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Л. ЭД ЕД

О ВНУТРЕННЕМ СТРОЕНИИ ЗЕМЛИ

В своем докладе автор показывает, что для увязки геологических, геофизических 
il астрономических данных в системе, свободной от противоречий, Земля по ее строению, 
за исключением верхних 400 км, должна представлять собой силикатное вещество, бога
тое газами и летучими, которое по своему составу сильнее всего приближается к оливину. 
Ядро и внутреннее ядро Земли являются только фазой этого вещества под высоким дав
лением. Модель Земли с железным ядром не является пригодной для объяснения явле
ний, наблюденных в связи с Землей.

L. EGYED

OK THE INNER STRUCTURE OF THE EARTH

In his paper the author shows, that for combining the geological, geophysical and astrono
mical data in a consistent system the earth, regarding its structure, with the exception of its 
uppermost 400 km, must represent a silicaeeous substance rich in gases and volatiles, which in 
its composition comes nearest to olivine. The core and inner core of the earth are only high- 
pressure phases of this substance. The model of the earth, postulating an iron core, is not sui
table for explaining the phenomena observed in connection with the earth.

A FÖLD BELSŐ' FELÉPÍTÉSÉRŐL

EGYED LÁSZLÓ

A Föld felépítésére és fejlődésére vonatkozó ismereteink részben földtani 
megfigyeléseken, részben geofizikai méréseken alapulnak. Mintegy három mil
liárd évnyi távlatban ismerjük a Föld felszínének alakulását, de megfigyelési 
adataink annál bizonytalanabbak, mennél messzebbre megyünk vissza az idő
ben. Ismerjük a Föld belsejének fizikai tulajdonságait a Föld középpontjáig, 
de megfigyelési adataink bizonytalansága a mélységgel is növekszik. A nehéz
ségek akkor is nagyok, ha a Föld anyagi felépítésének a kérdését vetjük fel 
s méginkább, ha a Föld belsejének fejlődéséről akarunk tájékozódni. Mégis, 
ha a Föld fejlődését és felépítését együtt vizsgáljuk, következtetéseink meg
bízhatóbbak lesznek. Az alábbiakban e kettős szempont állandó figyelemben- 
tartásával indokoljuk a Föld belsejének legvalószínűbb anyagi felépítését.

A Föld anyagi felépítésére vonatkozó következtetésben a következőkre 
támaszkodhatunk :

a Földdel kapcsolatos fizikai megfigyelések; a gravitációs tér, árapály
jelenségek, földrengéshullámok, mágneses és elektromos jelenségek, geotermi
kus jelenségek;
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kozmogóniai és kozmokémiai megfigyelések; az elemek eloszlása a térben, 
meteoritok eloszlása és összetétele, csillagok sűrűsége stb. ;

kőzetek fizikai viselkedésére vonatkozó laboratóriumi kísérletek;
energetikai problémák ;
a Föld történetének adatai;
elméleti kvantummechanikai és elméleti kozmogóniai megfontolások.
A Föld anyagi felépítésének első megközelítése az alkotó anyagok fizikai 

adatainak részletes ismeretével kezdődhet. A Föld belsejének fizikai adataira 
a legtöbb és a legrészletesebb következtetést a rugalmas hullámok segítségével 
nyerték. A rugalmas hullámok sebességeloszlása alapján Földünk kéregre, 
felső és alsó köpenyre, külső és belső magra osztható; a mag és a köpeny hatá
rán, valamint a külső és belső mag határán átmeneti öv van. Ugyancsak a 
rugalmas hullámok s főképpen a felületi hullámok vizsgálata tisztázta, hogy a 
köpeny felső részében egy hullámcsatorna létezik.

A rugalmas hullámok elsősorban sebesség-adatokat adnak. Kiegészítve 
azonban a gravitációs gyorsulásból leszármaztatható átlagos sűrűségértékekkel 
és a precesszióból meghatározható tehetetlenségi nyomaték értékkel, a sebes
ségértékek eloszlása az Adams — Williamson-féle összefüggés alapján a többi 
fizikai adat eloszlását is szolgáltatja. Ezek az adatok adják az első lehetőséget, 
hogy a Föld belsejének fizikai felépítése mellett, anyagi felépítéséről is képet 
alkothassunk.

Könnyebb a köpeny felépítéséről képet alkotni. Itt a felszíni adatok is 
segítenek, hiszen a köpenyt borító kéreg s az óceán fenekén talán maga a kö
peny felső része is közvetlenül jelentkezik. De képet kaptunk a mélyből jövő 
anyagokról a tűzhányótevékenység segítségével is. Megfigyeléseinket kiegé
szíthetjük a véges deformációk elméletéből levont következtetésekkel és a 
nagynyomású kísérletek eredményeivel. A köpenyre vonatkozó eredmények 
eléggé egyértelműnek mondhatók és legvalószínűbb, hogy a köpeny összeté
tele az olivin összetételéhez áll a legközelebb. Valóban az olivin nyomás-sűrűség 
görbéje eléggé egyezik a Föld belsejére megfigyelési adatokból származtatott 
mélység-sűrűség görbével. (Altschuler and Kormer, 1961).

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a köpeny alsó része feltétlenül ho
mogén összetételű és az a tény, hogy az olivin nyomás-sűrűség görbéjének nagy
nyomású szakasza egybeesik a köpeny alsó részére megfigyelt mélység-sűrű
ség görbével, — ezt alá is támasztja. A köpeny alsó részének pontosabb össze
tételére még visszatérünk.

A földmag és az átmeneti övék kérdése azonban már nagyobb bonyodal
makat okoz. A sűrűség hirtelen megnövekedésére, a magbelső folyékony 
halmazállapotára ugyanis nehezen adható olyan megoldás, amely valamennyi 
mai megfigyeléssel egybevág.

A Föld magjáról alkotott és még ma is széles körben elfogadott klasszikus 
feltevés magán viseli a Naprendszer keletkezésének régi elméletét, és a fel
színi körülmények között fellépő differenciáció lehetőségét kiterjeszti az egész 
Földre. A Föld magjáról ui. azt tételezi fel, hogy az vasból, ill. annak valami
lyen ötvözetéből áll.
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A nagynyomású kísérletek azonban bizonyítják, hogy a Föld magja nem 
állhat tiszta vasból vagy vasnikkel ötvözetből, mert a vas nyomás — sűrűség 
görbéje élesen eltér a mag nyomás — sűrűség görbéjétől (1. ábra).
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1. ábra. Nyomás és sűrűség kapcsolata egyes anyagoknál 
Ф и г.  1. Зависимость густоты от давления для отдельных веществ 

Fig. 1. The connection between pressure and density for individual materials

Még nehezebb a kérdés a Föld belső magjával kapcsolatban. Bullen (1963) 
legújabb eredményei szerint a Föld középpontjában a minimális sűrűség 15 
gcm~3-nak vehető. Ekkor azonban a földmag számára a vas sem megfelelő 
sűrűségű anyag. A feltételt leginkább a molibdén közelíti meg, ezt viszont 
a molibdén kozmoszbeli gyakorisága nem igen támasztja alá.

A csillagok között azonban találunk olyanokat, amelyeknek a sűrűsége 
több százezer, sőt millió gcm~3 is lehet. Itt tehát a sűrűség nagyságának magya
rázatát nem lehet anyagi összetételben keresni.

Az anyag sűrűségének megnövekedése bizonyos körülmények között 
a fellépő nagy nyomások következtében is előállhat. Ez ugyanis legtöbbször 
a külső elektronhéjak elfajulásával is az anyagszerkezet fémessé válásával jár. 
Ilyen nagynyomású degenerált állapot homogén anyagi összetételű Föld ese
tében is adhat a fizikai megfigyeléseknek megfelelő képet, mert ilyenkor a 
sűrűség kizárólag a nyomás függvényeként szerepel.

A lökéshullámokkal előállított nyomás — sűrűség összefüggések azonban 
ezeknek a nagynyomású állapotoknak a létezését nem igazolták, ha tény-

3*



172 Egyed László

legesen nem is cáfolták meg (Altschuler et. al. 1961). Ennek az oka talán a rend
kívül rövid időtartamban és a nagy hőmérsékletben keresendő.

Ha azonban elfogadjuk, hogy a földmag vas és könnyebb szilikátok össze
tételéből áll, akkor az első nehézséget a Föld felszínének alakulása, a kontinens- 
vándorlások kérdése, az óceáni medencék kialakulásának a problémája okozza.

A kontinensek vándorlása és egyéb jelenségek megmagyarázhatók a kon- 
vekciós áramok segítségéve] is. A konvekciós áramok termikus okokból fel
lépő ciklikus magmamozgások a köpenyben, amelyek képesek erőhatásokat 
át vinni a kéregre, és ezzel a kérget vagy tekintélyes részét elmozdítják.

A magmaáramok azonban Knopoff újabb vizsgálatai szerint csak mint
egy 1000 km mélység alatt jöhetnek létre. Ezt alátámasztja az is, hogy a hő
fluxus a Föld felszínén néhány jellegzetes, de elhanyagolható kiterjedésű hely
től eltekintve állandó. Ez pedig azt jelenti, hogy ha vannak is magmaáramok, 
azok szükségképpen igen mélyen vannak és szerepük a kéreg alakításában nem 
lehet jelentős. A nagy hőfluxusú helyek pedig egybeesnek az óceáni árkokkal, 
amelyek mentén a terület földrengéseinek epicentrumai helyezkednek el. Ez 
pedig azt is jelenti, hog\r a Föld nagy területei húzás alatt vannak, s a helyi 
földrengések, valamint a hőenergiatöbblet a húzások következménye.

A mesterséges holdak pályasíkjainak változásából azt a következtetést 
vonták le, hogy a Föld felső 700 — 800 km mélységű övében komoly nyírófe
szültségek halmozódhatnak fel, hiszen a Föld a déli és az északi sarkon nem 
egyformán lapult . Ezzel szemben, ha a Földet felépítő anyagok plasztikus vi
selkedését nézzük, akkor azt látjuk, hogy a Föld — még legfelsőbb részein 
is — igen hamar reagál a fellépő erők hatására. Ezt bizonyítja az Antarktisz 
kiegyensúlyozottsága és a skandináviai emelkedés. Feltétlenül szükséges tehát 
valamilyen belső energiakészlet, amely a feszültségeket állandóan fenntartja. 
Lényegében ezt bizonyítják az újabb és újabb földrengések is. Ezek energiá
jának állandóan pótlódnia kell. Itt is beszélhetnénk a konvekciós áramok sze
repéről, de akkor a nagyobb feszültségfeloldódásának mélyebben kellene lennie.

Ha azonban ezt meg is magyarázhatnánk a konvekciós áramokkal, az 
nem magyarázható meg, hogy a középső devon idején az év napjainak száma 
400 volt, míg ma csupán 365. Ezt vagy lényegesen erősebb shelfsúrlódás, vagy 
pedig a Föld sugarának lényeges megnövekedése okozhatta. Az ennek meg
felelő sugárnövekedés a dagálysúrlódások elhanyagolása esetén 0,7 — 1,5 mm/év- 
nek felel meg.

Ugyanekkora sugárnövekedés adódik a paleogeográfiai térképekből is.
Ha a Föld expanzióját vesszük a központi mozgató erőnek, akkor mind 

a földrengésenergiák, mind pedig a köpenyben levő feszültségek megmagya
rázhatók, sőt kontinensvándorlás sugárnövekedés-szükséglete is biztosítható 
a nap-hosszabbodás megkívánta nagyságrenddel. A klasszikus vasmagos mo
dell alapján magyarázva az expanziót, legalábbis egy nagyságrenddel kisebb 
sugárnövekedést kapunk, még akkor is, ha a Dirac-féle kozmogónia érvényes
ségét feltételezzük.

Ha viszont a Ramsey — Wade-vizsgálatok alapján elfogadjuk a magnak 
és a belső magnak degenerált állapotú szilikátos anyag-összetételét, akkor 
pl. a legutóbbi 600 millió évre 0,5— 1,0 mm /év átlagos sugárnövekedés vezet-
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hető le tisztán elméleti alapon. Ez pedig jó egyezés a geofizikai, földtani, ill. 
csillagászati adatokból levezetett értékkel.

Az összeállítást az alábbi két táblázat adja:

I. táblázat

A időparaméter jelenlegi 
értéke 10» év

Átlagos
évi sugárnövekedés 

mm/év Időtartam, amire az 
átlag vonatkozik 
(millió években)Bullen — 

Bullard- 
modell

Bullen -  
Jeffreys
modell

4,1 0,5 1,0 600
4,5 0,46 0,92 650
.-,,0 0,41 0,83 720
5,5 0,37 0,75 800
6,0 0,34 0,69 870
7,0 0,30 0,60 1000
S,0 0,26 0,52 1160
9,0 0,23 0,46 1300

10,0 0,21 0,42 1440
1

II. táblázat
!

Meghatározás módja
Minimum

mm/év
Maximum

mm/év

Elméletileg 0,5 1,0
Paleogeográfiai adatok 0,5 1,6
Kontinentális felszín 0,8 —
Földforgás lassulása
Rengéses energia és magmás tevékenység

0,6 1,5

energiá j a 0,5 1,0

Az első táblázat a sugárnövekedés elméleti értékeit adja a kétféle számí
tott földmodellre az univerzum idő függvényében. A második táblázat az elmé
letileg számolt sugárnövekedési értékeket hasonlítja össze a geofizikai, föld
tani és csillagászati adatokból levezetett sugárnövekedéssel. A kétféle adat
sor egyezése igen jó.

A nagynyomású fázisok létezése és a Dirac-féle kozmogónia elfogadása 
azonban a Föld fejlődésére — mint azt már másutt bizonyítottuk — azzal 
a következménnyel is jár, hogy a Földben fel kell lépnie egy kissebességű csa
tornának, amely egyúttal egy sűrűségmaximum gömbövet is jelent. Finnek a 
gömbövnek a Föld története folyamán — az óceáni területeken — elvileg ki 
kellett vékonyodnia.

A köpeny Rayleigh hullámaiból származó adatok ezzel teljesen össz
hangban állanak. Az is következik ebből, hogy míg a csatorna öve felett a 
Föld anyaga viszonylag szegény volatilokban és gázokban, addig a mélyebb 
részeknek gázokban és volatilokban gazdagoknak kell lenniük.
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Összefoglalva : a fizikai vizsgálatok jelenlegi adatai és a Föld fejlődésének 
adatai csak akkor egyeztethetők össze, ha a Föld belső szerkezetének nem a 
vasmagos felépítése mellett foglalunk állást. Egységes magyarázatot akkor 
adhatunk a Föld felépítésére és jelenségeire, ha elfogadjuk a nagynyomású 
degenerált fázisok létezését és a Dirac-féle kozmogónia érvényességét.

Ebben az esetben a Föld legfelsőbb 400 km-étől eltekintve, gázokban és 
volatilokban gazdag, az olivinhez hasonló, nagyban és egészben homogén össze
tételű anyagból áll (Egyed, 1960). A Föld magja és belső magja ugyanannak 
az anyagnak más és más mértékben degenerált formái. Az átmeneti övék első
sorban azért jelentkeznek, mert bizonyos határokon belül az alkotó anyagok
nak más és más a degenerációhoz szükséges kritikus nyomásuk.
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