Geologiska
Kretslopp
D

et finns många spännande kretslopp som ger planeten jorden dess egenskaper. En del
kretslopp går riktigt snabbt medan andra går väldigt långsamt. Ett mycket långsamt
kretslopp är det geologiska kretsloppet som vi tittar närmare på idag för att uppmärksamma
Geologins dag!

Gör din egen vulkan
Ditt vulkanutbrott beror på att citronsyra och bikarbonat som reagerar
med varandra orsakar gasutveckling av koldioxid (CO2). Det gör att
det börjar bubbla och blandningen får en större volym. Den bubblande
blandningen rinner nedför sidorna på vulkanen och påminner om
magma fast i helt ofarlig form.
I ett riktigt vulkanutbrott tränger het magma (smälta
bergarter) från jordens inre upp genom jordskorpan.
Magman stelnar till lava när den svalnar i kontakt
med luft och/eller vatten. En bergart som utsätts
för hög temperatur och högt tryck inuti

Visste du att:

Jorden är en levande planet. Det pågår en ständig omvandling
både på jordens yta och under den. Gamla bergarter eroderas
(bryts ner) eller omvandlas och nya bergarter bildas. Men det
händer så långsamt så att vi oftast inte kan uppfatta det med
ögat. Bergarterna utsätts för hög temperatur och högt tryck,
för vind och vatten och vittras sönder till små partiklar. I de här
processerna sker både nedbrytning och nybildning. Det är det
geologiska kretsloppet.

Gör egna fossil
Fossilisering går mycket långsamt och det är vanligast
att de vi ser har varit riktigt hårda material som skal
eller tänder. Fossilstudier har stor betydelse för
en paleontologs arbete. De finns många olika
typer av fossil:
- föremålet kan vara fullständigt
upplöst, men har lämnat avtryck i det
mineraliserade sedimentet.
- föremålet har lösts upp helt och
hållet, men hålrummet har fyllts
med material som senare har
mineraliserats.
- I ett spårfossil hittas endast
spår efter den organism som har
orsakat fossilet, det är inte själva
organismen som vi kan se.
- föremålet är fullständigt bevarat,
inbäddat i det mineraliserade
sedimentet (men dessa räknas inte
som riktiga fossil).

jorden, omvandlas till en metamorf bergart.

Konsolidering: innebär att jordmassor
kan minska i volym pga att
vatteninnehållet trycks undan.

Sedimentära bergarter: det

vanligaste är att de bildas genom
att små och stora mineralrika delar
som samlats i lager utsätts för så
högt tryck att de omvandlas till ett
hårdare tillstånd, dvs blir till sten.

Metamorfos: sker när bergarter

påverkas av andra faktorer än de som
rådde vid bildningen. Det är mest hög
temperatur och högt tryck som kan
medverka till att bergarter omvandlas
så mycket att de får nya egenskaper
genom metamorfos. Största delen av vår
Skandinaviska berggrund är metamorf.

Metamorfa bergarter: har omvandlats från en tidigare

bergart (se metamorfos), exempel gnejs och marmor.

Kristallisering: i en magma som svalnar kommer olika joner att

struktureras i kristaller i fast form. Vilka egenskaper kristallerna får beror
på tryck, temperatur och de mineraler de innehåller.

Magmabergarter: bildas genom att magma stelnar i eller ovanför
jordskorpan.

Vittring: när bergarter bryts ned till mindre partiklar, t ex sand, sten, grus
eller lera. Kan ske både mekaniskt och kemiskt.

Avlagringar: när flera lager av material samlats ovanpå varandra.

Bilda egna kristaller
När saltlösningen får stå orörd, avdunstar vattnet och
saltjonerna som är elektriskt laddade (några med plusladdning,
andra med minusladdning) närmar sig varandra och kristallen börjar
växa. När saltkristallerna successivt ökar i storlek växer de i ett bestämt
mönster.

Kylsprängning
I de ojämna strukturerna och håligheterna i stenarna kan vatten tränga in. När
vattnet därinne fryser till is ökar dess volym och trycket på stenarnas hålrum
(stora och små) orsakar skador på materialet. För varje gång nedfrysning sker blir
materialet mer och mer påverkat och till slut går det i bitar. Kylsprängning är så
kraftfullt att det kan påverka stora berg.

Nästa gång handlar det om astronomi

