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GLOSSARI 

A 

Adiabàtic: sense intercanvi de calor. 

Anell de tobes (Tuff ring): Edifici volcànic hidromagmàtic de poca alçada i pendents suaus constituït per 
l’acumulació de piroclasts de caiguda i dipòsits d’onades piroclàstiques, i normalment la base del cràter està 
al mateix nivell o per sobre la suoerfície topogràfica original. 

 

B 

Basanites: roques de textura porfírica vacuolar, en les que la olivina és el fenocristall més comú, 
acompanyat (en menor proporció) d’augita i plagiòclasi, i també pot tenir hornblenda i minerals opacs. 

Bloc: piroclast accidental o accessori de mida superior als 64 mm. 

Bomba: Piroclast juvenil, emplaçat balísticament, de forma arrodonida o en forma de fus, de mida superior 
als 64 mm. 

Bretxa d’explosió: dipòsit piroclàstic constituït per piroclasts lítics emplaçats balísticament. Característica 
d’erupcions freàtiques i freatomagmàtiques. 

Bretxa piroclàstica: bretxa d’origen piroclàstic. 

 

C 

Caiguda de cendra (ash fall): dipòsit piroclàstic de caiguda originat per l’acumulació de cendres 
transportades en la part superior de la columna eruptiva. 

Capa Basal: nivell de granulometria fina, de poc gruix i base plana situat a la part inferior dels dipòsits de 
colades piroclàstiques. Originat com efecte d’una capa límit entre la colada piroclàstica i el substrat. 

Cendra: piroclasts de granulometria inferior als 2 mm. 

Cinerita: dipòsit de cendra. 

Colada piroclàstica: corrent semifluïdificada de piroclasts d’alta densitat; controlada per la gravetat i que es 
desplaça en flux essencialment laminar; la fase contínua és gas d’alta temperatura. 

Col·lapse de la columna eruptiva: desmoronamet total o parcial d’una columna eruptiva degut a variacios 
d’emanació de material piroclàstic, genralment conduix  a la formació de fluxos piroclàstics. 
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Columna eruptiva: columna formada per una mescla de gasos i piroclasts que s’aixeca verticalment des del 
centre emissor durant erupcions explosives. 

Con adventici: tant els volcans monogenètics com els poligenètics poden tenir edificis més petits al seu 
voltant, clarament relacionats amb l’activitat de l’edifici principal; es poden haver format en episodis 
eruptius diferents als del con principal. 

Con de tobes (tuff cone): edifici volcànic hidromagmàtic de pendent més pronunciada, major alçada i amb 
un cràter de menors dimensions que els anells de tobes; són freqüents les onades piroclàstiques humides. 

 

D 

Dipòsit piroclàstic: dipòsit primari constituït per piroclasts majoritàriament. 

Dipòsits piroclàstics de caiguda: dipòsit piroclàstic originat per l’acumulació de piroclasts que cauen 
directament descrivint una trajectòria balística des de la boca d’emissió. També es genera com a 
conseqüència d’expansió i desplaçament lateral de la columna eruptiva. 

Dom: estructura volcànica formada per l’acumulació de laves derivades de magmes molt viscosos sobre la 
mateixa boca eruptiva i amb molt poca dispersió lateral. 

 

E 

Erupció efusiva:  sortida continuada de magma en forma de colades de lava. Volum de gasos separats del 
líquid magmàtic dins el conducte suficientment petit. Característica de magmes bàsics i ultrabàsics. Els 
materials més típics són els corrents de lava. 

Erupció estromboliana: erupció explosiva caracteritzada per magmes bàsics en que es generen fragments 
de petit tamany (lapilli) i escòria. 

Erupció explosiva: erupció volcànica caracteritzada per l’emissió de material piroclàstic. 

Erupció freàtica: erupció explosiva hidromagmàtica en la que no es produeix extrusió de material 
magmàtic. 

Erupció hidromagmàtica o freatomagmàtica: erupció explosiva en la que té lloc la interacció de magma 
amb aigua meteòrica. 

Erupció pliniana: erupció explosiva de gran energia característica de magmes diferenciats, es generen 
columnes eruptives de gran magnitud. 

Erupció volcànica: conjunt de fenòmens relacionats amb la sortida explosiva o tranquil·la de material des 
d’un centre volcànic. 
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Erupció vulcaniana: erupció explosiva de gran energia caracteritzada per bretxes d’explosió inicials 
produïdes per la destrucció o obstrucció del conducte. Aquesta obstruccio el conducte d’emissió es forma 
generalment per solidificació de material magmàtic d’erupcions anteriors. 

 

F 

Flux piroclàstic: veure onades i colades piroclàstiques. 

Fragmentació del magma: disgregació del magma dins el conducte eruptiu, degut a la interacció entre les 
bombolles de gas que s’han anat expandint progressivament en disminuïr la pressió durant l’ascens del 
magma pel conducte. 

 

L 

Lahar: flux de materials volcànics transportats en massa mitjançant un fluid aquós, que pot estar relacionat 
o no amb l’activitat explosiva contemporània. 

Lapilli: piroclast entre els 2 i 64 mm. 

Lapilli acrecional: piroclasts de forma esfèrica, de mida gentimètrica o inferior, constituïts per partícules de 
cendra disposades en bandes concèntriques. 

Lític: terme genèric que designa als piroclasts densos (no vesiculats). 

 

M 

Maar o anell de tobes: algunes erupcions freatomagmàtiques i freàtiques monogenètiques donen lloc a 
edificis cònics simètrics, de pendents relativament suaus, amb parets internes baixes i cràters de diàmetre 
gran amb respecte a la base de l’edifici, formats per l’acumulació de piroclasts al voltant del cràter 
d’explosió. La seva base es troba per sota de la superfície topogràfica original. 

Magma: fos silicatat que conté gasos dissolts i partícules sòlides en suspensió. 

Mecanismes eruptius: conjunt de processos que determinen les característiques d’una erupció volcànica. 

 

 

O 

Onada piroclàstica (pyroclastic surge): corrent piroclàstica turbulenta de baixa concentració i densitat, on el 
gas es la fase contínua entre les partícules. 
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Onada piroclàstica basal (base surge): onada piroclàstica produïda en erupcions hidromagmàtiques, quan 
es produix una explosió superficial en materials lleugers o sota l’aigua. Comporta la formació d’uan ona de 
xoc que creix en sentit radial. 

Onada piroclàstica humida (wet surge): onada piroclàstica que s’emplaça per sota la temperatura de 
condensació del vapor d’aigua. 

Onada piroclàstica seca (dry surge): onada piroclàstica que s’emplaça per sobre de la temperatura de 
condensació del vapor d’aigua. 

P 

Piroclast: fragment de magma o de roca encaixant, generat durant le serupcions volcàniques explosives. 

Pumita (pumice): piroclast juvenil vesiculat, de tamany lapilli i derivat d’un magma diferenciat. 

 

T 

Tefra: qualssevol acumulació primària de piroclasts, independent de l’origen i dels mecanismes 
d’emplaçament. 

Els fragments de tefra es classifiquen segons les mides: 

Cendra: partícules inferiors a 2 mm de diàmetre.  

Lapilli o cinder volcànic: entre els 2 i 64 mm de diàmetre  

Bombes volcàniques o blocs: superiors als 64 mm de diàmetre.  

Toba (tuff): equivalent litificat d’un dipòsit de cendres.  

 

 

V 

Volcà: Punt de la superfície terrestre on té lloc la sortida a l’exterior de material fos (magma) generat a 
l’interior de la Terra, en zones del mantell superior o de la base de l’escorça, ocasionalment també, material 
no magmàtic, i on l’acumulació d’aquests productes al voltant del centre emissor pot donar lloc a relleus 
positius de morfologies diverses. 

Volcà monogenètic: formats durant el curs d’una únia erupció, en la que hi poden haver diferents fases o 
pulsos. Aquest és el cas típic de moltes erupcions estrombolianes i freatomagmàtiques produïdes per 
magmes basàltics. Les erupcions estrombolianes monogenètiques acostumen a donar edificis cònics, 
simètric o asimètrics, fromats per l’acumulació d’escòries i lapilli.  
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