
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ:
- В случай на контакт с очите: изплакнете обилно с вода, като държите 
очите отворени ако е нужно. Незабавно потърсете лекар.
- В случай на поглъщане: изплакнете устата с обилно количество вода и 
пийте чиста вода. Не предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете 
лекар.
- В случай на вдишване: изведете пострадалия на чист въздух.
- В случай на контакт с кожата и изгаряне: мийте засегнатия участък с 
вода поне 10 мин.
- В случай на съмнения как да помогнете, се консултирайте с лекар 
незабавно. Покажете му химическия реактив.
- В случай на нараняване винаги търсете лекарска помощ.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ И РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАЩИТНИ ОЧИЛА
Съхранение: Опакован при температура от 5-40°C. Уверете се, че 
очилата не влизат в контакт с разтворители.
Аксесоари: Не са налични
Поддръжка: Проверявайте редовно лещите да не са надраскани, 
замърсени или счупени. Ако е така, заменете очилата с нов чифт.
Резервни части: Не
Регулиране на размера: Тези очила са проектирани да се адаптират към 
малки глави.
Почистване: Почиствайте с топла вода и препарат за съдове. Очилата 
могат да се дезинфекцират с леки дезинфекционни разтвори.
Употреба: Тези очила са проектирани да осигурят защита срещу 
нискоенергийни въздействия (F). Не трябва да се използват за цели и с 
инструменти, които не са посочени в ръководството, включено в 
комплекта. Трябва да се използват само за времето, необходимо за 
завършване на експериментите. Максималният живот на очилата е 2 год.
Маркировки:
LISCIANIGIOCHI › Производител   EN 166  › Референтен стандартен номер   
CE  › СЕ маркировка за съответствие   1 › Оптичен клас   F › Механично 
съпротивление (нискоенергийни въздействия)   3 › Област на употреба 
(течности)    4 › Област на употреба (Груби прахови частици)

СПЕШЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР:
БЪЛГАРИЯ: 112

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
- Прочетете тези инструкции преди употреба, следвайте ги и ги запазете за справка.
- Дръжте малките деца, животните и всички, които не носят предпазни очила, далеч от зоната за експерименти.
- Винаги носете предпазни очила.
- Съхранявайте този експериментален комплект на място, недостъпно за деца под 8-годишна възраст.
- Почистете цялото оборудване след употреба.
- Уверете се, че всички контейнери са напълно затворени и правилно съхранявани след употреба.
- Уверете се, че всички празни контейнери и/или незатварящи се опаковкисе изхвърлят правилно.
- Измийте ръцете си след провеждане на експерименти.
- Не използвайте оборудване, което не е доставено с комплекта или е препоръчано в инструкциите за 
употреба.
- Не яжте и не пийте в експерименталната зона.
- Не позволявайте химикалите да влизат в контакт с очите или устата.

ВНИМАНИЕ 
Продуктът не е подходящ за деца под 8 години. Да се използва под родителски контрол. 
Съдържа някои химикали, които могат да представляват опасност за здравето. Преди 
употреба прочетете инструкциите, следвайте ги и ги съхранете за справка. Не позволявайте 
на химикалите да влизат в контакт с която и да е част от тялото, най-вече устата и очите. 
Дръжте малки деца и животни далеч от експерименти. Дръжте експерименталния комплект 
далеч от досега на деца под 8 години. Защитни очила за наблюдаващите родители не са 
включени. Деца под 8 години могат да се задавят или задушат с ненадути или спукани 
балони. Изисква се родителски контрол. Дръжте ненадути балони далеч от деца. Изхвърлете 
спукани балони незабавно. Балоните са създадени от естествен гумен латекс. Естественият 
гумен латекс може да причини алергии.

Съдържа следните вещества:
НАТРИЕВ БИКАРБОНАТ
CAS Nr. 144-55-8
CE Nr. 205-633-8
ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА
CAS Nr. 5949-29-1
CE Nr. 201-069-1
Внимание
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Причинява сериозно увреждане на очите.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните 
пътища.

СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ:
- Прочетете и следвайте тези инструкции, инструкциите за безопасност и информацията за оказване на първа помощ, 
запазете ги за справка
- Неправилната употрева на химикалите може да предизвика наранявания и вреда за здравето.
- Извършвайте само тези експерименти, които са описани в инструкциите.
- Този експериментален комплект е за употреба само от деца над 8 години.
- Тъй като детските способности варират твърде много дори във възрастовите групи, наблюдаващите възрастни трябва 
да упражнят преценка кои експерименти са подходящи и безопасни за конкретно дете. Инструкциите трябва да позволят 
на наблюдаващите възрастни да оценят всеки експеримент, за да установят пригодността му за конкретно дете.
- Наблюдаващият възрастен трябва да обсъди предупрежденията и информацията за безопасност с детето или децата, 
преди да започне експериментите. Особено внимание трябва да се обърне на безопасното боравене с киселини, основи и 
запалими течности.
- Зоната около експеримента трябва да се пази от всякакви препятствия и далеч от съхранението на храна. Тя трябва да 
бъде добре осветена и проветрива и в близост до водопровод. Трябва да се осигури масивна маса с топлоустойчив плот.
- Веществата в незатваряща се повторно опаковка, трябва да се изразходват напълно
по време на един експеримент, т.е. след отваряне на опаковката.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
В случай, че искате да изхвърлите химикали, трябва да следвате националните или местните разпоредби 
за изхвърляне и във всеки случай не изхвърляйте химикалите в канализацията и боклука. За повече 
подробности относно правилните методи за унищожаване се консултирайте с компетентния орган. За 
изхвърляне на отпадъчни материали използвайте специалните контейнери на пунктовете за събиране.

P261 Избягвайте вдишване на 
прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно 
облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте 
внимателно с вода в продължение на няколко минути. 
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото 
това е възможно. Продължете с изплакването.
Специфична информация за първа помощ
В СЛУЧАЙ НА ПОГЛЪЩАНЕ: ако субектът е в съзнание, 
дайте 1 чаша вода за разреждане на материала. Не 
давайте нищо, ако субектът не е в съзнание. 
Консултирайте се с лекар.

ЧЕРВЕН ОЦВЕТИТЕЛ E129
CAS Nr. 25956-17-6
CE Nr. 247-368-0

ОТВАРЯНЕ
НА ЕПРУВЕТКАТА
С КЛЮЧ
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Несглобяем ПЪЗЕЛНЕСПОКОЙНА планета

Живеем на планета, която не желае да стои неподвижна! Ако 
можехме да видим какво се случва в дълбините на Земята, щяхме 
да бъдем изумени от турбуленцията на скалите и елементите. 
Вътрешността на Земята е в непрекъснато движение, толкова 
много, че понякога, под земята, скалите се „бутат“ нагоре и 
намират начин да дойдат и да ни „посетят“, изненадвайки ни със 
специални ефекти, например вулканично изригване, което е 
едновременно и грандиозно, и ужасяващо събитие.
Вулканичната дейност обаче може да се случи по различни 
начини, но всички те имат нещо общо: изнасянето на материал от 
вътрешността на Земята навън.
Това се случва чрез възхода на разтопени скали, но също и с 
разпръскването на газ и пара в атмосферата.
Тези събития продължават безспирно хиляди години и придават 
на нашата планета сегашния си вид.

…СЪСТАВЕНА Е ОТ СЛОЕВЕ
Ако вземем нашата планета и отрежем парче от нея, какво ще 
видим? Веднага ще забележим, че се състои от концентрични 
слоеве, точно като голям лук! Но въпреки това - един странен 
лук, защото всеки слой има различна консистенция и най-
вече различна температура от 
останалите. 

ВЪТРЕШНО ЯДРО

ВЪНШНО ЯДРО

МАНТИЯ

КОРА
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Несглобяем ПЪЗЕЛНЕСПОКОЙНА планета

Приличат на парчета пъзел, но картината, която съставят, се 
променя непрекъснато: говорим за тектонските плочи, които 
образуват литосферата, твърдата външна обвивка, която 
капсулира Земята. Те са в непрекъснато движение и когато „две 
парчета от пъзела“ се срещнат, всички забелязват! По границите 
на плочите са местата, където се случват земетресения, където 
се раждат вулкани и където се издигат планински вериги.

Северноамериканска плоча

Арабска плоча

Филипинска плоча

Евразийска плоча

Индийска плоча

Австралийска плоча
Южноамериканска плоча

Африканска плоча
Тихоокеанска плоча

Плоча Наска

Антарктическа плоча

Някои тектонски плочи са покрити с огромни маси 
вода; това са океански плочи, като Тихоокеанската. 
Нейната граница се нарича „Огнен пръстен“ и
се характеризира с интензивна сеизмична и 
вулканична активност. Повече от половината 
активни вулкани в света могат да бъдат открити тук, 
а поясът се простира по бреговете на Чили, 
Калифорния, Япония, Филипините и Индонезия.
Не е необичайно в тази част на света да изживеете 
грандиозни събития, като например появата
на вулкан от морето, който създава вулканичен
остров точно пред очите ви.
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Когато  ЗЕМЯТА ГОРИ

Във вътрешните слоеве на Земята, по-специално там, където 
температурата и налягането достигат невероятно високи 
точки, скалите могат да се разтопят и да се превърнат 
в гореща магма. Това врящо, неспокойно вещество има 
тенденция да се издига на повърхността и понякога намира 
път за бягство през земната кора - така се ражда вулкан.

Кратер

Лава 

Канал

Магмена 
камера

BG
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Обикновено вулканичното изригване е резултат от натрупване 
на магма в подземен резерват, магмената камера, която е 
разположена близо до повърхността.
Тук, благодарение на силата на газовете, които идват от 
мантията или кората, магмата се изтласква през главния 
канал, докато излезе от „гърлото“, кратера, като лава.
Когато лавата влезе в контакт със земята, тя се охлажда бързо 
и се втвърдява. Изригване след изригване е начинът, по който 
лавата се натрупва, създавайки истински планини.Типична 
конусовидна форма характеризира повечето вулкани (въпреки 
че това не е единствената форма, която могат да имат).

Много видове изригвания
Видът на изригването зависи от вискозитета на магмата, която 
излиза от вулкана. Някои са относително „спокойни“, докато 
други могат да бъдат изключително силни и експлозивни и 
дори да унищожат самия вулкан.
Нека разгледаме основните типове:

ХАВАЙСКО: обилни изригвания, които обикновено са с големи 
потоци течна лава. Фонтаните от лава, които често съпътстват 
преливането на магма, са грандиозни. 

ПЕЛЕЙСКО: експлозивни изригвания, които обикновено 
завършват с колапса на вулкана. Има изблици от плътна магма, 
последвани от пушеци и лавини от гореща пепел.

ВУЛКАНСКО: обилни изригвания, които обикновено са много 
експлозивни, но с големи потоци течна лава. Фонтаните с лава 
са грандиозни и често придружават изригването.

СТРОМБОЛИЙСКО: изригвания, които се характеризират с 
умерени, но чести експлозии, които изхвърлят нажежени 
материали (скали, пепел, лапили ...).

ПЛИНИЙСКО: силно експлозивни изригвания, 
при които колона от газове и твърди 
частици се образува и издига 
в небето на десетки километри.
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Историята на Плиний
Най-известното изригване в историята със 
сигурност е било това на Везувий през 79 г. 
с.н.е., което унищожава Помпей и Херкуланеум. 
Според Плиний Млади (61-113 г. с.н.е.), който е 
бил очевидец на събитието, всичко започнало със 
създаването на внушителна колона от пепел и пемза, 
която след това паднала обратно на земята и за няколко часа 
покрила Помпей. Много жители загинали поради рухването 
на домовете им, но по-голямата част от населението било 
изненадано от големия нажежен облак, който се образувал 
след експлозията. Това опустошило града със своя смъртоносен 
поток от магма и горящи  газове: имало хиляди жертви! От 
друга страна, близкият град Херкуланеум не бил пряко 
засегнат от изригването, но е бил потопен от огромния поток 
кал, който се е образувал дни след изригването, след обилни 
валежи върху пепелта, натрупана в подножието на Везувий 

Санторини и легендата за Атлантида
Ако се върнем по-назад във времето, към средата на второто 
хилядолетие пр.н.е., откриваме информация за друго колосално 
изригване, което буквално опустошава гръцкия остров 
Санторини, сърцето на древната минойска цивилизация. Освен 
неочакваното изригване на магмата, вулканът, на острова, 

се срутва, образувайки огромна калдера, която 
по-късно се наводнява от морето и образува 

лагуната, характеризираща сегашния  
й вид. Внезапното изчезване в дълбините  
на морето на процъфтяващите минойски  
градове може би поражда легендата  
за Атлантида.

BG

ИСТОРИЧЕСКИ изригвания
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Някога вулканите са били много по-активни, отколкото днес. Много планини са останки от древни вулкани, а много езера не са нищо друго освен устията на изчезнали вулкани, сега пълни с вода.

Индонезия е държавата с най-голям брой активни вулкани в 

света. Преди 75000 години там е било най-голямото изригване 

за всички времена.

Цялата област на Поцуоли, в района на Кампания в Италия, 
е подложена на явление, наречено брадизеизъм, което 
означава периодично повишаване или намаляване 
на нивото на земната повърхност, което е свързано с 
интензивната вулканична активност в околността на 
Флегрейските полета. Поради тази причина Поцуолийският 
залив е изпълнен на гръцки и римски селища, които в 
момента са под морето - истински подводни градове.

А в останалата част от Вселената?
Космическите изследователи разкриха, че нашата планета 

не е единствената в Слънчевата система, която е засегната от 

вулканизма. На други места има много „фермент“, например 

на Марс, където се намира най-големият вулкан, открит 

досега, но още повече на Йо, малка Галилеева луна, 

където вулканичната активност е наистина дива. 

Дори лунните скали до голяма степен са  резултат 

от останките от вулканични изригвания.

- НАТАМНАСАМ
BG

ИСТОРИЧЕСКИ изригвания



8

Между едно и друго изригване могат да преминат десетилетия: 
именно поради тази причина „спокойният период“ на вулкан, 
дори и да продължи дълго време, не трябва да се подценява. 
Може просто да е в спящо състояние 
и да проявява вулканичната си 
активност по други по-малко видими 
начини! Има и други явления, свързани 
с вулканичната дейност под земята, 
които се класифицират като вторичен 
вулканизъм. Ето няколко примера. 

ГЕЙЗЕРИТЕ са периодични изблици 
на гореща вода и пара, които излизат 
от пукнатини в земята. Те се образуват 
в резултат на натрупване на вода под 
земята в близост до магмена камера. 
Топлината кара водата да кипи и я 
изтласква силно към повърхността, 
създавайки колони от вода и пара.

ФУМАРОЛИ И СОЛФАТАРА (на снимката) са емисии от пара 
и газове като въглероден диоксид и газове с високо съдържание 
на сяра. Те са типични за спящите вулкани, които са приключили 

основната си вулканична дейност.

ВЗРИВНИ ПАРНИ ИЗРИГВАНИЯ са силни 
експлозии на пара, смесена с борна 
киселина. Те са изключително горещи 
(температурата може да достигне 230°C) и 
се използват за създаване на геотермална 
електрическа енергия. В Лардерело, 
в Тоскана, Италия, има множество 
геотермални производствени обекти, 
които черпят енергия от многобройните 
парни изригвания в района. 

ИЗРИГВАНИЯ и не само!
BG
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ИЗРИГВАНИЯ и не само!

9

Експерименти и откритияОбразуването на калдера

КАКВО ЩЕ ВИ ТРЯБВА?
От комплекта:
- Балон

Допълнително:
- Пясък или фин 
     почвен слой

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ?
•  Надуйте балона и го дръжте затворен с 

пръсти.
• Покрийте балона с пясък, като 
  образувате малко хълмче, така 
  че само мундщука на балона да 
  стърчи.
•  Пуснете балона и го оставете 

въздухът да излезе.

КАКВО СЕ СЛУЧВА?
Докато балонът се изпуска, вулканът 

се срутва върху себе си и образува 

голям кратер в пясъка.

ЗАЩО?
Балонът се държи по същия начин 
като магмената камера на вулкан; 
внезапното му изпускане, подобно 
на това, което се случва след силно 
изригване, го отслабва и няма силата 
да задържи тежестта над него. 
Вулканът фактически се „срутва“ и 
образува калдера.

BG
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Експерименти и открития
ЛАВА ЛАМПА

С течение на времето калдерите 
натрупват дъждовна вода и 
дават живот на типични кръгли 
езера. Така са се образували 
много езера в Централна Италия, 
като Болсена, Неми и Брачиано.

КАКВО ЩЕ ВИ ТРЯБВА?

От комплекта:
- Бутилка сода бикарбонат
-  Оцветител

Допълнително:
-  Оцет и олио.  

Ще ги откриете у дома.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ?
-  Първо изсипете оцета и след това 

олиото в бутилката, като следвате 
пропорциите, показани на снимката

 -  Добавете няколко капки от 
оцветителя и разклатете 
бутилката - оцетът ще стане 
червен

   -  Сега добавете шпатула сода 
бикарбонат и гледайте!

Създадохме бълбукаща „лава“. Когато 
оцетът (който е киселина) влезе в контакт 
със содата (NaHCO3 - натриев хидроген 
карбонат) се случва типична газирана 
реакция, която произвежда много 
балончета пълни с въглероден двуокис 
(CO2). Те се издигат като първо се оцветяват 
в оцета и преминават през слоя от олио. 
Когато стигнат повърхността, газът избягва 
от бутилката и „напуска“ оцета, който 
пада на дъното, докато други балончета се 
движат нагоре в енергичен кръговрат.

87

86

Olio

Aceto

87

86

Olio

Aceto
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Експерименти и открития
ЛАВА ЛАМПА

Виждали сме какво се случва, 
когато магмената камера на 
вулкан внезапно се изпразни 
след силно изригване. Какво 
се случва, ако вместо това 
продължи да се пълни?

КАКВО ЩЕ ВИ ТРЯБВА?

От комплекта:
- Лава карта
-  Балон 

Допълнително:
- Тиксо
- Остър молив

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ?
-  Навийте картата, така 

че да прилича на конус 
и след това използвайте 
тиксо, за да я захванете.

-  На около 2-3 см отгоре 
пробийте дупка с молива.

-  Поставете балона вътре 
и прокарайте мундщука 
на балона през дупката, 
която току-що направихте.

-  Надувайте балона и не 
спирайте, докато конусът... 
не се самоунищожи!

Точно това се случва 
с вулкан, когато 
магмената камера 
продължава да се 
пълни: в крайна сметка 
тя експлодира!

Експерименти и открития
“Препълнен” вулкан

БУуМ!

BG
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2.  Налейте малко вода в 
пластмасовия съд, който 
сте намерили в комплекта, 
и изтеглете малко с 
помощта на спринцовката, 
докато се напълни (Фиг. 2).

3.  Не забравяйте да сложите 
защитните си очила и след 
това да капнете малко 
вода в кратера (Фиг. 3). 
Не поставяйте ръката си 
директно над кратера.

Фиг. 3Фиг. 2

1. Уверете се, че вулканът от комплекта е чист и сух. Изсипете еднакво 
количество сода карбонат и лимонена киселина в кратера и ги смесете 
заедно, използвайки палката от комплекта (Фиг. 1). Като начало можем да 
използваме по 10 грама от всеки прах. Използвайте повече, ако искате по-
зрелищен ефект!

4.  Мехурчетата, които ще се 
създадат, ще започнат да 
преливат от ръба на кратера, 
точно като магмата от истински 
вулкан (Фиг. 4)

5.  Почистете модела на вулкан и играйте отново.

6. След като приключите с продуктите от 
комплекта, можете да повторите експериментите, 

като използвате готварска сода бикарбонат 
(първо попитайте възрастен за разрешение); 

използвайте около 5 ml оцет вместо вода.

Експерименти и открития
BG

Фиг. 1

Фиг. 4
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Вулканът изригва!


