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THE ORIGIN OF TERRESTRIAL HEAT FLOW
It is proposed that at least part of the heat being transferred in terrestrial heat 

flow is due to a plastic release of the elastic stresses caused by the expansion of the 
Earth. This mechanism at the same time makes understandable the fact that terres
trial heat flow is independent of crustal structure.

A HŐFLUXUS EREDETÉRŐL
EGYED LÁSZLÓ

Ha a Földet mint termodinamikai rendszert tekintjük, akkor a Föld 
által leadott hő, a végzett mechanikai munka és a belső energia megvál
tozása között a következő összefüggés van:

dQ =  dW +  dU.
Vizsgáljuk meg ezeket a mennyiségeket. dQ értékét megkaphatjuk, 

ha ismerjük a hőfluxus értékét. Ez átlagban 1,0— 1,2,ucal/cm2 sec-ra tehető. 
Ha ezt az egész Föld felületére és egy évi időre számítjuk át, akkor a le
adott hő évi 6 —8 • 1027 erg energiát jelent.

dW értékét a hőhatásból származó zsugorodás feltételezése miatt 
pozitívnak vették fel és dQ értékének legalábbis egy részét ebből igyekez
tek leszármaztatni.

A Föld belső szerkezetére vonatkozó vizsgálatok azonban arra vezet
tek, hogy a Föld nem zsugorodik, hanem tágul [1,2 3]. A tágulás mértéke 
olyan, hogy a Föld sugara évente egy fél millimétert növekszik. Annak a 
földmodellnek, amelyikből a Föld tágulása következik, a lényege a követ
kező :

A Föld belső magja, külső magja és köpenye kémiailag ugyanannak a 
szilikátos anyagnak három állapota, amelyek közül az első kettő a jelenleg 
fennálló nyomásoknál nagyobb nyomás alatt jött létre. Az ultranagy
nyomású állapot nem stabil, s ennek következtében a belső mag tömege 
állandóan átalakul a külső mag állapotába, ez meg a köpeny anyagának 
stabil állapotába. A folyamat eredménye az átlagsűrűség csökkenése, 
tehát a Föld állandó térfogatnövekedése.

Ez a földmodell lehetőséget ad a fellépő mechanikai munka becslésére. 
Itt nyilván a belső energia végez munkát a gravitációs térrel szemben, 
amikor a köpenyt évente legalább fél milliméterrel megemeli.

A kézirat 1958. március 13-án érkezett be.
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Az így végzett munka

dW  =  4я f í2dfí • ÿ • 4 • Ea,
ahol R a Föld sugara, d.R =  5 • 10_2cm a földsugár évi növekedése, A a 
a sűrűségű réteg vastagsága, g a nehézségi gyorsulás a köpenyben. Ha ezt 
kiszámítjuk, eredményül évi 3,5 • 1029 erg-et kapunk.

A mechanikai munka maga is energiaforrást kíván. A dU nagyság
rendje tehát 3,5 • 102B erg/év körüli érték kell legyen, mivel a hő ennek 
csupán 2% -a. A mechanikai munka forrása az az energia, amely az ultra
nagynyomású állapotból a normális nagynyomású stabil állapotba való 
átmenetkor felszabadul.

Mekkora lehet egy molekulára eső energia?
Ha a sugár di?-rel megnő, akkor a térfogatnövekedés

’  dV =  4я R°- dR =  2,548 • 1047 cm3.

Az átalakulásban résztvett molekulák eredeti térfogata legyen V0, 
akkor átalakulás után ezek térfogata V0 +  d V lesz. Ha a földmag átlagos 
sűrűségét egyszerűség kedvéért 11,4-nek vesszük fel, akkor

11,4 V0 =  5,66 (V0 +  dV),
ahonnan V0 =  dV.

Az átalakult anyag tömege ennek alapján (cr =  5,66) 

dM =  2 a dV =  2,884 • 1018 g, 

amely Mg2 Si04 és Fe2 Si04 keverékéből álló Föld esetén

1,696 • 1016 mol-nak felel meg.

Figyelembe véve, hogy a Loschmidt-szám L =  6,02 • 1023 mól-1, 
adódik, hogy az átalakulásban résztvett molekulák száma

n =  1,02 • 1040.

Ha pedig felhasználjuk a köpeny megemeléséből számított energiát, 
amely eV-га átszámolva

dW  =  3,5 • 1029 erg =  2,19 - 1041 eV, 
azt kapjuk, hogy 1 molekulára eső felszabaduló energia:

На В i r c h [4] szerint a köpeny anyagát Mg2Si04 és Fe2 Si04 keveréké
nek tételezzük fel, s ezt az új hipotézis alapján a Föld magjára is alkalmaz
zuk, akkor egyszeres átlagos ionizációt feltételezve 11,1 eV energiát, két
szeres átlagos ionizációt feltételezve 38,1 eV energiát kapunk molekulán
ként. A kettő középértéke 24,6 eV, amely kb. megfelel az egy molekulára
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igényelt 21,5 eV energiaértéknek. Van tehát realitás egy olyan elképzelés
ben, hogy a Föld magbelső kétszeresen, a maghéj egyszeresen ionizált 
állapotban levő molekulákból áll.

A kisugárzott hőenergiát régebben a Föld eredeti hőjének tulajdoní
tották. Később a radioaktív jelenségek felfedezése után a radioaktív bom
lásnál keletkező hőből igyekeztek leszármaztatni, feltételezvén, hogy a 
kontinentális kéreg jó részét gránit alkotja. A gránit radioaktivitásából 
származó hő teljesen pótolta a kiáramló hőt, s miután az óceánok területé
ről hiányzik a gránitkéreg, azt várták, hogy ott a hőfluxus lényegesen 
kisebb lesz. Meglepő volt azonban [5], hogy a Csendes óceán területén 
újabban végzett mérések 25 adata közül 3 anomális helyet kivéve — ame
lyeken még az átlagosnál is nagyobb volt a hőfluxus — a középérték 
szintén 1,2 körül mozgott, míg az Atlanti óceánra vonatkozó adatok 1,1 
körüli értéket szolgáltattak.

A kontinentális és óceáni területek hőfluxusának' egyezése nem tekint
hető véletlennek; magyarázatot kíván, s egyúttal azt jelenti, hogy a hő 
lényeges része nagyobb mélységből ered. Az egyezés magyarázatára az óceáni 
üledékekben lejátszódó kémiai változások hőtermelése elégtelen, s ugyan
csak nem lehet a jelenséget a bázikus, sőt ultrabázikus kőzetfelépítésű 
óceánfenék radioaktivitására visszavezetni, különösen ha e kőzeteknek 
rossz hővezetőképességét is figyelembe vesszük.

De az eredmény azt is magával hozza, hogy a kontinentális kéreg 
esetében se lehet a hőfluxussal megállapított kisugárzó hőt a gránittöme
gekben felhalmozott radioaktív anyag hőtermeléséből származtatni. 
A mérési adatok egyúttal megingatták azt a felfogást is, hogy a kéreg felső 
része radioaktív anyagban feldúsult gránitból épül fel. A kéreg nagy 
radioaktív tartalma s így a gránitintruziókkal való azonosítása kétségessé 
vált.

Bebizonyítható azonban, hogy a hőfluxusban jelentkező hőenergia 
lényeges része levezethető a Föld térfogatnövekedésekor felszabaduló 
energiákból.

A  fázisátmenet miatt beálló térfogatnövekedés következtében ugyanis 
a megfigyelések alapján is szilárdnak tekinthető köpeny részecskéi rugal
mas deformációt szenvednek. Az egységnyi térfogatban felhalmozott 
rugalmas energia közelítőleg

W  =  кв2,

ahol к az inkompresszibilitási együttható, míg 0  a relatív térfogatváltozás* 
A köpeny У térfogatú részében tehát a deformációs energia :

W  =  кв2 У.

Világos, hogy a deformációs energia évi változása

dW
át 2 кв V d0

dt
lesz.
3 Geofizika — 3 /1 S
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Ennek értéke évi dR sugárnövekedés esetén a következő alakban 
írható :

dW г 32 л
át [  3 •R 4 R ■A ■ p =  Cp,

ahol a a Poisson-állandó, A a számításba vett rétegvastagság, q a réteg
nek a Föld középpontjától mért távolsága, míg p a plasztikus határ
feszültség.

Kísérletek szerint a köpeny felső részének megfelelő kőzetek esetén 
p értéke 1—2 • 1010 dyn cm-2 körül mozog [6]. G o r a n s o n  kísérletei 
[7] pedig azt igazolták, hogy a plasztikus határ a nyomás növekedésével 
alig változik. Mivel a fenti képlet alapján C =  2,95 • 1017 cgs és

1010<  p < 2 • 1010 dyn cm-2 ,

következik, hogy az ebből származó évi hőfluxusra, Ф0-га is fennáll, hogy

3 • 1024 erg/év <  Ф0 < 6 • 1027 erg/év,

azaz az így adódó hőfluxus nagyságrendben egyezik az észlelt hőfluxussal.

A hőenergia egy részét tehát egyszerűen abból lehet származtatni, 
hogy a tágulás miatt beálló rugalmas deformáció a nagyobb mélységekben 
plasztikusan feloldódik, s a felhalmozott rugalmas energia hővé alakul. 
Ez lényeges részét adja annak a hőnek, amelyet hőfluxus alakjában ész
lelünk, és ezért értéke független attól, hogy óceáni vagy kontinentális 
területek felett mértük-e.
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