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POKUSY

Pokusy s bublinkami
Téma: Hlavní geologické procesy, Přírodní rizika

Jak bubliny v sopečném magmatu ovlivňují erupci vulkánu?

voda

 Nalijte do jedné nádoby s průhlednými stěnami viskózní kapalinu, 
jako třeba med nebo sirup, a do druhé nějakou slabě zbarvenou 
limonádu nebo obarvenou vodu. Postavte je vedle sebe na stůl. 

 Požádejte žáky, aby brčkem foukali do nádoby s limonádou 
a pak do druhé nádoby s viskózní kapalinou. Když se nic nebude dít, 
vyzvěte žáky, aby zafoukali silněji, do chvíle, kdy dojde k „erupci“.

 Někteří žáci si možná pletou význam slov magma a láva. 
Magma je tekutá nebo částečně tekutá hmota pod zemským 
povrchem. Jakmile se na povrch vylije, stane se z něho láva. 
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 Pak se zeptejte:
1  Čím se erupce od sebe lišily?
2  Čím se lišily bubliny?
3  Co bylo příčinou těchto rozdílů?
4  Některé sopky produkují pohyblivé, méně 
viskózní magma (jako je limonáda), jiné 
viskóznější, méně pohyblivé magma, srovnatelné 
s naším medem či sirupem. Jak budou vypadat 
erupce těchto dvou sopek?
5  Co byste si vybrali? Dívat se na erupci 
s pohyblivým rychle tekoucím magmatem 
(odpovídajícím naší pokusné limonádě), nebo 
s pomalým viskózním magmatem (jako s medem 
nebo sirupem)?
Odpovědi najdete na další stránce.
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POMŮCKY
Pro každou skupinu:

 dvě – nejlépe plastové – průhledné nádoby 
 dvě brčka 
 dostatečné množství limonády nebo obarvené vody 
a viskózní kapaliny, třeba medu nebo sirupu

 plastové podložky nebo ubrus 
 utěrky a dostatečné množství teplé vody 

Upozornění: Bubliny medu nebo sirupu mohou 
potřísnit šaty nebo obličej. Není to nebezpečné, 
ale raději je hned omyjte.VÝUKOVÝ ZÁMĚR

Žáci dovedou:
 popsat rozdílnou viskozitu podobných kapalin 
a zdůvodnit různé pocity při foukání bublinek 
do viskózní a málo viskózní kapaliny;

 popsat vztah mezi rozdílnou viskozitou magmatu 
a druhy vulkanické erupce.

11–18 let, 10 minut

VĚK  A ČAS 

SOUVISLOSTI
1  Do limonády se bublinky foukaly snadno, ale brzy 
se vytratily. Do viskózní kapaliny se foukaly obtížněji, 
ale rostly v ní a někdy i vytlačily kapalinu z nádoby.
2  V limonádě byly bublinky menší a brzy se ztratily. 
Naopak ve viskózní kapalině byly větší, dlouho vydržely, 
některé dokonce praskly a kapalina vyšplíchla ven.
3  Limonáda nebyla tak viskózní, proto byla 
pohyblivější než hustší viskózní kapalina.
4  Většina erupcí je způsobena tím, že z magmatu uniká 
rozpuštěný plyn. K tomu dojde, sníží-li se okolní tlak. Stane 
se, že temeno sopky odletí jako uzávěr z láhve napěněné 
limonády a láva podobně jako nápoj vypění na povrch. 
Když viskózní magma krystalizuje, může v sobě udržet více 
plynů, které se pak náhle uvolní. K jakému druhu erupce 
dojde, závisí na viskozitě magmatu.

 Pohyblivé, málo viskózní magma vypustí plyny rychle, 
jako v  pokusu s limonádou, a láva se dostane snadno 
na povrch. Řídká láva se může pohybovat daleko jako 
lávový proud a vytvoří desku nebo i plochý kužel. 
Někdy v hornině zůstanou po bublinách plynu díry, 
odborně zvané vezikuly.

 Viskózní husté magma exploduje daleko silněji – 
dlouho zadržovaný plyn najednou unikne a roztrhá 
magma i okolní horninu na úlomky, písek a prach. Tak 
vzniká vulkanický tuf, který pokrývá krajinu a pohřbívá 
celá města (jako Pompeje). Hustá láva teče pomalu 
a daleko se nedostane, utuhne jako vyvýšeniny se 
strmějšími svahy. V chladnoucí lávě jsou uvězněny 
bublinky plynu a po utuhnutí vznikne lehká pórovitá 
hornina, třeba pemza. Viskozita kapalin se měří 
v jednotkách „poise“, škála je logaritmická.
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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SOUVISLOSTI SHRNUTÍ

 Čedičové lávy bohaté železem a chudé křemíkem jsou 
původně magmatem o nízké viskozitě, zatímco ryolitové 
lávy chudé železem a bohaté křemíkem mají nejvyšší 
viskozitu.

5  Erupce řídkého magmatu jsou poměrně bezpečné 
a vytékající i vylétavající lávu lze bez většího rizika 
pozorovat z dálky. Erupce hustého magmatu jsou 
nebezpečnější, mívají mnoho obětí a působí velké 
škody. Ale!  Ryolitové a andezitové lávy zbavené plynů 
se mohou pohybovat klidně a vytvoří lávové dómy 
a utuhlé proudy; čedičové lávy na styku s vodou mohou 
silně explodovat.

 Některé kapaliny jsou pohyblivější a méně viskózní 
než jiné. To platí i pro magma.

 Bubliny plynu se snáze tvoří v málo viskózních 
kapalinách, ale rychleji zaniknou.

 Čedičové magma o nízké viskozitě (bohaté železem, 
chudé  oxidem křemičitým) uvolňuje plyny snadno 
a rychle a jeho výrony jsou bezpečné. Tvoří ploché 
vulkanické kužely a  proudy. 

 Viskóznější ryolitová a andezitová magmata, 
chudá železem a bohatá oxidem křemičitým, jsou 
explozivnější, a proto nebezpečnější. Lávy tvoří 
strmé kužely i napěněné pemzové kupy. 

Prostředí seřazená podle zvyšující se viskozity 
(upraveno podle Univerzity Britské Kolumbie).

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY
Použijte ELI aktivitu See how they run, která zkoumá vliv teploty, obsahu pevných látek a vody na viskozitu (rychlost proudění) melasy  s ohledem na pohyb magmatu. Můžete 
použít tmavě zbarvené kapaliny, jako sirupy či kolu, a tak napodobit tmavá magmata čedičového charakteru. Bude to názornější než světlé kapaliny, podobné kyselým lávám 
bohatým na oxid křemičitý. 
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