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Nanokryształy powodują nagłe erupcje
wulkanów
Zwiększające lepkość magmy, widoczne tyko pod mikroskopem nanokryształy są przyczyną
potężnych eksplozywnych erupcji wulkanicznych – informuje pismo „Science Advances”.

Odkrycia dokonał niemiecko-brytyjski zespół badawczy kierowany przez dr Danilo Di Genova
z Bawarskiego Instytutu Geochemii Doświadczalnej i Geofizyki (BGI) na Uniwersytecie w Bayreuth.
Jak wykazali naukowcy, nanokryształy mające rozmiary dziesięć razy mniejsze od ludzkiego włosa
zwiększają lepkość podziemnej magmy. W wyniku tego dochodzi do nagromadzenia się gazów,
a stale narastające ciśnienie w końcu uwalnia się w gwałtownych erupcjach.
"Co dokładnie powoduje nagłą i gwałtowną erupcję pozornie spokojnych wulkanów, zawsze
pozostawało tajemnicą w badaniach geologicznych. Badania nanonaukowe pozwoliły nam teraz
znaleźć wyjaśnienie. Drobne kryształki zawierające głównie żelazo, krzem i glin są pierwszym
ogniwem w łańcuchu przyczyn i skutków, który może zakończyć się katastrofą dla ludzi
mieszkających w pobliżu wulkanu. Najpotężniejszą erupcją wulkaniczną w historii ludzkości był
wybuch wulkanu Tambora w Indonezji w roku 1815” - mówi dr Danilo Di Genova. W ramach
niedawno opublikowanych badań ściśle współpracował z naukowcami z uniwersytetu w Bristolu,
Clausthal University of Technology i dwóch europejskich ośrodków promieniowania
synchrotronowego.
Ze względu na średnicę kilku nanometrów kryształy są również znane jako nanolit. Przy pomocy
metod spektroskopowych i mikroskopii elektronowej naukowcy wykryli niewidoczne dla oka ślady
tych cząstek w popiołach aktywnych wulkanów. W laboratorium BGI byli następnie w stanie zbadać
te kryształy i na koniec zademonstrować, jak wpływają one na właściwości magmy wulkanicznej.
Badania koncentrowały się na schłodzeniu magmy o niskiej zawartości krzemionki (tlenku krzemu),
która po erupcji wulkanu tworzy na powierzchni ziemi bazalt.
Magma o niskiej zawartości krzemionki jest znana ze swojej niskiej lepkości: tworzy rzadką lawę,
która przepływa szybko i łatwo. Sytuacja jest jednak inna, jeśli zawiera dużą liczbę nanolitów. To
sprawia, że magma jest lepka - i znacznie mniej przepuszczalna dla gazów unoszących się z wnętrza
Ziemi. Zamiast nieustannie uciekać ze stożka wulkanicznego, gazy w głębi wulkanu zostają
uwięzione w gorącej magmie. W rezultacie magma jest poddawana rosnącemu ciśnieniu, aż w końcu
zostaje wybuchowo wyrzucona z wulkanu.
"Stałe smugi dymu nad stożkiem wulkanicznym niekoniecznie muszą być interpretowane jako znak
zbliżającej się niebezpiecznej erupcji. Z drugiej strony, bezczynność pozornie spokojnych wulkanów
może być myląca. Analizy skał, źródła pisane i archeologiczne sugerują na przykład: że ludzie
w okolicach Wezuwiusza byli zaskoczeni niezwykle gwałtowną erupcją wulkanu w 79 roku n.e.
Skutkiem tego były liczne ofiary śmiertelne i poważne uszkodzenia budynków” - mówi Di Genova.
W swoich dalszych badaniach naukowiec z Bayreuth ma nadzieję wykorzystać urządzenia
wysokociśnieniowe i symulację komputerową do modelowania procesów geochemicznych, które
prowadzą do tak niespodziewanych gwałtownych erupcji. Celem jest lepsze zrozumienie tych
procesów, a tym samym zmniejszenie zagrożeń dla ludności w pobliżu wulkanów.
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.
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Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.

26-11-2020

Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.
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Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.
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Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
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