


Det kan dreje sig om

• Magma, eller magmaelementer. 

• Løsrevne vulkanske klippestykker fra 
sider af vulkanrøret

• Løsrevne klippestykker fra den del af 
skorpen som magmaet er trængt op 
igennem. Det kan være såvel 
sedimentære som krystallinske 
bjergarter.

Pyroklaster (Pyros = ild, Klast = itubrækket)  er fragmenter der 
slynges ud fra en vulkan ved et eksplosivt vulkanudbrud.
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Eksplosive vulkanudbrud 
forekommer især når

• Magma er af sur sammensætning 
(højt Siliciumindhold, rhyolitisk).

• Magma har et stort indhold af 
opløste gasser.

• Magma kommer i kontakt med vand. 
Phreomagmatiske udbrud. 



Ved det eksplosive udbrud kan det 
pyroklastiske materiale slynges op i luften og 
dale ned på jordoverfladen hvor der aflejres i 
et jævnt lag med tilbøjelighed til lagdeling: 
Pyroclastic fall



Eller det kan brede sig lavineagtigt ned ad 
vulkanens sider. Aflejringerne bliver mere 
kaotiske og vil tendere til at holde sig til 
lavereliggende områder: Pyroclastic flow   







Pyroclastic fall består af pyroklaster = tephra

Tephra from a Vulcanian explosion falling on the Montserrat 
Airport
(Montserrat, West Indies; Sept. 97)

>64 mm:  Bomber og blokke (flydende/fast)
2mm – 64 mm: Lapili
<2 mm: Aske (grovaske >0,06 mm, finaske <0,06 mm)

Inddeles efter 
størrelse:

Pimpsten, glas, krystaller, vulkanske, metamorfe og 
sedimentære bjergarter.

Består af: 



Vulkanske bomber

Består af flydende magma, som helt eller delvist størkner inden de 
rammer jorden.
Kan være meget store ( 6 m) og kan lande flere km fra vulkankrateret, 
men når selvfølgelig ikke så langt væk som mindre partikler.




• Sfæriske
• Cigarformede (spindle, fusiform)
• Kokassebomber
• Brødskorpebomber

Kan have forskellige
former:



Vulkanske blokke

I modsætning til bomber er 
blokke skarpkantede.



Lapili : 2mm – 64 mm

Definitionen går på størrelse og lapili kan fx bestå af  pimpsten eller 
scoriae (slagger), men kan også bestå af mere kompakte bjergarter.



Aske: grovaske, finaske, støv

Jo finere partiklerne er, desto større 
områder kan de spredes over.

Især phreomagmatiske eruptioner 
giver anledning til meget finkornet 
materiale.





Varm blanding af pyroklastisk materiale og gas.

Temperatur op til 1000o

Hastighed op til 700 km/time




Stort indhold af partikler.
Følger dale og aflejres her. 

Mindre indhold af partikler.
Mere tilbøjelig til at forcere 
forhøjninger.



Mt. Pelée 1902



Ash fall and basal surge ignimbrite of 1.3 
Ma Mesa Falls Tuff, Idaho, USA



DIAGENESE: De fysiske, kemiske og biologiske
påvirkninger, et sediment udsættes for og som fører til
at det bliver konsolideret – I dette tilfælde bliver de 
enkelte pyroklastiske elementer altså kittet sammen til
en fast bjergart: Tuf
Hyppigste “kitmineraler”: kvarts, kalcit, hæmatit, limonit.

STRUKTUR:  Typisk – men ikke uden undtagelser – er
tuf dannet ved “pyroplastic fall” sorteret og lagdelt, 
mens tuf med udgangspunkt i “pyroclastic flow” er
kaotisk aflejret.

TUF: Samlebetegnelse for alle konsoliderede
pyroklastiske materialer.





SVEJSETUF (Welded tuff)
Dannes når fragmenterne på aflejringstidspunktet er så varme at de kan smelte
sammen til en kompakt enhed. Samtidig deformeres de enkelte fragmenter , 
specielt vil pimpsten danne bølgede slirer (fiamme). Dette vil oftest ske når
udgangspunktet er en pyroklastisk flow. Resultatet er ignimbriter. Teksturen
kaldes eutaxitisk.



Inddeling af 
tuf



Lithisk tuf



Krystaltuf



Lapilituf



Asketuf



Pimpsten

Lystfarvet blærefyldt vulkansk bjergart dannet ved meget hurtig
nedkøling af udslynget magma. Som følge heraf bliver de faste
bestanddele til glas og gasarterne bliver fanget som blærer. 
Pimpsten kan flyde på vand.
Overvejende sure til intermediære bjergarter. 



Varierende blæreholdighed. Oftest intermediær til basisk.
Kan dannes både som skum på lavastrømme og som pyroklastik
materiale. Vægtfylde 1-2.

Slagger (scoriae, cinder)



Tuf som 
byggemateriale



Older (pre 1970) publications, particularly in Scotland, referred to any coarse-grained 
volcaniclastic rock as 'agglomerate', which led to debris flow deposits, talus deposits and 
other types of breccia being mistaken for vents.

Agglomerat er en kaotisk samling af vulkansk udbrudsmateriale (pyroklaster). 
Det består overvejende af vulkanske bomber, som i forskellige størrelser er 
indlejret i vulkansk aske.
Agglomerater aflejres på vulkanens flanker, ofte nær eller i selve krateret.



Tuffit

Består af vulkanske klaster i en grundmasse af vulkansk aske og epiklastisk
materiale: sand, ler etc. 
Opstår oftest når aflejringen sker i vandigt miljø.
Vil normalt være vanskelige adskille fra  såvel de rene pyroklastiske som de 
epiklastiske typer.



En breccie består af skarpkantede fragmenter af mineraler eller 
bjergarter i en matrix (cementmateriale) som kan være af samme eller 
anderledes sammensætning som fragmenterne. 
De skarpe kanter er resultat af kort transporafstand før konsolidering.

Efter opståelsesmåde kan man 
skelne mellem:

•Sedimentær breccie
•Tektonisk breccie
•Vulkansk breccie
•Impact breccie
•Hydrotermal breccie
•Osv.

Efter de store fragmenters 
egenart kan man skelne mellem

•Sandstensbreccie
•Kalkstensbreccie
•Granitbreccie
•Basaltbreccie
•Osv.

Breccier kan være monomikte, 
oligomikte eller polymikte.



En vulkansk breccie kan dannes af en pyroklastisk strøm.
Ud over materialet fra vulkanen kan der under forløbet optages fragmenter fra 
jordoverfladen.

Vulkanske breccier kan også dannes af lavastrømme (ikke-eksplosive 
vulkanudbrud). Størknede dele af lavaen kan brydes itu og blive indkorporeret i 
den endnu flydende lava (autobrecciering).
Lavaer kan også optage skarpkantede fragmenter, som lavaen glider henover 
og derved danne breccier.

Intrusive breccier kan også dannes i dybet når intrusive bjergarter ved deres 
fremtrængen sprænger den oprindelige bjergart i mindre fragmenter og optager 
eller omslutter disse.

Mudderlaviner (debris flow) kan også føre til dannelsen af breccier med stort 
indhold af vulkansk materiale.



Vulkansk breccie

Vulkanske breccier er ofte 
fejlagtigt blevet betegnet 
som agglomerater.



En sedimentær breccie
består af kantede 
sedimentære fragmenter 
over 2 mm i en matrix af 
mindre fragmenter 
og/eller mineralcement, 
som binder bjergarten 
sammen.



Tektonisk breccie (knusningsbreccie)



Marmorbreccier er formentlig opstået ved at gennemstrømmende 
syreholdigt vand har opløst marmoren, som så på et tidspunkt falder 
sammen og nyt materiale udfældes i sprækkerne.



Impaktit



Konglomerater

Grovkornet sedimentær bjergart, som overvejende består af afrundede klaster
på mere end 2 mm.



Polymikt
clastsupported

Monomikt
matrixsupported
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