
Kolorowa erupcja to zestaw dedykowa-
ny miłośnikom wybuchów i pienistej zabawy. 
W wyniku połączenia składników w kolbie labora-
toryjnej dochodzi do reakcji chemicznej, wskutek 
której z naczynia wydobywa się kolorowa, broka-
towa piana wyglądem przypominająca lawę wul-
kaniczną. 

W skład zestawu wchodzą zarówno składniki sta-
łe, umożliwiające kilkukrotne powtórzenie tego 
zachwycającego eksperymentu, jak i składniki zu-
żywające się, dostępne do nabycia w sklepie spo-
żywczym lub w naszym laboratorium.

KOLOROWA ERUPCJA ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:        

Ziemia składa się z różnych powłok. Nie-
które z nich są płynne, inne stałe. Zie-
mia cały czas się rusza powodując prze-
mieszczanie tych powłok. Czasem są one 
tak gwałtowne, że nachodzą na siebie 
tworząc wulkany. 

Z wulkanów raz na pewien czas wydoby-
wają się tak zwane materiały wulkaniczne. 
Są to: pyły, gazy oraz gorąca lawa. Pro-
ces wydostawania się na zewnątrz ma-
teriałów wulkanicznych to erupcja wul-
kaniczna. W samym środku prawdziwego 
wulkanu, jest bardzo gorąco!

Gdy temperatura wzrasta, rośnie również 
ciśnienie. Bardzo wysokie ciśnienie wy-
pycha gorącą lawę i inne materiały wul-
kaniczne na zewnątrz. Temperatura lawy 
spływając po zboczu wulkanu ochładza 
się i zastyga, tworząc skały magmowe. 
Zarówno lawa jak i magma niszczą ota-
czającą przyrodę.

Nasz eksperyment obrazuje opisywane zjawi-
sko za pomocą reakcji chemicznej, w której biorą 
udział składniki nazywane substratami. W wyniku 
połączenia substratów (soda oraz roztwór kwa-
śny) powstaje nowy produkt - dwutlenek węgla
(wzór chemiczny CO2). 

Gaz otoczony cząsteczkami płynu do mycia na-
czyń staje się puszystą kolorową pianą. Wypro-
dukowanej piany jest tak dużo, że wydobywa się 
z kolby niczym lawa z wulkanu!
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LA DZIECI

Z NAUKOWEGO
PUNKTU WIDZENIA

tacka ochronna

kolba szklana

pojemniczek 100 ml z miarką

barwnik w buteleczce

kapsułka z kwaskiem cytrynowym

probówka z sodą oczyszczoną

fiolka z brokatem

łyżeczka

probówka z płynem do naczyń

strzykawka

słomka
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KrainaEksperymentow

UDAŁO CI SIĘ WYKONAĆ 
TEN EKSPERYMENT? 

Będzie nam bardzo miło jeśli zechcesz podzielić się 
z nami wynikiem Twojego doświadczenia. Umieść 
zdjęcie albo filmik na Facebooku lub Instagramie. 
Oznacz nas: @KrainaEksperymentow :)

INSTRUKCJA DO WYKONANIA 
EKSPERYMENTU

www.krainaeksperymentow-zgora.pl



Powstała sól to cytrynian sodu, związek abso-
lutnie niegroźny. Spotkamy go chociażby w na-
pojach gazowanych.

PRZYGOTOWANIE 
KOLBY

DLA DOCIEKLIWYCH

UWAGA! WYKONUJESZ 
EKSPERYMENTY!

KOLOROWA 
ERUPCJA

PRZYGOTOWANIE MIKSTURY-
ROZTWORU KWAŚNEGO1 2 3

4

Poniżej prezentujemy wzór reakcji chemicznej 
zachodzącej w naszym eksperymencie. W efek-
cie powstaje sól sodowa kwasu, dwutlenek 
węgla oraz woda. Nabieramy całą strzykawkę (10) kolorowej mikstury 

i wstrzykujemy do kolby z sodą oczyszczoną (2) 
i brokatem. Obserwujemy przebieg reakcji. Powta-
rzamy czynność, aż nasza kwaśna mikstura się 
skończy. 

Roztwór kwaśny w połączeniu z sodą oczyszczoną 
produkuje gaz: dwutlenek węgla - CO2

Gaz otoczony cząsteczkami płynu do mycia naczyń 
staje się puszystą kolorową pianą!

Powstałą pianę można mieszać łyżeczką albo 
słomką. Można ją zlewać, przelewać lub nabierać 
do strzykawki i ponownie napełnić nią kolbę. 

Pod kontrolą osoby dorosłej można zanurzyć słom-
kę w kolbie i delikatnie dmuchać w pozostałej tam 
miksturze, wówczas z kolby zaczną wydobywać się 
kolorowe bańki.

Życzymy fantastycznej zabawy!

Mimo, że zestawy nie zawierają trujących sub-
stancji zawsze musisz zachować ostrożność. 
Podczas eksperymentowania nie spożywaj 
ani nie próbuj żadnych produktów i składni-
ków. Jeśli przez przypadek połkniesz któryś ze 
składników, przepłucz usta wodą. Jeśli wystąpią 
jakieś niepokojące objawy weź ulotkę i udaj się 
z nią do lekarza. Zestaw jest nieodpowiedni dla 
dzieci poniżej 3 roku życia. Po przeprowadzo-
nym eksperymencie zawsze umyj ręce.
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SUPER! EKSPERYMENT
GOTOWY!
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Do pojemniczka z roztworem 
dodajemy cały płyn do mycia 
naczyń (9). Mieszamy. 
Następnie dodajemy barwnik (4) 
według uznania.

Za pomocą łyżeczki miesza-
my do całkowitego rozpusz-
czenia kwasku cytrynowego. 
Powstał roztwór kwaśny. 

Do pojemniczka z miarką (3) 
wlewamy 80 ml wody i wsypu-
jemy całą zawartość kapsułki 
z kwaskiem cytrynowym (5). 

Do kolby (2) ustawionej na talerzu wsy-
pujemy całą zawartość probówki z sodą 
oczyszczoną (6) oraz cały brokat (7). 
Kolbę odstawiamy na bok. 




