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Abstract  
 
The Impact of Volatiles on Submarine Eruptions 
Laith Khadhem 
 
The Cape Verde archipelago is located 2000 km east of the Atlantic oceanic ridge 
and 500 km west of the western part of Africa. The plateau of the archipelago rises 
on average 2 km above the seafloor, which makes it one of the highest oceanic 
plateaus on Earth. Cape Verde originates from hotspot formation, a geological 
phenomenon which takes place beyond the tectonic plate boundaries where 
magma rises to the surface. In this thesis, volcanic material taken from the Charles         
Darwin volcanic field at a depth of more than 3000 meter and made up by four 
basaltic rocks and one agglomerate will be investigated. 
    The agglomerate and vesicles in the rock shows that explosive volcanism 
occurs in high water depths, which is generally not common. Therefore, the 
material will be investigated to find out how explosive volcanism can occur at high 
water depths. 
    The investigation will be based on quantifying the number of vesicles to able to 
calculate their area and analyze the magmatic water content in clinopyroxene 
crystals taken from the agglomerate by FTIR spectroscopy. Water is a volatile 
substance in the composition of magma and has a huge effect on its behavior at 
eruption. 
    The results of quantification show that the area taken by vesicles varies from 7-
54 % which shows that magmatic products with high number of vesicles are 
common. The FTIR analysis shows that the magmatic water content can be high 
enough to cause an oversaturated magma system, which creates explosive 
eruptions. This statement is based on only one clinopyroxene crystal that had a 
magmatic water content of 3,87 ± 0,77 %. Other possible reasons for explosive 
eruptions at high water depth are the CO2 content in the magma and the size of 
volcanic vent.  
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Sammanfattning 
 
Volatilernas påverkan på marina vulkanutbrott 
Laith Khadhem 
 
Kap Verde är en arkipelag, situerad cirka 2000 km öster om den mittatlantiska 
spridningsryggen och 500 km väster om det afrikanska fastlandet. Arkipelagens 
platå har en genomsnittlig höjd på 2 km, vilket gör den till en av världens högsta 
oceaniska platåer. Arkipelagen har uppkommit av hetfläcksbildning, ett geologiskt 
fenomen baserad på att magma erupteras till ytan där jordskorpan är förtunnad 
och inte har någon anknytning till de tektoniska plattgränserna. 
    Det som undersöks i detta kandidatarbete är vulkaniskt material, taget från den 
vulkaniska undervattensön Charles Darwin vulkanfält som ligger i den västra del 
Kap Verdes norra ö-grupp på över 3000 meterdjup.  
 Materialet består av ett agglomerat och fyra stenstuffer av basaltisk komposition. 
Agglomeratet tyder på att explosiva vulkanutbrott förekommer, vilket även 
bekräftas av stenstufferna som har rikligt förekomst av luftbubblor. Explosiva 
vulkanutbrott är generellt inte förekomliga vid höga vattendjup, därav undersöks 
materialet för att kunna reda ut orsakerna som ger upphov till förekomsten av 
explosiva vulkanutbrott.  
    Undersökningen baseras på att kvantifiera luftbubblor hos stenstufferna för att 
kunna räkna ut arean som upptas och analysera vattenhalten i 
klinopyroxenkristaller i agglomeratet med hjälp av FTIR spektroskopi. Vatten tillhör 
de flyktiga beståndsdelar i magmas sammansättning som kallas för volatiler och 
utgör en viktig parameter för magmans uppträdande vid eruption.  
    Resultatet kvantifiering av luftbubblor visar att arean som upptas av luftbubblor 
varierar mellan 7–54 % av stenstufferna total area, vilket understryker att 
magmatiska produkter med hög andel luftbubblor är förkomliga. FTIR analysen 
visar att det finns tillräckliga höga vattenhalter för ett övermättat magmasystem 
som ger upphov till vulkanutbrott med explosiva förlopp, baserat på vattenhalten 
3,87 ± 0,77 % av en klinopyroxenkristall. Andra möjliga orsaker till uppkomsten av 
magmatiska produkter med hög andel luftbubblor är koldioxidhalten i magman och 
storleken på vulkanrören.  
 
Nyckelord: Kap Verde, högt vattendjup, vulkanutbrott, magma, volatiler, 
luftbubblor, klinopyroxen, vattenhalt 
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Inledning  
Vulkanism är det geologiska fenomenet som utgör grunden för bildning av ny litosfär, 
i hav såväl som på land. Det äger rum vid olika geologiska miljöer såsom spridnings- 
och subduktionszoner samt hetfläcksområden. Vid ett vulkanutbrott tränger magma 
upp till jordens yta. Magma definieras som en smält bergmassa med inblandning av 
gaser, vatten och andra kemiska komponenter. Sammansättningen på magman 
varierar och detta beror på en rad sammanhängande faktorer såsom 
ursprungsbergarterna i den smälta bergmassa och kontaminationen som uppstår när 
magman kommer i kontakt med den befintliga jordskorpan under uppstigningsfasen. 
Vatten är en viktig komponent som präglas magmans uppträdande (Carey, 2005). 
    Tillsammans med koldioxid och andra gasformiga kemiska föreningar utgör vatten 
volatiler som är flyktiga beståndsdelar i magmans komposition. Eftersom magman 
utsätts för tryckminskning under uppstigningsfasen, så varierar mängden volatiler i 
flyktigt tillstånd i magman då lösligheten är beroende av trycket. Lösligheten minskar i 
samband med att trycket minskar, vilket innebär att magman inte kan förmå att 
behålla en viss koncentration volatiler i flyktigt tillstånd under uppstigningsfasen. Det 
resulterar i att volatilerna övergår till gasform och expanderar vid ett allt lägre tryck. 
Gasexpansionen ger upphov till att luftbubblor bildas i magma (Parfitt & Wilson, 
2008).  
    Luftbubblor är en karakteristisk textur för magmatiska produkter som producerats 
av vulkanutbrott med explosivt förlopp. Storleken och formen på luftbubblor varierar 
och beror på en rad faktorer såsom ytspänning och tryckförhållanden i en 
magmakammare. I den här uppsatsen undersöks fyra basaltiska stenstuffer samt ett 
agglomerat från Kap Verde regionen, stenstufferna är tagna från ett djup på över 
3000 meterdjup i havet. Undersökning genomförs med avseende på b.la. 
kvantifiering av luftbubblor och beräkning av vattenhalten i klinopyroxenkristaller från 
agglomeratet. Den intressanta aspekten är att vulkanutbrott med explosivt förlopp 
inte är förekomliga vid höga vattendjup eftersom det rådande trycket från havsvattnet 
förhindrar ångexpansionen som ger upphov till explosiva vulkanutbrott (Parfitt & 
Wilson, 2008). 
    Trots detta, visar det sig att stenstufferna har en hög andel luftbubblor. Härmed 
kommer anledningen till förekomsten av magmatiska produkter med hög andel 
luftbubblor kommer att undersökas (Parfitt & Wilson, 2008). 

Bakgrund 
Det här avsnittet går igenom en omfattande teoridel som berör vulkanism, magma 
och dess uppträdande som är beroende av flera sammanhängande parametrar, vad 
luftbubblor är och hur dessa bildas och formas. Det tar även upp de förekomliga 
vulkanutbrotten. Slutligen avslutas stycket med en områdesbeskrivning av Kap 
Verde, dess geologi och platsen där materialet är hämtat från.   
 
Vulkanism 
Vulkanism är det geologiska fenomenen som utgör grunden för bildning av ny litosfär, 
i hav såväl som på land. Den uppträder i att smält bergmassa uppkommer till ytan 
och har en varierande kemisk komposition som bestäms av omständigheterna i 
omgivningen. Vulkanismen äger rum både vid spridnings- och subduktionszoner 
samt även i andra geologiska miljöer bortom de nämnda zonerna. Vid en 
subduktionszon möts två plattor där den oceaniska plattan sjunker ner till den övre 
manteln på grund en högre densitet. Vid ökad djup, ökar temperaturen på grund av 
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den geotermala gradienten och ger upphov till att oceanplattan börjar smälta 
samtidigt som inneslutet vatten frigörs och sänker smälttemperaturen för den 
omgivande jordskorpa, vilket orsakar en partiell uppsmältning (Encyclopedia 
Britannica, 2011). 
    Detta bildar magmor med en mindre basaltisk sammansättning samt en större 
mängd vattenånga, vilket resulterar i explosiva utbrott med stora mängder av 
vulkanisk aska. En annan typ av vulkanism äger rum vid de mittatlantiska 
oceanryggarna där de befintliga plattorna rör sig ifrån varandra och frigör utrymme för 
den uppåtgående magman med en mafisk till ultramafisk komposition. Denna typ 
sker oftast i undervattensläge (Encyclopedia Britannica, 2011). 
    Den tredje typen av vulkanism uppkommer av hetfläckbildning med 
ursprungskällan djupt ner i manteln och har ingen anknytning till de tektoniska 
plattorna samt sker såväl som på kontinentala och oceaniska plattor. Gemensamt har 
magmorna en dominerande basaltisk komposition. 
    Ett välstuderat hetfläcksområde är Hawaiiöarna, belägna i Stilla havet som haft 
vulkanisk aktivitet sedan 70 miljoner år tillbaka. Detta har i sin tur lett till formationen 
av en lång kedja av öar, varav en del inte stigit över havsytan. Ursprungskällan för 
hetfläcken är stillastående och det är snarare rörelsen av de oceaniska plattorna som 
gett upphov till den linjeformade utformning av Hawaiiöarna, lik fallet med Kap Verde 
(Carey, 2005).  
 
Magmor med olika kompositioner 
En magma definieras som smält bergmassa med inblandning av gaser, vatten samt 
andra komponenter i form av icke-smältmaterial såsom kristaller. Den utgörs främst 
av silikatmineral som domineras av kiseldioxid (SiO2) vilket efter en kemisk 
klassificering av magmor är baserad på. Magmor med låg kiselhalt på mindre än 50 
% namnges som mafiska och bildar bergarter med basaltisk sammansättning. De 
anses vara den mest förekommande typen av magmor. En kiselhalt på högre än 65 
% ger magmor en ryolitisk sammansättning. Denna kategori benämns för felsisk. 
Däremellan finns det intermediära magmor med andesitiska bergarter som produkter 
(Carey, 2005). 
    Det finns även en del kemiska trender inom dessa indelningar, det är nämligen så 
att mafiska magmor tenderar att ha högre halt av vissa typer av oxider såsom 
järnoxider, kalciumoxid samt magnesiumoxid medan felsiska har högre halt av 
natriumdioxid och kaliumoxid. Vad som avgör sammansättningen på en magma 
beror på flera sammanhängande faktorer som grundar sig på ursprungsbergarterna i 
den smälta bergmassan, mängden gaser och vatten, blandning med andra typer av 
magmor och flertal andra orsaker såsom kontakten med den befintliga jordskorpan 
under uppstigningsfasen som kontaminerar magman (Carey, 2005). 
    Dessa faktorer är nämligen också avgörande för stilen av det vulkaniska utbrottet, 
varav vissa spelar en större roll och har mer inflytande inom processen som 
exempelvis vattenhalten. Den fysikaliska egenskapen viskositet som kännetecknas 
av det interna motståndet mot flödet, d.v.s. friktionen inom vätskan har en inverkan 
på utformningen av vulkantypen och fungerar som en funktion av magmas 
komposition och har även en korrelation med vattenhalten i magman. Trots 
komplexiteten i kompositionen, tenderar basaltiska magmor generellt att ha en låg 
viskositet jämfört med en ryolitisk sådan, vilket sätter sin prägel på stilen av 
vulkanutbrottet (Carey, 2005). 
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Viskositeten varierar i både basaltiska och ryolitiska magmor beroende på 
vattenhalten, vid ökad vattenhalt har det påvisats att viskositeten minskar i både 
fallen, men i högre utsträckning för de ryolitiska. Inom temperaturintervallen 800–
1400 °C konstateras det att vid vilken temperatur en magma förekommer är 
avgörande för hur viskositeten påverkas av vattenhalten. Vid minskning av vattenhalt 
för ryolitiska magmor ökar viskositeten i nästintill exponentiell takt av logaritmisk 
omfattning. Denna ökning är också sammanhängande med temperaturen då en 
temperaturminskning bidrar till en alltmer högre viskositet (Carey, 2005). 
    Vad beträffar de basaltiska magmorna skiljer sig förhållandena avsevärt och 
påverkas inte i lika hög grad. Viskositeten håller sig ganska konstant när vattenhalten 
varierar mellan 5–10 % oavsett temperaturintervall. Den påverkas dock när vatten i 
magman understiger 5 % då viskositeten börjar öka, även här i en alltmer högre grad 
när den infinner sig inom en lägre temperaturintervall. Temperaturen brukar även 
förknippas med kiselhalten i magman eftersom trots att de olika magmorna kan 
infinna sig inom olika temperaturintervall erupteras de generellt vid specifika 
temperaturer där den basaltiska erupteras vid temperatur av 1200 °C medan den 
ryolitiska vid 700-900 °C (Carey, 2005). 
    Vatten är av de viktigaste komponenterna i magman och utgör en väsentlig roll 
som präglar dess uppträdande. Tillsammans med bland annat koldioxid (CO2) och 
andra gasformiga kemiska föreningar såsom svaveldioxid (SO2) bildar vatten en 
grupp som namnges volatiler. Vatten är även den viktigaste volatilen i magman 
(McMillan, 1994). Liksom många andra parametrar varierar volatilernas inverkan 
beroende på typ av magma (Parfitt & Wilson, 2008). En viktig faktor i detta 
sammanhang är begreppet löslighet som talar om hur mycket av en specifik volatil 
som kan finna sig i en lösning, i detta fall magma, under givna tryck- och 
temperaturförhållanden (Wallace & Anderson, JR., 1999). 
    Det är framförallt tryck och sammansättningen i magman som karakteriserar 
lösligheten av volatiler (Parfitt & Wilson, 2008). Generellt minskar lösligheten för 
vatten i magman i samband med tryckminskning, d.v.s. när magma färdas uppåt 
(McMillan, 1994). 
    Den skiljer sig också beroende vad för typ av magma, den ryolitiska magman kan 
förmå att ha mer vatten upplöst i sin komposition till skillnad från basaltiska magmor. 
I jämförelsen med vatten uppträder koldioxid annorlunda och har en lägre löslighet 
vilket innebär att övermättnadsgraden kan uppnås vid betydligt högre tryck. Eftersom 
magman nu blir övermättad av koldioxid på grund av dess låga löslighet börjar 
koldioxiden att övergå till gasform vilket medför till att luftbubblor börjar formas. 
Karaktären av luftbubblor bestäms utifrån en rad faktorer. I de flesta fall präglas 
koldioxiden av tendensen av att läcka ut via sprickor i bergsystemet och således har 
den ingen stor betydelse när magman väl erupteras. Vatten däremot omfattas inte av 
denna företeelse utan förblir kvar i magman och detta beror främst på en högre 
löslighet. Vattenånga börjar inte bildas förrän en viss djup är nådd och således utgör 
vattnet en viktig drivkraft för hur vulkaniska utbrottet kommer utvecklas (Parfitt & 
Wilson, 2008). 

Luftbubblor  
När ett övertryck uppstår i magmakammaren och lösligheten minskar ges det upphov 
till fasövergång, vilket i sin tur banar väg för gasbildning som är grundstenen för 
luftbubblor. Det krävs dock en viss kritisk mängd av gasmolekyler för att 
sammanslagningen av dessa inte ska hämmas av ytspänningen som råder. När 
magman befinner sig i en magmakammare och är stillastående så påbörjas 
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avkylningsprocessen vilket medför att mineral börjar kristalliseras och detta bidrar till 
bildning av luftbubblor eftersom kristallerna kan upprätthålla en samlingsplats för 
gasmolekylerna att klumpa ihop sig då detta minskar effekten av ytspänningen. 
Radien på luftbubblorna bestäms främst av två faktorer; tryck och ytspänningen som 
varierar mellan 0,05–0,1 N/m (Parfitt & Wilson. 2008). Sambandet visar att vid lägre 
tryckförhållanden bildas luftbubblor med allt större radie enligt följande ekvation:   

𝑟𝑟 = 2𝜎𝜎/𝛥𝛥𝛥𝛥 
 
ΔP: Tryck, mätt i Pa 
σ: Ytspänning, mätt i N/m 
r: Radie (m)  
(Parfitt & Wilson, 2008) 
 
    Tryck utgör en väsentlig roll för hur gasmolekylerna ska fördelas. I fall en magma 
är stillastående i magmakammaren så råder det mer eller samma tryckförhållanden 
vilket innebär att när volatilerna övergår till gasform och gasmolekylerna börjar 
ansamlas för att bilda luftbubblor så sker det i samma takt och leder till att 
luftbubblorna som uppkommer har en jämn fördelning i magman och därmed 
minskas avståndet emellan (Parfitt & Wilson. 2008). 
    Däremot uppstår inte denna jämna fördelning när magman i eftersom 
tryckförhållanden ändras med avtagande takt. I och med det skapas konkurrens för 
gasmolekylerna som grundar sig i om dessa ska söka sig till en redan befintlig 
luftbubbla i närheten eller bilda en egen. Konkurrensen bidrar till att avståndet mellan 
luftbubblorna ökar jämfört med första fallet och har en stor inverkan när det gäller 
bildningen för samt tillväxten av luftbubblor. Efter att luftbubblor utvecklats och tagit 
form så tilltar tillväxten via olika processer. Inom början av utvecklingsstadiet är varje 
tillskott av gasmolekyler väldigt viktig eftersom den ger en markant volymökning när 
luftbubblorna är så pass små (Parfitt & Wilson. 2008). 
    Gasmolekylerna som ansamlas kring en luftbubbla skapar en yta med hög 
koncentrationsgradient vilket attraherar gasmolekylerna i omgivningen till att söka sig 
till den befintliga luftbubblan så ytterligare tillväxt sker. Effekten av denna process 
som kallas för diffusion avtar vid en kritisk punkt när gasmolekylerna omkring minskar 
i antal. Den andra processen för tillväxten av luftbubblor är baserad på Boyle’s lag, 
ett av gaslagen som bygger på hur volym och densitet för gas allmänt förhåller sig till 
kompression och expansion. Förhållandet går ut på att när trycket för en given gas 
mängd minskar leder det till en expansion av gasen, d.v.s. en volymökning och vice 
versa. Under magmans uppstigningsfas avtar trycket successivt vilket medför en 
expansion av gaserna i luftbubblorna och således bidrar detta för tillväxten av 
luftbubblorna (Parfitt & Wilson. 2008). 
    Den sista processen för tillväxten av luftbubblor är baserad på sammanslagningen 
av dessa. En rad parametrar samverkar inom denna process. Luftbubblorna 
uppträder som flyktiga på grund av en lägre densitet än magman och därmed 
försöker dessa att ta sig igenom magman. Hastigheten är dock kontrollerad av 
dragkraften i magma som också ger luftbubblorna en nästintill sfärisk form, förutsatt 
att hastigheten är inte alltför hög. En större radie bidrar till en högre hastighet. 
Viskositeten har också en inverkan i processen, luftbubblorna har en betydlig högre 
hastighet i relation till magmans hastighet i magmor med låg viskositet jämfört med 
hög viskösa magmor (Parfitt & Wilson. 2008). 
    En magma har vanligen luftbubblor med varierande storlek som innebär att 
luftbubblorna stiger i olika hastigheter. Under uppstigningsfasen finns det möjlighet 
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att de större luftbubblorna övertar de mindre, i fall dessa påträffas i närheten, vilket 
bidrar att luftbubblorna med en större storlek växer ytterligare och kan därmed också 
stiga snabbare. I vissa fall förekommer det att hela magman omvandlas till en stor 
luftbubbla som kan uppfylla en hel gång eller kanal. Denna process är den slutgiltiga 
för tillväxten av luftbubblor (Parfitt & Wilson. 2008). 

Olika typer av vulkanutbrott  
Generellt delas vulkanutbrott upp i två grupper; explosiva och rinnande. Vad som 
avgör var respektive vulkanutbrott hamnar beror på flera parametrar. De viktigaste 
parametrar som bestämmer utformningen av ett vulkanutbrott är framförallt halten av 
volatiler som ger upphov till gasbildning, men även magmans sammansättning och 
viskositet. 
    Basaltiska magmor med dess låga viskositet tenderar att utveckla vulkanutbrott 
med rinnande förlopp som kännetecknas av lavafontäner. Spricksystemet i 
magmakammaren bestämmer geometrin på dessa lavafontäner som uppträder på 
olika vis, beroende på de faktorer som avgör detta såsom viskositet. Lavaflöden som 
uppkommer av lavafontäner är en av de mest förekommande typer av vulkanisk 
aktivitet (Carey, 2005b). Det finns två typer av lavaeruption; den isländska varianten 
som präglas av snabbgående lava som bygger upp horisontella lager. Den andra 
varianten kallas för hawaiisk stil och domineras av lavafontäner (Ollier, 1988). Den 
största delen av vulkanisk aktivitet äger rum längs spridningsplattorna i oceanerna 
med icke-explosiva utbrott till följd av ovanliggande höga trycket som vattnet ger 
upphov till. Det resulterar i formation av lavakuddar (Scarth, 1994). 
    Vulkanutbrott med explosivt förlopp kan delas upp i fyra varianter. Den 
stromboliska varianten är den minsta explosiva och präglas av att ha en viss andel 
fragmenterat material i kombination med lavaflöde. Magman är basaltisk till sin 
sammansättning, trots att eruptionen är delvis explosiv. Vid eventuell eruption är 
intensiteten av förloppet kontinuerlig och varar i flera minuter eller timmar (Ollier, 
1988). 
    En annan variant är den vulkaniska stilen som uppkallat efter ön Vulcano i Italien. 
Den karaktäriseras av häftiga explosioner som är kraftiga nog för att förändra 
strukturen på vulkankratern och ge upphov till askbildning. Askan sprider sig i form av 
mörka blomkålsmoln. Magman i denna typ av vulkanutbrott har en dacitisk till ryolitisk 
sammansättning och är därmed relativt viskös. En ännu mer explosiv variant är den 
plinianska som kännetecknas av kilometerhöga askmoln som har en omfattande 
spridning. Den är uppkallad efter den romerska personligheten Pliny som 
dokumenterade vulkanutbrottet som uppstod i Vesuvius. Vulkanutbrottet i Vesuvius 
hade en pliniansk karaktär (Ollier, 1988). 
 

Områdesbeskrivning - Kap Verde 
Kap Verde är en arkipelag inom tropikerna som är belägen i norra Atlanten, cirka 
2000 km öster om den mittatlaniska spridningsryggen samt 500 km väster om det 
afrikanska fastlandet i höjd med Senegal (Worsley, 2015). Arkipelagen omfattas av 
tio vulkaniska öar och ett antal smärre öar som finns utspridda över ett område som 
motsvarar en bit över två bredd- och längdgrader (Mourão et al., 2012). 
    Ögruppen är uppdelad i två delar, en nordlig ö-kedja respektive en sydlig sådan. 
Tillsammans med flertal andra arkipelager i norra Atlanten såsom kanarieöarna bildar 
Kap Verde den mikronesiska arkipelagen. Mikronesien är ett samlingsnamn för 
befintliga ö-grupper inom regionen och har en grekisk härkomst. På grund av 
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avlägsenheten till det fastlandet upptäcktes inte Kap Verde förrän på mitten av 1400-
talet, av de portugisiska sjömännens upptäcktsresande kring västra Afrika. Sedan 
dess har arkipelagen varit en koloni av Portugal och erhöll inte sin självständighet 
förrän år 1975. Kap Verde har en unik bildningsmiljö som är det geologiska 
fenomenet “hotspot” (svenska: hetfläck) (Carracedo et al., 2015).  
    Det är i princip den mest vanligt förekommande bildningsmiljö för arkipelager. I 
dagsläget råder ingen vulkanisk aktivitet förutom i den yngsta ön Fogo med vulkanen 
Pico de Fogo som med sina 2829 meter över havet utgör den högsta punkten inom 
arkipelagen. Sedan upptäckten hänförs all dokumentation om vulkaniska utbrott till 
ön Fogo (Carracedo et al., 2015). Under de 22 senaste åren har två utbrott uppstått 
med en genomsnittlig varaktighet på 67 dagar där den senaste var under perioden 
2014-2015, både med stor lavaspridning och ökad koldioxidutsläpp som påföljder 
(Worsley, 2015). 
 
Geologin i Kap Verde  
Kap Verde platån är, med sin genomsnittliga höjd på 2 km, en av de högsta 
oceaniska platåerna på jorden (Figur 1) (Doucelance et al., 2003; Barker et al., 2009, 
2014). De första enheterna av platån började formas under den mellersta 
mesozoikum. För de yngsta öar, däribland Fogo, tros den vulkaniska aktiviteten 
uppkommit under miocen. 
    Vad beträffar de resterande öarna påbörjades den under den tidiga kenozoikumen 
och fortsatte under en tidsperiod på cirka 30 miljoner år. Uppställningen till både 
norra- och södra ö-kedja tros vara orsakad av två faktorer, där ena grundar sig på att 
det rör sig om en struktur bestående av en gammal oceanisk rygg som gett upphov 
till det innan exponering över havsytan (Doucelance et al., 2003; Holm, 2005) Den 
andra faktorn kan bero på att arkipelagen tväras av en transversell sprickzon utan 
vidare åldersbestämning (Doucelance et al., 2003). Rörelsen av den oceaniska 
plattan har gett upphov till ålderminskning av den södra ö-kedja i västlig riktning 
(Doucelance et al., 2003; Holm, 2005; Hildner et al., 2012). Berggrunden domineras 
av alkalisk till nephelitisk komposition (Foeken et al., 2009; Hildner et al., 2011). 

 
Figur 1. Illustrerar positionen av Kap Verdes öar. Linjekurvorna visar vattendjupet (Holm et 
al., 2008). 
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Provtagningsplats 
Provtagningen genomfördes i samband med en forskningsresa till havs i Kap Verde-
regionen. Resan sträckte från 29 december 2009 till 1 februari 2010 och hade syftet 
att utforska regionen utifrån flera olika naturvetenskapliga perspektiv (Hansteen et 
al., 2014). Ackumulationer av lava som inte överstiger havsytan på grund av att den 
vulkaniska aktiviteten upphör eller av andra orsaker alternativt eroderade öar till havs 
uppträder som uppstickande bergspartier i havet. Fenomenet namnges seamounts 
och uppskattningsvis uppgår antalet, för de befintliga seamounts i världshaven, mot 
55 000 (Winter, 2010). 
    I Kap Verde hittas flera seamounts som undersöktes för att få djupare förståelse 
av den geologiska evolutionen i området. De utvalda proverna som undersöktes för 
denna uppsats är tagna från Charlies Darwin vulkanfält (Figur 2). Vulkanfältet är ett 
av de nio seamounts i Kap Verde och är situerad på över 3000-meters djup och har 
många små vulkanrör, utspridda över hela vulkanfältet. I vulkanfältet uppträder 
finkorniga vulkanoklastiska avlagringar, på vissa ställen tillsammans med basaltiska 
fragment och lavor till följd av de unga vulkanutbrotten som haft explosivt förlopp 
(Hansteen et al., 2014).  

 

Figur 2. En översiktlig bild av Kap Verdes seamounts och Charles Darwin vulkanfält 
(Hansteen et al., 2014).  

Metod 
I denna kandidatsarbete har flera metoder tillämpats. Dessa kan delas upp separat 
för två ändamål; kvantifiering av antal luftbubblor i fyra basaltiska stenstuffer. Vidare 
var det experimentella metoder i form av spektroskopi för analys av specifika mineral 
med avseende på vattenhalt. 
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Kvantifiering av luftbubblor 
Det ritbaserade programmet är bildredigeringsprogrammet Paint.NET. Programmets 
viktiga funktion för addering av lager på bilder har varit ytterst behjälplig för att kunna 
punktmarkera luftbubblorna på respektive bild av stenstufferna med pennfunktion för 
hand. Det adderade lagret bidrar till att originella bilden kvarstår.  
Efter att punktmarkeringen är klar, så kan bakgrundsbilden släckas och därmed kan 
lagret sparas som en separat fil (Getpaint, 2017). 
    Färgkombinationen som, består av svartmarkerade luftbubblor med vit bakgrund 
som illustrerar resterande av stenstuffen, är en viktig aspekt för den bearbetning som 
senare sker i ImageJ. ImageJ är multifunktionellt program för bildprocessering och 
används kommersiellt inom flera naturvetenskapliga discipliner. Här användes 
programmet för beräkning av arean och diametern för varje enskild luftbubbla samt 
den sammanlagda procentuella arean som utgörs av luftbubblor för respektive 
stenstuff (ImageJ, 2016). 
    I detta sammanhang har den så kallade Feret-diameter beräknats eftersom 
objektet, i detta fall en luftbubbla, inte har en definierbar form. Feret-diameter 
omfattas av avståndet mellan parallella tangenter längs en riktning i objektet. Det är 
även möjligt att ett medelvärde av alla möjliga riktningar används istället för en 
specifik riktning, beroende på formen av objektet (Merkus, 2009). 

Analytiska metoder 
Raman spektroskopi och Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR) är två 
experimentella mätmetoder som användes i det här kandidatsarbetet. Den 
förstnämnda användes i syfte att säkerställa identifieringen av olika pyroxenkristaller 
som handplockades under ett binokulärt mikroskop. FTIR användes för att kunna 
mäta den absorberade energin av OH-bindningarna i pyroxenkristallerna för att därpå 
kunna räkna ut OH-koncentrationen. OH-koncentrationen är en viktig parameter i 
uträkningen av den magmatiska vattenhalten. 
    Mineralkristallerna som användes för analys med avseende på vattenhalt var totalt 
sex stycken. En av mineralkristallerna var enstatit som tillhör ortopyroxengruppen. 
Ortopyroxen är en undergrupp för pyroxengruppen. Enstatit har den kemiska formeln 
MgSiO3 och kännetecknas av gulaktiga gröna färg. Kristallformen är ortorombisk 
(mindat, 2017a). Resten av kristallerna bestod av augit, varav två av dessa hade 
förekomst av amfibolmineralen kaersutite (mindat, 2017b; mindat,2017c). Augit tillhör 
klinopyroxen som är en undergrupp för pyroxengruppen. Den karaktäriseras av sin 
mörkgröna till svarta färg. Till skillnad från enstatit, är augiten en kalciumrik pyroxen 
och har en monoklin kristallform (mindat, 2017b). 

Ramanspektroskopi  
Raman spektroskopi skiljer sig från FTIR spektroskopi och bygger på ljusspridningen 
som sker när energi tillförs molekyler. Det inkommande ljuset till provet får 
elektronerna i molekylen att övergå till ett högre energitillstånd men varaktighet är 
kort och därmed hoppar elektronerna ner till sitt ursprungliga energitillstånd på grund 
av låg intensitet. Detta kallas för Rayleighspridning och innebär att det utsända ljuset 
får samma frekvens som det insända ljuset med anledning av elektronerna 
återvänder till sitt ursprungliga energitillstånd. Rayleighspridning utgör en större 
mängd av ljusspridning som sker i Ramanspektroskopi (Weis, 2016). 
    En liten del uppför sig dock annorlunda när elektronerna inte faller tillbaka till sitt 
ursprungliga tillstånd, utan stannar upp på en högre nivå än ursprungliga. Fenomenet 
för elektronhoppen kallas för excitation. Dessa energiändringar kan resultera i två fall, 
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antingen har det utsända ljuset lägre frekvens än ursprunget och då namnges den 
som Stokes spridning eller en högre frekvens än den inkomna laserstrålen och kallas 
då för Anti-Stokes spridning (Weis, 2016). 
    Att det resulteras i en högre frekvens för det utsända ljuset beror på att molekylen 
har elektroner som redan befinner sig i ett högt energitillstånd. Med hjälp av denna 
teknik går det att identifiera vilket ämnen ett prov består av. Ljuskällan som används i 
Raman spektroskopi är enfärgad och befinner sig i det synliga ljusspektrum (Weis, 
2016). Eftersom mineral utgörs olika kemiska komponenter med olika kristallgitter 
och dessa kemiska komponenter varierar med mineral, så resulteras det i 
karakteristiska toppar för respektive mineral när det belyses med ljuskällan, vilket 
möjliggör identifiering av mineral med hjälp av Raman spektroskopi (Wang et al., 
1995). Mineralkristallerna analyserades med den egenbyggda Raman systemet vid 
institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet som finns beskriven i Weis et 
al.(2016). 

FTIR Spektroskopi & rehydreringsexperiment  
FTIR är en experimentell mätmetod för kvantitativa såväl som kvalitativa analyser för 
identifiering av sammansättning och koncentration i material i dess olika 
aggregationstillstånd. På grund av dess goda egenskaper, så är den en av mest 
använda mätmetoder inom många naturvetenskapliga discipliner. Den grundar sig på 
att mäta det absorberade infraröda ljuset (IR-ljus), som är elektromagnetisk strålning 
inom våglängdsområdet 10-3-10-6 m, av molekylernas olika rörelser när den belyses 
igenom materialet (Weis, 2016). 
    Dessa rörelser är vibrationer och svängningar i kristallstrukturen som bestäms av 
bindningarna i molekylen. Varje bindning har en särskild karaktär och absorberar IR-
ljus inom en viss våglängd. Utifrån det kan intensiteten av absorptionen analyseras, 
vilket kan fastställa vad för typ av bindning det rör sig om. Ett kriterium för detektion 
av bindningar med hjälp av IR-ljus är att bindningen ska inneha ett dipolmoment, 
bindningar som saknar denna egenskap är därmed svåra att påvisa närvaron av. En 
av de vanligaste dipolbindningarna är O-H. Den absorberade energin av IR-ljus kan 
variera eftersom bindningar påverkas även av molekylens struktur och dess kemiska 
komposition (Libowitzky & Beran, 2006; Weis, 2016). 
    Spektrometern består av flera komponenter som samverkar. En IR-källa sänder 
ljusstråle som kollimeras med hjälp av en kollimator innan den träffar en stråldelare 
som delar upp ljusstrålen till två strålar där ena reflekteras på en stillastående spegel 
medan andra går igenom stråldelaren samt reflekteras tillbaka på en rörlig spegel. 
Konceptet med denna spegeluppsättning kallas för Michelson interferometer vars 
syfte är att skapa interferens för alla våglängder genom att förflytta den rörliga 
spegeln och därmed ge upphov till registrering av spektrum för varje respektive 
våglängd. Det bidrar till en bättre upplösning för ljusintensiteten. Efter att bägge 
ljusstrålar reflekteras tillbaka till stråldelaren går de senare via provet och vidare till 
en detektor (Libowitzky & Beran, 2006; Weis, 2016). 
    Därefter plottas ljusintensiteten för alla våglängder i en så kallad interferogram. En 
matematisk process som namnges Fourier transformers omvandlar rådata i 
interferogramen till ett IR-spektrum (Libowitzky & Beran, 2006; Weis, 2016). 
Mineralkristallerna som analyserades i FTIR bestod av fyra stycken 
klinopyroxenkristaller och en ortopyroxenkristall. Dessa kristaller handplockades 
under ett binokulärt mikroskop. 
    Innan analysen kunde genomföras förberedes kristallerna i två steg. Det första 
steget var att hitta brytningsindexen som ligger orienterade i en viss riktning i 
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kristallen genom mikroskopi för att kunna mäta den totala absorptionen. Därefter 
polerades kristallerna till en lämplig tjocklek på ett par hundratals mikrometer som IR-
ljuset kan genomtränga (Weis et al., 2015). Det som mättes var IR-absorptionen för 
hyrdoxidjoner som är strukturellt bundna i kristallgittret genom att mäta absorptionen 
för de tre brytningsindexen i kristallen. Det ger den totala absorptionen (Rossman, 
2006). Klinopyroxenkristallerna analyserades med Burker Equinox 55 spektrometer 
vid Naturhistoriska museet i Stockholm (Weis et al., 2015).  
    Utifrån den absorberade energin går det att räkna ut OH-koncentrationen med 
Beers lag som grundar sig på sambandet mellan absorptionen av den 
elektromagnetiska strålningen som utgörs av IR-ljuskällan och koncentrationen av en 
viss substans. Tjockleken på kristallen är en parameter som tas hänsyn till i 
uträkningen (Beran & Libowitzky, 2006). Koncentrationen av OH beräknades till 121 
ppm, vilket också motsvarar koncentrationen av vatten i de strukturella positionerna. 
Med kännedom av koncentrationen på andra kemiska komponenter i 
sammansättningen kan koncentrationen av vattnet i magman beräknas genom en 
ekvation som är anpassad för kalciumrika klinopyroxen (Weis et al., 2015).  
     Varför just pyroxenkristaller valdes ut beror på att pyroxen tillhör en mineralgrupp 
som benämns ohydrerade mineral (Johnson, 2006). Ohydrerade mineral definieras 
av att de saknar H2O och OH- som beståndsdelar i sina kemiska formler (Libowitzky 
& Beran, 2006). Däremot förekommer väte i dessa mineral i minimal mängd genom 
att uppta utrymmet i kristallgittret som de olika strukturella defekterna såsom 
katjonvakanser ger upphov till (Wright, 2006). Vätet tenderar även att binda sig till 
syre och därmed skapa OH-bindningar (Smyth, 2006). Dessa OH-bindningar är 
mätbara i spektroskopiska metoder såsom FTIR. Den intressanta aspekten är att 
kunna bestämma vattenhalten i jordens övre mantel utifrån den uträknade 
koncentrationen av OH-bindningarna i kristallerna som erhålls av FTIR (Skogby, 
2006). 
    Till skillnad från hydrerade mineral, d.v.s. mineral som har H2O och OH som 
beståndsdelar i sina kemiska formler såsom amfiboler, är ohydrerade mineral stabila 
i de rådande förhållandena i jordens övre mantel, vilket möjliggör att vattenhalten i 
jordens övre mantel kan bestämmas utifrån kristallerna av ohydrerade mineral 
(Johnson, 2006). 
    Det finns även indikationer på att en del av vätet i kristallgittret kan komma att 
förloras under magmans uppstigningsfas vilket leder till att de uppmätta värdena i 
FTIR spektroskopi inte ger en korrekt uppfattning om vattenmängden i jordens övre 
mantel. Genom att utföra ett tryckexperiment för rehydrering av kristallerna kan 
värdena korrigeras och därmed uppvisa mer korrekta siffror för vattenmängden (Weis 
et al., 2015). 
    Rehydreringsexperimentet baseras på att utsätta kristallerna, tillsammans med 
vatten, placerade i en guldkapsel inom en tub för en temperatur på 700 °C och 1 bar. 
Kristallerna hettas upp av vätgas där experimenttiden varierar från 24 till 48 timmar. 
Under tiden upptas defektutrymmet i kristallgittret av vätemolekyler i vattnet och 
binder sig med syremolekyler för att bilda OH-bindningar. Utifrån detta, återfår 
kristallerna sina ursprungliga strukturer med vätet i defektutrymmet eftersom 
defekterna kvarstår när vätet förloras under magmans uppstigningsfas. Kristallen 
undersöks senare med FTIR-spektrometer som visar hur mycket väte som återställts 
i defekterna (Weis et al., 2015).  
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Resultat 
Resultatdelen är uppdelad i två delar. Den första delen berör kvantifiering av 
luftbubblor som omfattas av beskrivning av de fyra basaltiska stenstufferna, diagram 
över area och volym av respektive stenstuffen och ett diagram över fördelning av 
luftbubblor med avseende på diameterstorlek. Den andra delen behandlar resultatet 
av de analytiska metoderna och beräkningen av vattenhalten i 
klinopyroxenkristallerna.  

Kvantifiering av luftbubblor 
Prov 060 DR-1  

Stenstuffen är taget från ett djup 
på cirka 3243 meter och mäter 
8,5 x 6,55 cm (Figur 3). Den är 
gråaktig och finkornig, och 
uppvisar ingen utmärkande 
textur. Bilden nedan visar 
luftbubblorna i svart och resten av 
provet i vitt (Figur 3). 
Luftbubblorna är fåtaliga med 
varierande storlek och har ett 
oregelbundet spridningsmönster. 
Däremot är vissa luftbubblor 
avlånga och smala. Denna 
utsträckning i höjdled visar 
riktningen på lavaflödet. Efter 
eruptionen har en del av 
luftbubblorna täckts av 
lerliknande lager. Detta prov tyder 
på att gasexpansionen inte har 
varit tillräckligt kraftigt för ett 
explosivt förlopp och därmed har 
gasen fått stanna kvar i 
stenstuffen. Detta kännetecken 
visar på att stenstuffen har 
avsatts i en relativt lugn 
vulkanmiljö, vilket har varit ett 
basaltiskt lavaflöde. Stenstuffen 
har en total area på 37,8 cm2 

varav 2,7 cm2 upptas av 
luftbubblorna, vilket motsvarar 
7,2 % av den sammanlagda 

arean (Figur 8). Provet 060DR-1 har sammanlagt 160 luftbubblor med varierande 
storlek och form. Den har minst antal luftbubblor jämfört med de andra stenstufferna, 
vilket reflekteras delvis av den låga procentuella arean som upptas av luftbubblorna.    
Diametern på luftbubblorna varierar mellan 0,05–9 mm intervall där ungefär en 
tredjedel, närmare bestämt 54 stycken, har en diameter mellan 0,1–0,15 mm 
intervallet. Den största andelen av luftbubblor ligger inom intervallen 0,05–0,1 mm, 
0,1–0,15 mm och 0,15–0,2 mm. Fördelningen uppvisar en minskande trend i antal 

Figur 3. Visar två bilder på prov 060 DR-1. Den övre 
bilden visar den originella medan den nedre bilden 
illustrerar luftbubblornas (svart) position och form i 
stenstuffen. 
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luftbubblor för andelen av luftbubblor som har en högre diameter än 0,22 mm (Figur 
10).  

     

Prov 063 ROV-2 

Stenstuffen är taget från 3371 
meters djup och mäter 12 x 7,48 
cm (Figur 4). Likt föregående prov 
är detta prov finkornig. Den har en 
mörkaktig färg. Här är det betydligt 
fler luftbubblor i jämförelse med 
prov 060 DR-1. De finns väl 
utspridda och täcker nästan hela 
provet. Storleken på dessa 
varierar från enstaka större till 
många små som ligger tätt intill 
varandra, framförallt på den högre 
delen. Formen är rundaktig och 
det finns inga fyllda luftbubblor, 
d.v.s. täckta med lerlikanade lager 
som i förra stenstuffen. Det påvisar 
på ett vulkanutbrott där avgasning 
varit påtaglig. Stenstuffen har en 
total area på 55,9 cm2 varav 14,8 
cm2 upptas av luftbubblorna, vilket 
motsvarar 26,5 % av den 
sammanlagda arean (Figur 8). 
Provet 063ROV-2 har sammanlagt 
2780 luftbubblor med, varav de 
flesta befinner sig inom intervallet 
0,03–0,22 mm. Det är mångdubbel 
fler luftbubblor än i prov 060DR-1. 
Däremot har luftbubblorna överlag 
en mindre diameter jämfört med 
provet 060DR-1, hundratals 
luftbubblor har en diameter som 
varierar mellan intervallet 0,03–
0,08 mm. Intervallet 0,03–0,04 

mm har totalt 426 stycken luftbubblor och är därmed det intervallet som har störst 
antal luftbubblor. Antal luftbubblor inom ett specifikt intervall minskar vid en allt högre 
diameter. Denna trend går att observera efter intervallet 0,07–0,08 mm med 
undantag för intervallet 0,1–0,12 mm som avviker med sina 246 luftbubblor. Ett fåtal 
luftbubblor har en diameter på över 0,35 mm (Figur 10).   

 

Figur 4. Visar två bilder på prov 063 ROV-2. Den övre bilden visar 
den originella medan den nedre bilden illustrerar luftbubblornas 
(svart) position och form i stenstuffen. 
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Prov 065 DR-4 

Denna stenstuff är tagen från ett djup 
på 3409 meter (Figur 5). Den mäter 7 
x 5,77 cm och har en mafisk 
komposition likt de föregående 
stenstufferna. Stenstuffen är mörk och 
finkornig. Dess luftbubblor är icke-
fyllda och upptar en stor area. 
Luftbubblorna har en varierande 
storlek där den övre delen domineras 
av de större. Denna dominans avtar 
längre ner där betydligt mindre 
luftbubblor infinner sig. I övrigt har 
luftbubblorna här generellt en större 
diameter, jämfört med de tidigare 
stenstufferna. De ligger även 
tättpackade och har en stor spridning i 
stenstuffen. Stenstuffen har en total 
area på 23,9 cm2 varav 13 cm2 upptas 
av luftbubblorna, vilket motsvarar 54,3 
% av den sammanlagda arean (Figur 
8). Provet 065DR-4 har sammanlagt 
1010 luftbubblor varav ungefär en 
tiondel, närmare bestämt 102 stycken, 
har en diameter inom intervallet 0,02–
0,25 mm. Ingen av de andra 
stenstufferna har en sådan hög andel 
av luftbubblor inom intervallet 0,2–
0,28 mm. Storleken på diametern 
varierar och har en relativt jämn 

utspridning över intervallen i diagrammet. Diagrammet uppvisar dock en trend med 
minskande antal luftbubblor med en diameter över 0,22 mm. Några enstaka 
luftbubblor har en diameter som är mindre än 0,03 mm. Så är även fallet med 
060DR-1. Antal luftbubblor med en diameter på 0,3 mm är generellt fler i jämförelsen 
med övriga stenstuffer. Utifrån en jämförelse mellan bilderna på stenstufferna går det 
också att observera att luftbubblorna är generellt större, vilket påvisar det som 
illustreras i diagrammet (Figur 10).  

  

 

 

 

 

 

Figur 5. Visar två bilder på prov 065 DR-4. Den övre 
bilden visar den originella medan den nedre bilden 
illustrerar luftbubblornas (svart) position och form i 
stenstuffen. 
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Prov 065 DR-5 

Denna stenstuff är tagen från samma 
antagna djup som föregående prov 065 
DR-4. Den mäter 9 x 8,26 cm och 
uppvisar liknande karaktär som tidigare 
stenstuffer med avseende på 
komposition, färg, kornstorlek och 
luftbubblor (Figur 6). Några enstaka 
större luftbubblor uppträder i den nedre 
delen samt i mellersta delen av 
stenstuffen. I övrigt är luftbubblorna av 
betydligt mindre storlek och ligger 
tätpackade samt täcker stora delar av 
stenstuffen. Luftbubblorna är även 
tomma precis som de två föregående 
stenstufferna. Stenstuffen har en total 
area på 51,1 cm2 varav 18,4 cm2 upptas 
av luftbubblorna, vilket motsvarar 35,8 
% av den sammanlagda arean (Figur 8). 
Provet 065DR-5 har med sina 4568 
luftbubblor flest antal luftbubblor jämfört 
med de föregående stenstufferna. 
Hundratals luftbubblor har en diameter 
som varierar mellan 0,02–0,09 mm och 
utgör en större del av det sammanlagda 
antalet. Några fåtal luftbubblor har en 
diameter som är större än 0,4 mm. Så 
är fallet även i de föregående 
stenstufferna; andel luftbubblor med en 
diameter inom ett relativt högt 
diameterintervall tenderar att vara låg 
med endast några fåtal. Diagrammet 
uppvisar en trend, som också 

observeras hos 060DR-1 och 063ROV-
2, andel luftbubblor inom ett visst givet 
diameterintervall sjunker med stigande 
diameterintervall (Figur 10).  

 

 

 

 

   

 

Figur 6. Visar två bilder på prov 065 DR-5. Den övre 
bilden visar den originella medan den nedre bilden 
illustrerar luftbubblornas (svart) position och form i 
stenstuffen. 
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Prov 059 ROV-10 

Denna stenstuff är tagen från ett djup 
på 3150 meter och mäter 13 x 10,16 cm 
(Figur 7). Det är ett agglomerat som är 
en fragmenterad sten, uppkommit av att 
den har slungats med anledning att 
vulkanutbrottet haft ett häftigt förlopp 
(Encyclopedia Britannica, 2008). På 
grund av fragmenteringen har 
luftbubblorna förstörts. Agglomeratet 
uppvisar en varierande kornstorlek och 
texturen på agglomeraten kan möjligen 
beskrivas som en matrix. Agglomeratet 
innehåller orto- och 
klinopyroxenkristaller samt spår av 
amfibol.   

 

 

 

 

Den procentuella arean av luftbubblor ökar med och varierar från 7,2 till 54,3 % (Figur 
8). Djupskillnaden mellan stenstuffen 060DR-1 och 065DR-4 respektive 065DR-5 
ligger på 166 meter. Resultat visar att magmatiska produkter med både låg- och hög 
halt av luftbubblor förekommer i en djupvattensmiljö i Kap Verde-regionen. 
Beräkningen av volym uppvisar samma procentuella värden som värdena för arean 
med en viss avvikelse. Värdena motsvarar volymen för volatiler i stenstufferna (Figur 
9). 

Figur 7. Visar en bild på ett agglomerat. 
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Figur 8. Ett diagram över sambandet mellan havsdjup och den procentuella arean av 
luftbubblor i respektive stenstuff. 

 

Figur 9. Ett diagram över sambandet mellan havsdjup och den procentuella volymen av 
luftbubblor i respektive stenstuff. 
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Mineral  
Raman spektroskopi visar att den optiska identifieringen av enstatit kristallen stämde 
(Figur 11). I samband med det undersöktes också en kristall av augit och även här 
visade sig att den optiska identifieringen av augit kristallerna överensstämmer med 
vad Raman spektroskopin visar (Figur 12). Identifieringen av kristallerna har även 
bekräftats med hjälp av referensdata i (Database of Raman spectroscopy, X-ray 
diffraction and chemistry of minerals).  

Figur 10. Illustrerar hur luftbubblorna är fördelade med avseende på diametern (mm) i respektive prov. 
Diagrammet visar hur frekvensen av luftbubblor varierar med storleken på diametern (mm). 
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Figur 11. Intensitet av Ramanspridning som är karakteristiskt för mineralen enstatit. 

 

Figur 12. Intensitet av Ramanspridning som är karakteristiskt för mineral augit.  
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Vattenhalt 
Grafen (Figur 13) visar 
hur absorptionen 
varierar med 
våglängden. 
Absorptionen varierar 
eftersom det 
förekommer olika joner 
som absorberar olika 
mycket energi, det som 
utskiljer hyrdoxidjonen 
är de tre topparna i 
respektive 
brytningsindex. Dessa 
tre toppar anses vara 
representativa för 
klinopyroxen (Weis, 

2016). 

 

 

Beräkningen av vattenhalten utifrån OH-koncentrationen i klinopyroxenkristallerna 
redovisar en varierande halt med avseende på ppm inom spannet av 10000 – 40000, 
vilket skulle motsvara procentuella magmatiska vattenhalter på 1–5 % (Figur 14). 
Kristall 059 ROV10-1 har en vattenhalt på 1 ± 0,20 %, kristall 059 ROV10-2 har en 
vattenhalt på 3,87 ± 0,77 % och hade även förekomst av kaersutit i sig, kristall 059 
ROV10-3 har en vattenhalt på 1,39 ± 0,28 % och kristall 059 ROV10-4 har en 
vattenhalt på 2,20 ± 0,44 % och en viss förekomst av kaersutit. 
    Kristall 059 ROV10-1 genomgick ett rehydreringsexperiment vid två tillfällen på 24 
respektive 48 timmar och har därefter visat en ökning på cirka 4000 ppm vid både 
tillfällen, vilket motsvarar en ökning med 0,39 procentenheter för tillfället på 24 
timmar och 0,31 procentenheter för tillfället på 48 timmar. Ökningen efter 
rehydreringsexperimentet på 24h resulterade i en vattenhalt på 1,39 ± 0,28 % och 
efter 48h i en vattenhalt på 1,31 ± 0,26 %. 
    Vattenhalten efter rehydreringsexperimentet representerar den ursprungliga 
vattenhalten innan vätet tappades i samband med eruptionen av magman (Plank et 
al., 2006). Analysen av ortopyroxenkristallen uppvisade en viss absorption i FTIR 
spektroskopin, men vidare bearbetning av data har uteslutits eftersom IR-spektran är 
svårare att analysera. Det går dock att beräkna den magmatiska vattenhalten utifrån 
ortopyroxen (Tian et al., 2017).  

Figur 13. IR-spektra för hyrdoxidjonen (OH) i en 
klinopyroxenkristall av stenstuffen 059ROV10. De tre topparna 
visar den energin som absorberats av hyrdoxidjonen (OH) vid 
respektive brytningsindex. 
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Figur 14. Visar den magmatiska vattenhalten i ppm baserad på OH-koncentrationen i olika 
klinopyroxenkristaller som är tagna från ett och samma prov. Provet är ett agglomerat från ett 
djup på 3150 meter från Charles Darwins vulkanfält i Kap Verde-regionen. 059 ROV10-1 
(24h) och 059 ROV10-1 visar vattenhalten efter rehydreringsexperimentet som varade i 24 
timmar respektive 48 timmar.  

Diskussion 
De fyra basaltiska stenstufferna som analyserades med avseende på kvantifiering av 
luftbubblor påvisar att magmatiska produkter med hög andel luftbubblor är 
förekomliga vid mer än 3000 meters havsdjup i Kap Verde regionen. Det framkom 
även att det är möjligt att magmatiska produkter med låg andel luftbubblor påträffas 
vid samma djupintervall som de magmatiska produkterna med hög andel luftbubblor. 
Alla fyra stenstuffer är tagna från ett djupintervall på 3200–3450 meter.  
    Resultatet av kvantifieringsdelen visar att luftbubblorna upptog en area på 7,2 %, 
26,4 %, 35,7 % och 54,1% för respektive stenstuff. Stenstuffen med 7,2 % upptagen 
area bedöms som en magmatisk produkt med låg andel luftbubblor medan 
resterande bedöms som magmatiska produkter med hög andel luftbubblor. 
    Enligt (Parfitt & Wilson, 2008) bidrar inte den vulkaniska aktiviteten till explosiva 
vulkanutbrott eftersom det ovanliggande trycket som havsvattnet ger upphov till 
begränsar gasexpansionen som sker i magman i takt med dess uppstigning då 
trycket från havsvattnet kompromissar tryckminskningen som magman utsätts för 
under uppstigningsfasen och således övergår inte volatilerna till gasform då 
lösligheten inte minskar i lika hög grad till följd av det kompromissande trycket. I det 
fallet fragmenteras inte magman (Gonnermann, 2015).  
    Den intressanta aspekten är att fragmenterade delar i form av agglomerat kan 
påträffas i Kap Verde regionen med hänvisning till provet 059 ROV-10 som beskrivits 
i resultatdelen. Agglomeratet är taget från 3150 meterdjup som kan betraktas som ett 
högt vattendjup. I och med det, så överensstämmer inte påståendet från Parfitt & 
Wilson (2008) om trycket från havsvattnet i förhållande till explosiva vulkanutbrott 
med vad som observerats utifrån kvantifieringen av luftbubblor samt agglomeratet. 
Således måste det finnas andra bakomliggande orsaker som kan förklara 
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uppkomsten av agglomeraten och de magmatiska produkterna med hög andel 
luftbubblor i ett högt vattendjup. 
   En möjlig orsak kan förklaras med hänvisning till resultatet av FTIR spektroskopi. 
Analysen av de fyra klinopyroxenkristallerna som erhölls från agglomeratet visar att 
vattenhalten i magman varierar mellan 1–4 %. Vatten är, som tidigare nämnts, den 
mest förekomliga volatilen som sätter sin prägel på magman (McMillan, 1994). Det 
beror på att lösligheten av vatten i magman varierar med trycket. Koncentrationen av 
vattnet är också avgörande för lösligheten (Wallace & Anderson, JR., 1999). 
    Utifrån (Figur 15) kan det konstateras att för djupintervallet som de fyra basaltiska 
stenstufferna befinner sig i krävs det en vattenhalt på 3,5–4 % för ett övermättat 
magmasystem, d.v.s. ett system där magma inte kan förmå att behålla volatilerna i 
flytande form och således uppstår gasexpansion som ger upphov till luftbubblor och 
fragmentering i samband med eruption. I det numeriska avseendet uppfyller endast 
en klinopyroxenkristall kravet för ett övermättat magmasystem. Denna kristall har 
tillräckligt hög OH-koncentration för att generera en magmatisk vattenhalt 3,87 ± 0,77 
%.  
    Trots att endast en klinopyroxenkristall uppfyller kravet för ett övermättat 
magmasystem, så är en god indikation på att det finns tillräckligt höga magmatiska 
vattenhalter för djupintervallet som stenstufferna och agglomeraten befinner sig i för 
att luftbubblor och fragmentering ska kunna uppstå och således kan vattenhalten 
betraktas som en möjlig bakomliggande orsak för bildning av luftbubblor och 
fragmentering. Klinopyroxenkristallen är dock inte ren då det har observerats att den 
innehåller spår av kaersutite som är en amfibol. Amfiboler är en hydrerad 
mineralgrupp, d.v.s. innehar hydroxid- och vattenmolekyler i sin kemiska komposition 
till skillnad från den ohydrerade pyroxen. 
    Det är möjligt att kaersutit bidrar till att klinopyroxenkristallen får en avsevärt hög 
vattenhalt på 3,87 ± 0,77 %. Klinopyroxenkristallen med vattenhalten 3,87 ± 0,77 % 
är inte den enda kristallen med spår av kaersutite. Klinopyroxenkristallen med 
vattenhalten 2,20 ± 0,44 % har också spår av kaersutite. Jämförs dessa två 
klinopyroxenkristallerna med kristallerna som inte har något spår av kaersutite, så 
observeras det att de resulterar i en högre magmatisk vattenhalt och i så fall är det 
en stor sannolikhet att kaersutite tillför en ökning av magmatisk vattenhalt.  
    Att höga vattenhalter i magman betraktas som orsak till fragmentering bekräftas 
även av Szramek (2016). Däremot kan inte resterande värdena på den magmatiska 
vattenhalten betraktas som tillräckligt höga för att kunna övermätta ett 
magmasystem. Det måste finnas i så fall andra möjliga orsaker. En möjlig orsak kan 
förklaras utifrån formen på vulkanröret som magman erupteras ifrån. Ett smalt 
vulkanrör kan ge goda förutsättningar till att övertryck i förhållande till omgivningen 
uppstår i takt med att magman försöker tränga sig uppför det smala vulkanröret. 
Övertrycket utsätts sedan för en snabb dekompression vilket resulterar i en expansiv 
gasbildning (Ogden et al., 2008). Den snabba dekompressionen hinner inte utjämnas 
i lika hög grad som en icke-övertryck när magmas erupteras i havsbotten och kan 
således bidra till att magmatiska produkter med hög andel luftbubblor uppkommer i 
samband med eruptionen av magman.  
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Eftersom endast vatten har tagits i beaktanden i denna uppsats, saknas det data om 
koldioxidhalterna för djupintervallet för stenstufferna och agglomeraten befinner sig i 
på Kap Verde regionen. Koldioxid är, som tidigare nämnts, en volatil som ingår i 
magmas kemiska beståndsdelar. Till skillnad från vatten har koldioxid en lägre 
löslighet, vilket innebär att magman inte kan förmå att behålla lika mycket koldioxid 
som vatten upplöst i sin komposition vid ett viss angivet tryck. 
    Det innebär i sin tur att det räcker med endast några enstaka 
tiondelsprocentenheter av koldioxid för att ett magmasystem övermättas vid ett visst 
djup. Utifrån diagrammet (Figur 16) går det att utläsa att det krävs något mindre än 
0,1 % koldioxid för att en magma med samma komposition som stenstufferna och 
agglomeraten vid ett djup mellan 3–4 km ska bli övermättat och således bidrar till att 
luftbubblor och fragmentering uppstår. 
    Det är även troligt att koldioxidhalterna är högre än 0,1 % i det befintliga 
djupintervallet för stenstufferna och agglomeratet, vilket kan stämma vid antagandet 
om att Kap Verde regionen har generellt samma koldioxidhalter över hela området 
eller åtminstone att två platser har ungefärliga koldioxidhalter. Enligt data från en 
studie om seamounten Cadamosto av Barker et al., 2012, så är den genomsnittliga 
koldioxidhalten för seamounten Cadamosto 0,5 %. 
    Cadamosto seamounten tillhör den södra ö-gruppen och är belägen söder om 
Charles Darwin vulkanfält där materialet för denna uppsats är hämtad från (Barker 
et.al, 2012). Detta tyder på att det finns en viss sannolikhet på att tillräckligt höga 
koldioxidhalter för ett övermättat magmasystem är förekomliga vid Charles Darwin 
vulkanfält utifrån från antagandet om att koldioxidhalten 0,5 % kan anses vara 
representativt för alla seamounter i Kap Verde regionen eller åtminstone för en del 
seamounter. I så fall är förekomsten av koldioxid i dessa halter i magman ytterligare 
en möjlig orsak till att magmatiska produkter med hög andel luftbubblor kan 
produceras vid höga vattendjup i Kap Verde regionen.  
    Vad som inte framkommer i studien av Barker et al., 2012, är hur samspelet 
mellan koldioxid- och vattenhalt påverkar eruptionen av magman, och således kan 
inga slutsatser om samspelet dras. 
    I övrigt uppvisar de undersökta stenstufferna en likartad trend med avseende på 
diameterstorleken på luftbubblorna; luftbubblor med mindre diameter (<0,16mm) 
dominerar medan luftbubblor med en avsevärt större diameter är få i antal, jämfört 
med totala antal luftbubblor (se Figur 10)Enligt teori, blidas luftbubblorna med större 
diameter vid lägre tryckförhållanden och får därmed en högre hastighet, vilket i sin tur 
resulterar att dessa luftbubblor kommer upp vid ytan snabbare än övriga luftbubblor 
med mindre diameter (Parfitt & Wilson, 2008). En slutsats som kan dras är att de 
allra flesta luftbubblor i stenstufferna bildades i omständigheter med relativt höga 
tryckförhållanden.  
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Figur 15. Visar hur löslighetskruvan för vatten förhåller sig till parametrarna tryck och 
vattendjup. Även koncentration av vatten i magman tas i beaktanden. Djupintervallet ligger 
mellan 3,1–3,5 km och de kvadratiska rutterna representerar klinopyroxenkristallerna 
(ändrad efter Wallace & Anderson, JR., 1999).    CO2 

 

 

Figur 16. Illustrerar hur magmasystemet för tre olika typer av magmor påverkas av 
koldioxidkoncentrationen (ändrad efter Wallace & Anderson, JR., 1999). 
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Slutsatser 
Det här arbetet har lett till tre slutsatser som besvarar frågeställningen som handlar 
om förekomsten av magmatiska produkter med hög andel luftbubblor i en 
undervattensmiljö där vattentrycket är så pass högt att det begränsar bildningen av 
luftbubblor vilket i sin tur bidrar till vulkanutbrott med icke-explosiva förlopp. 
    Agglomeratet från 3150 meterdjup motbevisar dock att påståendet om 
begränsning inte stämmer för Kap Verde regionen eftersom det har uppstått från ett 
explosivt vulkanutbrott i undervattensön Charles Darwin vulkanfält i den norra ö-
gruppen av arkipelagen. 
 Följande tre slutsatser förklarar orsakerna till förekomsten av explosiva vulkanutbrott 
som gett upphov till agglomeratet och de basaltiska stenstufferna med hög andel 
luftbubblor: 

• En av klinopyroxenkristallerna från agglomeratet har en vattenhalt som bidrar 
till ett övermättat magmasystem, vilket innebär att magman resulterar i ett 
explosivt vulkanutbrott vid eruption. 

• Egenskaper av vulkanrör kan påverka förlopp av ett vulkanutbrott. Smala 
vulkanrör tenderar att bygga upp ett övertryck som bidrar till explosiva 
vulkanutbrott.  

• Koldioxid är en annan volatil som påverkar hur ett vulkanutbrott kan komma att 
utvecklas. Eftersom koldioxidhalten inte beräknats i klinopyroxenkristallerna 
från agglomeratet, så har det antagits att en koldioxidhalt från en annan studie 
kan utgöra ett representativt värde för Charles Darwin vulkanfält. Det 
resulterade i att koldioxidhalten var hög nog att ge upphov till ett övermättat 
magmasystem, vilket i sin tur resulterar i ett explosivt vulkanutbrott.   

• De allra flesta luftbubblor bildades i omständigheter med ett relativt höga 
tryckförhållanden.  

Tackord  
Jag vill tacka min handledare Dr. Abigail Barker för sitt stöd, vägledning och 
engagemang som bidragit till att jag kunnat slutföra det här arbetet. Jag vill även rikta 
ett tack till Dr. Franz Weis vid naturhistoriska museet i Stockholm för att utfört 
analysen av mina kristaller i FITR spektroskopi och Raman, och att ha bearbetat data 
från analyserna. Ett tack går även till Naturhistoriska museet för att ha upplåtit deras 
utrustning för analys av mina kristaller. 

 

 

 

 



25 
 

 Referenser  
Barker, A. K., Holm, P. M., Peate, D. W. & Baker, J. A. (2009). Geochemical 

Stratigraphy of Submarine Lavas (3-5 Ma) from the Flamengos Valley, 
Santiago, Southern Cape Verde Islands. Journal of Petrology, 50(1), pp 169–
193. 

Barker, A. K., Holm, P. M. & Troll, V. R. (2014). The role of eclogite in the mantle 
heterogeneity at Cape Verde. Contributions to Mineralogy and Petrology, 
168(3), p 1052. 

Barker, A. K., Troll, V. R., Ellam, R. M., Hansteen, T. H., Harris, C., Stillman, C. J. & 
Andersson, A. (2012). Magmatic evolution of the Cadamosto Seamount, Cape 
Verde: beyond the spatial extent of EM1. Contributions to Mineralogy and 
Petrology, 163(6), pp 949–965. 

Beran, A. & Libowitzky, E. (2006). Water in Natural Mantle Minerals II: Olivine, 
Garnet and Accessory Minerals. In: Keppler, H. & Smyth, J. R. (Eds) Water in 
nominally anhydrous minerals. Chantilly: Mineralogical Society of America. 
(Book, Whole). 

Carey, S. N. (2005a). Understanding the physical behavior of volcanoes. In: Martí, J. 
& Ernst, G. (Eds) Volcanoes and the environment. New York: Cambridge 
University Press. ISBN 978-0-521-59254-3. 

Carey, S. N. (2005). Understanding the physical behavior of volcanoes. In: Martí, J. & 
Ernst, G. (Eds) Volcanoes and the Environment. New York: Cambridge 
University Press. 

Carracedo, J.-C., Perez-Torrado, F. J., Rodriguez-Gonzalez, A., Paris, R., Troll, V. R. 
& Barker, A. K. (2015). Volcanic and structural evolution of Pico do Fogo, 
Cape Verde. Geology Today, 31(4), pp 146–152. 

Database of Raman spectroscopy, X-ray diffraction and chemistry of minerals. 
[online]. Available from: http://rruff.info/. [Accessed 2017-05-14]. 

Doucelance, R., Escrig, S., Moreira, M., Gariépy, C. & Kurz, M. D. (2003). Pb-Sr-He 
isotope and trace element geochemistry of the Cape Verde Archipelago. 
Geochimica et Cosmochimica Acta, 67(19), pp 3717–3733. 

Foeken, J. P. T., Day, S. & Stuart, F. M. (2009). Cosmogenic 3He exposure dating of 
the Quaternary basalts from Fogo, Cape Verdes: Implications for rift zone and 
magmatic reorganisation. Quaternary Geochronology, 4(1), pp 37–49. 

Gonnermann, H. M. Magma Fragmentation. [online] (2015-06-01) 
(http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1146/annurev-earth-060614-105206). 
Available from: 
http://www.annualreviews.org.ezproxy.its.uu.se/doi/10.1146/annurev-earth-
060614-105206#_i2. [Accessed 2017-05-09]. 

Hildner, E., Klügel, A. & Hansteen, T. H. (2012). Barometry of lavas from the 1951 
eruption of Fogo, Cape Verde Islands: Implications for historic and prehistoric 
magma plumbing systems. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 
217–218, pp 73–90. 

Hildner, E., Klügel, A. & Hauff, F. (2011). Magma storage and ascent during the 1995 
eruption of Fogo, Cape Verde Archipelago. Contributions to Mineralogy and 
Petrology, 162(4), p 751. 

Holm, P. M. (2005). Sampling the Cape Verde Mantle Plume: Evolution of Melt 
Compositions on Santo Antao, Cape Verde Islands. Journal of Petrology, 
47(1), pp 145–189. 

Holm, P. M., Grandvuinet, T., Friis, J., Wilson, J. R., Barker, A. K. & Plesner, S. 
(2008). An 40Ar-39Ar study of the Cape Verde hot spot: Temporal evolution in 



26 
 

a semistationary plate environment. Journal of Geophysical Research - Solid 
Earth, 113(B8), p B08201. 

Johnson, E. A. (2006). Water in Nominally Anhydrous Crustal Minerals: Speciation, 
Concentration, and Geologic Significance. In: Keppler, H. & Smyth, J. R. (Eds) 
Water in nominally anhydrous minerals. Chantilly: Mineralogical Society of 
America. (Book, Whole). 

Libowitzky, E. & Beran, A. (2006). The Structure of Hydrous Species in Nominally 
Anhydrous Minerals: Information from Polarized IR Spectroscopy. In: Keppler, 
H. & Smyth, J. R. (Eds) Water in nominally anhydrous minerals. Chantilly: 
Mineralogical Society of America. (Book, Whole). ISBN 9780939950744. 

McMillan, P. F. (1994). Water Solubility And Speciation Models. In: Carroll, M. R. & 
Holloway, J. R. (Eds) Volatiles in magmas. Washington: Mineralogical Society 
of America. (Reviews in mineralogy; 30). ISBN 978-0-939950-36-2. 

Merkus, H. G. (2009). Particle Size, Size Distributions and Shape. Particle Size 
Measurements: Fundamentals, Practice, Quality. Springer Science & Business 
Media. 

Mourão, C., Mata, J., Doucelance, R., Madeira, J., Millet, M.-A. & Moreira, M. (2012). 
Geochemical temporal evolution of Brava Island magmatism: Constraints on 
the variability of Cape Verde mantle sources and on carbonatite–silicate 
magma link. Chemical Geology, 334, pp 44–61. 

Ogden, D. E., Glatzmaier, G. A. & Wohletz, K. H. (2008). Effects of vent overpressure 
on buoyant eruption columns: Implications for plume stability. Earth and 
Planetary Science Letters, 268(3–4), pp 283–292. 

Ollier, C. (1988). Volcanoes. Oxford: Blackwell. 
Parfitt, E. A. & Wilson, L. (2008). Fundamentals of physical volcanology. Malden, MA: 

Blackwell Pub. ISBN 978-0-632-05443-5. 
Plank, T., Wade, J., Hauri, E., Roggensack, K. & Kelley, K. (2006). Water in 

clinopyroxene phenocrysts: Faithful recorders of magmatic water contents. 
Geochimica et Cosmochimica Acta, 70(18), p A496. 

Rossman, G. R. (2006). Analytical Methods for Measuring Water in Nominally 
Anhydrous Minerals. In: Keppler, H. & Smyth, J. R. (Eds) Water in nominally 
anhydrous minerals. Chantilly: Mineralogical Society of America. (Book, 
Whole). 

Scarth, A. (1994). Volcanoes: Introduction. London: U.C.L. Press. 
Skogby, H. (2006). Water in Natural Mantle Minerals I: Pyroxenes. In: Keppler, H. & 

Smyth, J. R. (Eds) Water in nominally anhydrous minerals. Chantilly: 
Mineralogical Society of America. (Book, Whole). 

Smyth, J. R. (2006). Hydrogen in High Pressure Silicate and Oxide Mineral 
Structures. In: Keppler, H. & Smyth, J. R. (Eds) Water in nominally anhydrous 
minerals. Chantilly: Mineralogical Society of America. (Book, Whole). 

Szramek, L. A. (2016). Mafic Plinian eruptions: Is fast ascent required?: Is Fast 
Ascent Required? Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 121(10), pp 
7119–7136. 

Tian, Z.-Z., Liu, J., Xia, Q.-K., Ingrin, J., Hao, Y.-T. & Christophe, D. (2017). Water 
concentration profiles in natural mantle orthopyroxenes: A geochronometer for 
long annealing of xenoliths within magma. Geology, 45(1), pp 87–90. 

Wallace, P. & Anderson, JR., A. T. (1999). Volatiles in Magma. In: Haraldur 
Sigurðsson, Houghton, B. F., McNutt, S. R., Rymer, H., & Stix, J. (Eds) 
Encyclopedia of volcanoes. San Diego, Calif: Academic press. ISBN 978-0-12-
643140-7. 



27 
 

Wang, A., Jolliff, B. L. & Haskin, L. A. (1995). Raman spectroscopy as a method for 
mineral identification on lunar robotic exploration missions. Journal of 
Geophysical Research, 100(10), pp 189–199. 

Weis, F. A. (2016). Hydrogen in nominally anhydrous silicate minerals : Quantification 
methods, incorporation mechanisms and geological applications. [online],. 
Available from: http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1040116. 
[Accessed 2017-05-01]. 

Weis, F. A., Lazor, P., Skogby, H., Stalder, R. & Eriksson, L. (2016). Polarized IR and 
Raman spectra of zoisite: insights into OH-dipole orientation and the 
luminescence. European Journal of Mineralogy, 28(3), pp 537–543. 

Weis, F. A., Skogby, H., Troll, V. R., Deegan, F. M. & Dahren, B. (2015). Magmatic 
water contents determined through clinopyroxene: Examples from the Western 
Canary Islands, Spain: MAGMATIC WATER CONTENTS THROUGH 
PYROXENE. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 16(7), pp 2127–2146. 

Winter, J. D. (2010). An introduction to igneous and metamorphic petrology. 2. ed., 
International ed. New York: Prentice Hall. 

Worsley, P. (2015). Physical geology of the Fogo volcano (Cape Verde Islands) and 
its 2014-2015 eruption. Geology Today, 31(4), pp 153–159. 

Wright, K. (2006). Atomistic Models of OH Defects in Nominally Anhydrous Minerals. 
In: Keppler, H. & Smyth, J. R. (Eds) Water in nominally anhydrous minerals. 
Chantilly: Mineralogical Society of America. (Book, Whole). 

 

Internetkällor 
Encyclopedia Britannica (2008). Agglomerate. 
           https://global.britannica.com/science/agglomerate [2017-05-02]  
Encyclopedia Britannica (2011). Volcanism. 
           https://global.britannica.com/science/volcanism [2017-03-22] 
Encyclopedia Britannica (2008), Agglomerate. 
               https://global.britannica.com/science/agglomerate [2017-04-18]  
Getpaint (2017). Paint.net 
               https://www.getpaint.net/ [ 2017-04-13] 
ImageJ (2016). Welcome 
               https://imagej.net/Welcome [2017-04-13] 
Mindat (2017a). Enstatite 
              https://www.mindat.org/min-1384.html [2017-05-18] 
Mindat (2017b). Augite 
              https://www.mindat.org/min-419.html [2017-05-18] 
Mindat (2017c). Kaersutite 
              https://www.mindat.org/min-2129.html [2017-05-18]  
 

https://global.britannica.com/science/agglomerate
https://global.britannica.com/science/volcanism
https://global.britannica.com/science/agglomerate
https://www.getpaint.net/
https://imagej.net/Welcome
https://www.mindat.org/min-1384.html
https://www.mindat.org/min-419.html
https://www.mindat.org/min-2129.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Inledning
	Bakgrund
	Vulkanism
	Magmor med olika kompositioner
	Luftbubblor
	Olika typer av vulkanutbrott
	Områdesbeskrivning - Kap Verde
	Geologin i Kap Verde
	Provtagningsplats

	Metod
	Kvantifiering av luftbubblor
	Analytiska metoder
	Ramanspektroskopi
	FTIR Spektroskopi & rehydreringsexperiment


	Resultat
	Kvantifiering av luftbubblor
	Mineral
	Vattenhalt

	Slutsatser
	Tackord
	Referenser
	Internetkällor




