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GEOVARIA 
H. Huisman 

Gesmolten zwavel uit vulkanen 

Bij vulkanische uitbarstingen komt 
meestal een groot aantal producten uit 
de krateropening. Gassen horen daar 
ook bij. En zwavel in de vorm van het 
gasvormige zwaveldioxide is daar een 
van. Zwavel is een belangrijk neven-
produkt bij actieve vulkanen. Maar dat 
er poelen van gesmolten zwavel ont
dekt zijn op de bodem een vulkaankra
ter in Costa Rica in Midden-Amerika is 
nieuw. Weliswaar is eerder bij andere 
vulkanen vloeibaar zwavel waargeno
men, maar dat in combinatie met het 
uitvloeien van lava. Het bijzondere aan 
de meertjes met vloeibare zwavel in de 
vulkaan Pias in Costa Rica is, dat het 
materiaal aan de oppervlakte komt 
zonder dat er sprake is van actief vulka
nisme. De zwavelpoelen hebben een 

diameter van tussen de 20 en 30 meter. 
Zwavel heeft een smelttemperatuur die 
hoger is dan het kookpunt van water, 
n.l. 112° C. Hoe de gesmolten zwavel 
in de poelen kon komen, is door een 
paar Britse onderzoekers uitgezocht. 
In de krater van de vulkaan bevond 
zich aanvankelijk een kratermeer, dat 
gevuld was met water met een bijzon
der hoge zuurgraad. Deze hoge zuur
graad was te danken aan opstijgende 
zwavelhoudende gassen, die reacties 
aangingen met het water. 
Uiteindelijk werd hierdoor ook zwavel 
op de bodem van het meer afgezet, 
vermengd met allerlei sediment. Sinds 
het onstaan van het kratermeer, zo'n 20 
jaar geleden, zijn er op deze manier 
grote hoeveelheden zwavel in de bo
demsedimenten terecht gekomen. 
Aangezien de smelttemparatuur van 
zwavel hoger is dan die van water, is 
het mogelijk dat water voor de aanvoer 
van zwavel verantwoordelijk is geweest. 

Door opstijgend magma tot dicht on
der het oppervlak van de kratervloer 
werd het water in het meer verwarmd 
waardoor het relatief snel kon verdam
pen. Vorig jaar is het meer drooggeval
len. Dit had als gevolg dat de tempera
tuur in de achergebleven sedimenten 
snel kon oplopen tot waarden voorbij 
de 112° C, nodig om zwavel te laten 
smelten. Momenteel is de temperatuur 
ruim 116° C. Via poriën en spleten kon 
de zwavel, door zijn geringe dichtheid 
vrij gemakkelijk naar de oppervlakte 
doordringen en zich daar in kleine poe
len verzamelen. Daar, blootgesteld aan 
de atmosfeer, zou de zwavel moeten 
stollen, althans een gestolde korst 
moeten gaan vormen. Verrassend is, 
dat dit niet gebeurt. Zwavel blijft name
lijk vloeibaar door een constante toe
vloed van hete vulkanische gassen, 
zonder dat daarbij een gestolde korst 
ontstaat. 
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