camp volcànic
comparteixen la mateixa cambra magmàtica.
Aquests volcans acostumen a tenir una magma basàltic el qual no sol ser molt
explosiu. Es tracta d’un magma més fluid respecte que el dels volcans
poligenètics, en el que els volàtils es poden alliberar fàcilment, per això la seva
explosivitat és baixa.
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En canvi, els volcans poligenètics acostumen a formar un sistema volcànic molt
gran i complex. El seu magma és viscós i, a causa de la seva composició
química i la seva temperatura, pot retenir més gasos, que s’acumulen i donen
lloc a erupcions molt més explosives que les dels volcans monogenètics.
Poden tenir més d’un cràter en un mateix sistema volcànic, com passa al
Vesuvi o a l’Etna.

3. El procés de fusió i de refredament:
3.1. La fusió parcial:
El procés contrari a la cristal·lització és conegut com fusió. La fusió és un
procés pel qual les roques canvien d’estat sòlid a líquid i és deguda al fet que el
material arriba a una temperatura (el seu punt de fusió) que determina el canvi
d’estat. Però aquest procés no passa a tota la roca al mateix temps, perquè
aquesta està formada per minerals diferents amb punts de fusió diferents
també. És a dir, a mesura que la roca es comença a fondre, primer ho fan
aquells minerals que tenen el punt de fusió relativament baix, i cada cop que la
temperatura augmenta, les roques amb el punt de fusió corresponent
comencen a fondre’s. Aquest fenomen és anomenat fusió parcial, i tendeix a
passar la major part de les roques que donen lloc a magmes.
La fusió parcial genera un magma enriquit amb ions procedents dels minerals
amb punts de fusió més baix. Com el magma està en estat líquid, la seva
densitat és menor que la dels materials sòlids i llavors es posiciona al sostre de
les zones de fusió. El resultat final d’aquest procés és la separació d’una part
en estat líquid (magma) i una altra part en estat sòlid (cristalls, materials no
fosos).
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3.2. Diferenciació magmàtica:
La diferenciació magmàtica no es produeix sempre de la mateixa manera,
veiem a continuació diferents tipologies:
- Barreja de magmes: es produeix quan en l’ascens de dos magmes separats
aquests acaben per unir-se i formen un magma amb una nova composició i
unes noves propietats físiques i químiques diferents a les originals.

-Assimilació de les roques encaixants: una altra manera de modificar la
composició química del magma és mitjançant la incorporació de material
estrany, és a dir, el magma, que té una temperatura elevada, fon parcialment
les roques que té al seu voltant, i les incorpora al seu magma. Com a
conseqüència, el magma final queda totalment diferenciat del magma inicial.

Aquesta és una altra manera diferenciació del magma, a
partir de la fusió de les roques adjacents, les roques
encaixants.
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-Cristal·lització fraccionada: cada cop que el magma es troba a una pressió
i temperatura diferent a la que es trobava abans es produeix un canvi en les
condicions termodinàmiques (físiques i químiques o fisicoquímiques) del
magma, fent que s’hi formin noves fases cristal·lines, que degut a la seva
densitat, queden separades del líquid. El procés de cristal·lització fraccionada
es produeix durant l’ascens del magma, fent així que el magma evolucioni
químicament. El canvi en la composició dels magmes és el que dona lloc a la
varietat de roques ígnies que es coneixen.

Aquest esquema mostra amb més detall el procés de cristal·lització
fraccionada. On a l’inici s’hi troba un magma amb una composició diferent a
la del final.

3.2.1.

La sèrie de reacció de Bowen:

Bowen i el seu equip van demostrar que els magmes basàltics a l’hora de
refredar-se, tendeixen a cristal·litzar d’una manera sistemàtica que està
determinada pels punts de fusió dels minerals. L’any 1965, Bowen va realitzar
una prova que va permetre la verificació de la seva hipòtesi. La prova va
consistir en abocar la lava basàltica al cràter del volcà Kilauea formant
d’aquesta manera un llac de lava. Un cop refredada, el geòlegs, va extreure les
mostres, registrant d’aquesta manera una història de cristal·lització.
El diagrama elaborat per Bowen mostra que als magmes basàltics amb una
composició ultrabàsica, que presenten altes temperatures, la cristal·lització
comença amb els minerals ultramàfics i màfics (de colors foscos) i continua
amb un seguit de minerals cada cop més àcids i fèlsics (de clors més clars), per
acabar donant lloc, per diferenciació magmàtica, a magmes amb baixes
temperatures amb una composició àcida.
Bowen va dividir la sèrie en una part discontínua (branca de la esquerra) i en
una altre de contínua (branca de la dreta).


Sèrie de reacció contínua: aquesta sèrie de cristal·lització dóna lloc, de
manera contínua, a la formació dels cristalls del grup de les plagioclàsis,
amb molts tetràedres de silici i pocs cations, amb minerals que passen de
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tenir només ions calci a només ions de sodi, passant per totes les fases
intermèdies. Es tracta de minerals fèlsics, durs i poc densos.
Els minerals de la sèrie es considera que formen part de la mateixa
espècie mineral, perquè la seva estructura atòmica és la mateixa i la seva
composició química és prou semblant perquè les seves propietats
químiques i físiques variïn dins d’uns límits molt estrets. Són minerals
isomorfs.


Sèrie de reacció discontínua: A mesura que el magma es refreda, el
primer mineral en formar-se és l’olivina, d’aquesta manera el magma
s’empobreix en els cations Fe i Mg i la proporció de silici i oxigen
respecte a la de cations augmenta. Llavors els minerals que es formen
són els piroxens, com l’augita. La pèrdua de cations d’elements densos al
magma i l’augment de tetràedres de silici determina que es vagin formant
la resta de minerals de la sèrie, com els amfíbols, com l’hornblenda, i la
mica biotita.
Finalment es formen els minerals més àcids i fèlsics: la mica moscovita,
els feldspats i el quars.
De tota manera, com diu el seu nom, al ser discontínua, els minerals de
la sèrie, que es formen en unes determinades condicions de pressió,
temperatura i composició del magma, no sempre es formen tots i alguns
es formen a l’hora en determinades condicions. La sèrie es pot detenir en
alguna de les etapes durant el procés de diferenciació magmàtica.

Les sèries de Bowen mostren la seqüència en la qual cristal·litzen
els minerals a partir d’un magma basàltic.

Per tal d’exemplificar molts dels aspectes relacionats amb el magma i la
formació dels volcans s’inclouen a continuació un conjunt de pràctiques de
laboratori i simulacions.
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SIMULACIONS I PRÀCTIQUES
a) La pressió i la temperatura:
i.

Com influeix la pressió en la fusió de les roques?

Objectiu:
Relacionar la pràctica amb el que passa a la realitat. Entendre el paper de la
pressió en la fusió de les roques.
Materials:
Recipient per fer el buit amb el seu èmbol i un globus.
Procediment:
S’inflarà una mica el globus i se li farà un nus. A continuació, es posarà el
globus en el recipient per fer el buit. Per últim, es traurà l’aire amb l’èmbol, fent
disminuir la pressió dins del recipient.
Resultats:

A l’inici de l’experiment, on hi havia la
mateixa pressió atmosfèrica que a
l’exterior, ja que no s’havia extret l’aire,
el globus no mostrava alteració.
(Imatge 1)

En canvi, quan s’extreia l’aire i la pressió
disminuïa, el globus s’anava fent cada cop
més i més gran, augmentant el seu volum, ja
que l’aire del seu interior s’expandia.
(Imatge 2)

Limitacions:
Aquesta pràctica pot fer pensar té a veure amb els volàtils del magma, perquè
el globus conté un gas i s’estudia l’efecte de la pressió atmosfèrica. Per tal que
es produeixi una fusió a l’interior de la terra cal que hi hagi una descompressió
juntament amb un augment de temperatura. En aquesta pràctica només
s’estudia l’efecte de la descompressió en relació amb l’augment de volum,
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sense tenir en compte l’efecte de la temperatura ni el de la presència de
volàtils.
Conclusions:
La finalitat d’aquesta pràctica era observar com la pressió té un efecte molt
directe en la fusió de les roques. Cal imaginar-se que el globus és una roca
que està situada a l’interior de la Terra (imatge 1), la qual es troba a una
pressió determinada, elevada. Les roques presenten un canvi d’estat si arriben
al seu punt de fusió, però a l’interior de la Terra sovint no es pot produir, ja que
una força ho impedeix, és a dir, la força associada a la pressió (en aquest cas
litostàtica, de les roques que es troben sobre d’ella). L’elevada pressió
impedeix que les partícules es separin malgrat que la temperatura sigui
elevada, i com a resultat, la roca no es pot fondre.
Però quan es produeix una descompressió a causa de la formació d’una
fractura, la roca ja és capaç d’augmentar el seu volum i de canviar d’estat, ja
que les seves partícules es poden expandir tal i com ho fan les partícules de
l’aire dins del globus.
Aquesta pràctica té molta relació amb la que es farà més endavant en relació a
la densitat en estat sòlid i líquid de l’oli i l’aigua, on s’hi pot observar el paper
que hi juga el volum. Però també es pot connectar amb la pràctica on es
simulen els efectes de la temperatura en el magma fent servir cera.

ii.

Quina relació hi ha entre la quantitat de volàtils i la
temperatura?

Objectiu:
Comprendre la relació entre la temperatura del magma i de la lava i la
presència de volàtils.
Materials:
Una safata, aigua, placa tèrmica, pot per escalfar, pastilles efervescents, una
proveta llarga i si es vol, colorant.
Procediment:
S’omplirà una safata amb tres dits d’aigua. Paral·lelament, s’omplirà d’aigua
una proveta fins al màxim de capacitat (s’afegiran, si es vol, unes quantes
gotes de colorant a l’aigua de la proveta). A continuació, es col·locarà la
proveta a la safata, procurant que no caigui aigua, quedant la boca de la
proveta boca a baix. Per últim, s’hi afegirà una pastilla efervescent a la proveta.
Més endavant es repetirà amb dues pastilles i amb aigua calenta amb una i
dues pastilles.
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Resultats:
Temps (min) Volum de gas alliberat (cm3)
1 pastilla amb aigua freda

5,4

46

2 pastilles amb aigua freda

3,99

264

1 pastilla amb aigua calenta

0’56

276

2 pastilles amb aigua calenta

0’50

280

Tractament d’aigua calenta amb una
pastilla.

Tractament d’aigua calenta amb dues
pastilles.
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Tractament d’aigua freda amb una
pastilla.

Tractament d’aigua freda amb dues
pastilles.

Els tractaments que s’han fet amb aigua calenta, han donat una alliberació de
volàtils molt més ràpida que els tractaments d’aigua freda. A més, al col·locar
dues pastilles, tant en l’aigua freda com en l’aigua calenta, l’alliberació de
gasos ha sigut molt més ràpida que al col·locar una pastilla, sent especialment
marcada en el cas de l’aigua calenta.
Limitacions:
En aquesta pràctica s’ha relacionat la quantitat de gasos dissolts en un líquid
amb la temperatura per explicar com afecta la temperatura a l’alliberació de
volàtils al magma i a la lava. Però no s’ha tingut en compte l’efecte de la
pressió que actua de manera antagònica a la temperatura. És important
destacar-ho per no crear confusions, ja que no s’ha d’oblidar mai el fet que la
pressió també afecta a l’alliberació dels volàtils.
Conclusions:
Per a dissoldre un gas en un líquid cal que hi hagi unes condicions concretes
de pressió i temperatura, que dependran de la composició química del solut i
del dissolvent i de la concentració de la dissolució.
A la pràctica hem observat que els tractaments que s’han fet amb aigua
calenta, han donat una alliberació de volàtils molt més ràpida que els
tractaments d’aigua freda. Això ve determinat pel fet que la solubilitat dels
gasos disminueix a mesura que augmenta la temperatura, per tant, aquell
magma d’alta temperatura serà capaç d’alliberar més fàcilment els volàtils, en
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canvi, si un magma té una baixa temperatura, es molt més probable que els
gasos quedin retinguts. A major temperatura, major acceleració en les
reaccions, és a dir, a una temperatura elevada les partícules del líquid estan
més separades, ja que tenen major moviment en tenir major energia cinètica.
Aquest fet permet que les bombolles de gas puguin ser alliberades més
ràpidament. En canvi, si la temperatura és molt baixa, les partícules d’aigua,
que tenen poc moviment, queden molt juntes i per tant s’afavoreix que les
bombolles quedin retingudes.
Però al col·locar dues pastilles, tant en l’aigua freda com en l’aigua calenta,
l’alliberació de gasos ha sigut molt més ràpida que al col·locar una pastilla. Això
passa perquè es produeix una saturació de gasos a l’aigua, com els nous
gasos que es formen no poden ser dissolts a l’aigua, s’alliberen. Amb el magma
i la lava passa el mateix: si hi ha molts gasos, aquells que no es poden
dissoldre són expulsats.
iii.

¿Com influeix la pressió litostàtica en el punt de fusió de les
roques?

Objectiu:
Entendre per què una disminució de pressió afavoreix la formació del magma a
partir de les roques de l’interior de la Terra i per què és més fàcil la fusió
d’aquestes quant menor és la profunditat.
Materials:
Cal utilitzar dues ampolles, oli, aigua, i dos gots.
Procediment 1:
El primer experiment consistirà en omplir dues ampolles: una d’aigua i una d’oli,
i fer-li una marca a l’ampolla i mesurar-ne la massa. A continuació, les ampolles
es deixen al congelador i un cop congelats els líquids es fa una nova marca i es
mesura la massa un altre cop.
Resultats:

Aigua a l’inici de l’experiment

Oli a l’inici de l’experiment
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Material

Oli
Aigua

Massa de l’ampolla+ massa
líquid
(inici de l’experiment)
200,6g
234,6g

Massa de l’ampolla + massa
líquid
(final de l’experiment)
201,0g
235,4g

Procediment 2:
Per a realitzar l’altre experiment, caldrà omplir dos gots: un estarà ple d’aigua i
l’altre amb oli. Després, hi abocarem un glaçó d’aigua al got d’aigua i un glaçó
d’oli al got d’oli.

Aigua líquida amb un glaçó de gel
surant.

Oli líquid amb un glaçó d’oli enfonsat

Foto:Meritxell R.

Foto: Meritxell R.

Amb el primer experiment, comprovem que el volum de l’oli en estat sòlid és
menor que en estat líquid, però la massa no varia. Per tant, la densitat del oli
augmenta quan solidifica. En canvi, amb l’aigua passa tot el contrari, ja que el
volum de l’aigua augmenta en congelar-se, mentre que la massa no varia,
causant una disminució de la densitat.
Moltes persones pensen que si un líquid solidifica augmenta de volum, perquè
han observat que si es posa una ampolla d’aigua al congelador aquesta
augmenta de volum i pot arribar a trencar l’ampolla on es troba. Però aquest
comportament de l’aigua és molt diferent al de la majoria de substàncies. Com
l’oli té el mateix comportament que el magma i la lava respecte als canvis de
volum quan solidifica i es fon, observar el que passa amb l’oli ens permet
entendre que si una roca, que és sòlida, està sotmesa a pressió és difícil que
es fongui, malgrat que tingui una temperatura elevada, ja que si es fon el seu
volum ha d’augmentar i la pressió ho impedeix.
El segon experiment permet veure que el gel al ser menys dens, queda surant
a la superfície, mentre que el glaçó d’oli al ser més dens queda enfonsat, fet
que ens permet entendre millor que el magma, que es troba en estat líquid, és
menys dens que les roques sòlides que l’envolten i es troben per sota d’ell.
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El magma s’eleva cap a la superfície perquè la descompressió ha permès la
fusió, amb la consegüent disminució de la seva densitat. Només aquest fet ja
determinaria que el magma es desplacés cap a la superfície, però el moviment
es veu també molt afavorit per les seves elevades temperatures, ja que una
temperatura elevada dóna lloc a una dilatació tèrmica que també determina una
disminució de la densitat.
Limitacions:
Un inconvenient d’aquesta pràctica és el fet que la temperatura no està
representada, quan en realitat, com acabem de dir, també es necessària
perquè es produeixi la fusió de les roques i la formació del magma.
Conclusions:
Per tant, podem concloure que l’oli, que es comporta com el magma i les
roques precursores, és una bona substància per simular el magma ja que en
estat sòlid ocupa menys volum que en estat líquid. Així, aquests experiments
ajuden a entendre que si una roca (sòlida) està a una temperatura elevada,
però sobre ella s’exerceix una elevada pressió, és molt difícil que es fongui i
formi magma. És per això que a major profunditat, encara que la temperatura
sigui elevada, major és la pressió, i això dificulta la fusió de les roques, ja que
en fondre’s, haurien d’ocupar molt més volum. La roca es fondrà quan la
temperatura sigui elevada, però també hi hagi una disminució de pressió que
permeti l’augment de volum de la substància lligat a la formació del magma.
iv.

Com puja el magma?

Objectiu:
Entendre com el magma puja cap a la superfície, per així comprendre la
formació dels volcans.
Material:
Pot de vidre, cera d’espelma fosa, sorra, aigua, placa tèrmica i recipient per fer
el bany maria.
Procediment:
Primer s’abocarà la cera fosa al pot i s’esperarà a que es solidifiqui. Després,
s’afegirà un parell de dits de sorra (que no ha de ser argilosa, i si ho és cal
rentar-la prèviament) sobre la cera formant una capa horitzontal. S’abocarà
l’aigua ben freda fins que falti molt poc per omplir el recipient. Per últim, es
posarà a escalfar el pot al bany Maria i s’observaran els resultats.
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Resultats:

Mostra 1

Mostra 2

Mostra 3

Mostra 4

Com a resultat de les observacions, podem dir que la cera (en estat sòlid) s’ha
fos i ha traspassat la sorra i l’aigua i llavors s’ha solidificat. A cada pot s’han
format estructures diferents com un batòlit (mostra 3), filons (mostres 1, 2 i 4),
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una cambra magmàtica (mostra 4) o volcans (mostres 1, 2 i 4). Sovint es
formen estructures que simulen la formació de pillow-laves (laves en coixinets),
com s’observa a la mostra 4.
Al llarg dels anys en què s’ha fet la pràctica en una ocasió la cera va pujar en
massa formant una sola capa a la superfície que presentava prismes
hexagonals, tal i com passa a algunes laves, i si s’utilitza cera de bona qualitat
és freqüent que a la cera que es posa a la base també s’observin aquestes
figures.

Prismes hexagonals que presenta de
vegades la cera un cop es refreda.
Limitacions:
Una possible limitació és el fet de confondre la representació que té l’aigua
respecte a la realitat, és a dir, l’aigua en aquest cas ens representaria les capes
de roques de l’escorça, de menor densitat, que es troben sobre la roca que es
fon. Seria un error relacionar l’aigua amb els oceans, tot i que es pot relacionar
en el cas que es formen estructures semblants a les pillow-laves.
Una altra limitació és que aquí no tenim en compte l’efecte de la pressió, fet
que cal destacar quan es realitza la pràctica.
Conclusions:
En aquesta simulació, teníem com a objectiu relacionar la gènesi de diverses
estructures dels volcans amb la pràctica de com el magma ascendeix. La cera
solidificada representa les roques, que al ser escalfades en condicions de
pressió adequades, passen de tenir un estat sòlid a un de líquid. Això mateix
passa a l’inici de la gènesi d’un volcà, quan unes condicions de pressió i
temperatura fan favorable el pas de sòlid a líquid, formant així magma.
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Degut a una diferència de densitat i de temperatura, la cera fosa (magma) es fa
pas entre la sorra (roques encaixants), ja que al ser menys densa i tenir una
major temperatura, tendeix a ascendir fins arribar a aquell punt on la densitat és
idèntica o superior a la de la cera (magma). A la realitat, el magma ascendiria i
solidificarà a l’interior de la Terra, formant roques intrusives, o bé seguirà fins
arribar a la superfície, originant d’aquesta manera un volcà i una colada de
lava, donant lloc a roques extrusives.

b) La viscositat:
i.

De què depèn la viscositat?

Objectiu:
Entendre què determina la viscositat del magma i de la lava.
Material:
Sabó, oli, aigua, cronòmetre, safata i fustes de tinció.
Procediment:
Es col·locarà les fustes recolzades a la safata. A continuació, s’utilitzarà
diferents materials i tractament per simular els diferents factors que influeixen
en la viscositat:
 Composició química:
Per estudiar com afecta la composició química a la viscositat s’abocarà a cada
fusta una substància diferent i es mesurarà el temps que triga en baixar.
 Temperatura:
Per simular com afecta la temperatura a la viscositat, s’utilitzarà una mateixa
substància, el sabó, i per tant es mantindrà constant la composició química. En
una fusta s’abocarà sabó prèviament escalfat i a l’altra sabó a temperatura
ambient.
 Cristalls (part sòlida del magma)
Per simular l’efecte de la presència de cristalls es barrejarà sorra amb sabó i
es compararà amb el tractament de sabó sense sorra.
 Presència de volàtils (part gasosa del magma):
Per simular la presència de volàtils, s’utilitzarà aigua, que s’afegirà al sabó, i
s’abocarà en una fusta.
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Resultats:


Composició
química
Temps

Composició química:
Sabó

Oli

Aigua

37,49s

8s

0,67s

Sabó

Oli

Aigua

Amb aquesta simulació, hem pogut observar que l’aigua ha sigut el líquid més
fluid de tots tres, i per tant, el més ràpid i el que més lluny s’ha pogut desplaçar.
En el cas totalment oposat de l’aigua, hi trobem el sabó, que ha sigut el més
lent en desplaçar-se, tardant aproximadament 37 segons. Entre mig està l’oli,
que ha sigut bastant fluid però no tant com l’aigua. Veiem així que la
composició química és una variable que influeix clarament en la viscositat.


Temperatura

Temperatura Sabó Tª ambient Sabó prèviament escalfat
Temps

37,49s

14,26s
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Sabó a temperatura ambient

Sabó prèviament escalfat

Aquesta simulació, on la temperatura era la variable estudiada en relació a la
viscositat, ha demostrat que el sabó que havia estat prèviament escalfat era
bastant més fluid que el sabó a temperatura ambient, el qual ha tardat 23
segons més en desplaçar-se.


Presència de part sòlida (cristalls)

Presència de cristalls o no Sabó sense cristalls Sabó amb sorra
Temps

37,49s
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1min 03s

Sabó amb cristalls

Sabó sense cristalls

Un altre factor que determina que un magma sigui viscós o fluid, és la
presència de cristalls, de part sòlida. En aquesta altra simulació, hem
comprovat que la presència de cristalls, material sòlid, provoca un lent
desplaçament, afectant d’una manera molt visible a la viscositat, ja que el sabó
amb sorra s’ha desplaçat molt més lentament que el que no en tenia.

Presència d’aigua
Temps

Presència d’aigua
Sabó sense aigua
37,49s
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Sabó amb aigua
1,95s

Sabó sense volàtils (aigua)

Sabó amb volàtils (aigua)

Per simular l’efecte de l’aigua, simplement hem afegit aquest líquid a un dels
sabons dels tractament i a l’altre no.
Els resultats mostren com la viscositat del sabó disminueix molt en afegir-li
aigua.
Limitacions:
Cal tenir en compte que en la velocitat de desplaçament de la lava a més de la
viscositat també influeix el pendent del volcà. En la pràctica s’ha mantingut
constant el pendent, però a la realitat el pendent varia, i el mateix passa amb la
forma irregular del terreny, variable que aquí s’ha obviat. Per tant, el temps de
desplaçament de laves amb la mateixa viscositat pot ser diferent segons com
sigui l’edifici volcànic i el terreny que travessen.
Conclusions:
Amb aquesta pràctica hem pogut estudiar quines variables afecten a la
viscositat d’un magma o lava i com l’afecten en cada cas per poder explicar
quina relació té la viscositat del magma i la lava amb el grau d’explosivitat d’un
volcà.
En el cas de la composició química, amb l’aigua vam voler simular un magma
bàsic, el qual és fluid i tendeix a desplaçar-se fàcilment. En canvi, el sabó ens
volia simular un magma àcid, ric en tetràedres de silici, bastant viscós, que
difícilment es desplaça. Entre mig del magma àcid i bàsic hi trobem un magma
intermedi, simulat per l’oli.
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Els magmes àcids tenen una temperatura menor que els bàsics, és per això
que la combinació de la baixa temperatura amb la tendència a formar
estructures complexes, que solidifiquen ràpid, dóna lloc a magmes viscosos,
que en solidificar ràpidament es mouen lentament i retenen els gasos. Això
determina que donin lloc a erupcions explosives. En canvi els magmes bàsics
tenen temperatures elevades i formen minerals d’estructures poc complexes,
per això el seu desplaçament és més ràpid i la seva desgasificació és més fàcil.
Per tant, donen lloc a erupcions efusives (activitat hawaiana).
c) La solidificació i cristal·lització:
i.
Com es formen les intrusions?
Objectiu:
Observar el refredament de cera per simular el procés de formació de les
intrusions ígnies i relacionar-ho amb la formació d’intrusions presents als
volcans. Observar els canvis de volum que es produeixen en relació al procés
de solidificació.
Materials:
Recipient de plàstic, sorra, aigua, espelmes, ganivet i placa tèrmica
Procediment:
Tallar les espelmes en trossos petits i després abocar-les en un pot de vidre
per fondre-les fent servir el bany maria. A continuació, omplir el recipient de
sorra i humitejar-la. Amb el ganivet, fer uns forats a la sorra amb diferents
formes, mides i fondàries, alguns comunicats, i abocar la cera fossa als forats
fins que estiguin plens.
Resultats:

Imatge del procés de refredament de la cera
al passar d’estat líquid a sòlid.

Mostres de la cera solidificada

Les intrusions simulades presenten la part central enfonsada, sobre la qual de
vegades s’hi formen uns petits orificis.
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Durant el procés de refredament, es podia observar que es refreda de l’exterior
a l’interior, ja que es solidifica primer la part exterior. Durant el procés de
solidificació s’observa com es produeix una disminució de volum, tal i com
passava a l’oli. De vegades al centre es forma també un orifici i si tallem les
intrusions de vegades també presenten un orifici al mig, tal i com passa quan
es formen geodes.
Limitacions:
El magma a mida que es refreda presenta parts cristal·litzades, però a la nostra
pràctica aquesta cristal·lització no s’ha pogut observar degut al material utilitzat.
A més a les intrusions en què queda un forat al mig sovint es formen cristalls de
mida més gran al voltant del forat i les zones que han solidificat primer
presenten cristalls de mida més petita que les que ho fan posteriorment, això
tampoc s’observa a la simulació i caldrà fer-ho d’una altra manera per
visualitzar-ho.
Conclusions:
Un dels objectius que tenia aquesta pràctica era relacionar els resultats
obtinguts amb el que passa en algunes zones de l’interior d’un edifici volcànic
en què es formen intrusions. La cera fosa ens ha simulat el magma que intrueix
en esquerdes per les quals el magma es pot desplaçar, on queda retingut, es
refreda i solidifica, formant filons o altres formacions com les geodes, que solen
presentar cristalls de mida gran.
Com les intrusions es refreden de fora cap endins, la part de dins triga més en
refredar-se i cristal·litza més lentament, formant cristalls més grans. Encara que
amb la cera és impossible simular la cristal·lització, s’ha pogut apreciar aquest
idèntic procés d’ordre de refredament (de l’exterior a l’interior). També s’ha
observat la disminució de volum associada a la solidificació, que es relaciona
amb el que vam observar a la pràctica de la solidificació de l’oli en què vam
estudiar com en l’estat sòlid, l’oli ocupa menys volum que en estat líquid.
D’aquesta manera, tant l’oli com la cera ens permeten fer simulacions per
entendre el comportament del magma en canviar d’estat. Amb la disminució de
volum molt sovint es formen espais a l’interior de la intrusió, tal com passa amb
la formació de les geodes, estructures que tenen un orifici a la part central on
es concentren els cristalls més grans.
A continuació s’inclou una pràctica per comprendre aquesta cristal·lització
diferencial segons la velocitat de refredament.
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En aquesta imatge es poden veure clarament
els orificis que es troben a la part central de
la mostra, produïts per la disminució de
volum associat a la solidificació.

ii.

A la imatge observem dos colors en la intrusió
que ens simulen materials cristal·litzats a
diferents temperatures.
La part superficial de la mostra és la que es
refreda més aviat, mentre que la part interior
tarda més en refredar-se, i en ella es formen
cristalls més grans, de vegades visibles a ull
nu.

Com afecta la velocitat de cristal·lització a la mida dels
cristalls?

Objectiu:
Entendre com la velocitat de cristal·lització afecta a la mida dels cristalls per
així comprendre com es formen els cristalls de les roques de les intrusions i de
les roques volcàniques.
Material:
Vas de precipitats, aigua, sal cullera, comptagotes, portaobjectes, mistos,
microscopi, lupa binocular.
Procediment:
Primer de tot, es prepararà en un vas de precipitats una solució saturada
d’aigua amb sal. A continuació, es col·locarà amb el comptagotes unes gotes
de la solució en diversos portaobjectes. Com en aquesta pràctica es
necessitarà comprovar com afecta la temperatura en la cristal·lització, es faran
servir diferents tractaments modificant la variable independent (temperatura)
per estudiar com varia la variable dependent (mida dels cristalls).
1r. Tractament: s’emprarà un llumí per escalfar el portaobjectes per sota.
2n. Tractament: es deixarà la mostra a una zona on pugui tocar el sol, a
temperatura ambient.
3r. Tractament: s’escalfarà els límits de la mostra amb un llumí, i a continuació
és deixarà la mostra a una zona on toqui el sol, a temperatura ambient.
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Resultats:

Ull nu

40x

El primer tractament ha sigut realitzat amb
un llumí. Com es pot observar, la mostra ha
quedat amb una zona exterior, que s’ha
refredat més ràpidament, diferent a
l’interior. Tant a l’interior com a l’exterior no
s’observen de manera clara els cubs que
formen els cristalls de la sal quan la
cristal·lització és més lenta.

A aquesta imatge de la part central
de la mostra, obtinguda amb un
microscopi, es pot veure clarament
que
presenta una estructura
desordenada i una superfície
irregular.

Ull nu

40x

En el tractament en què es va deixar el
portaobjectes en una zona on toqués el sol,
s’observen a ull nu molts cristalls de tot
tipus de mides. Contràriament al que
s’esperava els cristalls més petits es troben
al centre, potser perquè va quedar poca
aigua a la zona i es van cristal·litzar abans.

Al microscopi, clarament es pot
contemplar com els cristalls tenen
una estructura ordenada, en forma
de cubs. A diferència del tractament
anterior, aquesta preparació no
mostra cap zona amb estructures
desordenades, ja que la solidificació
s’ha fet a una velocitat més lenta
que en el cas anterior i els àtoms
s’han pogut ordenar, formant cubs.
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Ull nu
El tercer tractament, que consistia escalfar
l’exterior de la mostra amb un llumí i
després deixar-la a una zona on toqués el
sol, a temperatura ambient (cristal·lització
més lenta), ha donat un resultat molt
similar al que trobem a la realitat.
A la part interior han aparegut cristalls de
mida gran i ben formats, mentre que a la
part exterior la cristal·lització ha sigut més
ràpida i per tant l’estructura cristal·lina
resultant és irregular, amb cristalls de
mides més petites. Trobem parts també en
què no s’observen estructures cristal·lines.

40x
Aquesta imatge de la preparació
presa amb el microscopi, mostra
aquest canvi d’aspecte de la
cristal·lització, indicant-nos que hi
ha dues parts, una part que s’ha
solidificat molt més ràpidament
(cristalls amb una forma més
desordenada i desigual o parts
sense cristalls, amorfa) i una altra
part on la solidificació ha sigut
lenta, i per tant ha donat lloc a
estructures ordenades, cubs de
mida variada segons el lloc de
formació.

Limitacions:
Aquesta pràctica pot portar a confusió perquè de vegades la cristal·lització no
es produeix de fora cap a dins, perquè no queda la preparació tota coberta per
l’aigua, com va passar al tractament deixat al sol o no es distribueix la calor de
manera uniforme, quan es passa el llumí per sota el portaobjectes, per
exemple. Com sempre, cal repetir-ho diverses vegades, fer moltes rèpliques,
per observar les regularitats i treure conclusions.
Conclusions:
S’han realitzat tres tipus de tractaments per a representar els tipus i mides de
cristalls que es poden formar depenent de la velocitat de cristal·lització: en el
primer es vol observar el resultat d’una ràpida cristal·lització, que ens simularia
el que passaria quan el magma es cristal·litza a l’exterior molt ràpidament i
forma les roques extrusives, que solen tenir cristalls de mides molt petites i
parts amorfes (no cristal·litzades); el segon mostra una cristal·lització lenta que
forma estructures ordenades, cristalls, a tot el conjunt, típica d’una
cristal·lització a l’interior de la Terra (roques intrusives). A la nostra preparació
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s’hi observen mides una mica diferents, com passa a algunes roques filonianes.
A les roques plutòniques, formades en espais grans com els batòlits les mides
dels cristalls són molt semblants perquè es formen a una velocitat de
cristal·lització molt semblant.
L’últim tractament combina els dos anteriors, i el que es vol representar és una
roca similar a la de la imatge, en la qual s’hi produeix una cristal·lització en
dues velocitats clarament diferents, donant lloc a cristalls de mides molt
diferents, com passa a moltes roques volcàniques. O també la formació d’una
geoda, per exemple.

Imatge d’una lava basàltica amb cristalls d’olivina. Aquesta fotografia va ser presa a
Hawaii, per la meva professora Roser Nebot. S’hi observen cristalls d’olivina ja que
el magma era bàsic i contenia molts cations de ferro i magnesi. El fet que hi hagi
olivina i que la roca sigui màfica ens indica que el magma que la va formar provenia
de poca profunditat. Les mides diferents dels seus components ens indiquen que hi
va haver dues fases de cristal·lització, una primera, que probablement es va produir
dins el volcà, en què es van formar els cristalls grans d’olivina, i una segona fase, a
l’exterior, que va donar lloc a la resta de minerals, amb cristalls de mides petites i
segurament també hi ha pasta vítria (amorfa).

Els resultats mostren que la temperatura té un paper molt important en la
cristal·lització. L’observació de les mostres permet veure que un refredament
ràpid comporta una solidificació ràpida, impedint d’aquesta manera que els
àtoms es puguin ordenar correctament i donant lloc a estructures cristal·lines
de mida molt petita o, fins i tot, estructures amorfes, no ordenades.
En canvi, quan la solidificació no és molt ràpida es formen cristalls, amb
estructures geomètriques, més grans quant més lenta hagi estat la
cristal·lització. Aquesta condició permet que els àtoms puguin unir-se i formar
estructures cristal·lines, cúbiques en aquest cas. Prova d’això és el resultat de
la preparació obtinguda amb el tractament el llumí i la llum solar.
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Per concloure direm que el magma quan es refreda solidifica donant lloc a
cristalls de mides diferents segons la velocitat de cristal·lització, i que si la
solidificació és molt ràpida es forma matèria amorfa, no cristal·lina. La mida
absoluta i relativa dels cristalls ens dóna molta informació. El procés de
cristal·lització ens permet saber per exemple quina part d’una intrusió, d’una
geoda, d’una bomba volcànica, s’ha solidificat abans, si tots els cristalls s’han
format al mateix temps o no, fet que ens ajuda a conèixer l’origen i lloc7s de
formació de la roca. És més, també afecta a la viscositat, quant més cristalls
presenti el magma, més viscós serà.

d) Dinamisme i estructura:
i.

Simulació
d’una
freatomagmàtica:

erupció

efusiva,

explosiva

i

Objectius:
Simular el dinamisme hawaià i estrombolià, a més a més, de representar
l’edifici volcànic.
Materials:




Per l’estructura: dues ampolles d’1 litre i mig
i una ampolla de 50 cm3, cartró, cúter, cinta
adhesiva, paper de seda, cullera i qualsevol
estri que permeti l’escalfament de l’aigua .
Per l’erupció: bicarbonat de sodi, aigua,
vinagre, sabó, farina, taps, colorant.

Procediment:
Aquesta pràctica té l’objectiu de simular diferents tipus de dinamismes, i a la
vegada, imitar el seu edifici volcànic. Per tant, cada representació té una
metodologia diferent.


Representació d’una erupció efusiva amb edifici volcànic d’escut:

Per simular-la, caldrà tallar quatre tires de cartró d’una mida allargada i no molt
gruixuda. A continuació, s’enganxarà les tires al coll de l’ampolla d’1 litre i mig,
bombant una mica el cartró.
Per poder observar millor el comportament dels materials que simulen la lava,
s’embalarà mitjà estructura amb paper de seda, per observar com baixen pel
pendent, i la resta es deixarà al descobert, per observar què passa a l’interior
de l’ampolla. La forma de l’estructura tindrà poc pendent i gran diàmetre.

52

Un cop acabada la forma del volcà, caldrà preparar els materials per simular
l’erupció. S’abocarà a l’ampolla 50cL d’aigua, i uns altres 50cL de vinagre. A
continuació, es posarà una cullerada de sabó líquid i tres gotes de colorant.
Finalment, es mesurarà la massa de 10 grams de bicarbonat i s’abocarà a la
solució.


Representació d’una erupció explosiva amb lava viscosa i amb una
estructura de volcà compost:

Per simular aquesta erupció, caldrà tallar quatre tires de cartró d’una mida
allargada i no molt gruixuda. A continuació, s’enganxarà les tires al coll de
l’ampolla d’1 litre i mig . Per poder observar millor la simulació de la lava,
només s’embalarà mitja estructura amb paper de seda.
Després, s’abocarà 15cL d’aigua calenta, 22cL de vinagre, 10 grams de farina i
40 grams de bicarbonat.


Representació d’una erupció freatomagmàtica amb un edifici de con
d’escòries:

S’ha escollit aquest edifici ja que ens representaria el que va passar al volcà
Croscat quan l’aigua, provinent d’un aqüífer, va entrar en contacte amb el
magma, i s’hi va produir una forta explosió.
L’edifici volcànic que volem simular és de mida petita i amb un fort pendent. Per
a representar-ho, es tallarà quatre tires de cartró de mida curta i una mica
gruixuda. Després s’enganxarà a la ampolla i s’embalarà mitjà estructura amb
paper de seda.
A continuació, s’hi abocarà 10cL d’aigua, uns altres 10cL de vinagre, una
cullerada de sabó i per últim 12 grams de bicarbonat. Però un cop abocat el
bicarbonat, es taparà l’orifici amb la mà (podent sentir l’increment de pressió
que s’hi origina quan és tapat) i després es traurà la mà ràpidament.
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Resultats:


Representació d’una erupció efusiva amb edifici volcànic en escut
(dinamisme hawaià):

Aquesta imatge correspon a l’inici de l’erupció.
L’erupció de la simulació ha sigut lenta i
tranquil·la, similar a les erupcions efusives. S’hi
poden observar els volàtils que conté la solució, i
com la lava es va desplaçant pel paper i s’hi
formen bombolles. Això representaria l’alliberació
dels gasos del magma i la formació d’una colada
de lava.

A diferència de l’altra imatge, aquí s’aprecia
millor la forma que té aquest edifici. Imitant els
volcans en escut, els qual es caracteritzen per
ser molt alts, tenir un gran diàmetre i un pendent
suau.

Durant la simulació, s’ha format una colada de lava pahoehoe. Un tipus de
colada molt característic d’aquelles erupcions que acostumen a ser molt
fluides i de lava basàltica.
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Representació d’una erupció explosiva amb lava viscosa i amb una
estructura de volcà compost:

D’altra banda, els resultat obtinguts amb
aquesta simulació han sigut molt diferents
que l’anterior.
Primerament, l’edifici que presentava
tenia molt més pendent i no era tan alt.
A l’inici de l’erupció, s’ha pogut observar com
la solució (que simularia el magma) ha anat
pujant d’una manera lenta, i com un cop
arribat a l’exterior, s’hi observava que
contenia moltes bombolles.



El desplaçament de la colada pel paper
ha sigut més lenta, degut a la seva major
viscositat generada principalment per la
farina. La presència de tants volàtils a la
colada representa les laves aa, les quals
són conegudes per tenir una superfície
molt irregular, produïda per les explosions
dels volàtils que fracturen la capa
superficial en blocs.

Representació d’una erupció freatomagmàtica amb un edifici de con
d’escòries (com el Croscat):

Cal precisar que al tapar l’ampolla amb
les mans volem provocar que hi hagi un
augment de pressió a l’interior de
l’ampolla, igual que succeeix quan
l’aigua, que entra en contacte amb el
magma es converteix en vapor i s’origina
un increment en la pressió.

El resultat d’aquest augment de pressió
és una forta erupció, típica de les
freatomagmàtiques. És més, en la
realitat, gran quantitat de material
piroclàstic com cendres, lapil·li i en menor
quantitat bombes volcàniques sortirien
disparades del cràter.
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Un cop l’erupció va perdent energia, s’hi
va formant una gran colada de lava fluïda i
en comparació amb la resta de
simulacions, sense gran quantitat de
volàtils en ella.
Destaquem el fort pendent del volcà, que
afavoreix el desplaçament de la lava.

Limitacions:
Aquestes simulacions han presentat tot tipus d’inconvenients. Primerament, el
fet que per exemple en el cas de l’erupció freatomagmàtica no s’hagi pogut
observar el tipus d’estructura que queda quan es trenca el con i es forma una
caldera, com passa sovint, o la formació d’un un con amb forma de ferradura,
com passa en d’altres ocasions, concretament en el cas del volcà Croscat.
Un altra limitació és el fet de que durant el procés d’abocar el bicarbonat a
l’orifici de l’ampolla es perd molt de producte com a conseqüència de la
rapidesa de l’acció. És més, el fet que mitja ampolla estigui coberta i l’altra mitja
no, ha provocat que molts cops la colada s’originés per la banda on no estava
coberta, fent una mica dificultós el processament dels resultats.
A més, un aspecte que cal fer palès és que les erupcions a la realitat no es
produeixen com a resultat de reaccions químiques com passa aquí, sinó per
fenòmens físics.
De tota manera, les simulacions tenen aspectes molt interessants i el que cal
fer és fer-ne moltes per poder comparar-les i treure conclusions adequades.
Conclusions:
Representar diversos tipus d’activitats permet obtenir un gran ventall de
conclusions. Primerament, es pot relacionar com el tipus d’activitats es
corresponen amb el que realment passa a la realitat: un magma bàsic originarà
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una erupció tranquil·la i fluida mentre que un magma àcid acostumarà a tenir
una erupció de lava viscosa, explosiva. Però si el magma entra en contacte
amb aigua, com es el cas d’una erupció freatomagmàtica, aquesta erupció serà
molt explosiva i provocarà el trencament del con del volcà.
En segon lloc, cal destacar que perquè es produeixi una activitat tant explosiva
com la d’una erupció freatomagmàtica cal que hi hagi molta energia o que hi
hagi també una interacció amb l’aigua. És per això que no es produeixen tantes
erupcions d’aquest tipus al món.
Per últim, la pràctica m’ha fet veure que no sempre es pot relacionar una
activitat amb un edifici en concret, o a l’inrevés. Per exemple, un volcà que
presenta una activitat efusiva no ha de tenir necessàriament un edifici de con
en escut (com acostuma a passar), sinó que també es pot originar en altres
tipus de cons, com els cons d’escòries; i també que un volcà efusiu pot donar
lloc a erupcions explosives, de tipus hidromagmàtic, com ha passat al Kilauea
(Hawaii) o va passar al Croscat.
ii.

Simulació d’una font de lava (lava fountain):

Objectiu:
Simular una font de lava per així comprendre l’origen del Croscat o aspectes
d’altres activitats, com la hawaiana.
Material:
Per a realitzar l’experiment, caldrà una ampolla de Coca-Cola de 50mL (millor
si és de Coca-Cola light), un paquet caramels Mentos (de menta), cartró, una
cartolina i cinta adhesiva.
Procediment:
Per fer la simulació es necessitarà primer fer un tub en el qual col·locar els
caramels Mentos. Per crear el tub, s’agafarà una cartolina i s’enrotllarà als
caramels extrets del paquet (fent una estructura cilíndrica amb els caramels a
l’interior) i s’enganxarà la cartolina. Tot seguit, es tallarà un rectangle de cartró
d’una mida de 12 cm de llargada per 8 cm de gruix. Per últim, s’obrirà l’ampolla
de Coca-Cola, amb molt de compte que no tregui molt de gas. I llavors es
posarà a sobre de l’ampolla de Coca-cola el rectangle de cartró, i a sobre del
cartró es posarà el tub de cartolina amb els caramels dins. Poc a poc, s’anirà
retirant el cartró, mentre que a la vegada es sostindrà el tub de manera que els
caramels caiguin dins l’ampolla.
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Resultats:


Simulació de la font de lava amb Coca-Cola i Mentos.

La sortida del líquid i el gas de dins de
l’ampolla ha sigut molt ràpida i bastant
violenta. Tant aviat com els Mentos han
entrat en contacte amb el líquid, la CocaCola ha sortit disparada de l’ampolla.

L’erupció que ha simulat és formació
d’una font de lava. Clarament es veu la
gran altitud de la columna de la lava.
Quan la Coca-cola ha sigut expulsada,
fragments de líquid han sigut llançats pel
voltant.

El final de l’erupció es ràpid. A mesura que el gas és alliberat, la font s’escurça.

Limitacions:
Una limitació que presenta aquesta pràctica és el fet de que no s’hi pot
observar molt clarament el con que es forma a la realitat quan hi ha aquest
tipus d’activitats. Una altra, com passava anteriorment, és que el material que
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representa la lava surt disparat a causa d’un augment de pressió provinent
d’una reacció química quan a la realitat és deguda a fenòmens de tipus físic.
Conclusió;
Com es pot veure a les imatges, al principi de l’erupció, s’ha format una
columna de líquid amb gasos i fragments de Coca-Cola han sortit disparats, i
es situaven al voltant de l’ampolla. L’erupció al principi ha sigut bastant
explosiva, ja que la Coca-Cola ha sortit disparada, a causa de la seva alta
pressió determinada per l’elevada proporció de gasos. Però després la seva
energia ha disminuït, com a conseqüència de la ràpida alliberació de volàtils.
Això representaria una font lava, en què degut a l’elevada energia
proporcionada per la pressió dels gasos dóna lloc a una altitud remarcable de
la lava, que pren la forma de l’aigua a algunes fonts ornamentals. A la realitat,
en ella ràpidament es solidificarien trossos de lava, que es quedarien dins o al
voltant del cràter. Aquesta simulació ens permet fàcilment tenir una idea de
com va ser la primera fase de l’erupció del volcà Croscat, ja que a l’aflorament
s’ha pogut observar material piroclàstic format de manera similar com el que
s’ha produït en la simulació, com s’explicarà més endavant.
iii.

Simulació d’una lava pahoehoe:

Objectiu: Realitzar una simulació de la formació de les laves pahoehoe.
Material: Xocolata negra i amb llet, safata, fustes.
Procediment: Aquesta pràctica és relativament fàcil de realitzar. Primerament,
s’escalfarà la xocolata (negra per una banda i amb llet per una altra), fins a tal
punt que aquesta estigui desfeta. A continuació, es recolzaran les fustes a la
safata, i després, s’abocarà la xocolata desfeta per separat i s’observarà el que
passa en cada cas.
Resultats:

Primera simulació lava pahoehoe

Segona simulació lava pahoehoe
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Es pot apreciar, que en la primera simulació, la xocolata ha quedat amb la
superfície completament llisa. En canvi, en la segona simulació es pot veure
que la superfície de la xocolata comença a formar uns plecs.
Limitacions:
Cal recalcar que en aquesta pràctica s’utilitza la temperatura per a representar
la fusió del magma que donarà lloc a la lava, però en realitat faltaria representar
l’efecte de la descompressió, el qual juga un paper molt important per a la fusió
de les roques, com hem indicat en diverses ocasions al llarg del treball. De tota
manera, en tractar-se de lava, que ja es troba a l’exterior, a pressió
atmosfèrica, en aquest cas no seria una limitació important. També es pot
trobar un problema a la representació que té el pendent, ja que a la realitat el
pendent és desigual i de inclinació diferent segons els volcans i les zones.
Conclusions:
En aquesta pràctica, el que representa la xocolata és la lava pahoehoe. Degut
a la seva fluïdesa, la xocolata es desplaça i la part superior, que es refreda
abans, tal i com passa amb la lava, es mou més lentament que la part que hi ha
a sota. Sabem que aquesta lava es caracteritza per ser o bé llisa o amb plecs.
En la primera simulació, la xocolata negra ha simulat una lava pahoehoe de
superfície llisa. En canvi, en la segona simulació la xocolata amb llet es
caracteritzava per tenir plecs, produïts perquè la crosta s’arruga amb l’avanç
més ràpid de la lava que hi ha per sota d’ella, tot simulant la formació d’una
lava cordada. Possiblement, una de les raons per la qual en aquesta pràctica
tenim aquests dos resultats és per la classe de xocolata escollida, ja que la
composició química és diferent.

iv.

Simulació d’una lava aa:

Objectiu:
Realitzar una simulació de la formació de la lava aa.
Materials:
Llet, Cola-cao en pols, fustes, safata.
Procediment:
Es col·locarà cinc cullerades grans de Cola-cao en pols en un plat. A
continuació, s’abocarà un got de llet i es barrejarà, fins que quedi una massa
pastosa. Si s’observa que no està la mescla suficientment pastosa, s’hi abocarà
més Cola-cao. Després, es col·locaran les fustes a la safata, i s’hi abocarà la
mescla de Cola-cao amb llet.
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Resultats:

Simulació de la lava aa.

Mateixa simulació de la lava aa, però en
diferent perspectiva.

Per la simulació de les laves aa hem obtingut una massa pastosa, la qual
presenta una superfície irregular. També s’observen unes petites bombolles a
la xocolata.
Limitacions:
Un error que pot tenir la pràctica respecte al que succeeix a la realitat és el
pendent. A la pràctica el pendent és representat per les fustes les quals són
planes i es mantenen en una mateixa posició, mentre que a la realitat el
pendent és irregular i pot tenir tot tipus d’inclinacions.
Conclusions:
En aquest cas, la xocolata simula la lava aa, que es caracteritza per ser aspra i
de superfície desigual, irregular, no llisa o amb arrugues com la lava pahoehoe.
La simulació realitzada ha representat aquest tipus de lava a la perfecció, és
més, es podria dir que ha format una colada en blocs. Encara que a la
fotografia no es pot apreciar bé, el desplaçament de la xocolata ha sigut lent,
de la mateixa manera que ho és la lava aa, més lent que el de les laves
pahoehoe, degut a la seva viscositat una mica més elevada.
Com he dit anteriorment a les observacions, s’ha pogut apreciar unes petites
bombolles, que representaven l’alliberament del gas. El gas alliberat és el que
causa que la superfície de la lava sigui tan rugosa i heterogènia.
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v.

Com es formen els piroclasts de caiguda de tipus lapil·li?

Objectius:
Entendre perquè es formen els piroclàstics per fragmentació de la lava causada
per l’alliberament sobtat dels volàtils.
Material: Paella, crispetes, oli i qualsevol estri que permeti escalfar les
crispetes.
Procediment:
La pràctica és molt fàcil de realitzar. S’abocaran les crispetes a la paella i
s’encendrà l’estri que es vulgui per escalfar-les.
Resultats:
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Els resultats obtinguts d’aquesta senzilla pràctica han demostrat que les
crispetes en arribar a un punt de temperatura concret, es transformen, és a dir,
passen de tenir la forma de llavor, que té una capa externa impermeable que
l’envolta, a forma crispeta blanca, amb la superfície oberta i en comparació
amb la llavor inicial, molt més gran. A més a més, les crispetes surten
disparades, produint un estrepitós soroll. ¿Però que té tot això a veure amb els
piroclasts?
Limitacions:
En aquesta pràctica no hi ha cap limitació, ja que simula molt bé el que passa a
la realitat.
Conclusions:
Emmanuel Virot de la universitat de École Polytechnique i Alexandre
Ponomarenko de la Universitat de Grenoble van ser els descobridors de perquè
exploten les crispetes de blat de moro.
Quan la temperatura arriba a uns 100ºC, la humitat continguda al gra comença
a transformar-se en vapor. Aquest vapor no surt a l’exterior perquè la coberta
és impermeable i ho impedeix. Quan s’arriba a una temperatura elevada, la
pressió dins del gra augmenta, causant d’aquesta manera el trencament de la
capa impermeable, de manera que el gas surt sobtadament de l’interior
produint la fragmentació de la llavor que dóna lloc a la crispeta. La formació de
les crispetes es pot relacionar amb la formació dels piroclastos de caiguda com
els lapil·li o greda. És a dir, les crispetes simularien el magma, el qual a
l’interior té retingut els volàtils, que produeixen la fragmentació de la lava que
dóna lloc als piroclasts.
També s’ha pogut observar com les crispetes surten propulsades de la paella,
tal i com passa amb els piroclasts que expulsen els volcans.

Les simulacions i pràctiques realitzades a més de ajudar-me a entendre molts
aspectes de la formació dels volcans m’han permès interpretar les
observacions que vaig fer al camp a la zona de la Garrotxa.
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TREBALL DE CAMP
Aquest apartat del treball de recerca es centra en un treball de camp sobre el
volcà Croscat, situant-lo també en relació a la resta de volcans de la Garrotxa,
que es troben a Olot o a zones properes, i també en algunes colades de lava
relacionades amb aquests volcans. El meu objectiu és descriure i interpretar
els afloraments i estructures geològiques observades, fent servir el que he
après a la part teòrica i relacionar-ho amb les pràctiques i simulacions fetes al
laboratori.
La formació dels volcans olotins té l’origen en l’inici de la formació d’una dorsal
oceànica, que va donar lloc a un rift a la zona del “Vallès-Penedès”, relacionat
amb el que s’estava formant també a altres zones d’Europa. Els volcans de la
Garrotxa es troben en una zona de horst, que té una relació directa amb l’inici
de formació d’aquesta dorsal que recorria també parts d’Alemanya i de França.
Al Miocè superior, a finals del període Terciari, es va començar a formar
aquesta estructura de tipus rift (fossa tectònica produïda per la distensió,
relacionada amb la formació de falles normals o directes) de més de 2.000 km
de llargada. El rift va provocar un ascensió del magma a través de les fractures
de les falles, com a resultat de la descompressió, que va afavorir la formació
del magma. A algunes zones aquest magma va arribar fins a la superfície i va
donar lloc nombroses estructures geològiques, començant des de la zona
d’Eiffel a Alemanya, passant per l’Auvèrnia, a França, fins arribar a Catalunya.
A algunes zones la fricció entre els blocs de falla va produir un augment de
temperatura de les aigües subterrànies i la formació d’aigües termals, com
passa a la Garriga o a Caldes de Montbui.
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Mapa del rift europeu

Mapa del rift del Vallès-Penedès,
amb la zona volcànica de la
Garrotxa.

El que ens vol expressar aquest dibuix és com es va formar la depressió del Vallès-Penedès.
Com es pot veure als extrems, hi ha dues camionetes, les quals simbolitzarien forces de
distensió, provocant que hi hagi una separació del terreny (formació d’un graben). Això, tindria
com a resultat la formació d’una depressió, una fossa tectònica, la qual estaria limitada per
dues serralades, en aquest cas la Serralada Litoral i la Pre-litoral.

La zona volcànica de la Garrotxa és el millor exponent de paisatge volcànic de
la península. S’hi han identificat un total de trenta-vuit volcans els quals estan
datats en el període quaternari. Es van formar a partir d’una única erupció, així
doncs, podem dir que tots ells són volcans monogenètics. Tanmateix, es poden
reconèixer diferents fases d’activitat al llarg de l’erupció de molts d’ells. Les
fases que han sigut reconegudes, a partir del material i els dipòsits trobats, són
principalment de tipus efusiu, estrombolià i freatomagmàtic.
El volcà Croscat

Situació: El Croscat està situat justament
al nord del volcà Santa Margarida. A prop
de la zona també s’hi pot trobar el Puig de
la Costa i el Puig de Martinyà. Davant del
cràter, es troba la Fageda d’en Jordà,
situada sobre una colada de lava del
Croscat, amb una longitud de més de 6km.
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Mapa aeri obtingut a la pàgina web Instamaps de la zona del volcà Croscat.

Morfologia:
Actualment, el volcà presenta una base de 950 metres de diàmetre, amb un
con volcànic, de tipus con d’escòries, de 160m d’alçada. El cràter, que es
caracteritza per tenir una forma de ferradura, té una llargària de 600m i una
amplada de 350m aproximadament.
El volcà Croscat és famós bàsicament per la seva gredera, que va ser
explotada durant 25 anys fins l’any 1982, quan la zona va ser declarada Parc
Natural i va ser prohibida la seva explotació.

Mapa de la zona del Croscat i de la
Fageda d’en Jordà.
Imatge extreta del llibre: Els volcans
olotins i els seus paisatges.

Mapa topogràfic del volcà Croscat.
Imatge de la pàgina web Instamaps.

Gènesi:
El Croscat es va formar a partir d’una fractura, com he dit anteriorment,
causada per un contacte divergent. La fractura va expulsar fragments de lava
d’uns gairebé 50 centímetres d’amplada a prop de la fissura, llavors els
fragments de lava es van refredar i es van enganxar uns als altres, com a
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resultat d’un procés d’expulsió de lava conegut com a font de lava, que vaig
simular amb la Coca-Cola i els Mentos. Aquest procés dóna lloc a la formació
d’un con d’esquitxada (“spatter cone” en anglès), l’edifici que es forma després
del refredament dels materials expulsats per la font de lava.

Com es pot veure a la imatge, aquestes roques
que estan incrustades entre elles són les que
es va expulsar per la fractura i van formar el
“spatter cone”.
Foto: font pròpia.

Un cop es va formar el con del volcà, s’hi va produir una erupció de dinamisme
estrombolià. Els piroclasts llençats durant l’erupció van anar-se acumulant fins
arribar a formar un con volcànic amb elevat pendent (la pràctica de les
crispetes pot ajudar a entendre la formació dels piroclastos de tipus lapil·li).
Quan la fase eruptiva va tenir menys intensitat, la sortida de gasos va provocar
l’expulsió de bombes volcàniques, que no són més que piroclasts de mida gran.

En aquesta imatge, es pot veure com el
material piroclàstic és acumulat i forma un
elevat pendent.

En canvi, aquesta altra imatge mostra
una de les moltes bombes
volcàniques que hi ha a la gredera.

L’última fase va ser la més explosiva de totes: s’hi va produir una erupció
freatomagmàtica (aquest tipus d’erupció vaig simular-la en la pràctica:
representació d’una erupció efusiva, explosiva i freatomagmàtica). L’erupció és
va originar quan el magma que ascendia va entrar en contacte amb les aigües
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d’un aqüífer (zona subterrània de roques poroses o permeables que retenen
aigua).
El contacte de l’aigua amb el magma va ocasionar el canvi d’estat de l’aigua
(de líquid a vapor), fent que la pressió augmentés. La erupció, que es va
esdevenir a causa de l’elevada pressió, va ser molt explosiva i va provocar el
trencament del cràter del volcà, deixant-t’ho en forma de ferradura.
A més a més, es va formar una gran colada de lava basàltica que es va anar
desplaçant lentament a causa de la seva viscositat. Un cop la colada es va
refredar, sobre d’ella es va generar una gran biodiversitat de vegetació, gràcies
a l’alt contingut de silici i de cations (sals minerals) i al clima de la Garrotxa.
Actualment la zona on hi ha aquesta colada és coneguda com la Fageda d’en
Jordà, ja que els faigs són els arbres dominants.
Columna estratigràfica:
Gràcies a les grederes del volcà Croscat, he pogut realitzar una columna
estratigràfica. Una columna estratigràfica és una representació litogràfica d’un
aflorament sedimentari o volcànic. Bàsicament, aquesta columna consta d’un
eix vertical el qual representa l’alçada de l’aflorament, i un eix horitzontal que
expressa la mida del gra. És important destacar que de vegades no et pots
refiar del color del material piroclàstic, ja que aquest ha pogut ser oxidat, i
passar d’un color negre (color inicial un cop la lava s’ha refredat) a un color
vermell-ocre.
LLEGENDA:
F.3: aquesta part de l’aflorament presenta un
material piroclàstic amb un gra molt fi, degut a
la gran energia que es va originar en l’erupció
freatomagmàtica. A més, s’hi observa que el
material té matriu, és a dir, que és compacte.
F.2: el dipòsit més extens consta de piroclasts
de caiguda, tant lapil·li com bombes. En
comparació amb la F.3, el material no té
matriu, provocant que sigui fàcil la seva
disgregació si és alterat.
F.1: l’aflorament presenta un dipòsit que conté
material
d’una
mida
d’uns
30
cm
aproximadament, en forma d’escòria. Degut a
la seva posició, es pot deduir que va ser l’inici
de la primera fase del Croscat, la qual va tenir
poca intensitat.
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De la colada del Croscat a la fageda d’en Jordà
Posteriorment a l’erupció freatomagmàtica del volcà Croscat es va formar una
colada de lava basàltica sobre la que es troba actualment la fageda, situada a
una altitud de 550 metres.
A la colada hi ha un seguit de formacions anomenades tossols, que són el
resultat que es produeix quan una colada de lava arriba a un aiguamoll. En
entrar en contacte la lava amb l’aigua, augmenta la temperatura i l’aigua
s’evapora i el vapor puja. Com a conseqüència, les bombolles de gas deformen
la colada, la qual ja estava pràcticament endurida i en trencar la seva
superfície es forma una agrupació irregular de fragments de lava, amb forma de
petita muntanya, en un procés de resultat similar, tot i que l’origen és diferent, a
la formació de les laves aa, que vaig simular amb xocolata a la pràctica:
Representació de la lava aa.

Tossol de la fageda d’en Jordà.

Esquema gràfic de la formació del tossols.

Imatge de la fageda d’en Jordà quan hi vaig anar amb l’escola de Lliça de Vall, l’any 2012. A la
part senyalitzada, es troba un tossol.
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Sant Joan les Fonts

Situació: l’espectacular paratge de Sant Joan les Fonts es troba a la Canya,
just al costat d’una meravellosa església del segle XIX, construïda a partir de
roques volcàniques, i del riu Fluvià.

Imatge àrea presa de la pàgina web Instamaps.

Morfologia:
Com a conseqüència de l’erosió del riu Fluvià, s’ha pogut observar que l’àrea
consta de tres colades de lava, cada una de les quals va ser originada en una
època i per un volcà diferent. A més a més, la tercera colada de lava va crear el
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mirador del Boscarró, permetent així una vista del nucli urbà i del que abans
era una fàbrica de paper.
Les colades presenten tot tipus de formes: principalment prismes, lloses i
blísters, aspectes dels que parlaré més endavant.

Gènesi:
La primera colada que es va originar va provenir del volcà del Batet de la Serra
i es va formar farà uns 700.000 anys. La colada va seguir l’antiga llera del riu
Fluvià omplint-ne part de la seva conca. Degut a l’activitat erosiva del riu, un
estrat de sediments es va formar a sobre de la colada de lava.

Avui en dia, a la colada s’hi observen prismes hexagonals i altres primes de
disjunció columnar, que es van formar per retracció durant el refredament de la
lava. A la pràctica de l’ascens del magma (Com puja el magma?), de vegades
es formen aquestes estructures geomètriques a la superfície de cera que es
posa a la part inferior a mida que es refreda. Com s’ha comentat, en una
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ocasió, tot el bloc de cera va pujar de cop i a la superfície presentava prismes
hexagonals.
Encara que es desconeix la procedència de la segona colada, es sap que es va
formar fa 150.000 anys i va ocupar de nou la llera del riu. Temps després, un
cop la colada ja s’havia refredat, una capa de sediments (com llims, sorres i
còdols), aportada pel riu Fluvià, s’hi va superposar fins formar una terrassa
fluvial. El que més caracteritza aquesta colada és l’existència de blísters.

Els blísters es formen per l’excés de lava, que provoca la
deformació de l’escorça ja solidificada del sostre. Es caracteritzen
per tenir una forma un tant abonyegada.

Però una tercera colada originada pel volcà de la Garrinada va arrasar la zona
farà uns 130.000 anys fins arribar on es troba actualment el poble de San Joan
les Fonts. A la imatge següent es pot veure l’estructura de la tercera colada i
les disjuncions lenticulars.

Una disjunció lenticular és un tipus d’estructura interna que pot
presentar la lava, que es forma quan el corrent de lava està en
moviment i els volàtils es col·loquen de forma paral·lela a la
colada. Un cop la colada es refreda, es formen estructures
horitzontals, en les quals les bombolles queden retingudes al
centre.
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El Boscarró:
L’aflorament del Boscarró m’ha permès distingir els diferents tipus d’hàbits de
refredament que pot presentar una colada deguts a la retracció (la pèrdua de
volum) que pateix la lava un cop passa de líquid a sòlid. La retracció va ser un
fenomen que va ser observat, a part de la pràctica esmentada anteriorment, en
la pràctica: Com influeix la pressió litostàtica en el punt de fusió de les roques?,
que ens va permetre concloure que l’oli un cop s’ha solidificat disminueix el seu
volum, fet que també és va fer palès a la pràctica Com es formen les
intrusions?, en què vam observar com anava disminuint el volum de la cera a
mida que es refredava. Aquesta disminució de volum de vegades dóna lloc a
tensions que produeixen la formació d’estructures de retracció, com els prismes
per exemple.
Tipus d’hàbits:

A diferència de l’hàbit lenticular, el qual es forma quan la lava està en moviment, el
columnar és format quan la lava es refreda en un estat de repòs, formant així una matriu
de columnes regulars.
(Foto presa l’estiu del 2017 per Meritxell Ricart)

Castellfollit de la Roca

Situació: El poble de Castellfollit de la Roca és conegut per estar situat damunt
d’una superposició de dues colades de laves. Just al voltant s’hi troben el riu
Fluvià i la riera del Turonell.
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Morfologia:
L’aflorament té una alçada màxima de 50 metres i una llargada d’1 km. La base
està constituïda per capes de gresos i margues del període Eocè. Per sobre
d’aquestes hi trobem graves formades per còdols de calcàries i gresos.
Per damunt d’aquest material, trobem basalt, amb una potència d’uns 40
metres, en el qual s’hi observa un nivell d’entre uns 0,2 i 1,5 metres d’argiles i
piroclasts, el qual divideix l’aflorament en dues parts.

Gènesis:
La primera gran emissió de lava basàltica fluida va ser originada pel volcà Batet
fa uns 217.000 anys. La colada va fluir seguint l’antiga vall del riu Fluvià fins
arribar on avui es troba Sant Jaume de Llierca.
El segon corrent de lava va provenir de la vall del Turonell des dels volcans del
Begudà, recobrint la primera colada i ampliant-la d’aquesta manera en uns 30m
de gruix.

Imatge presa de l’extrem de Castellfollit de la
Roca.

Imatge que mostra les disjuncions columnars
que es van formar en la segona colada.
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Entre colada i colada es poden observar sediments, que van formar un dipòsit
que les separa clarament.
L’ obstrucció dels cursos del Fluvià i del Turonell va ser superada quan les
aigües van començar una acció erosiva en les colades i els dipòsits
sedimentaris.
Algunes parts de l’aflorament es relacionen també amb les pràctiques en què
es van mostrar els canvis de volum associats a la solidificació de la lava, que
donen lloc de vegades a prismes de disjunció columnar, sovint hexagonals.
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CONCLUSIONS:
Ara que he acabat aquest treball, m’he adonat que encara que la pregunta que
em plantejava és bastant fàcil de respondre, la seva argumentació és realment
complexa i extensa. Els volcans són estructures geològiques diverses, són
diferents els uns dels altres, perquè la composició química i la temperatura del
seu magma i la seva lava, així com el lloc on es formen, poden ser molt
variables.
A part de concloure que no tots els volcans són iguals, he pogut entendre que
relacionar el dinamisme volcànic amb l’estructura dels edificis és en molts
casos erroni, ja que un volcà pot tenir una estructura similar a la d’un altre, però
tots dos poden presentar diversos tipus de fases eruptives amb dinamismes
diferents i un mateix volcà pot presentar diversos tipus de dinamisme al llarg de
la seva activitat.
Tot i que és cert que hi ha volcans que tenen moltes semblances, tornant al fet
que cada volcà té una història única he pogut constatar que això és degut a la
gran quantitat de variables que intervenen en la formació d’un volcà, que
determinen que al món hi hagi una gran diversitat de fenòmens volcànics.
Amb el treball he aprofundit en l’estudi dels diferents tipus d’edifici volcànic,
però sobretot de les variables que determinen que un volcà tingui erupcions
efusives i/o explosives, tant a nivell teòric com amb un conjunt de simulacions i
pràctiques de laboratori. També he realitzat simulacions per exemplificar com
es forma i com solidifica el magma, tipus diferents de laves, la formació de fonts
de lava o de geodes.
Amb el treball, molts dels dubtes que vaig tenir quan era petita sobre els
volcans han estat resolts, però malgrat això, cal recalcar el fet que si no hagués
sigut per les pràctiques, m’hagués arribat a ser molt difícil entendre aquests
conceptes. És per aquesta raó que animo a tots aquells docents que
imparteixen una assignatura de la branca de les Ciències Experimentals, com
Biologia o Ciències de la Terra i Medi Ambient, a realitzar pràctiques al
laboratori per ajudar als seus alumnes en l’aprenentatge de conceptes difícils
de comprendre. Aquest treball podria ser una bona guia per a realitzar algunes
pràctiques sobre els volcans.
Quan vaig anar al volcà Croscat amb la vulcanòloga Adelina Geyer i Roser
Nebot, una de les meves professores del treball de recerca, vaig poder acabar
d’entendre la formació del volcà, i també em va ajudar molt el fet d’haver pel
meu compte a La Fageda d’en Jordà, Sant Joan les Font o Castellfollit de la
Roca on vaig ser capaç de reconèixer tot allò que havia estudiar.
És per això que també vull destacar la importància de les sortides de camp, en
aquest cas en l’estudi de la Geologia.
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A partir de les observacions fetes al camp he pogut interpretar els fenòmens
que s’hi van produir i relacionar-los amb les pràctiques i simulacions. Així, amb
la base teòrica i la comprensió dels fenòmens que m’han donat les pràctiques
he pogut reconstruir una petita part de la història geològica dels volcans de la
Garrotxa.
Encara que sé que es bastant difícil de realitzar, un objectiu que ha nascut
durant el meu treball de recerca és veure un volcà en plena erupció, ja que
veure tal espectacle seria meravellós i increïblement inaudit.
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