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1.2. Alapfogalmak

1.

ÁRAMLÁS PORÓZUS KÖZEGBEN

1.1.

Bevezetés

Annak ellenére, hogy a földkéreg — még az univerzum időskáláján vizsgálva is —
szilárd halmazállapotú, benne folyadékáramlás zajlik. A fluidum a szemcsék közötti,
egymással összeköttetésben lévő hézagtérben, pórustérben áramlik. Abban az esetben, ha az
áramlás karakterisztikus mérete >> póruscsatornák karakterisztikus mérete
reláció fennáll, akkor azt a közeget, melyben az áramlás zajlik kontinuumként, azaz folytonos
közegként kezelhetjük, és porózus közegnek nevezzük. A felszín alatti vízáramlás vizsgálatakor
a fenti reláció szinte minden esetben teljesül, hiszen akár regionális (10 – 100 km), akár
lokális (10 m – 10 km) áramlásról legyen szó, annak jellegzetes mérete nagyságrendekkel
meghaladja a póruscsatornák méretét, akár a szemcseméretet, akár a póruscső átmérőjét (0,1 –
1 mm) tekintjük annak. Ritka esetekben, mikor például a kifejezetten a szemcsék közötti
konkrét áramlási rendszer vizsgálata a cél, a kezelési mód nem tehető meg, ekkor a szemcsék
konkrét elhelyezkedésének ismerete mellett kell az áramlást meghatározni a Navier–Stokesegyenlet megoldásával (1.1.1. ábra). Ez azonban nem geofizikai probléma, s így jelen jegyzet
ezen kivételes esetekkel nem foglalkozik.
Megjegyezzük továbbá, hogy a földkéregben természetesen nem a víz az egyetlen
fluidum, ami áramlik. Rajta kívül a kőolaj, vagy a fluidum fizikai definícióját alapul véve, a
földgáz, illetve a vízgőz is ide sorolható. (Fluidumnak tekinthető minden olyan anyag, ami az
őt ért nyírófeszültség hatására folytonosan deformálódik.) A továbbiakban azonban csupán a
felszín alatti vízáramlásra koncentrálunk, még akkor is, ha általánosan folyadékról, vagy
fluidumról is teszünk említést.
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1.2.

Alapfogalmak

1.2.1. Porozitás
A kőzetszemcsék nem illeszkednek egymáshoz tökéletesen, így nem is töltik ki teljes
mértékben a rendelkezésükre álló teret (1.2.1. ábra). Vagyis a kőzetszemcsék között hézagtér,
szavatosabban mondva pórustér alakul ki. A későbbiekben hasznos lesz a teljes, más néven
totális porozitás definíciója, mely alatt a

 :

" teljes pórustérfogat"
ahol 0    1
" teljes kő zettérfoga t"

(1.2.1)

kifejezést értjük. A nevezőben szereplő kőzettérfogat nyilvánvaló módon mind a
kőzetszemcséket, mind a közöttük lévő pórusteret magában foglalja. Ennek értelmében a
kőzet teljes porozitása a két szélsőséges értéket is tartalmazva 0 és 100% között változik.
Előbbi a teljesen tömör, hézagtér nélküli kőzetet jelöli, míg utóbbinak megfeleltethető például
egy karszt belseje.
A kőzetek porozitását kialakulásuk szerint is lehet csoportosítani. Ezenképpen
beszélhetnők elsődleges, másodlagos, harmadlagos stb. porozitásról. Tipikusan, de nem
kizárólagos módon ezen porozitásformáló földtani jelenségek lehetnek:
 Elsődleges porozitás: a kőzet kialakulásakor a kőzetszemcsék nem töltik ki tökéletesen
a rendelkezésükre álló teret;
 Másodlagos porozitás: utólagos tektonikai folyamatok miatt a kőzet megrepedezik,
töredezik;
 Harmadlagos porozitás: a repedéseket átjáró felszín alatti vizek egyes repedéseket
kitöltenek, cementálnak (pl.: agyagosodás, kalciteresedés), másokat üregekké, karszttá
oldanak.
A negyedleges, ötödleges stb. porozitásnak legfeljebb kreativitásunk, avagy a földtani
folyamatok ismeretének hiánya szabhat gátat. A fent említett porozitások szerkezetükben
különbözőek, így a vízáramlásra is eltérő hatást gyakorolnak.
A pórustérfogatban lévő víznek azonban csak egy része vesz részt a felszín alatti
vízáramlásban. A pórusvíz részben
 szabad, mobilis víz, mely részt vesz a felszín alatti áramlásban, részben
 kötött, immobilis víz, mely nem vesz részt. A kötött víz lehet zárt repedésekben jelen

1.1.1. ábra
Vízáramlás szerkezete porózus közegben mikroszkopikus méretben vizsgálva.
A színezés a vízáramlás sebességének nagyságát, a nyilak az irányát mutatják.
5
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1.2.1. ábra
A kőzetszemcsék (szürke)
nem töltik ki tökéletesen a teret. A
pórustérfogatot fehér szín jelöli.

1.2.2. ábra
A kőzetszemcsék felületéhez
kötött és a pórustérfogatban szabadadon
mozgó víz

lévő víz, de gyakrabban ún. adhéziós, vagy adszorpciós erővel a kőzetszemcsék
felületéhet kötött víz. Általánosan az mondható, hogy minél kisebb a szemcseméret
(pontosabban minél nagyobb a szemcse fajlagos felülete: szemcsefelület és a
szemcsetérfogat aránya [1/m]), annál több vizet tud a kőzet kötött állapotban tartani.
Így fordulhat elő, hogy míg az agyagok víztartalma nagy, kis szemcseméretük miatt
gyakorlatilag minden víz adhéziós erővel kötött, a vízáramlás szempontjából
impermeábilisnak, vízzárónak tekinthetők. Természetesen nagyobb szemcseméret
esetén is számolnunk kell kötött vízzel, például mivel a homokszemcsékben található
Si és a vízmolekulákban található O atomok között fellépő adhéziós erő meghaladja a
vízmolekulák között fellépő kohéziós erőt (nedvesítő folyadék).
Mindezek alapján a felszín alatti vízáramlás szempontjából legalább ennyire fontos az effektív
porozitás definiálása,

 eff :

" szabad víz térfogat "
ahol 0   eff    1 .
" teljes kő zettérfoga t"

(1.2.2)

Mivel a szabad víz csupán a pórustérfogatban lévő víz egy hányadát jelenti, ezért az (1.2.2)ben szereplő relációt magától értetődőnek tekinthetjük. A természetben előforduló kőzetek
teljes porozitása túlnyomó részt a 2–30% intervallumban található.
1.2.2. A felszín alatti vizek mélysége és eredete
Az 1.2.3. ábra a vízszaturáció (Sw), azaz a víztelítettség tipikus profilját szemlélteti a
mélység függvényében. Általában a felszín közelében a víz nem telíti teljes mértékben a
pórustérfogatot. Itt a vízfázis mellett levegő is található, ezért ezen tartományt kétfázisú, vagy
telítetlen zónának nevezzük. Egy bizonyos mélység alatt azonban a pórustérfogatot csupán víz
tölti ki. Ezen tartományt egyfázisú, vagy telített zónának nevezzük. A két tartományt a
talajvíztükör választja el, itt éri el a vízszaturáció a 100% értéket. Felvetődik a kérdés, hogy
vajon milyen mélységig érdemes felszín alatti vizekről beszélni. Erre általánosan az a válasz
adható, hogy ameddig van a közegnek porozitása.
A felszín alatti vizeket érdemes csoportosítani eredetük szerint [Mádlné Szőnyi et al.
2013], mely szerint „forrásként” jelölhető meg
 a csapadék;
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a kompakciós vizek, illetve
a mélységi, magmás vizek.
A felszíni alatti vizeket döntő
mértékben a csapadék táplálja. A lehulló
csapadék részben
 a felszínen elfolyik, részben
 a felszínen elpárolog (evaporáció),
részben
 a felszín alá beszivárog. A
beszivárgott vizet részben
 a növényzet felszívja, és
elpárologtatja (transpiráció).
Utóbbi
két
folyamat
együttesét evapotranspirációnak hívjuk.
1.2.3. ábra
A
vízszaturáció
tipikus
 A felszín alatti vizeket mélységprofilja
táplálja.
Jól látható, hogy a lehulló csapadéknak csupán kisebb hányada fordítódik a felszín alatti vizek
táplálására. Az, hogy ez a csapadéknak mekkora hányadát jelenti, erőteljesen függ például
 a domborzattól (nagyobb lejtés esetén a felszíni elfolyás jelentékenyebb),
 az éghajlattól (meleg klíma, kis páratartalom, szelesebb idő esetén a
párolgás/párologtatás szerepe fokozódik),
 a talajminőségtől (nagy porozitás és permeabilitás esetén a beszivárgás jelentősebb);
 növényzettel való borítottság (erdőirtás növeli a felszínen elfolyó víz hányadát).
Az üledékes kőzeteket a mélységgel növekvő nyomás miatt fokozódó kompresszió éri,
melynek hatására a kőzet szerkezete tömörödik. Mivel a kőzetszemcsék döntően
inkompresszibilisnek tekinthetők, a tömörödés a pórustérfogat kárára valósul meg. A
csökkenő porozitás miatt a kőzetből a pórusvíz egy része kiszorul, mely „alulról” táplálja a
felszín alatti vizeket. Ezt a jelenséget kompakciónak, az így kilépő vizet pedig kompakciós
víznek nevezzük.
Érdekességképpen megemlítjük, hogy mélységi magmás folyamatok során is
szabadulhat fel víz, mely szintúgy táplálja a felszín alatti vizeket. Ilyen jelenség például a
lebukó óceáni litoszféra dehidratációja, mely hozzávetőlegesen 125 km mélységnek
megfelelő hőmérsékleten és nyomáson megy végbe. Ily fizikai körülmények között a
lemezben lévő illékony anyagok — például a víz — kilépnek, s felfelé migrálnak. Mozgásuk
során a környező bazaltkomponenst megolvasztják, s a vulkáni ívben jellemző magmaként
érik el a felszínt.
1.2.3. A Darcy-törvény és a permeabilitás fogalma
1856. évben Henry Philibert Gaspard Darcy laboratóriuimi kísérletet végzett, melyben
vizsgálta a kőzeten nyomáskülönbség hatására átfolyó víz hozamát. Megállapította, hogy a
vízhozam

Q  Au,

(1.2.3)

ahol A és u a vízáramlásra merőleges keresztmetszetet, illetve az ún. Darcy-sebességet, vagy
Darcy-fluxust jelöli. Mivel a vízhozam mértékegysége [m3/s] (egységnyi idő alatt átfolyó
víztérfogat), a keresztmetszeté [m2], ezért a Darcy-fluxus mértékegysége [m/s], melynek
részletes taglalására ezen fejezetben még visszatérünk. Kísérlete során egy megdöntött és
különböző típusú kőzettel feltöltött tartályon átfolyó hozamot regisztrálta eltérő folyadékok
7
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esetén (1.2.4. ábra). Eközben a tartály különböző pontjain megfigyelte a kialakuló vízoszlop
magasságát. Arra a következtetésre jutott felhasználva a mért vízhozamot és a tartály
keresztmetszetét, hogy a Darcy-sebesség

uK

h
,
l

(1.2.4)

ahol Δh és Δl a két megfigyelőpont közötti hidraulikus emelkedési magasság különbsége [m]
és azok távolsága [m]. Míg K a kőzetre (beleértve a póruskitöltő folyadékot is) jellemző
állandó, az ún. hidraulikus vezetőképesség, víz esetén vízvezető-képesség [m/s].
A könnyebb érthetőség kedvéért előrevetítjük, hogy az (1.2.4)-ben szereplő Darcysebesség részletesebb vizsgálat alapján valójában a hidraulikus emelkedési magasság
deriváltjával arányos, azaz egydimenziós esetben

u  K

dh
,
dx

(1.2.5)

ahol x az egyik térkoordinátát jelöli.
A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy miből tevődik össze h hidraulikus emelkedési
magasság! Ehhez a Hubbert-féle folyadékpotenciál analízist használjuk fel [Hubbert 1940]. A
folyadékelem potenciálja három tényezőből adódik össze, a helyzeti energiából,

E1  mgz ,

(1.2.6)

v2
,
2

(1.2.7)

a mozgási energiából,
E2  m

valamint a kompressziós munkából,
p

p

dp
.

p0

E 3   Vdp  m 
p0

(1.2.8)

1.2.4. ábra
A Darcy-féle laboratóriumi kísérlet vázlata (módosított ábra [Freeze és
Cherry 1979])
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Az (1.2.6)–(1.2.8) összefüggésekben szereplő jelölések: m a folyadékelem tömege [kg], g a
gravitációs gyorsulás [m/s2], z a referenciaszinttől mért vertikális távolság [m] (1.2.4. ábra), v
a folyadékelem sebessége [m/s], V a térfogat [m3], p a nyomás [Pa] és ρ a folyadék sűrűsége
[kg/m3]. A kompressziós munkából eredő energia abból származik, hogy a folyadékelemen
környezete munkát végez, míg az a p0 felszíni nyomásról p nyomású környezetbe ér.
Definiáljuk a folyadékelem potenciálját, mint az egységnyi tömegre jutó mechanikai
energiát az (1.2.6)–(1.2.8) összefüggések alapján,
p

  gz 

dp
v2
 .
2 p0 

(1.2.9)

Elfogadva a felszín alatti vízáramlásban gyakorta előforduló közelítést — mely szerint
(1) v=0 az áramlás lassúsága miatt, illetve (2) ρ=áll. a folyadékot összenyomhatatlannak
tekintve — a folyadékelem potenciálja
  gz 

p  p0
.


(1.2.10)

Másrészről, az 1.2.4. ábra alapján az M pontban kialakuló folyadékoszlop nyomása
p  p0  g1  p0  g (h  z ) ,

(1.2.11)

Ψ1 jelöli az M pontban fellépő vízoszlopmagasságot. Utóbbit beírva (1.2.10)egyenletbe
kapjuk, hogy
  gz 

p 0  g (h  z )  p 0
 gh .


(1.2.12)

Mindez azt jelenti, hogy amennyiben a földkéregben g állandósága elfogadható (ez a felszín
alatti vízáramlásban tökéletesen kielégítő közelítés), úgy a h hidraulikus emelkedési magasság
megfelel a folyadék potenciáljának leírására. A hidraulikus emelkedési magasság további
előnye a potenciállal szemben, hogy egy sokkal könnyebben mérhető mennyiségről van szó,
mely gyakorlatilag csupán a vízszint megmérését igényli. Érdemes megemlíteni, hogy míg φ
folyadékpotenciál az egységnyi tömegű folyadékelemre jutó energia, addig h hidraulikus
emelkedési magasság az egységnyi súlyú folyadékelemre jutó energia (1.2.12).
A hidrogeológiában sokhelyütt elfogadott közelítés az atmoszférikus nyomás
elhanyagolása, azaz p0=0. Ekkor (1.2.10) felhasználásával
  gz 

p
 gh .


(1.2.13)

Átrendezve az egyenletet kapjuk, hogy
h z

p
 z,
g

(1.2.14)

ami az 1.2.4 ábra alapján egyértelmű. A külföldi szakirodalom h a hydraulic head, z az
elevation head, Ψ a pressure head elnevezést használja.
Mivel korábban beláttuk, hogy a hidraulikus emelkedési magasság éppen olyan
alkalmas mennyiség a folyadék energiaszintjének leírására, mint a potenciál, ezért ez h esetén
is megtehető. Ennek értelmében
hT  hz  hv  h p  h  hv  h ,

9

(1.2.15)

1.2. Alapfogalmak

ahol hT a folyadékelem teljes hidraulikus emelkedési magassága, az úgynevezett total head,
hz=z az elevation head, hv=v2/(2g) a velocity head, míg hp=Ψ a pressure head.
A Darcy-törvény az (1.2.4) egyenlet értelmében lineáris törvény, pontosabban szólva a
Darcy-sebesség és a hidraulikus emelkedési magasság változás között lineáris kapcsolat áll
fenn, u~Δh/Δl. Mindenképpen meg kell vizsgálni ezen empirikus, tapasztalati összefüggés
érvényességi tartományát. Az 1.2.5. ábra a Darcy-sebességet ábrázolja Δh/Δl függvényében.
Jól látható, hogy nagyon széles tartományon a Darcy-törvény linearitása fennáll (2. szakasz).
Ugyanakkor nagyon kis, illetve nagyon nagy Δh/Δl értékek mellett a lineáris kapcsolat
felbomlik. Ha Δh/Δl érték olyan kicsiny, hogy egy adott küszöbérték alá esik, akkor nem
alakul ki áramlás (1. szakasz). míg nagyon nagy értékeinél a görbe meredeksége csökken, a
Darcy-sebesség nem tart lépést Δh/Δl arány növekedésével (3. szakasz). Előbbi esetben (1.
szakasz) az áramlás már amúgy is olyan alacsony lenne, hogy a gyakorlatban elhanyagolható
(ez tulajdonképpen az agyagok esete). Utóbbi esetben (3. szakasz) pedig a kőzetben fellépő
turbulencia az, ami gátolja az áramlás lineáris növekedését. A turbulencia mértékét
általánosan a dimenziótlan Reynolds-számmal szokás jellemezni, mely porózus közeg esetén
az alábbi módon definiálható,
Re 

vd
,


(1.2.16)

ahol d a szemcseméretet [m], míg η a pórusfolyadék dinamikai viszkozitását [Pas] jelöli. A
felszín alatti vízáramlás a turbulens áramlási tartományt szinte soha sem éri el. Így tehát a
Darcy-törvény lineáris jellege szinte minden hidrogeológiai körülmény közepette fennáll.
Az (1.2.4) egyenletben szereplő K hidraulikus vezetőképesség, ahogy fentebb említve
volt, magában foglalja mind a mátrix, mind a pórusfolyadék fizikai jellemzőit. Részletesebb
laborvizsgálat kimutatta, hogy a Darcy-fluxus a hidraulikus emelkedési magasság változásán
túlmenően függ a szemcsemérettől (u~d2), függ a folyadék súlyától (u~ρg) és függ a folyadék
viszkozitásától (u~1/η) is. Azaz

uK

1.2.5. ábra

h Cd 2 g h

,
l
 l

A Darcy-törvény linearitásának érvényességi tartománya
10

(1.2.17)

1. Áramlás porózus közegben

ahol C a kőzet szemcseelrendezésére jellemző texturális paraméter [1]. Vagyis a közeg
vízvezető-képessége,

K

Cd 2 g
,


(1.2.18)

magában foglalja mind a kőzetvázra, mátrixra jellemző paramétereket (Cd2), mind a
pórusokat kitöltő folyadékra jellemző értékeket (ρg/η). Természetesen a gravitációs gyorsulás
értéke mindkét helyre csoportosítható. Ennek értelmében szokás a kőzetvázra jellemző
tulajdonságokat külön csoportosítani,
K

kg
,


(1.2.19)

ahol k =Cd2 a kőzetvázra jellemző érték, a kőzet permeabilitása [m2]. Az 1.1.1. táblázat — a
teljesség igénye nélkül — összefoglalja néhány porózus kőzet/anyag permeabilitását. A
permeabilitás SI mértékegysége ugyan a m2, de ez olyan nagy érték, hogy a gyakorlatban soha
nem fordul elő. Ezért a legtöbb esetben a darcy mértékegység használatos a kőzetek
permeabilitásának leírására,
1 darcy  1 D  10 12 m 2  1 m 2 .

(1.2.20)

Az 1.1.1. táblázat alapján megállapítható, hogy a kőzetek permeabilitása talán az a
mennyiség, mely a természetben a legszélesebb tartományban változik, akár 1 m-en belül
több mint 10 nagyságrendet! Ráadásul bizonyos kőzettípusoknak még nagyságrendileg sem
tudjuk megadni a permeabilitását, hiszen például míg például az üde gránit permeabilitása
gyakorlatilag zérus, addig az erősen tektonizált, repedezett gránit igen jó vízvezetőnek
tekinthető.
Kőzet/közeg
Folyami kavics
Durvaszemcsés homok
Finomszemcsés homok
Agyagos homok
Agyag
Magmás, karbonátos kőzetek

Permeabilitás (k)
103–104 D
~100 D
~1 D
10–100 mD
10-5–10-1 mD
erősen repedezettségfüggő

1.1.1. táblázat Néhány kőzet hozzávetőleges permeabilitása

Végezetül nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet az u [m/s] Darcy-sebesség és v
[m/s] áramlási sebesség közötti eltérésre. Valójában, az (1.2.3) egyenlet alapján a Darcysebesség egy térfogati fluxus,
[u ] 

m3
m
 ,
2
m s s

(1.2.21)

ami megmutatja, hogy 1 m2 felületen 1 s alatt mennyi m3 víz áramlik át. Ugyanakkor az
áramlási sebesség

[v ] 

m
,
s

(1.2.22)

egyszerűen az áramló vízmolekulák átlagos áramlási sebessége.
Nyilvánvaló. hogy a két, sebesség dimenziójú paraméter általánosan nem egyezhet
meg. Ez könnyen belátható, hiszen ahhoz, hogy például a Darcy-fluxus 1 m3/(m2s)=1 m/s
11
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1.2.7. ábra
A kőzetmodell szerkezetének
sematikus ábrázolása.

1.2.6. ábra
A pórustérfogat tekervényességének, azaz a kőzet tortuozitásának
illusztrációja.

legyen, az áramlási sebességnek (jóval) meg
kell haladnia az 1 m/s értéket. Ez két fő okra vezethető vissza:
 az áramlás a porózus kőzetben csak a pórustérfogatban, pontosabban szólva az
effektív pórustérfogatban zajlik;
 ráadásul minél nagyobb a pórustérfogat tekervényessége, tortuozitása, az egyes
vízmolekuláknak annál nagyobb utat kell bejárnia.
Mindezek alapján ne feledjük, hogy általánosan

u v.

(1.2.23)

Ha közelítő kapcsolatot keresünk u és v között, akkor a fentiek értelmében az effektív
porozitás (Φeff) és a tortuozitás (to) segítségével állatható fel,
u

 eff
to 2

v.

(1.2.24)

A pórustérfogat tekervényességének, más néven tortuozitásának fogalma természetesen
megegyezik a mélyfúrási geofizikában megszokott definícióval, tehát a pórustérfogat átlagos
effektív hosszának és a kőzet hosszának hányadosát fejezi ki (1.2.6 ábra),
to 

Leff
L

 1.

(1.2.25)

A tortuozitás tehát dimenziótlan mennyiség, értéke a természetben hozzávetőlegesen to=2–10
között változik például a szemcsemérettől függően. Míg nagyobb szemcséjű homokok,
kavicsok esetén a tortuozitás értéke általában kisebb, addig kis szemcseméretű agyagok esetén
akár a 10-et is elérheti.
1.2.4. Egy permeábilis kőzet modellje
Becsüljük meg egy hipotetikus, ismert szemcseszerkezet esetén a kőzet
permeabilitását! A kőzet álljon d oldalhosszú, kocka alakú kőzetszemcsékből az 1.2.7 ábra
szerinti elrendezés mellett. A kőzetszemcséket éleiknél δ átmérőjű szabályos póruscsövek

12
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választják el. Ennek megfelelően a kőzetszemcsék érintkeznek egymással, leszámítva éleik
környezetét.
Első lépésként határozzuk meg a kőzet porozitását! Ennek érdekében három előzetes
megállapítást érdemes tenni:
2
 egy póruscső térfogata (δ/2) ·πd;
 minden kőzetkockához 12 póruscső tartozik (éleiknél);
 minden póruscsövön 4 kőzetkocka osztozik.
Ezek alapján — és a porozitás (1.2.1) definícióját figyelembe véve — a kőzet porozitása

12   
  d
3 2
4 2



.
4 d2
d3
2

(1.2.26)

Átrendezve
2 

4d 2
.
3

(1.2.27)

A Poiseuille-törvény szerint egy R sugarú csövön fellépő dp/dx nyomásváltozás
hatására kialakuló átlagos áramlási sebesség,

R 2 dp
v
,
8 dx

(1.2.28)

ahol a negatív előjel azt fejezi ki, hogy az áramlás a nyomáscsökkenés irányába történik
(1.2.8. ábra). A kialakuló áramlási sebesség a cső közepén maximális, a megoldás alapján az
áramlási profil egy paraboloid. Mivel a kőzetszemcséket elválasztó póruscső sugara δ/2, így

v

 2 dp
.
32 dx

(1.2.29)

Ahogy ezt már korábban igazoltuk (1.2.3. rész) a v átlagos áramlási sebesség nem
egyezik meg az u Darcy-sebességgel, még akkor sem, ha az egyszerűség kedvéért csupán x
irányú nyomásváltozást feltételezünk, valamint feltesszük, hogy a teljes pórustérfogatot
mozgó víz tölti ki (Φ=Φeff). Ennek két oka van:
 az áramlás csak a Φ pórustérfogatban zajlik;
 a pórustérfogatnak csak az x irányú részében, tehát a pórustér harmadában.
Ennek megfelelően a Darcy-sebesség és az áramlási sebesség közötti kapcsolat,


  2 dp
u v
.
3
3 32 dx

1.2.8. ábra

Nyomáskülönbség hatására kialakuló csőbeli áramlás
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(1.2.30)

1.2. Alapfogalmak

Felhasználva (1.2.27) egyenletet a Darcy-sebeség,

 4d 2 dp
 2 d 2 dp
u

.
3 332 dx
72 dx

(1.2.31)

A horizontális irányú nyomásváltozást a felszín alatti vízáramlásban leggyakrabban a
hidraulikus emelkedési magasságban bekövetkező változás idézi elő, azaz

dp d
g (h  z ) .

dx dx

(1.2.32)

Feltételezve, hogy a víz sűrűsége állandó (a víz kompresszibilitásának és hőtágulásának
áramlásra gyakorolt hatását a későbbiekben fogjuk részletezni), az (1.2.31)-ben felírt
összefüggés átalakítható,

 2 d 2 g dh
u
.
72 dx

(1.2.33)

Ezen összefüggést, összevetve az (1.2.5) és (1.2.19) egyenletekkel, megállapítható, hogy az
1.2.7. ábrán illusztrált kőzet permeabilitása
2d 2
,
k
72

(1.2.34)

valamint a szemcseszerkezetre jellemző texturális paraméter (1.2.18) szerint
C

2
.
72

(1.2.35)

Az (1.2.33) összefüggés arra is jól rávilágít, hogy habár a Darcy-egyenlet egy laboratóriumi
körülmények között feltárt tapasztalati, azaz empirikus összefüggés, ugyanakkor elméletileg
is levezethető.
Végezetül érdemes megvizsgálni, hogy egy adott szemcseméret és pórusátmérő esetén,
milyen porozitás, illetve permeabilitás értékek adódnak a fentiekben részletezett modell
mellett. Tegyük fel, hogy a szemcseméret d=1 mm, míg a pórusátmérő δ=0,1 mm. Az (1.2.26)
egyenlet alapján a kőzet porozitása
  0,0236  2,36% ,

(1.2.36)

míg permeabilitása, illetve a szerkezetre jellemző texturális indexe ((1.2.34) és (1.2.35))
k  2,45  10 12 m 2  2,45D és

C  2,45  10 6 .

(1.2.37)

Megfigyelhető, hogy relatíve alacsony porozitás mellett is nagy permeabilitás érték adódik.
Ennek magyarázata a szabályos szemcsealak és kőzetszerkezet.
Ismételten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a v vízáramlási sebesség és az u Darcysebesség között jelentős eltérés lehetséges. Ebben a modellben például az (1.2.30)
alkalmazásával a két sebesség dimenziójú paraméter hányadosa

v
 127 ,
u

(1.2.38)

tehát az alacsony porozitás miatt az áramlási sebesség több mint két nagyságrenddel
meghaladja a Darcy-sebesség értékét!
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1.3. Hidraulikus vezetőképesség. Homogén, izotróp vagy inhomogén,
anizotróp közeg?
1.3.1. A Darcy-törvény különböző alakjai
A Darcy-egyenletet a szakirodalomban számos formában használják, alakja függ attól,
hogy (1) p nyomásra, vagy h hidraulikus emelkedési magasságra van felírva; (2) K hiraulikus
vezetőképességet, vagy k permeabilitást tartalmazza, és (3) természetesen függ attól is, hogy a
közeget hogyan közelítjük, homogén és izotróp, vagy inhomogén, anizotróp módon. Alább —
a teljesség igénye nélkül — összegyűjtöttük a Darcy-törvény néhány, a gyakorlatban használt
alakját.
Egydimenziós, linearizált alak:

uK

h k p

.
l  l

(1.3.1)

dh
k dp

.
dx
 dx

(1.3.2)

Egydimenziós, nem-linearizált alak:

u  K
Háromdimenziós, izotróp alak:

k
u   K grad h   grad p .


(1.3.3)

Háromdimenziós, anizotróp alak:

u  K grad h  

k
grad p .


(1.3.4)

Míg (1.3.1) egyenletben Δl két pont közötti távolságot jelöli irányítottság nélkül, ezért itt a
negatív előjel nem szerepel. Ugyanakkor az (1.3.2)–(1.3.4) egyenletekben feltűnő negatív jel

1.3.1. ábra
A hidraulikus vezetőképesség (a) homogén és izotróp, (b) inhomogén és
izotróp, (c) homogén és anizotróp, valamint (d) inhomogén és anizotróp közegben
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azt jelenti, hogy az áramlás (Darcy-fluxus) mindig a nagyobb hidraulikus emelkedési
magasság/nyomás felől történik a kisebb felé, míg a derivált/gradiens képzés mindig a
nagyobb érték felé pozitív. Anizotróp közegben a kőzet vízvezetés szempontjából irányfüggő,
azaz K és k tenzor jellegű mennyiségek.
Megjegyezzük továbbá, hogy a hazai szakmai gyakorlatban K megnevezésére
hidraulikus vezetőképesség és vízvezető-képesség mellett a szivárgási tényező is elterjedt.
Míg k megjelölésére a permeabilitás mellet az áteresztőképesség is használatos. A hidraulikus
emelkedési magasság definíciója szerint (lásd (1.2.14)

h

p
z,
g

(1.3.5)

ahol h megnevezésére a piezometrikus szint kifejezés is elterjedt.
Az 1.3.1. ábra egyértelműsíti a homogén/inhomogén és izotróp/anizotróp közeg,
illetve ezek kombinációja között fennálló különbséget. Homogén és izotróp közeg esetén
(1.3.1.a ábra) a közeg vízvezető-képessége a tér minden pontjában és minden irányában
megegyezik, tehát egy K skalárral kifejezhető. Hidrogeológiai szempontból inhomogén, de
izotróp közeg esetében (1.3.1.b ábra) a vízvezető-képesség minden pontban más és más lehet,
de irányfüggetlen. Ennek értelmében a vízvezető-képesség egy helytől függő skalár, K(r).
Homogén, de anizotróp közeget feltételezve a vízvezető-képesség a tér minden pontjában
ugyanaz, de irányonként eltérő, azaz egy tértől független K tenzorral írható le. Végezetül,
általános esetben a közeg — a valóságnak megfelelően — tekinthető inhomogénnek és
anizotrópnak. Ekkor K(r) egy helytől függő tenzormennyiség.
Teljesen általános esetben a hidraulikus vezetőképesség tenzor egy kilencelemű
mátrix, mely a közeg tulajdonsága által kapcsolatot létesít a hidraulikus emelkedési magasság
változása és a fellépő Darcy-fluxus között. Kifejtve a Darcy-törvény u(ux,uy,uz) komponenseit
anizotróp esetben,

 u x   K xx
  
 u y    K yx
  K
 u z   zx

K xy
K yy
K zy

K xz   x h   K xx  x h  K xy  y h  K xz  z h 


 
K yz   y h    K yx  x h  K yy  y h  K yz  z h  ,
K zz   z h   K zx x h  K zy y h  K zz  z h 

(1.3.6)

vagy tömörebb indexes jelölésmódot használva,

u i  K ij  j h ,

(1.3.7)

ahol i és j a térkoordináták futóindexe, és az Einstein-féle konvenciót követve a páros indexek
esetén szummázást alkalmazunk.
Az (1.3.6) alapján jól látszik, hogy például x irányú áramlást anizotróp közegben nem
csak x irányú hidraulikus emelkedési magasság idéz elő. A Kxy∂yh és a Kxz∂zh tagok az y és a z
irányban fellépő hidraulikus emelkedési magasság változás által előidézett x irányú Darcyfluxust reprezentálják. Az 1.3.2. ábra egy olyan anizotróp, repedéses környezetet illusztrál,
ahol z irányú h változás hatására x irányú áramlás is kialakul.
Bear [1972] elméletileg igazolta, hogy a hidraulikus vezetőképesség tenzor
szimmetrikus, ezért csupán hat független elemet tartalmaz. Ráadásul belátható, hogy a tér
minden pontjában található egy olyan x,y,z derékszögő koordinátarendszer, ahol a diagonális
elemek dominálnak (Kii>>(1-δij)Kij, (δij a Kronecker-delta), tehát Kij diagonális mátrix,
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1.3.2. ábra
Anizotróp kőzetben
z irányú hidraulikus emelkedési
magasság változás hatására is
kialakulhat x irányú áramlás

1.3.3. ábra
Anizotrópia
modell.
Vízszintesen
rétegzett,
rétegenként
homogén
és
izotróp,
kétdimenziós összlet horizontális áramlás esetén.

 K xx

K  0
 0


0
K yy
0

0 

0 .
K zz 

(1.3.8)

Természetesen, az már közel sem egyértelmű, hogy a közeg minden pontjában a
koordinátarendszer ugyanolyan irányú-e. Mindazonáltal, a hidrogeológiai gyakorlatban az
egyes egységek anizotrópiáját szokás diagonális mátrixszal közelíteni. Sőt, mivel a nehézségi
gyorsulás következtében fellépő vertikális irány az üledékképződés folyamán kitüntetett
(kompakció, szemcseelrendeződés, közel vízszintes üledékképződés stb.), ezért üledékes
medencékben sokszor megengedett közelítés, hogy Kxx=Kyy, azaz egy rétegen belül nincs
érdemi különbség a vízvezető-képesség horizontális irányai között.
1.3.2. Üledékes medencék vízvezető-képesség anizotrópiája
A fentiekben megmutattuk, hogy az általánosan kilencelemű tenzorral leírható
hidraulikus vezetőképesség — fenntartva az anizotrópia elsődleges forrását, nevezetesen a
horizontális és a vertikális vezetőképesség közötti eltérést — üledékes medencékben
közelíthető két független elemmel, Kxx és Kzz értékekkel. Ezen fejezetben a horizontálisan
rétegzett összlet átlagos horizontális és átlagos vertikális vízvezető-képességét vesszük górcső
alá.
Átlagos horizontális vízvezető-képesség
Az egyszerűség kedvéért vizsgáljunk két dimenzióban egy vízszintesen rétegzett,
rétegenként homogén és izotróp rétegösszeletet (1.3.3. ábra). A d vastagságú összlet két, Δl
távolságú oldala között fennálló Δh=h1-h2 hidraulikus emelkedési magasság különbség hajtja
a vízszintes áramlást. Az i-dik — hangsúlyozva, hogy homogén és izotróp — réteg vastagsága
di, vízvezető-képessége Ki.
A tömegmegmaradás miatt a rétegösszletbe beáramló víz Q hozamának meg kell
egyezni az egyes rétegek Qi vízhozamainak összegével. A teljes rétegösszlet vízhozama
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h
d,
l

Q  u x d  K xx

(1.3.9)

ahol Kxx a rétegösszlet átlagos horizontális vízvezető-képessége, és ux horizontális Darcyfluxust az egydimenziós linearizált alakkal (1.3.1) közelítettük. Ugyanakkor, a teljes
vízhozam az egyes rétegek vízhozamának összegeként is felírható,

h
h
di 
 Ki di .
l
l i

Q   Qi   u xi d i   K i
i

i

i

(1.3.10)

Mivel minden réteg ugyanolyan széles, és oldalai között ugyanakkora a nyomásváltozás, ezért
a Δh/Δl arány kiemelhető az összegzés elé. Egyenlővé téve az (1.3.9) és (1.3.10) egyenleteket,
majd átrendezve őket, azt kapjuk, hogy a rétegösszlet átlagos horizontális vízvezetőképessége

K d
i

K xx 

i

i

d

,

(1.3.11)

azaz az egyes rétegek vízvezető-képességének átlaga a rétegvastagsággal súlyozva.
Átlagos vertikális vízvezető-képesség
A közegmodell ugyanaz, de most a vertikális áramlást a rétegsor alja és teteje között
fennálló Δh hidraulikus emelkedési magasság különbség váltja ki (1.3.4. ábra). Jól látható,
hogy jelen esetben az egyes rétegeken keresztül bekövetkező Δhi hidraulikus emelkedési
magasságok összege megegyezik a teljes rétegsoron bekövetkező Δh értékkel. A teljes
rétegsoron keresztül kialakuló hidraulikus emelkedési magasság változás a linearizált Darcytövényt alapul véve,

h  u z

d
,
K zz

(1.3.12)

hiszen most d az a távolság, ahol Δh fellép, míg Kzz jelöli az összlet átlagos vertikális
vízvezető-képességét. Másrészről, az egyes rétegek hidraulikus emelkedési magasságainak

1.3.4. ábra
Anizotrópia modell. Vízszintesen rétegzett, rétegenként homogén és izotróp,
kétdimenziós összlet vertikális áramlás esetén.
18

1. Áramlás porózus közegben

1.3.5. ábra

Egyszerű rétegösszlet átlagos horizontális és vertikális vízvezető-képessége

összege,

h   hi   u zi
i

i

di
.
Ki

(1.3.13)

Vegyük észre, hogy kizárólagosan vertikális áramlást feltételezve a vertikális Darcyfluxusnak minden rétegben meg kell egyezni — ugyanúgy, mint a vízhozamnak —, különben
egyes helyeken víztöbblet, másol -hiány lépne fel, mellyel érvényét vesztené stacionárius
modellünk. Így tehát uzi=uz állandó érték kiemelhető az összegzés elé,

h  u z 
i

di
.
Ki

(1.3.14)

Felhasználva (1.3.12) és (1.3.14) egyenlőségét, az átlagos vertikális vízvezető-képesség
kifejezhető,

K zz 

d
.
di
i K
i

(1.3.15)

Az 1.3.3. és 1.3.4. ábrát megfigyelve, kvalitatíve megállapítható, hogy az átlagos
horizontális vízvezető-képességet elsősorban a jó vízvezető rétegek határozzák meg, míg az
átlagos vertikális vízvezető-képességet a rosszul vezetők. Szemléltessük ezen állítást egy
egyszerű példa segítségével.
Álljon a rétegsor egy homokos és egy agyagos rétegből, az egyszerűség kedvéért
vastagságuk is legyen ugyanakkora, dh=da=1 m (1.3.5. ábra). Vízvezető-képességük azonban
erősen eltér, a homoké Kh=10-4 m/s, az agyagé . Ka=10-9 m/s. A példában szereplő rétegsor
átlagos horizontális vízvezető-képessége (1.3.11) szerint,

K xx 

Khdh  Kada

d

10  4

m
m
1m  10 9 1m
m
s
s
 5 10 5 ,
2m
s

(1.3.16)

mely szerint fele akkora, mint a jól vezető rétegre jellemző érték. Ugyanakkor a rétegsor
átlagos vertikális vízvezető-képessége (1.3.15) alapján,
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(1.3.17)

m
s

ami kétszerese a rosszul vezető rétegre jellemző értéknek. Tehát a fentebb tett megállapítás
számszerűen is igazolható.
Mivel az egyes rétegek vízvezető-képessége, vagy permebilitása között több
nagyságrendnyi különbség is lehet, ezért horizontális rétegzettség esetén Kxx és Kzz átlagos
vezetőképesség értékek nagymértékben eltérhetnek egymástól. Egy réteg, vagy rétegsor
vízvezető-képesség anizotrópiját az általában nagyobb, horizontális, és az általában kisebb
vertikális hidraulikus vezetőképesség arányaként szokás definiálni,



K xx
.
K zz

(1.3.18)

Ennek megfelelően a vízvezető-képesség anizotrópia dimenziótlan mennyiség, a fenti elméleti
példa esetén értéke közel 25.000. Megjegyezzük, hogy a szakirodalom kisebb hányadában
előfordul az anizotrópiának másfajta definíciója is, például Kzz/Kxx, vagy (Kxx/Kzz)1/2, ezért erre
minden esetben érdemes odafigyelni!
Fontos említést tenni a vízvezető-képesség anizotrópiának skálafüggő tulajdonságáról.
Ez azt jelenti, hogy ugyanazon közeg anizotrópiája más és más lehet attól függően, hogy
milyen méretben vizsgáljuk. Magmintákon végzett anizotrópia vizsgálatok azt mutatják, hogy
a mélységgel a minták anizotrópiája általában nő, értéke tipikusan ε=1–3 között változik
[Szalai 1982]. Mélyfúrás-geofizikai szelvényekből számított permeabilitás értékek alapján
ε~101. Míg regionális hidrogeológiai modellekben az anizotrópia értéke az ε~102–103 értéket
is elérheti, sőt meg is haladhatja [Galsa 1997, Deák 2006]. Ennek alapvetően az az oka, hogy
az anizotrópiát különböző skálán eltérő jelenségek váltják ki. Magmintákon az anizotrópia a
nem tökéletes alakú szemcsék orientációjából fakad, nevezetesen, hogy a közel vertikális
nehézségi erő hatására a szemcsék hosszabbik oldala inkább horizontálisan rendeződik el,
ezért nagyobb ellenállást fejt ki a vertikális áramlással szemben. A mélységgel növekvő
nyomás ezt fokozza. Regionális szinten azonban nem a szemcsék elrendeződése idézi elő a
közeg anizotrópiáját, hanem ezen fejezetben bemutatott közel horizontálisan települt, eltérő
vízvezető-képességgel bíró rétegek váltakozása. Mivel a permeábilis és impermeábilis rétegek
között a vízvezető-képesség sok nagyságrendet változhat, ennek értéke az anizotrópiában
megmutatkozik [Salát et al. 2002]. Természetesen, ha egy rétegösszletet képesek vagyunk a
modell keretein belül rétegekre felbontani, figyelembe véve az egyes rétegek egyedi
vezetőképességét, akkor az anizotrópia értéke jelentősen csökken.
1.3.3. Analógia a vízvezető-képesség és az elektromos vezetőképesség között
Soros kacsolás esetén (1.3.6.a ábra) a kapcsolás Re eredő elektromos ellenállása az
egyes Ri ellenállások összege,

R e   Ri ,

(1.3.19)

1
1
 ,
e
i i

(1.3.20)

i

vagy áttérve vezetőképessége,

20

1. Áramlás porózus közegben

1.3.6. ábra
(a) Soros és (b) párhuzamos elektromos kapcsolás és az átlagos vertikális és
horizontális vízvezető-képesség közötti analógia.

ahol σe és σi a kapcsolás eredő elektromos vezetőképessége és az egyes ellenállások
vezetőképessége [1/Ω=S].
Párhuzamos kapcsolás esetén (1.3.6.b ábra) ugyanakkor az eredő ellenállás,

1
1
 ,
Re
i Ri

(1.3.21)

e   i .

(1.3.22)

és az eredő vezetőképesség,
i

Összevetve a hidraulikus és az elektromos vezetőképességre vonatkozó összefüggéseket
megállapítható, hogy az átlagos horizontális vezetőképesség esetén az egyes rétegek úgy
viselkednek, mintha azok párhuzamosan lennének kapcsolva (vö. (1.3.11) és (1.3.22)).
Másrészről, az átlagos vertikális vezetőképesség esetén a rétegsor úgy viselkedik, mintha a
rétegek sorosan lennének kapcsolva (vö. (1.3.15) és (1.3.20)). Az analógia oly erős, hogy
előfordul, hogy egyszerűbb esetekben a felszín alatti vízáramlási rendszert elektromos
kapcsolások segítségével modellezik.
1.3.4. Hidrogeológiai alapszituációk
Mindenekelőtt felhívom a figyelmet arra, hogy ebben az alfejezetben csupán a
legalapvetőbb hidrogeológiai rendszerekről szeretnék áttekintést nyújtani, hogy a
későbbiekben előforduló fizikai szemléletű megközelítésnél ezen alapok már adottak, a
felhasznált közelítések indokoltak legyenek. Ezen résznek nem célja a végtelen
komplexitással rendelkező hidrogeológiai rendszerek tüzetes áttekintése.
A víztározókat alapvetően két csoportba szokás osztani. Attól függően, hogy a
víztározók teteje az atmoszférával érintkezik, vagy azt felülről egy impermeábilis réteg
határolja nyitott, illetve zárt víztározóról beszélünk.
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1.3.4.1.

Nyitott víztározók

Nyitott (fedetlen, szabad tükrű,
unconfined)
víztározóról
(aquifer)
beszélünk, amikor a tározót alulról egy
impermeábilis
(vízzáró,
aquiclude,
vízáramlás szempontjából átjárhatatlan)
réteg, felülről pedig az atmoszféra határolja.
Ennek
legegyszerűbb
megvalósulását
mutatja az 1.3.7. ábra, melyben a tározó és
egyben a talajvíztükör is vízszintes. Ha egy
Nyitott, horizontális vízilyen környezetben kutat mélyítünk és 1.3.7. ábra
tározóba mélyített kút
szűrőzünk, akkor a kút nyugalmi vízszintje
megegyezik a talajvíztükör szintjével.
Elméletileg nem létezik tökéletesen vízzáró réteg, azonban gyakorlati szempontból a nagyon
alacsony permeabilitású vízlassító (aquitard) réteget (pl.: agyag) annak szokás tekinteni.
Természetesen a domborzat a legritkább esetekben vízszintes. Akkor, ha a felszín
topográfiája nem túl változékony, valamint a csapadék-utánpótlás biztosított, akkor a
talajvízszintet első közelítésben időben állandónak, satcionáriusnak tekinthetjük (∂/∂t=0),
mely többnyire követi a felszínt (1.3.8. ábra). Ennek oka, hogy a felszín alatti vízáramlás
sebessége lassú, így míg a magasabb hidraulikus emelkedési magasságú területekről a víz az
alacsonyabbak felé folyna, és horizontálisan kiegyenlítődne, addig a csapadék ismételten
előidézi, és ezáltal fenntartja a nem-egyensúlyi állapotot. Tehát a csapadék és a felszín alatti
vízáramlás együttesen egy kvázi-stacionárius áramlási rendszert tart fenn, melyben a
talajvíztükör hozzávetőlegesen követi a felszínt, bár a valóságban általában mélyebben
helyezkedik el a kiemelt területek alatt, és sekélyebben a medencék alján. Ahol a talajvíztükör
metszi a felszínt, ott — az adott topográfiai viszonyoktól függően — forrás fakad, vagy tó,
folyó alakul ki. Utóbbi esetekben a felszín alatti vízáramlás alulról táplálja a felszíni vizet.
Nyilvánvalóan a felszín alatti inhomogenitások a vízvezető-képességben befolyásolják a
felszín alatti vízáramlási rendszert.

1.3.8. ábra
A domborzat kvalitatív hatása a közel stacionárius felszín alatti lokális és
regionális vízáramlási rendszerre
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1.3.9. ábra
Folyóvölgy környezetében kialakult felszín alatti vízáramlási rendszer (a)
csapadékos és (b) csapadékszegény klímán.

Végezetül megemlítjük, hogy a csapadék mennyisége erőteljesen befolyásolhatja a
kialakult felszín alatti vízáramlási rendszert. Például csapadékos klímán, ahol a talajvíztükör
követi a domborzatot, a völgyben folyó folyót a felszín alatti vizek általában táplálják, ahogy
ezt az 1.3.9.a ábra illusztrálja. Sivatagos klíma esetén (1.3.9.b ábra), azonban, merően más a
helyzet. Mivel nincs megfelelő mennyiségű csapadék, ezért a talajvízszint mélyebben
helyezkedik el, s van ideje kiegyenlítődni, tehát közel vízszintes. Ugyanilyen felszíni
topográfia esetén, csapadékszegény klímán tehát sokkal inkább a felszíni vízfolyás táplálja a
felszín alatti vizeket, így a leszivárgó víz a talajvíztükör felboltozódását is eredményezheti.
Éppen ellenkezőleg, mint az a csapadékos klíma esetén tapasztalható.
1.3.4.2.

Zárt víztározók

Zárt (fedett, confined) víztározónak nevezzük azon tározót, mely minden oldalról
impermeábilis kőzettel határolt. Elméletileg ilyennek tekinthető például egy agyagos
környezetben kialakult homoklencse (1.3.10.a ábra). A gyakorlatban azonban zárt tározónak
tekintünk minden olyan permeábilis réteget, melyet felülről és alulról is impermeábilis réteg
ágyaz, s a tározó horizontális kiterjedése lényegesen meghaladja a rétegvastagságot (1.3.10.b
ábra).
Ahhoz, hogy megértsük a fedett tározó alapvető nyomásviszonyait, röviden
összegeznünk kell kialakulásának folyamatát. Az üledék lerakódásakor a szemcsék közötti
hézagtérfogatot víz tölti ki. Ahogy mind újabb és újabb rétegek rakódnak le a felszínen, úgy
nő lenn a nyomás. Ez kompakcióhoz vezet, a kőzet szemcseszerkezete átalakul, tömörödik,
porozitása csökken, s az így kiszoruló víz felfelé szivárog, alulról táplálva a felszín alatti
vizeket.
Ha a felszínen egy impermeábilis réteg rakódik le, akkor ez a későbbiekben
megakadályozza a kiszoruló víz felfelé történő szivárgását. Azaz ettől fogva a rárakodó
üledékek tömegéből eredő többletnyomást (teljes feszültség) az impermeábilis réteg alatt
található zárt tározóban a kőzetszemcsék között kialakuló effektív feszültségnek és a
pórustérfogatban fennálló megnövekedett pórusnyomásnak közösen kell ellensúlyoznia. Tehát
a zárt tározók sokszor tapasztalt tulajdonsága a megnövekedett hidraulikus emelkedési

1.3.10. ábra
víztározóra

Példa egy (a) tökéletesen zárt és (b) egy, a gyakorlatban zártnak tekintett
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1.3.11. ábra Egy nyitott (felső) és egy zárt (alsó) víztározóba mélyített kútban kialakuló
nyugalmi vízszint

magasság. Ennek egyenes következménye, hogy amikor egy zárt tározót megnyitunk (kutat
mélyítünk, s szűrőzzük), akkor a kútban kialakuló nyugalmi vízszint sokszor meghaladja a
talajvízszintet, esetenként az aktuális felszín felé emelkedve (1.3.11. ábra). Utóbbi esetben
pozitív, más néven artézi kútról beszélünk.
1.3.4.3.

Vegyes tározók

A valóság — mint minden egyéb esetben— soha sem fehér vagy fekete. Egy víztározó
elméletileg soha sem tökéletesen zárt, vagy tökéletesen nyitott. Mint ahogy az impermeábilis
réteg sem zár tökéletesen, s egyetlen zárt tározónak sincs végtelen horizontális kiterjedése. Az
1.3.12. ábra egy ilyen átmeneti hidrogeológiai modellt mutat be, melyben a domborzati
magaslaton lévő permeábilis réteg nyitott víztározónak tekinthető. Az itt beszivárgó víz a
medence felé haladva mind mélyebbre szivárog, miközben a felette megjelenő agyagos réteg
mind jobban izolálja az atmoszférától. Ebből kifolyólag a tározó a vízáramlással együtt
haladva mindinkább zártnak tekinthető. A völgyben kiépített két fúrás közül a sekélyebb kút a
felső, nyitott tározóba van mélyítve, a benne kialakuló nyugalmi vízszint megfelel a
talajvízszintnek. A mélyebb kút az alsó, zárt tározót szűrőzi, a benne kialakuló nyugalmi
vízszint a talajvízszint felé emelkedik. Fontos aláhúzni, hogy minden, egymástól
impermeábilis réteggel elválasztott tározó saját hidraulikus emelkedési magassággal
jellemezhető.

1.3.12. ábra Fokozatos átmenet nyitott és zárt víztározó között. Az elválasztott tározók
egyedi hidraulikus magassággal jellemezhetők: h1 a felső, h2 az alsó tározó hidraulikus
emelkedési magassága.
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1.4.

Vízáramlás szabad tükrű víztározóban

Az előző fejezetben (1.3.4. rész) kvalitatíve taglaltunk néhány fontosabb
hidrogeológiai alapszituációt, s a bennük kialakuló hidraulikus emelkedési magasságot, illetve
áramlási rendszert. Jelen fejezetben egy adott, fedetlen tározó esetén számítjuk ki ezen
jellemzőket.
1.4.1. A modell leírása
Tegyük fel, hogy a domborzatot jól követő talajvíztükör koszinuszos függvény jellegű,
a nyitott tározót alulról impermeábilis réteg határolja, míg oldalról, a koszinusz függvény
jellegének megfelelően szimmetrikus határokat írunk elő. Ennek megfelelően az alsó és az
oldalsó határokon keresztül nem lép fel vízáramlás. A koszinuszos lejtő horizontális
kiterjedése L, a tározó átlagos vastagsága d, míg a talajvíztükör amplitúdója H.
Számításainkat két dimenzióra korlátozzuk, azaz a harmadik dimenzióban a rendszer
változatlan. A modellt az 1.4.1. ábra jeleníti meg. Ennek megfelelően a talajvíztükör
horizontális változását a

 x 
h0 ( x)  H cos 
L

(1.4.1)

függvény írja le.
Már itt megemlítjük, hogy a kvantitatív végeredmény eléréséhez számos közelítésre,
egyszerűsítésre lesz szükség, melyre mindig felhívjuk a figyelmet. Rögtön tételezzük is fel (1.
közelítés), s ezt a későbbiek folyamán is fenntartjuk, hogy fennáll az

L  d  H

(1.4.2)

reláció. Ez az üledékes medencék jelentős részében teljesül. Alföldi viszonyok között, például
a regionális áramlás mérete hozzávetőlegesen L≈30–50 km, a tározó mélysége, melyben az
áramlás túlnyomó része zajlik d≈500–1000 m. Ugyanakkor a talajvíztükör ingadozása
közelítően a H≈30–50 m tartományban történik. Tehát a feltétel — legalábbis alföldi
körülmények között — teljesül.

1.4.1. ábra
Félkoszinuszos
kétdimenziós modellje

talajvíztükör
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1.4.2. A felszínalatti vízáramlást leíró alapegyenletek és határfeltételek
A felszínalatti vízáramlás jelenségének leírására szükség van a kontinuitási egyenletre,

( eff )
t

 div(u)  q ,

(1.4.3)

a jól ismert Darcy-törvényre,

u  K grad h ,

(1.4.4)

illetve a hidraulikus emelkedési magasság definíciójára,

h

p
 z,
g

(1.4.5)

amennyiben utóbbit külön egyenletnek tekintjük. Az (1.4.3) egyenlet a szokásos
tömegmegmaradási egyenlet annyi különbséggel, hogy mivel áramlás csak a szabad
pórustérfogatban szerepel, ezért változás is csupán itt (Φeff) lehetséges. Az általános
folyadékdinamikai problémákkal ellentétben az áramlás megoldására nem a Navier–Stokesegyenletet, hanem a porózus közegre érvényes, egyszerűbb Darcy-törvényt használjuk.
Az analitikus megoldás érdekében kénytelenek vagyunk további egyszerűsítéseket is
alkalmazni, melyeket a 2. közelítés csoportban sorolunk fel:
 ∂/∂t≡0, azaz tekintsük a rendszert stacionáriusnak (a közelítés elfogadható, ha a
felszínalatti vízáramlás nem túl gyors, mely teljesülhet, ha az éghajlat kellőképpen
csapadékos, és a domborzat nem túl változékony);
 ρ=állandó, vagyis feltételezzük, hogy a víz inkompresszibilis, és a hőtágulás szerepe is
elhanyagolható; harmadrészt
 q=0, tehát tekintsünk el a tározóban esetlegesen bennlévő forrástagoktól (a modell
nem tartalmaz kutat)!
Jól láthatóan mindhárom közelítés az (1.4.3) egyenleten keresztül jut érvényre, amely
így

div u  0 ,

(1.4.6)

vagyis az inkompresszibilis, forrásmentes közegre vonatkozó kontinuitási egyenlet.
Behelyettesítve az (1.4.4) Darcy-egyenletet (1.4.6)-ba kapjuk a

div(K grad h)  0

(1.4.7)

összefüggést, mely numerikusan könnyen megoldható az adott hidrogeológiai szituációra. Az
analitikus megoldáshoz azonban további egyszerűsítést vagyunk kénytelenek felhasználni. Az
általánosan inhomogén és anizotróp közeg helyett számításainkat homogén és izotróp közegre
szűkítsük, másképp K(r)=K. Amennyiben a vízvezető-képesség egy skalár, úgy kiemelhető az
(1.4.6) egyenletből, s osztva vele a kétdimenziós Laplace-egyenletre jutunk,

2h 2h
h( x, z )  2  2  0 .
x
z

(1.4.8)

A fentebb alkalmazott közelítések felhasználásával az (1.4.3)–(1.4.5) parciális
differenciálegyenlet-rendszert visszavezettük tehát a Laplace-egyenletre. Mint minden
differeciálegyenlet megoldása esetén, szükség van a modell határfeltételeinek megadására.
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Vertikális határok
A koszinusz függvény periodicitása miatt elfogadtuk, hogy az oldalsó határok
szimmetrikusak, rajtuk keresztül nem lép fel áramlás, tehát a horizontális Darcy-sebesség
eltűnik,

ux

x  0, L

 0.

(1.4.9)

Ezt a határfeltételt a

 x 
h( x, z )  h1 ( z ) cos 
L

(1.4.10)

próbafüggvény kielégíti, hiszen a Darcy-törvény szerint

ux

x 0 L

K

h
x

 Kh1 ( z )
x  0, L

  x 
sin 
 0.
L  L  x 0, L

(1.4.11)

Kvalitatíve is elfogadható, hogy a felszínen koszinuszos talajvíztükör a tározó mélyebb
tartományaiban is koszinuszos horizontális változást idéz elő a hidraulikus emelkedési
magasságban.
Horizontális határok
A nyitott tározót alulról impermeábilis réteg határolja, ezért z=-d mélységben nem lép
fel vertikális áramlás, uz=0. A Darcy-törvény felhasználásával ez egyenértékű a

h( x, z )
z


z d

dh1 ( z )
dz

0

(1.4.12)

z d

feltétellel. A felső határon, z=0-nál, a hidraulikus emelkedési magasságra szóló határfeltételt
maga talajvíztükör adja, itt

 x 
h z 0  H cos  .
L

(1.4.13)

Ugyanakkor, felhívjuk a figyelmet arra, hogy valójában a modell felső határa nem a z=0
magasság, hanem a koszinuszos talajvíztükör. A modelltartomány felső határának
vízszintessel való közelítése akkor elfogadható, ha a talajvíztükör ingadozása elenyésző a
modell teljes vastagságához képest, vagyis ha (1.4.2) teljesül. Mindez azt eredményezi, hogy
a tározó bizonyos részein van áramlás, de itt megoldást nem kapunk (x<L/2, valamint z=0 és a
talajvíztükör között), míg más részein nem lép áramlás mégis kapunk egy virtuális megoldást
(x>L/2, valamint a talajvíztükör és z=0 között). A megoldás, mindazonáltal, sokkal
egyszerűbb téglalap alakú modelltartomány esetén.
1.4.3. A probléma megoldása
Behelyettesítve (1.4.10) próbamegoldást az (1.4.8) Laplace-egyenletbe kapjuk, hogy
2
2
 z 
 x  d h1 ( z )
 2 h1 ( z ) cos   cos 
 0.
2
L
L
 L  dz

Leosztva a koszinuszos taggal a
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d 2 h1
2
 2 h1  2  0
L
dz

(1.4.15)

másodrendű egyismeretlenes differenciálegyenlethet jutunk, melynek általános megoldása a

h1 ( z )  A sh

z
z
 B ch
L
L

(1.4.16)

egyenlet, ahol A és B a horizontális határfeltételek alapján meghatározandó ismeretlen
állandók.
A z=0 „felszín”mentén a hidraulikus emelkedési magasság (1.4.10) szerint

 x 
 x 
h( x, z  0)  h1 ( z  0) cos   H cos  ,
L
L

(1.4.17)

azaz maga a talajvíztükör. Másrészről, az (1.4.16) általános megoldást segítségül hívva,

h1 ( z  0)  A sh(0)  B ch(0)  B .

(1.4.18)

Összevetve (1.4.17) és (1.4.18) egyenleteket, megállapítható, hogy az egyik ismeretlen
állandó,
BH.

(1.4.19)

A másik állandó meghatározásához használjuk fel az alsó határra vonatkozó feltételt.
Ennek megfelelően (1.4.12) az (1.4.16) általános megoldás alapján,

dh1 ( z )
dz

A
z d

  d 
  d 
ch     B sh    0 .
L  L 
L  L 

(1.4.20)

Leosztva mindkét oldalt π/L-lel, behelyettesítve B=H értékét, valamint felismerve, hogy ch(x)
páros, míg sh(x) páratlan függvény,

 d 
 d 
A ch    H sh   0 .
 L
 L

(1.4.21)

Átrendezve az egyenletet az ismeretlenre,

 d 
A  Ht h  .
 L 

(1.4.22)

Így tehát mindkét ismeretlent meghatároztuk, melynek alapján a hidraulikus
emelkedési magasságra vonatkozó teljes megoldás az (1.4.10) próbafüggvény és az (1.4.16)
általános megoldás szerint

 x 
 d   z 
 z 
h( x, z )  cos  H th  sh   H ch   .
 L 
 L  L
 L 

(1.4.23)

Némi algebrai átalakítások után

h ( x, z ) 

H
 x    d   z 
 d   z 
cos  sh  sh   ch   ch   ,
 d   L    L   L 
 L   L 
ch  
 L 

ahol felhasználva a jól ismert trigonometrikus azonosságot,
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 d   z 
 d   z 


sh  sh   ch   ch    ch  ( z  d ) ,
 L L
 L L
L


(1.4.25)

elérünk a végleges megoldáshoz. A hidraulikus emelkedési magasság eloszlása
félkoszinuszos lejtő alatt homogén, izotróp közegben a kétdimenziós modelltartományon,

h ( x, z ) 

H
 x   

cos  ch  ( z  d ) .
 d   L   L

ch  
 L 

(1.4.26)

Az 1.4.2. ábra mutatja a teljes megoldást grafikusan. A hidraulikus emelkedési magasság
balról jobbra — a talajvíztükör változásának megfelelően — csökken, a modelldoboz felénél
(x=L/2) értéke zérus.
A megoldás az oldalsó határfeltételeknek (ux(x=0,L)=0)biztosan eleget tesz, hiszen
már a próbafüggvényt is így választottuk meg. A felső határon az (1.4.26) teljes megoldás a

h( x, z  0) 

H
 x    
 x 
cos  ch  d   H cos 
 d   L   L 
L
ch  
 L 

(1.4.27)

alakra egyszerűsödik, mely megfelel a talajvíztükörnek. Az alsó határon

h( x, z )
z


z d

H
 x  
cos  sh(0)  0 ,
 d   L  L
ch  
 L 

(1.4.28)

vagyis az alsó határon keresztül nem lép fel áramlás. Kijelenthetjük tehát, hogy az (1.4.26)
általános megoldás kielégíti a modell határfeltételeit.
1.4.4. A megoldás diszkussziója
1.4.4.1.
A horizontális Darcy-sebesség
A Darcy-törvény értelmében a horizontális Darcy-sebesség az (1.4.26) teljes megoldás
alapján

1.4.2. ábra
A hidraulikus emelkedési magasság megoldása félkoszinuszos talajvíztükör
esetén téglalap alakú modelltartományon homogén, izotróp közeg esetén. A hidraulikus
emelkedési magasság izovonalait fekete folytonos vonal jelöli, a Darcy-fluxus irányát és
nagyságát nyilak reprezentálják.
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u x  K

h

x

KH   x   

sin  ch  ( z  d ) .
 d  L  L   L

ch  
 L 

(1.4.29)

Ennek értelmében a horizontális Darcy-fluxus x irányban szinuszosan változik, tehát
maximális x=L/2 távolságnál, ahol a talajvíztükör meredeksége a legnagyobb, valamint zérus
az oldalsó határokon, x=0 és L értékénél. A horizontális Darcy-sebesség a mélységgel
csökken, hiszen z+d argumentum a felszíni d értéktől zérusra csökken az alsó határig.
Ugyanakkor fontos, hogy ux az alsó határon nem tűnik el, horizontális áramlás itt is létezik,
értéke

u x ( x, z   d ) 

KH   x 
sin   .
 d  L  L 
ch  
 L 

(1.4.30)

A horizontális Darcy-sebesség a tartomány minden pontjában pozitív, azaz az áramlás mindig
jobbra, a kisebb talajvíztükör irányába történik.
1.4.4.2.

A vertikális Darcy-sebesség

A Darcy-törvény szerint a vertikális Darcy-sebesség az (1.4.26) teljes megoldásból
számítva

u z  K

h
 KH 
 x   


cos  sh  ( z  d ) ,
z
 d  L  L   L

ch  
 L 

(1.4.31)

ami azt jelenti, hogy x<L/2 tartományban az áramlás lefelé, míg x>L/2 tartományban felfelé
történik. A modell felénél (x=L/2) az áramlásnak nincs vertikális komponense. A vertikális
Darcy-sebesség horizontális irányban a cos függvény szerint változik, azaz a legerőteljesebb

1.4.3. ábra
A Darcy-fluxus (a) átlagnégyzetes nagysága, (b) horizontális és (c) vertikális
komponense.
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leáramlás x=0-ban, míg a legjelentősebb feláramlás x=L-ben van. A mélységgel uz az sh
függvény szerint csökken, a modelldoboz alján pedig — a határfeltételnek megfelelően —
eltűnik.
Mindezek alapján az áramlás irányát az 1.4.2. ábra illusztrálja. Jól látható, hogy az
áramlás a tartomány minden pontjában merőleges a hidraulikus emelkedési magasság
izovonalaira. Ez annak következménye, hogy izotróp közegben az áramlás a Darcytörvénynek engedelmeskedve mindig a legnagyobb h csökkenés irányba történik (vö. (1.3.3)).
A Darcy-fluxus átlagnégyzetes nagyságát (U), valamint annak horizontális és vertikális
komponensét az 1.4.3. ábra szemlélteti.
1.4.4.3.

A hidraulikus emelkedési magasság vertikális változása

Tanulságos megvizsgálni a hidraulikus emelkedési magasság vertikális változását a
tározó bal és jobb oldalán. Az (1.4.26) teljes megoldás felhasználásával a bal határon

h
z


x 0

H
 

sh  ( z  d )  0 ,
 d  L  L

ch  
 L 

(1.4.32)

mivel az sh függvény argumentuma mindig pozitív. Másképp megfogalmazva h értéke a
mélységgel csökken, vagyis minél mélyebbre fúrunk, annál alacsonyabb vízszintet
tapasztalunk. Ezen tartományt szokás beszivárgási zónának (recharge zone) nevezni (1.4.4.
ábra).
A jobb oldalon a hidraulikus emelkedési magasság vertikális változása,

h
z


xL

 H  

sh  ( z  d )  0 ,
 d  L  L

ch  
 L 

(1.4.33)

mindig negatív a cos függvény értéke miatt, azaz h értéke a mélységgel nő. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy minél mélyebbre fúrunk, annál magasabb vízszintet tapasztalunk. A tározó
ezen tartományát kiszivárgási zónának (discharge zone) nevezzük. Az 1.4.4. ábra szemlélteti,
hogy az áramvonal mentén a hidraulikus emelkedési magasság, így a kútban tapasztalható
vízszint folyamatosan csökken.

1.4.4. ábra
A hidraulikus emelkedési magasság izovonalai (szaggatott), valamint az
áramvonalak (folytonos). A kútban tapasztalt vízszint az áramvonalak irányát követve
csökken. A beszivárgási zónában a mélységgel csökken, a kiszivárgási zónában a mélységgel
nő a vízszint.
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1.4.5. Homogén, anizotróp tározó
Vizsgáljuk meg az 1.4.1. részben tüzetesen leírt modellt azzal az egyetlen
különbséggel, hogy jelen esetben feltételezzük a tározó hidraulikus vezetőképesség
anizotrópiáját. A szokásos módon a legegyszerűbb, de üledékes medencékre jellemző
anizotrópiát fogjuk vizsgálni, ahol

K
K   xx
 0

0 
.
K zz 

(1.4.34)

Ilyen esetben továbbra is fennáll, amit az (1.4.7) egyenletben kaptunk,

div(K grad h)  0 .

(1.4.35)

Homogén, de anizotróp közeg esetén a vektoroperátorok felbontásával

 K
div  xx
 0

0   x h 
 K  h

  div xx x   K xx  2x h  K zz  2z h  0 .
K zz   z h 
 K zz  z h 

(1.4.36)

Elosztva az egyenletet a vertikális vízvezető-képességgel az

2h 2h
 2  2 0
x
z

(1.4.37)

megoldandó egyenlethez jutunk, mely nagyon hasonlít az (1.4.8) Laplace-egyenlethez,
eltekintve az anizotrópia koefficiens megjelenésétől. A megoldás menete ugyanaz, mint amit
az 1.4.3. fejezetben bemutattunk, ezért itt csupán a megoldást közöljük. A hidraulikus
emelkedési magasság változása félkoszinuszos víztükör alatt kétdimenziós homogén és
anizotróp közegben

h( x, z ) 


 x    
cos  ch 
( z  d ) .
 d  
 L  L


ch 

L


H

(1.4.38)

A megoldás értelemszerűen nagyon hasonló az izotróp közegre érvényes (1.4.26)
megoldáshoz, az egyetlen eltérés a ch függvény argumentumaiban megjelenő √ε kifejezés.
Ennek következtében két eltérés jelentkezik az izotróp megoldáshoz képest:
 Mivel anizotróp közegben az áramlás irányát már nem csupán a hidraulikus
emelkedési magasság változása befolyásolja, hanem a közeg vízvezető-képességének
anizotrópiája is szerephez jut (vö. (1.3.4.)), így az áramvonalak többé nem

1.4.5. ábra
A hidraulikus emelkedési magasság izovonalai (színes) és az áramvonalak
(fekete) homogén és anizotróp (ε=10) modell esetén.
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1.4.6. ábra
A Darcy-fluxus nagysága (a) izotróp és különböző mértékben anizotróp (b)
ε=10, (c) ε=100 és (c) ε=1000 modell esetén.


merőlegesen h izovonalaira (1.4.5. ábra).
Mivel az üledékes medencékben szinte mindig ε>1, ezért a Darcy-sebesség a
mélységgel gyorsabban csökken (1.4.6. ábra).
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1.5. A Dupuit-féle közelítés és alkalmazása egyszerű kúthidraulikai problémák
esetén
Ezen fejezetben mindvégig ahhoz a közelítéshez fogjuk tartani magunkat, hogy a
felszínalatti vízáramlás stacionárius (steady-state saturated flow).
1.5.1. Stacionárius áramlás alapegyenlete
Vegyünk fel egy dx·dy alapterületű hasáb alakú porózus közeget, melynek magassága
σ(x,y). A hasáb teteje nyitott tározó esetén megfelel a talajvíztükörnek, míg zárt tározó esetén
a tározó tetejének (1.5.1. ábra). A Dupuit-közelítés lényege, hogy az említett térfogatelemben
(tározóban) a hidraulikus emelkedési magasság — nyitott tározó esetén a talajvíztükör —
horizontális változása kicsi,

h
x

h
 1 .
y

és

(1.5.1)

Ebben az esetben az áramlás vertikális komponense elhanyagolható, w  0 , azaz a Darcytörvény miatt a hidraulikus emelkedési magasságra fennáll, hogy

h
0.
z

(1.5.2)

Ha a hidraulikus emelkedési magasság kis lejtése miatt nem lép fel vertikális áramlás,
akkor stacionárius esetben a hasáb oldalain beáramló víztömegnek meg kell egyeznie a
kiáramló víztömeggel. Precízebben tehát, a tömegfluxus felületi integrálja zérus,

 udF  0 .

(1.5.3)

F

1.5.1. ábra
A Dupuit-féle közelítés vázlata. Az infinitezimálisan kicsiny területű hasáb
tetején a hidraulikus emelkedési magasság horizontális változása csekély, ezért a vertikális
áramlás mértéke elhanyagolható. Stacionárius áramlási rendszerben tehát a hasáb
oldallapjain beáramló anyagmennyiségek összegének meg kell egyeznie a kiáramlóval.
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Komponensenként felírva a hasáb négy oldalára vonatkozó tömegmegmaradást annak
felhasználásával, hogy a hidraulikus emelkedési magasság horizontális változása kicsiny,
dy 

( x , y )

0

u x dz dy 

 ( x  dx, y )

0

u x dz dx 

( x, y )

0

u y dz dx 

 ( x , y  dy)

0

u y dz  0 .

(1.5.4)

A víz inkompresszibilitásának (összenyomhatatlanságának) közelítésével a sűrűség
kiemelhető az integrálok elé. Vegyük észre, hogy ekkor az első két, illetve az utolsó két tag
nem más, mint egy x, illetve y irányú differenciál -1-szerese, csupán nincs leosztva dx, illetve
dy infinitezimálisan kicsiny mennyiségekkel. Ezek alapján

  ( x, y )

 ( x, y )
 dxdy  
u x dz  
u y dz   0 ,
y 0
 x 0


(1.5.5)

mely a Darcy-törvény felhasználásával

  ( x, y )
h
 ( x, y )
h 
dxdy  
K xx
dz  
K yy
dz  0 .
x
y 0
y 
 x 0

(1.5.6)

A Dupuit-közelítés szerint a hidraulikus emelkedési magasság független z-től (1.5.2) miatt,
ezért kiemelhető az integrálás elé,
   h ( x , y )

   h ( x , y )
dxdy   
K xx dz    
K yy dz   0 .
0
 y  y 0

 x  x

(1.5.7)

Az integrálértékek tehát a réteg adott irányú vízvezető-képességeinek integráljai a teljes
rétegen keresztül (fedett tározó), vagy a réteg aljától a talajvízszintig (nyitott tározó). Egy
réteg „vízadóképességét” tehát nem csak vízvezető-képessége, hanem nyilvánvalóan annak
vastagsága is befolyásolja. Egyszerűbben, egy adott réteg annál több vizet képes szolgáltatni,
minél nagyobb a vízvezető-képeséége és minél vastagabb. Ezt, a gyakorlati szempontból
fontos mennyiséget transzmisszivitásnak nevezzük, általánosan a
( x, y )

Tij :

K

ij

dz .

(1.5.8)

0

összefüggéssel definiálhatjuk, azaz tenzormennyiség [m2/s]. A hazai szakirodalomban sokszor
találkozhatunk a transzmisszibilitás kifejezéssel is, mely ugyanazon mennyiséget jelöli.
Átosztva az (1.5.7) egyenletben szereplő négyzetes zárójel előtti szorzótényezővel,
jutunk a Dupuit-féle alapegyenlethez,


  h ( x , y )
   h ( x , y )
K xx dz    
K yy dz   0 .
 0
x  x
 y  y 0


(1.5.9)

A gyakorlati használhatóság felé való továbblépés miatt érdemes az általános (1.5.9)
alapegyenletet konkretizálni külön fedett és fedetlen víztározó esetére.
1.5.2. Fedett és fedetlen víztározó egyenlete
1.5.2.1.
Fedett tározó



Tételezzünk fel két közelítést a fedett tározó esetére (1.5.2.a ábra):
a tározó vastagsága állandó, σ(x,y)=d;
a vízvezető-képesség a rétegen belül nem változik vertikális irányban, tehát Kxx(x,y) és
Kyy(x,y).
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1.5.2. ábra
A Dupuit-féle közelítés alkalmazása (a) állandó vastagságú fedett és (b)
fedetlen tározó esetére.

Ekkor az (1.5.9)-ben szereplő integrál szorzattá egyszerűsödik,

 
h   
h 
  0.
 d  K xx
   d  K yy
x 
x  y 
y 

(1.5.10)

Ha d rétegvastagság állandó. akkor ki lehet emelni, s átosztva vele az egyenletet kapjuk a
Dupuit-féle egyenletet állandó vastagságú, fedett, inhomogén és anizotróp rétegre,

 
h   
h 
 0.
 K xx
   K yy
x 
x  y 
y 

(1.5.11)

Homogén, de anizotróp réteg esetén az egyenlet tovább egyszerűsödik,

K xx

2h
2h

K
 0.
yy
x 2
y 2

(1.5.12)

Míg homogén is izotróp rétegben a vízvezetőképesség irányfüggetlen, Kxx=Kyy=K állandó.
Leosztva vele az egyenletet a kétdimenziós Laplace-egyenlethez jutunk,

2h 2h

 h( x, y )  0 .
x 2 y 2

(1.5.13)

Tehát a Laplce-egyenlet leírja a hidraulikus emelkedési magasság térbeli változását homogén,
izotróp, állandó vastagságú fedett víztározóban. Ne feledjük továbbá, hogy az áramlási
rendszert stacionáriusnak, a vizet összenyomhatatlannak tekintettük.
1.5.2.2.

Fedetlen tározó

Nyitott tározó esetén a vízáramlás nem egy állandó vastagságú rétegben zajlik, hanem
a horizontálisan változó talajvíztükör alatt (1.5.2.b ábra). Tekintsük hát
 a vízáramlásban résztvevő réteg vastagságát változónak, σ(x,y)=h(x,y); és továbbra is
tételezzük fel, hogy
 a vízvezető-képesség a rétegen belül nem változik vertikális irányban, Kxx(x,y) és
Kyy(x,y)!
Ekkor az (1.5.9) egyenlet az alábbiak szerint módosul,

 
h   
h 
 0.
 h  K xx
   h  K yy
x 
x  y 
y 

(1.5.14)

A fenti nemlineáris, homogén parciális-differenciálegyenlet némileg egyszerűsíthető az
összetett függvény deriválásának segítségével,
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1  
h 2  1  
h 2 
 K xx

 K yy
  0.
2 x 
x  2 y 
y 

(1.5.15)

Mivel a jobb oldalon zérus áll (de csak azért, mert stacionárius áramlási rendszert
feltételeztünk!), ezért itt az ½-nek nincs különösebb szerepe. Tehát nyitott, inhomogén és
anizotróp víztározóban a Dupuit-féle egyenlet a fentebb már felsorolt egyéb közelítések
esetén,

 
h 2
 K xx
x 
x

  
h 2
   K yy
y
 y 


  0 .


(1.5.16)

Homogén és anizotróp réteg esetén,

K xx

2h2
2h2

K
 0,
yy
x 2
y 2

(1.5.17)

míg homogén és izotróp (Kxx=Kyy=K) rétegben,

2h2 2h2

 h 2 ( x, y )  0 .
2
2
x
y

(1.5.18)

Vagyis nyitott tározóban is a Laplace-egyenlethez jutunk, itt azonban nem a hidraulikus
emelkedési magasságra, hanem annak négyzetére van felírva az egyenlet.
1.5.3. Kúthidraulika fedett és fedetlen tározóban
Az előző fejezetben a Dupuit-közelítés felhasználásával felírtuk a stacionárius felszín
alatti vízáramlás alapegyenletét, melyet számos közelítésen keresztül aktualizáltunk mind
fedett, mind fedetlen tározó esetére. Jelen fejezetben a legegyszerűbb modellt feltételezve
megvizsgáljuk, hogyan változik a hidraulikus emelkedési magasság egy stacionárius módon
termelő kút környezetében. Az itt számítandó eredmények számos közelítés fennállása esetén
érvényesek, melyeket jelen fejezet elején felsorolunk:
 stacionárius áramlás (a kútban és annak környezetében);
 laminárius áramlás (az esetlegesen fellépő turbulens veszteségek mértékét nem
vesszük számításba);
 a tározó vízszintes és horizontálisan végtelen kiterjedésű (korlátlan vízutánpótlással);
 a tározó tökéletesen zárt/nyitott (az ágyazó rétegekből történő átszivárgást figyelmen
kívül hagyjuk);
 a tározó homogén és izotróp;
 a kút szűrőzése a víztározót teljes vastagságában harántolja (a tökéletlen szűrőzés
vertikális áramlást indukálna a rétegben).
1.5.3.1.

Fedett víztározó

A kútban a termelés megindítása előtt H nyugalmi vízszint alakul ki. A termelés
beindítása után a kútban a vízszint csökkenni kezd, majd idővel stabilizálódik egy h0 üzemi
vízszinten. A tározóban radiális irányú, stacionárius áramlás alakul ki. Az állandó hozammal
termelő kút a fedett tározóban lecsökkenti a pórusnyomást a kút környezetében, ezért a
hidraulikus emelkedési magasságban egy depressziós tölcsér alakul ki (1.5.3. ábra).
Jól láthatóan, a fentebb listázott feltételek teljesülése esetén a kút környezetében
kialakuló áramlás és hidraulikus emelkedési magasság hengerszimmetriát mutat, ezért az
1.5.2. alfejezetben számított Laplace-egyenletet (1.5.13) henger-koordinátarendszerben
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érdemes megoldani. A koordinátarendszer tengelye az r0 sugarú kút középpontjában van, az r
radiális távolságot onnan mérjük. Az (1.5.13) Laplace-egyenlet henger-koordinátarendszerben

h(r ) 

1 d  dh(r ) 
r
  0,
r dr  dr 

(1.5.19)

hiszen a tározóban a hidraulikus emelkedési magasság független mind θ-tól
(hengerszimmetrikus), mind z-től (Dupuit-közelítés, (1.5.2)). Az (1.5.19) megoldása
integrálással könnyen elvégezhető. Megszorozva az egyenletet r-rel, majd integrálva kapjuk,

r

dh(r )
 A,
dr

(1.5.20)

ahol A egy ismeretlen integrálási állandó. Leosztva az egyenletet r-rel,

dh(r ) A
 ,
dr
r

(1.5.21)

majd ismét integrálva r szerint elérünk a hidraulikus emelkedési magasság általános
megoldásához,
h(r )  A ln(r )  B ,

(1.5.22)

ahol B egy másik ismeretlen állandó. A és B ismeretlenek meghatározása most is a
határfeltételek segítségével történik.
Egyrészt ismert a kút stacionárius vízhozama, mely az (1.2.3) Darcy-egyenlet által,

Q  Af ur ,

(1.5.23)

ahol Af az a felület, melyen keresztül a vízáramlás zajlik, míg ur a radiális Darcy-fluxus.
Stacionárius áramlás esetén a kutat körülvevő tetszőleges r sugarú henger palástján
ugyanakkora fluxusú víz áramlik át (ha nem így lenne, akkor nem lenne stacionárius a
rendszer), így a vízhozam a Darcy-sebesség felhasználásával,

dh 
A

Q  2rd    K   2rT  2TA .
dr 
r


(1.5.24)

Az (1.5.24) egyenletben felhasználtuk a transzmisszivitásnak a legegyszerűbb, homogén és

1.5.3. ábra
Fedett tározóban szűrőzött termelő kút hatása a réteg hidraulikus emelkedési
magasságára, áramlására és a kútbeli vízszintre
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izotróp közegre vonatkozó definícióját,

T  Kd

(1.5.25)

(vö. (1.5.8) általános definícióval), valamint az (1.5.21) egyenletet. Mindezek alapján az
egyik ismeretlen számítható,

A

Q
.
2T

(1.5.26)

A másik ismeretlent érdemes abból a tényből meghatározni, hogy a termelő kútban h0
stacionárius üzemi vízszint alakul ki. Eltekintve a szűrőzésen bekövetkező veszteségtől,
annak másik oldalán is ekkora a hidraulikus emelkedési magasság,

h(r  r0 )  h0 .

(1.5.27)

Az (1.5.22) általános megoldás segítségével és A értékének ismeretében (1.5.26),

h0  h(r  r0 )  

Q
ln( r0 )  B .
2T

(1.5.28)

Innen a másik állandó értéke,

B

Q
ln( r0 )  h0 .
2T

(1.5.29)

Felírva az (1.5.22) általános egyenletet A (1.5.26) és B (1.5.29) állandók behelyettesítésével,

h( r )  

r
Q
Q
Q
ln( r ) 
ln( r0 )  h0  
ln    h0 .
2T
2T
2T  r0 

(1.5.30)

Némileg zavaró, hogy a megoldás úgy néz ki, mintha a hidraulikus emelkedési magasság a
kúttól távolodva (r növekedésével) csökkenne a negatív előjel miatt. Ez természetesen
ellentétben lenne az 1.5.3. ábrán felvázolt elvárásunkkal, valamint a tapasztalattal is. A
látszólagos ellentmondás könnyen feloldható, ha figyelembe vesszük, hogy habár számunkra
a kút forrásként jelentkezik (Q>0), az valójában a tározó szempontjából nyelő, vagyis Q<0.
Az egyszerűség kedvéért érdemes a megszokott módon pozitív hozammal jellemezni a
termelő kutat (Q>0), ekkor azonban az előjelet (1.5.30)-ban ki kell cserélni. Tehát a
hidraulikus emelkedési magasság,

h( r ) 

Q r
ln 
2T  r0


  h0 ,


(1.5.31)

logaritmikusan emelkedik a kúttól távolodva.
A megoldást, és különösképpen az érvényességi tartományát mindenképpen érdemes
alaposabban szemügyre venni. A logaritmikus függvény tulajdonságát felidézve két észrevétel
tehető:
 r→0 esetén h→-∞, ami nyilvánvalóan nem következhet be. Ez a probléma
könnyűszerrel orvosolható azzal, hogy a kút belsejében (r<r0) a megoldás
nyilvánvalóan nem érvényes.
 r→∞, vagyis nagyon távol a kúttól, h→∞, mely szintúgy elképzelhetetlen, és
ellentmondásban van a fizikai valósággal.
Mindezek alapján leszögezhetjük, hogy a megoldás természetszerűleg nem lehet igaz a kúttól
nagy távolságban sem, hiszen ott a hidraulikus emelkedési magasságnak nem végtelenhez,
hanem H nyugalmi vízszinthez kell tartania. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy az
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(1.5.31) megoldás a modellfeltételek teljesülése esetén jól közelíti a jelenséget a kút
környezetében. Megemlítjük, hogy nagy távolságban a hidraulikus emelkedési magasság azért
sem lehet tökéletes, mivel végtelen horizontális rétegben a stacionárius megoldás elvileg sem
állhat be, a kút termelésével a depresszió — habár mind lassabb ütemben, de — folyamatosan
terjed mind messzebbre.
Tehát a valóságban a kút leszívó hatása véges. Azt a távolságot, melyen túl a kút
okozta depresszió nem érzékelhető, távolhatássugárnak nevezzük. Matematikailag kifejezve,
h(r  R)  H ,

(1.5.32)

ahol R a távolhatássugár [m]. Ennek alapján behelyettesítve a h(r=R)=H kifejezést az (1.5.31)
megoldásba azt kapjuk, hogy

s 0 : H  h0 

R
Q
ln   ,
2T  r0 

(1.5.33)

ahol s0 a termelő kútban fellépő depressziót [m], azaz a nyugalmi és az üzemi vízszint közötti
különbséget jelöli. Az (1.5.33) szerint, ha ismert
 a kút hozama (mérjük);
 a kútban fellépő depresszió (mérjük), valamint
 a kút távolhatássugara (megfigyelőkutak segítségével becsülhető),
akkor a réteg transzmisszivitása, a rétegvastagság ismeretében pedig a tározó vízvezetőképessége is meghatározható. El kell mondani azonban, hogy a rétegparaméterek
ilyeténképpen történő meghatározása közel sem mondható általánosnak, már csak a
megfigyelőkutak ritka volta miatt is. A rétegek hidraulikai paramétereit általánosan kúttesztek
segítségével határozzák meg. A kútteszteknek, attól függően, hogy (1) a tározó fedett,
fedetlen, esetlegesen részlegesen áteresztő, (2) a közeg porózus, vagy repedezett, (3) maga a
teszt stacionárius, vagy időben változó, számtalan típusa van [Walton 2007], melyek
ismertetése újabb jegyzetet töltene meg. Ezért itt csak annyit említenék meg, hogy a
kúttesztek célja elsődlegesen a vízadó réteg, másodlagosan a kút hidraulikai, vagy
hidrodinamikai tulajdonságainak meghatározása, becslése. A legfőbb ilyen paraméter a vízadó
réteg(ek) hidraulikai vezetőképessége, ezen túl fontos lehet még a réteg (fajlagos) tározási
tényezője, a kút termelékenységi tényezője (produktivitása), a távolhatássugár, a kút fajlagos
hozama, vízhozamegyenlete, a turbulens veszteségek mértéke stb.
Visszatérve a kút körül kialakuló radiális Darcy-sebességre, megállapíthatjuk (1.5.23)
és (1.5.33) segítségével, hogy

2T
ur 

Q

Af

s0
R
ln  
 r0 

2rd



K
r

s0
.
R
ln  
 r0 

(1.5.34)

Azaz a radiális Darcy-fluxus nagysága a kúttól távolodva 1/r függvény szerint csökken. Másik
oldalról nézve, minél közelebb vagyunk a kúthoz, annál nagyobb a Dracy-fluxus, s így az
áramlási sebesség is. Ez problémákhoz vezethet. Ha a kút környezetében fellépő áramlás
meghalad egy úgynevezett vkr sebességet, akkor az áramlás magával sodorhatja a kőzetmátrix
finomszemcsés frakcióját. Ezt a jelenséget szuffúziónak nevezzük [Kovács és Ujfaludi 1983].
Természetesen, adott környezetben a kritikus sebesség meghatározása bonyolult feladat, a
gyakorlatban különböző empirikus összefüggéseket szokás alkalmazni annak
meghatározására. Az egyik ilyen, gyakran használt formula a Sichardt-féle becslés,
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vkr  6,6 10 2 K .

(1.5.35)

Az empirikus összefüggéseknél különösen fontos feltüntetni a mértékegységeket, (1.5.35)-ben
K vízvezető-képesség [m/s] egységben adandó meg, míg vkr [m/s] egységben adódik.
Abban az esetben tehát, amikor a kút környezetében v áramlási sebesség meghaladja
vkr kritikus sebességet szuffúziós jelenség léphet fel. A szűrő felé elmozduló finomfrakció
fennakadhat a szűrőn. Ekkor a felhasználó a hozam lecsökkenésével szembesül, és általában
megnöveli a depressziót, hogy a szükséges vízhozamot fenntartsa. Vagyis növekszik a
nyomáskülönbség a szűrő két oldalán, ami sok esetben szűrőszakadáshoz vezet. Ekkor a
homokos víz hirtelen áramlik be a kútba. Az ily módon fellépő kúthiba betétszűrőzéssel
orvosolható, bár nem olcsó eljárás, és nyilvánvalóan rontja a kút hidraulikai tulajdonságát.
Szuffúzió esetén a finomszemcsés frakció nem biztos, hogy fennakad a szűrőn (a
szitaszövet, vagy réselés méretétől függ). Ha a finomszemcse a kútba jut, akkor a termelés
miatt nemsokára elér a szivattyúhoz, ami könnyen a szivattyú tönkremenetelét
eredményezheti. Nagy mélységbe beépített termálkutas (több 100 m mélységben >100 ºC-on
működő) szivattyúk esetén ez több 10 millió, esetenként több 100 millió forintos kárt is
okozhat, melynek elkerülése erősen javallott.
Harmadik eshetőség, hogy a szivattyú ellenálló módon termeli ki töretlenül a homokos
vizet akár évtizedeken keresztül. A kitermelt mátrixanyag előbb-utóbb hiányozni fog a
rétegben, a szemcsék kompaktálódnak, s ha a réteg nem túl nagy mélységben van, akkor a
felszínen rétegroskadás jelenhet meg egy több méter, több 10 méter mélységű lyuk
formájában.
Érzékelhető, hogy a szuffúzió jelenségének számos kellemetlen következménye lehet,
ezért elkerülése elsőrangú a kút tervezése során. A kútkörnyezetben fellépő áramlási sebesség
csökkenése természetesen elérhető lenne a hozam és ezáltal a depresszió csökkentésével, vagy
a kútsugár növelésével is. Sokszor, azonban, az előbbinek az emberi önmérséklet, utóbbinak
pedig az anyagi erőforrások hiánya szab korlátot.
A gyakorlatban bevett technológia, hogy a tervezett szűrőcső mélységében a kutat
felbővítik, majd béléscsövezés és a szűrőzés után a kút és a kőzet közötti gyűrűsteret
válogatott szemcseméretű kaviccsal feltöltik. Az 1.5.4. ábra illusztrálja az úgynevezett

1.5.4. ábra
A
kút
szűrőzött
szakaszán a fúrást felbővítik, valamint
a szűrőcső és a közeg közötti
gyűrűsteret
kavicsolják
annak
érdekében, hogy a kedvezőtlen
szuffúziós hatásokat minimalizálják.

1.5.5. ábra
Fedetlen
tározóban
szűrőzött
termelő kút hatása a talajvíztükörre, az áramlás
szerkezetére és a kútbeli vízszintre homogén,
izotróp rétegben, stacionárius termelés fennállása
során.
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kavicsolás jelenségét, mellyel mesterségesen megnövelik a kút közvetlen környezetének
effektív porozitását, s lecsökkentik a tortuozitást. Mindkét tulajdonság kedvezően hat, vagyis
csökkenti az áramlási sebességet ott, ahol a legnagyobb értéket venné fel. Felidézzük az
(1.2.24) összefüggést,
u

 eff
to 2

v,

(1.5.36)

annak alátámasztásául, hogy Φeff növelése és to csökkentése azt eredményezi, hogy
ugyanakkora Darcy-fluxus (vagy vízhozam) esetén az áramlási sebesség mérséklődik a
kavicsolt tartományban.
1.5.3.2.

Fedetlen víztározó

Fedetlen (nyitott, nyílt tükrű) tározó esetén nagyon hasonló jelenségek zajlódnak le,
ugyanakkor az eltérésekre is fel kell hívni a figyelmet. Az 1.5.5. ábra vázolja a fedetlen
tározóba mélyített termelő kútnak a talajvízszintre és áramlásra gyakorolt hatását. Lényeges
különbség, hogy míg fedett tározóban — a fent említett közelítések teljesülése esetén — az
áramlás tisztán radiális, addig fedetlen tározóban ez már elvileg sem teljesülhet. Ennek egyik
oka, hogy a víztükör, mely maga is egy áramvonal, a termelő kút közelében depressziót
mutat, melynek nyilvánvalóan van vertikális komponense is. A Dupuit-approximáció ebben
az esetben valóban csupán közelítés, mely szerint a víztükör lejtése továbbra sem jelentős,
h(r , z )
 0,
z

(1.5.37)

vagyis a vertikális áramlás elhanyagolható a radiálishoz képest. Így a Darcy-törvény továbbra
is
u r  K

dh(r )
,
dr

(1.5.38)

azaz a hidraulikus emelkedési magasság csak a kúttól mért távolságtól függ, h(r). Ebben az
esetben az (1.5.18) Laplace-egyenletben ismételten csak a radiális változást kell figyelembe
venni, mely szerint

h 2 (r ) 

1 d  dh 2 (r ) 
r
0,
r dr 
dr 

(1.5.39)

hiszen nyitott tározó esetén a Laplace-egyenlet a hidraulikus emelkedési magasság négyzetére
vonatkozik.
A megoldás továbbra is integrálással történik, menete teljes mértékben megegyezik a
fedett tározóba mélyített kút esetével, annyi kivétellel, hogy most

dh 2 (r ) A
 ,
dr
r

(1.5.40)

és az általános megoldás természetesen a hidraulikus emelkedési magasság négyzetére
érvényes,
h 2 (r )  A ln(r )  B .

(1.5.41)

Az ismeretlen A és B állandókat továbbra is a határfeltételek segítségével lehet meghatározni.
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A kút stacionárius hozama jelen esetben is minden tetszőleges r sugarú hengerpalást
felületén állandó annyi különbséggel, hogy a henger magassága most nem az állandó
rétegvastagság, hanem a víztükör változásának megfelelően h(r),

dh 
dh 2

Q  A f u  2rh    K   rK
 KA ,
dr 
dr


(1.5.42)

ahol felhasználtuk az (1.5.40) összefüggést. Tehát az egyik állandó fedetlen tározó esetén,

A

Q
.
K

(1.5.43)

A másik állandó most is az üzemi vízszint alapján határozható meg az (1.5.41)
általános megoldásból, hiszen

h 2 (r  r0 )  h02  

Q
ln( r0 )  B .
K

(1.5.44)

Átrendezve,

B

Q
ln( r0 )  h02 ,
K

(1.5.45)

és a teljes megoldás,

h 2 (r )  

Q
Q
Q r 2
ln( r ) 
ln( r0 )  h02  
ln    h0 .
K
K
K  r0 

(1.5.46)

Ismételten érdemes figyelembe venni, hogy ha pozitív Q vízhozammal akarunk számolni,
akkor az előjelet cserélni kell az (1.5.46) összefüggésben. Vagyis nyitott tározóban — a
felsorolt közelítések mellett — a hidraulikus emelkedési magasság négyzete növekszik
logaritmikusan a kúttól való távolodás során,

h 2 (r ) 

Q r 2
ln    h0 .
K  r0 

(1.5.47)

Apró különbség adódik még a logaritmikus tag előtti szorzótényezőben, nevezetesen, hogy a
fedetlen víztározó vízszintjét nem a réteg transzmisszivitása, hanem vízvezető-képessége
befolyásolja. Ez értelemszerű, hiszen utóbbi esetben az áramlás nem a teljes rétegben, hanem
a változó vastagságú vízzel telített tartományban zajlik. Az (1.5.47) megoldás természetesen
most sem érvényes a kútban, s nagy távolságban is meglehetős óvatossággal kell kezelni.
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Ha a porózus közegből kiragadunk egy elemi tárfogatot, akkor — túllépve a Dupuitféle közelítésen — abban vertikális áramlás is kialakulhat. Fontos, hogy az elemi térfogat
mérete jóval meghaladja a pórustérfogat karakterisztikus méretét, azért, hogy a közeget
továbbra is kontinuumként kezelhessük. Ugyanakkor mérete legyen jóval kisebb, mint az
áramlás jellegzetes mérete.
1.6.1. Stacionárius áramlás egyenlete
Az 1.6.1. ábra a porózus közeg egy elemi térfogatát mutatja, melynek oldalain
keresztül vízáramlás zajlik. Az elemi térfogaton keresztül bekövetkező tömegváltozást — a
térfogat kis mérete miatt — a Taylor-féle sorfejtés első tagjáig vesszük figyelembe.
Stacionárius esetben az oldalakon be- és kilépő víztömeg előjeles összege zérus, különben az
elemi térfogatban tömegnövekedés vagy -csökkenés lépne fel. Előjelesen összegezve a
térfogatelem hat oldalán fellépő tömegváltozást azt kapjuk, hogy

 u x u y u z 



 dxdydz  0 .
y
z 
 x

(1.6.1)

Leosztva az elemi térfogat dV=dxdydz méretével,



u x u y u z


 0,
x
y
z

(1.6.2)

ahol ρux az áramlás x irányú tömegfluxusa [kg/(m2s)], mely megmutatja az egységnyi
felületen, egységnyi idő alatt átáramló víz tömegét.
Ha a víz sűrűségét állandónak tekintjük (inkompresszibilis és izoterm), akkor ρ
kihozható a deriválás elé. Ha a víz sűrűségét nem tekintjük állandónak, akkor is belátható
felszínalatti vízáramlás esetén, hogy

1.6.1. ábra

Az elemi térfogat oldalain keresztül átáramló anyagmennyiség
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u x

 u x
,
x
x

(1.6.3)

vagy általánosabban
 div u  u grad  ,

(1.6.4)

azaz az áramlás sebessége általában nagyobb mértékben változik, mint a víz sűrűsége. A két
megközelítés ugyanarra az eredményre vezet. A sűrűséget kihozva a deriválás elé, majd
leosztva vele az egyenletet, az összenyomhatatlan és forrásmentes közegre érvényes
kontinuitási egyenlethez jutunk,



u x u y u z


 0.
x
y
x

(1.6.5)

Behelyettesítve a Darcy-törvényt kapjuk az inhomogén, anizotróp közegre vonatkozó
egyenletet,

 
h   
h   
h 
   K zz
 K xx
   K yy
  0.
x 
x  y 
y  x 
z 

(1.6.6)

Az egyenlet természetesen megegyezik a fedett tározóra vonatkozó (1.5.11) Dupuit-féle
közelítéssel, azzal az eltéréssel, hogy jelen esetben már nem hanyagoljuk el a vertikális
áramlás szerepét. Az (1.6.6) egyenlet tovább egyszerűsödik, ha feltételezzük a közeg
homogén voltát,

2h
2h
2h
K xx 2  K yy 2  K zz 2  0 .
x
y
z

(1.6.7)

Homogén, izotróp közeg esetében pedig visszakapjuk a Laplace-egyenletet,

2h 2h 2h


 h  0 .
x 2 y 2 z 2

(1.6.8)

A végső egyenlet tehát leírja a hidraulikus emelkedési magasság változását stacionárius
állapotban, homogén, izotróp és forrásmentes környezetben, állandó vízsűrűség esetén.
1.6.2. Nem stacionárius áramlás egyenlete
Időben változó (nem stacionárius, vagy használhatjuk a nem túl szerencsés tranziens
kifejezést is) rendszerben az (1.6.2) összefüggésből érdemes kiindulni, ám ekkor az elemi
térfogat oldalain keresztül fellépő tömegfluxusnak nem kell zérusnak lennie. Az elemi
térfogatban bekövetkező tömegnövekedés vagy -csökkenés szinte kizárólagosan csak a
pórustérfogatban jelentkezik, tehát



u x u y u z 





  
,
x
y
z
t
t
t

(1.6.9)

ahol a jobb oldali szorzat deriváltját felbontottuk. A két tag jól reprezentálja azon kétféle
jelenséget, mely az elemi térfogatban tömegváltozást eredményezhet. Az (1.6.9) jobb
oldalának:
 első tagja a víz kompresszibilitását, azaz a nyomásváltozás miatt fellépő
sűrűségváltozását jelöli;
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a második tagja a kőzetváz kompakcióját, azaz a nyomásváltozás miatt fellépő
pórustérfogat-változást mutatja.
A következőkben részletesen megvizsgáljuk eme két tag hatását az egyenletben.


A pórusfolyadék kompresszibilitása
Ha a pórusfolyadékra ható nyomás emelkedik, akkor — immár figyelembe véve a víz
kompresszibilitását — sűrűsége megnő. A pórusnyomás és a víztérfogat között a
kompresszibilitás teremt kapcsolatot,

 

1 dV w
,
V w dp

(1.6.10)

ahol β és Vw a víz kompresszibilitása [1/Pa] és a víz térfogata [m3]. A negatív előjel
természetesen azt mutatja, hogy a nyomás növekedésével a térfogat csökken, így a
kompresszibilitás pozitív mennyiség.
Átrendezve az egyenletet megállapíthatjuk, hogy a víz térfogatváltozása,

dVw  Vw dp ,

(1.6.11)

függ a víz kompresszibilitásától, térfogatától, illetve a nyomásváltozástól.
A porózus közeg kompakciója
A porózus közeg kompakcióját általános esetben azon két jelenség okozhatja, hogy a
nyomásnövekedés miatt
 a kőzet szerkezete megváltozik, tömörödik, vagyis kompaktálódik; illetve
 a kőzetszemcsék összenyomódnak.
Az utóbbi jelenség, tehát a szemcsék kompressziója a legtöbb esetben elhanyagolható a
szemcseátrendeződés hatása mellett.
Az 1.6.2. ábra szemlélteti, hogy egy fedett tározó tetején fellépő σT teljes nyomásnak
részben a tározó pórustérfogatában fellépő p pórusnyomás, részben a kőzetszemcsék között
fellépő σe effektív feszültség tart ellen. Tehát

T  p   e .

(1.6.12)

Ha a rendszerben változás áll be, például a tározóból vizet veszünk ki, ezért a pórusnyomás
lecsökken, akkor a kőzetszemcsék közötti effektív feszültségnek is meg változnia. Mivel a

1.6.2. ábra
A zárt víztározóra nehezedő σT teljes nyomás, melynek ellentart a tározóban
jelentkező p pórusnyomás és a szemcsék (szürke) között fellépő σe effektív feszültség (a)
makroszkopikus, illetve (b) mikroszkopikus skálán.
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vízkivétel természetesen nem érinti a tározóra nehezedő teljes feszültséget, így dσT=0 és

d e  dp .

(1.6.13)

Vagyis, ha a víztermelés miatt a pórusnyomás, s ennek köszönhetően a hidraulikus
emelkedési magasság csökken, úgy a kőzetszemcsék közötti effektív feszültség nő,

d e  gdh .

(1.6.14)

A növekvő effektív feszültség a kőzetváz tömörödéséhez, azaz térfogatának
csökkenéséhez vezet. A kőzetváz kompresszibilitása



1 dVT
,
VT d e

(1.6.15)

ahol Vt jelöli a kőzetváz térfogatát. Amennyivel tömörödik a kőzetváz, annyi víz szorul ki
belőle, ami növeli a felszín alatti vízáramlásba bekerülő vízmennyiséget,

dVw  dVT  VT d e  VT gdh ,

(1.6.16)

ahol felhasználtuk az (1.6.14) és (1.6.15) egyenleteket is.
Összegezve a pórusfolyadék (1.6.11) és a kőzetváz (1.6.16) kompresszibilitását a
víztérfogat megváltozásának szempontjából,

dVw  VT gdh  Vw dp .

(1.6.17)

Figyelembe véve, hogy a víztérfogat Vw=ΦVT, valamint a pórusnyomás és a hidraulikus
emelkedési magasság közötti kapcsolatot,

dVw  VT g (   )dh : VT S s dh .

(1.6.18)

A fenti egyenletben Ss a porózus közegre jellemző fajlagos tározási tényező (specific storage).
A fajlagos tározási tényező tehát, (1.6.18) átrendezésével

Ss  

1 dVw
,
VT dh

(1.6.19)

megmutatja az 1 m3 kőzetből, 1 m hidraulikus emelkedési magasság csökkenés következtében
fellépő víztérfogat-változást. Dimenziója m3/(m3·m)=1/m.
Az előzőekben mind a folyadék, mind a kőzetváz térfogatának megváltozását
visszavezettük a hidraulikus emelkedési magasság megváltozására. Ennek megfelelően az
(1.6.9) nem stacionárius alapegyenlet jobb oldalán található tag, a relatív víztömeg
megváltozása

   Vw
 
t
t  VT


  .


(1.6.20)

Mivel mind a víz, mind a kőzetváz változását a víz térfogatváltozására, s azon keresztül a
hidraulikus emelkedési magasság változására vezettük vissza, így


h
 S s
.
t
t

(1.6.21)

Az (1.6.9) alapegyenlet átírásánál vegyük figyelembe, hogy ami a porózus közeg számára
vízveszteség, az a felszín alatti vízáramlásban forrástagként jelentkezik. Így (1.6.21)
egyenletben az előjelcsere indokolt,
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u x u y u z 
h



 S s
.
x
y
z
t
t

(1.6.22)

Helyettesítsük be a Darcy-egyenletet, valamint továbbra is feltételezzük, hogy
ρ∂ui/∂xi>>ui∂ρ/∂xi. Így a folyadék sűrűsége kiemelhető a deriválás elé, s azzal el lehet osztani
az egyenletet. Tehát inhomogén és anizotróp fedett tározóban a hidraulikus emelkedési
magasság változását nem stacionárius esetben a

 
h   
h   
h 
h
   K zz
 K xx
   K yy
  Ss
x 
x  y 
y  z 
z 
t

(1.6.23)

egyenlet írja le. Ha a tározót homogénnek tekintjük, akkor a vízvezető-képesség tenzor
komponensei kihozhatóak a deriválás elé,

K xx

2h
2h
2h
h

K

K
 Ss
.
yy
zz
2
2
2
t
x
y
z

(1.6.24)

Homogén és izotróp közegben a vízvezető-képesség irányfüggetlen, Kxx= Kyy= Kzz=K,

 2 h  2 h  2 h S s h



.
x 2 y 2 z 2 K t

(1.6.25)

A fenti egyenlet egy tipikus diffúziós egyenlet, ahol K/Ss a fedett tározóra vonatkozó
hidraulikus diffuzivitás [m2/s]. Az (1.6.25) diffúziós egyenlet megoldásával a h(x,y,z,t)
hidraulikus emelkedési magasság a tér minden pontjában és minden időben meghatározható.
Az (1.5.8) összefüggés alapján bevezetve a homogén, anizotróp és horizontális fedett
tározóra vonatkozó transzmisszivitást,

T  dK ,

(1.6.26)

ahol d most is a tározó vastagságát jelöli (1.5.2.a ábra). Ezenfelül definiáljuk a d vastagságú
rétegre jellemző tározási tényezőt [1] (storativity, storage coefficient),

S  dS s .

(1.6.27)

Fedett, homogén és izotróp tározó esetén tehát az (1.6.25) diffúziós egyenlet használható a

h 

S h
T t

(1.6.28)

alakban is, ahol a hidraulikus diffuzivitás most T/S.
Homogén, izotróp és nyitott tározó esetén — a levezetés részletezése nélkül — a
hidraulikus emelkedési magasság időbeli változását leíró egyenlet némileg módosul (1.6.28)hoz képest. Ne feledjük, hogy nyitott tározónál a Laplace-egyenlet a hidraulikus emelkedési
magasság négyzetére vonatkozik (1.5.18)! Továbbá az egyenlet linearizálásánál az ½
szorzófaktor most nem tűnik el, hiszen az egyenlet jobb oldalán már nem zérus áll, mint
stacionárius esetben (vö. (1.5.15)). Így nyitott tározóra a nem stacionárius egyenlet,

h 2 

2S y h
,
K t

(1.6.29)

ahol Sy a nyitott tározóra vonatkozó fajlagos tározási tényező, vagy fajlagos hozam (specific
yield). (A magyar szakirodalomban elterjedt fajlagos hozam kifejezés kissé félrevezető,
hiszen a kúthidraulikában ez az 1 m leszívásra vonatkozó vízhozamot jelöli [m2/s], aminek a

48

1. Áramlás porózus közegben

1.6.3. ábra
A tározási tényező jelentésének illusztrációja (a) fedett és (b) fedetlen
víztározóban. HEM: hidraulikus emelkedési magasság, TVT: talajvíztükör.

jelentése inkább a transzmisszivitáshoz van közelebb.) Az (1.6.29) kifejezésben szereplő Sy
fajlagos hozam hozzávetőlegesen,

Sy 

V wd
,
VT

(1.6.30)

ahol Vwd jelöli a gravitációsan leürülni képes pórusvíz térfogatát [1] (water drained volume),
ami jó közelítéssel megfeleltethető az effektív porozitásnak. Az (1.6.30) egyenlet definíciója
alapján Sy dimenziótlan mennyiség.
1.6.3. Tározási tényezők
A fedett tározóra vonatkozó S tározási tényező és a fedetlen tározóra vonatkozó Sy
tározási tényező (fajlagos hozam) definíciója nagyon hasonló, ugyanakkor mind
jelentésükben, mind értékükben érdemi különbség mutatkozik, ezért érdemes részleteiben is
megvizsgálni.
A zárt tározóra vonatkozó S tározási tényező megmutatja, hogy 1 m2 alapterületű d
vastagságú tározóból 1 m hidraulikus emelkedési magasság csökkenésének hatására hány m3
víztérfogat nyerhető ki (1.6.3.a ábra). Ugyanakkor a nyitott tározóra vonatkozó Sy tározási
tényező azt mutatja meg, hogy 1 m2 alapterületű H vastagságú kőzetoszlopból 1 m
vízszintcsökkenés hatására hány m3 víztérfogat nyerhető ki (1.6.3.b ábra). Lényeges
különbség, hogy míg zárt tározóban csupán a hidraulikus emelkedési magasság, vagyis a
pórusnyomás csökken, addig nyitott tározóban közvetlenül maga a vízszint. Tehát zárt
tározóban a kitermelt vízmennyiség térfogata a pórusvíz tágulásával (kompresszibilitás),
illetve a szemcseszerkezet megváltozásával (kompakció) hozható összefüggésbe. Míg nyitott
tározóban a pórusvíz szabadon mozgó része egyszerűen elfolyik, leürül. Érezhető, hogy a zárt
tározóban bekövetkező jelenség jóval közvetettebb, s a porózus közeg alacsony
kompresszibilitása miatt általában jóval kisebb mértékű, a gyakorlatban az
S  5 10 5  5 10 3

(1.6.31)

nagyságrendbe esik. A nyitott tározóra jellemző tározási tényező viszont, lévén a
gravitációsan leürülő relatív térfogat az effektív porozitást közelíti, ennél nagyságrenddel
nagyobb,

S y  0,01  0,3 .
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Termikus konvekció porózus közegben

A továbbiakban egy kétdimenziós, horizontális, homogén és izotróp rétegben, mely
impermeábilis és izotermikus határokkal szegélyezett, vizsgáljuk meg a termikus konvekció
kialakulásának feltételeit [Turcotte és Schubert 2002]. A termikus konvekció elengedhetetlen
feltétele, hogy az 1.7.1. ábra szerint a réteg alján a T1 hőmérséklet haladja meg a tetején
fellépő T0 hőmérsékletet. Amennyiben a ΔT=T1-T0 hőmérsékletkülönbség nem túl nagy (itt
még engedtessék meg eme nem túl konkrét kifejezés), akkor a hőtranszport a réteg alja és
teteje között hővezetéssel, azaz kondukcióval terjed. Az alkalmazott modellparaméterek esetén
a Tc kondukciós hőmérsékletprofil — a hőtranszportegyenlet megoldásából adódóan —
lineáris. Ha ΔT hőmérsékletkülönbség növekszik, akkor a rendszer elér egy olyan kritikus
értéket (ΔTkr), melynél a hőtranszportba a kondukció mellett a hőszállítás, azaz advekció is
bekapcsolódik. Ezt, a hőmérsékletkülönbség által vezérelt cirkulációt — melyben mind a
kondukció, mind az advekció megjelenik a hőtranszportban — nevezzük termikus
konvekciónak. Fel kell hívni ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az áramlás továbbra is csupán
a pórustérben jelenik meg, a kőzetmátrix az áramlásban nem vesz részt.
Eme fejezetben megvizsgáljuk, hogy milyen körülmények között indul meg a porózus
közegben a termikus konvekció, azaz — hangsúlyozottan — csupán a termikus konvekció
megindulásának pillanatára fókuszálunk. Ebben a pillanatban feltételezhetjük, hogy az
egyensúlyi (csak kondukciót tartalmazó) állapothoz képest az eltérés, a perturbáció kicsiny.
Így a perturbációs egyenletrendszerben fellépő másodrendű tagok elhanyagolhatóak. Ez a
lineáris stabilitási elmélet.
1.7.1. Porózus közegben zajló termikus konvekció alapegyenletei
A termikus konvekció jelenségének fizikai tanulmányozásához szükséges a
tömegmegmaradást biztosító kontinuitási egyenlet, az impulzusmegmaradást leíró Darcyegyenlet, valamint az energiamegmaradásért felelős hőtranszportegyenlet csatolt megoldása.
Kétdimenziós, inkompresszibilis és forrásmentes közeg esetén a kontinuitási egyenlet
a

u x u z

0.
x
z

(1.7.1)

egyszerű alakot ölti. Itt továbbra is u=(ux,0,uz) a Darcy-fluxust, illetve annak horizontális és
vertikális komponensét jelöli. A laboratóriumi és numerikus tanulmányok megerősítik, hogy a

1.7.1. ábra
(a) A kétdimenziós, horizontális porózus réteg modellje, illetve a benne
kialakuló termikus konvekció illusztrációja. (b) Hőmérsékletprofil az egyensúlyi (csak
kondukciót tartalmazó) állapotban (Tc), illetve a termikus konvekció megjelenése által
okozott perturbáció hatása (folytonos vonal).
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termikus konvekció elindulásakor az áramlás valóban kétdimenziós, így a modellben tett
kétdimenziós vizsgálati módszer adekvát.
A Darcy-egyenletet az

u

k
gradp   f g 


(1.7.2)

alakban írjuk fel, ahol ρf a folyadék sűrűségét, míg g a lefelé mutató gravitációs gyorsulást
jelöli. Az (1.7.2.) felírása azért fontos, mert jól mutatja, hogy vertikális irányú áramlás csak
akkor lép fel a rétegben, ha a nyomás eltér a hidrosztatikus nyomástól (1.7.2. ábra). Tehát,
önmagában a nyomásváltozás nem generál áramlást, mint ahogy a folyadékokban fellépő
hidrosztatikus nyomásváltozás sem! Homogén, izotróp rétegben a fenti alak könnyen
származtatható a Darcy-törvényből,
u   Kgradh  

 p

k
k
grad
 z    grad p   f gz    gradp   f g .(1.7.3)





f g


k f g

A zárójelben lévő negatív előjel által figyelembe vettük, hogy a modellben a vertikális irány
lefelé mutat.
Porózus közegben a hőtranszport egyenletet az alábbi alakban érdemes felírni,

 m c pm

  2T  2T 
T
T 
 T
  f c pf  u x
 uz
   m  2  2  ,
t
z 
z 
 x
 x

(1.7.4)

ahol ρ, cp, T és λ a sűrűséget, a fajhőt, a hőmérsékletet és a hővezető-képességet jelöli. Míg az
m és f index a teljes közegre (medium, mátrix és pórusfolyadék együttese, teljes kőzet) és a
pórusfluidumra (fluid) utal. Ennek értelmében a teljes közegben bekövetkező hőmennyiségváltozást (1. tag) a pórusfolyadék advekciója (2. tag) és teljes közeg kondukciója (3. tag)
okozza.
1.7.2. A perturbációs egyenletrendszer
A termikus konvekció megindulását megelőző pillanatban a réteg egyensúlyi,
hidrosztatikus állapotban van. Azaz a hőtranszportban csak kondukció vesz részt, áramlás
nem lép fel, a nyomás hidrosztatikus.

1.7.2. Vertikális áramlást csupán a
hidrosztatikus nyomástól való eltérés okoz.
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Tc ( z )  T0 

T1  T0
z,
d

u x  u z  0,

,

(1.7.5)

p h ( z )   f gz,
ahol d jelöli a porózus réteg vastagságát. Jól látható, hogy az egyensúlyi rendszer csak
vertikális változást tartalmaz.
A termikus konvekció megindulásának pillanatában, azonban, az infinitezimálisan
kicsiny Darcy-sebesség következtében kismértékben mind a hőmérséklet, mind a nyomás
megváltozik.

T ( x, z, t )  Tc ( z )  T ' ( x, z, t )  T0 

T
z  T ' ( x, z , t )
d

0  u x , u z  ,

,

(1.7.6)

p( x, z, t )  p h ( z )  p' ( x, z, t )   f gz  p' ( x, z, t ),
ahol ε tetszőlegesen kicsiny mennyiséget, ph a hidrosztatikus nyomást, míg a vesszős tagok a
szintén kicsiny perturbációs értékeket jelölik. A termikus konvekció megindulása után a
rendszer már nem csupán vertikális irányban változhat, bár a perturbációk kicsinysége miatt,
elsősorban az dominál.
Írjuk fel a termikus konvekció megindulásra vonatkozó perturbációs egyenletrendszert
az (1.7.1), (1.7.2) és (1.7.4) alapegyenletek alapján! A kontinuitási egyenlet alakja nem
változik,

u x ' u z '

 0,
x
z

(1.7.7)

mivel az egyensúlyi állapotban nem volt áramlás. A Darcy-törvény, mint vektoregyenlet, két
független egyenletet foglal magában, melynek x komponense,

ux ' 

k p'
,
 x

(1.7.8)

hiszen horizontálisan csak a nyomásperturbáció miatt léphet fel változás, a gravitációs
gyorsulásnak csak vertikális komponense van. A Darcy-törvény z komponense,

uz '  

k  p

  f g 1   f T  Tc  ,

  z


(1.7.9)

melyben már figyelembe vettük a konduktív hőmérsékletprofiltól való eltérés okozta
hőtágulás miatt fellépő felhajtóerőt. A folyadék térfogati hőtágulási együtthatóját αf jelöli.
Mivel a nyomás vertikális változása részben a hidrosztatikus nyomásból, részben a
nyomásperturbációból fakad, ezért

uz ' 

k  p h p'


  f g 1   f T  Tc  

  z z

p'
k

   f g 
  f g 1   f T  Tc 

z


.

(1.7.10)

Az egyenlet jól szemlélteti, hogy a hidrosztatikus nyomás nem okoz vertikális áramlást, míg a
felhajtóerőt csak az egyensúlyi állapottól való T’=T-Tc eltérés idéz elő (lásd (1.7.6)):
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uz '  

k  p'

  f g f T ' .

  z


(1.7.11)

A perturbációs hőtranszport egyenlet kétszer annyi (10 darab) tagból áll, mint az
(1.7.4) alapegyenlet, hiszen a kialakuló hőmérséklet is T=Tc+T’,

T
T '
T ' 
 T T ' 
 T
 m c pm  c 
 uz ' c  uz '
   f c pf  u x ' c  u x '

t 
x
x
z
z 
 t

.
  2 Tc  2 T '  2 Tc  2 T ' 
  m  2  2  2  2 
x
z
z 
 x

(1.7.12)

Ugyanakkor számos tag elhanyagolható az alábbiak miatt:
 egzaktul zérus (1., 3., 7. és 9. tag);
 feltételezzük, hogy a termikus konvekció megindulásának pillanatában az időbeli
változás nagyon lassú (2. tag);
 a lineáris stabilitási elméletet követve a másodrendűen kicsiny (vesszős) tagokat
elhanyagoljuk (4. és 6. tag).
Mindezek szerint a perturbációs hőtranszport egyenlet megmaradt része a pórusfolyadék
vertikális advekciójából és a közeg kondukciójából áll,

 f c pf u z '

  2T '  2T ' 
T
  m  2  2  .
d
z 
 x

(1.7.13)

Az előző egyenletben felhasználtuk, hogy a konduktív hőmérsékletprofil vertikális deriváltja
ΔT/d.
A megoldandó perturbációs egyenletrendszert tehát az (1.7.7), (1.7.8), (1.7.11) és
(1.7.13) egyenletek alkotják. A keresett ismeretlenek a termikus konvekció megindulása után
kialakuló perturbációs mennyiségek, azaz ux’, uz’, p’ és T’ Darcy-fluxus, nyomás- és
hőmérsékletperturbációk. A négy ismeretlen meghatározása a négy független egyenlet
segítségével elméletileg lehetséges, de a megoldás előtt fel kell írni a határfeltételeket.
A homogén, izotróp, vízszintes porózus réteg felső és alsó határán a
hőmérsékletprturbáció zérus az izotermikus feltétel miatt,

T ' ( z  0, d )  0 .

(1.7.14)

A vertikális sebesség pedig az impermeábilis határok miatt tűnik el,

u z ' ( z  0, d )  0 .

(1.7.15)

A fentiek ismeretében a megoldást Gauss-féle eliminációval érdemes elvégezni.
1.7.3. A perturbációs egyenletrendszer megoldása
Amint az előző részben láthattuk, az (1.7.7), (1.7.8), (1.7.11) és (1.7.13) perturbációs
egyenletrendszer megoldása az ux’, uz’, p’ és T’ ismeretlenekre az (1.7.14) és (1.7.15)
határfeltételekkel elvileg lehetséges. A megoldáshoz a Gauss-féle eliminációs eljárást
használjuk.
Első lépésben elimináljuk p’ nyomásperturbációt az egyenletrendszerből! Ehhez az
(1.7.8) egyenlet z szerinti deriváltjából vonjuk ki (1.7.11) x szerinti deriváltját! A Young-tétel
— mely a parciális deriváltak sorrendjének felcserélhetőségét biztosítja — alkalmazásával
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u x ' u z ' k f g f T '


z
x

x

(1.7.16)

egyenlet adódik, mely már nem tartalmazza p’-t.
Második lépésben u’x horizontális sebességet elimináljuk. Ez elérhető, ha az (1.7.7) z
szerinti deriváltjából kivonjuk (1.7.16) x szerinti deriváltját. Ekkor a

k f g f  2 T '
 2u z '  2u x '




x 2
z 2
x 2

(1.7.17)

másodrendű egyenletet kapjuk eredményül, melyben ux’ már valóban nem szerepel.
Harmadik
lépésben
elimináljuk
uz’
vertikális
Darcy-sebességet
az
egyenletrendszerből! A vertikális Darcy-sebesség az (1.7.13) egyenletből egyszerű
átrendezéssel kifejezhető,

uz ' 

md
 f c pf T

  2T '  2T ' 
 2  2  ,
z 
 x

(1.7.18)

melyet behelyettesítve az újonnan kapott (1.7.17) egyenletbe uz’ kiesik. A

md
 f c pf T

k f g f  2T '
  4T '
 4T '
 4T '
 4T ' 
 4  2 2  2 2  4   

x z
z x
z 
x 2
 x

(1.7.19)

már valóban csupán egyetlen ismeretlent, T’ hőmérsékletperturbációt tartalmazza. Némi
átrendezés után jól látható, hogy a

k f c pf g f T  2T '
 4T '
 4T '
 4T '

2



 m d
x 4
x 2 z 2 z 4
x 2
2

(1.7.20)

egyenlet egy parciális differenciálegyenlet T’ ismeretlenre, melynek megoldása lényegesen
egyszerűbb, mint az eredeti négyismeretlenes parciális differenciálegyenlet-rendszeré.
Cserébe viszont az egyenlet negyedfokúra emelkedett
Gyűjtsük össze a differenciálegyenlet megoldásához szükséges határfeltételeket T’-re,
illetve annak deriváltjaira! Már megállapítottuk, hogy az izotermikus határok esetén a határon
a hőmérséklet nem változhat,

T ' ( z  0, d )  0 .

(1.7.21)

Mivel a határok horizontálisak, ezért a hőmérsékletperturbáció horizontális deriváltjainak is el
kell tűnnie,
 2T '
x 2


z  0, d

 4T '
x 4

 0.

(1.7.22)

z  0, d

A vertikális deriváltakkal egy kicsit nehezebb elbánni. Mivel a határok
impermeábilisak, ezért ott a vertikális sebesség eltűnik (lásd (1.7.15)). Ha ehhez hozzávesszük
(1.7.18) egyenletet és az (1.7.22) határfeltételt, akkor azt kapjuk, hogy
 2T '
z 2

 0.
z  0, d
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Felhasználva az eddigi (1.7.22) és (1.7.23) határfeltételeket, az (1.7.20) egyenlet csak akkor
teljesülhet a határon, ha a hőmérsékletperturbáció negyedik, vertikális deriváltja is eltűnik,
azaz
 4T '
z 4

 0.

(1.7.24)

z  0, d

Habár első ránézésre az (1.7.20) nem túl szívderítő, mégis az (1.7.21)–(1.7.24)
határfeltételek egyszerűsége miatt könnyen megoldható. Az általános megoldás a
hőmérsékletperturbációra,

 2x   z 
T ' ( x, z )  T ' 0 sin
 sin  ,
   d 

(1.7.25)

ahol T’0 a hőmérsékletperturbáció amplitúdója, λ és d a hőmérsékletperturbáció horizontális
hullámhossza, illetve vertikális félhullámhossza. (Utóbbi természetesen egyben a
rétegvastagság is.) A megoldást grafikusan az 1.7.3. ábra illusztrálja, melyben kétdimenziós
áramlás módosítja a kezdeti konduktív (vertikálisan lineárisan növekvő) hőmérsékletteret.
Feláramlás esetén mind az alsó meleg, mind a felső hideg izoterma felfelé húzódik, leáramlás
esetén pedig mindkét izoterma lefelé mozdul. A hőmérsékletperturbáció horizontálisan
periodikus λ hullámhosszal. A vertikális konduktív hőmérsékletprofilra egy fél szinuszos
perturbáció rakódik rá, melynek maximumát a réteg félmélységében éri el. A
hőmérsékletperturbáció abszolút értéke itt maximális, hiszen itt T’(x=0,λ;z=d/2)=±T’0.
Helyettesítsük vissza az általános megoldást az (1.7.20) egyenletbe! A szinusz
függvények előjelhelyes páros számú deriválása, valamint a szinusz függvényekkel történő
egyszerűsítés után kapjuk,
2
2
2
4
 2  4
k f c pf g f T
 2        
   2       T ' 
 m d
    d   d  
  

 2 
  T '.
  
2

(1.7.26)

Dimenziótlanítsuk az egyenletet úgy, hogy beszorozzuk mindkét oldalt d4/T’ taggal! Ekkor az
adódik, hogy

1.7.3. ábra
(a) A termikus konvekció beindulásának pillanatában kifejlődő kétdimenziós,
horizontális tengellyel rendelkező hengeralakú áramlás, és annak a hőmérséklettérre
gyakorolt hatása. (b) A vertikális hőmérsékletprofil, mely horizontálisan átlagolva most is
lineáris, de a felszálló ágban (piros) ennél melegebb, a leszálló ágban viszont hidegebb (kék).
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A jobb oldalon feltűnő tört egy nevezetes dimenziótlan szám, a porózus közegre jellemző
Rayleigh-szám,

k f c pf g f Td
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Ra 

 m

.

(1.7.28)

Átrendezve az egyenletet, és felhasználva az összeg négyzetre emelési szabályát, a Rayleighszám tehát nem más, mint
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(1.7.29)

Az egyszerűség kedvéért vezessük be az

A

2d


(1.7.30)

dimenziótlan hullámszámot! Így az

A
Ra 

2

 2
A2



2

(1.7.31)

függvény minimumkeresésével az Rakr kritikus Rayleigh-szám értéke, mely mellett a termikus
konvekció megindl a rétegben, valamint az ehhez tartozó kritikus hullámhossz is
meghatározható. A Rayleigh-számnak a dimenziótlan hullámszám függvényében való
alakulását az 1.7.4. ábra szemlélteti. A minimumhelynél

1.7.4. ábra
A Rayleigh-szám változása a dimenziótlan hullámszám függvényében. A
görbe minimuma kijelöli az Rakr kritikus Rayleigh-számot, mely mellett a porózus közegben
megindul a termikus konvekció.
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Átrendezve az egyenletet,
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(1.7.33)

és némi algebrai művelet után az adódik, hogy

A  .

(1.7.34)

Tehát (1.7.30) definícióval a λkr kritikus horizontális hullámhossz, melynél a termikus
konvekció elindul, számítható,

 kr  2d .

(1.7.35)

Mindez azt jelenti, hogy a termikus konvekció a leginstabilabb hullámhossz mellett indul
meg, mely éppen a porózus réteg vastagságának kétszerese.
A minimumhely ismeretében a kritikus Rayleigh-szám értéke már könnyűszerrel
meghatározható az (1.7.31) egyenlet segítségével,

Ra kr


 Ra ( A  ) 

2

 2
2



2

4 4
 2  4 2  39,5 .


(1.7.36)

Egyszóval, egy porózus rétegben a termikus konvekció elindulása várható, amennyiben a
rétegre jellemző Rayleigh-szám értéke meghaladja a kritikus értéket. Azaz a termikus
konvekció megindulásának feltétele, hogy az

Ra  Ra kr  39,5

(1.7.37)

feltétel teljesüljön. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a megoldás során
számos közelítést, feltételezést használtunk fel, melyek a természetben csak többé-kevésbé
teljesülnek. Álljon itt egy felsorolás a teljesség igénye nélkül, hogy az (1.7.37) megoldás
eléréséhez, milyen közelítő feltételeket alkalmaztunk:
 homogén, izotróp réteg (állandó: k, cpf, αf, η, λm…);
 horizontális, végtelen réteg;
 kétdimenziós áramlás;
 izotermikus és impermeábilis határok;
 a folyadék sűrűsége csak a hőmérséklettől függ, méghozzá lineárisan…
A felsorolásban szereplő első és utolsó kitétel megfelel a konvencionálisan alkalmazott ún.
Boussinesq-approximációnak.
Egy példán keresztül érdemes megbecsülni, hogy milyen Rayleigh-szám lehet
jellemző egy vastag, üledékes rétegben. Vajon remélhetjük a termikus konvekció elindulását,
vagy Ra értéke minden reális hidrogeológiai szituációban Rakr értéke alatt marad.
Tekintsünk egy olyan, hazai üledékes medencében átlagosnak tekinthető porózus
réteget, melynek permeabilitása k=1D=10-12 m2, a víz sűrűsége ρf=1000 kg/m3, fajhője
cpf=4200 J/(kgK), hőtágulási együtthatója αf=5·10-4 1/K. A gravitációs gyorsulás értéke
legyen g=10 m/s2, az üledékes réteg vastagsága d=1 km, melyen ΔT=50 K
hőmérsékletkülönbség lép fel. A kőzet hővezető-képessége legyen λm=3 W/(mK), a víz
dinamikus viszkozitása η=5·10-4 Pas. Ilyen paraméterek mellett a rétegre jellemző Rayleighszám értéke,

k f c pf g f Td
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1.7.5. ábra
(a)–(f) Hőmérsékleteloszlás pillanatfelvételei nyitott tározóban különböző
Rayleigh-számok esetén. (g) Az átlagnégyzetes Darcy-fluxus, valamint (h) a konduktív
megoldástól mért átlagnégyzetes hőmérsékleteltérés idősorai különböző Rayleigh-számok
mellett.

Egyrészt látható, hogy a Rayleigh-szám valóban dimenziótlan mennyiség. Másrészt a fenti
rétegre, mely valóban vastag és nagy hőmérsékletgradienssel bíró — ámbár közel sem irreális
— hidrogeológiai egységnek tekinthető, a kapott Rayleigh-szám több mint egy
nagyságrenddel meghaladja a kritikus értéket. A példa azt próbálta szemléltetni, hogy
természetes körülmények között is előfordulhatnak olyan földtani szituációk, melyek termikus
konvekció kialakulását eredményezhetik.
Meg kell említeni továbbá, hogy Rakr=4π2 értékét úgy kell tekintenünk, mely
értelemszerűen függ a korábban listázott feltételek teljesülésétől. Például a kritikus Rayleighszám értéke abban az esetben, ha minden feltétel megegyezik, de a felső határ nem
impermeábilis, hanem tökéletesen permeábilis (fedetlen tározó), Rakr=27,1 [Lapwood, 1948].
Azaz a rétegre becsült Ra érték a valóságban csupán egy indikációja annak, hogy zajlik-e
benne termikus konvekció, vagy sem. Az 1.7.5.a–f ábra a hőmérsékleteloszlás egy
pillanatfeltételét mutatja különböző Rayleigh-számok mellett nyitott tározó esetén. Jól látható,
hogy amennyiben Ra<Rakr, nem alakul ki termikus konvekció, a hőtranszport csupán
kondukcióval történik, a megoldás egy lineáris hőmérsékletprofil. Amennyiben Ra>Rakr
teljesül, úgy megindul a porózus rétegben a termikus konvekció, vagyis a hőtranszportban a
kondukció mellett az advekció is szerephez jut. Sőt, a Rayleigh-szám növelésével aránya nő,
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majd dominánssá válik. Minél hevesebb a konvekció (minél nagyobb Ra), a
hőmérsékleteloszlás annál inkább eltér a konduktív megoldástól, a meleg feláramlások mind
vékonyabbá válnak. Ha Ra kis mértékben haladja meg a kritikus értéket, az áramlás
stacionárius (Ra≤100), de a Rayleigh-szám növekedésével időfüggővé válik. Az időfüggésnek
is különböző típusai vannak, Ra növelésével a rendszer először periodikussá válik, először
általában egy, majd több periódus megjelenése mellett. Efelett a rendszer kváziperiodikus
viselkedést mutat, majd kaotikussá válik, melyben a meleg feláramlások sztochasztikus, azaz
véletlenszerűen jelennek meg, egymással összefűződnek, szétválnak (Ra≈800). A
kaotikusságot elsősorban az jelenti, hogy ha két rendszer kezdetben tetszőlegesen közel is van
egymáshoz, különbségük az idő teltével tetszőlegesen nagyra nőhet az infinitezimálisan
kicsiny perturbációk exponenciális növekedése miatt. Ha a Rayleigh-szám tovább növekedne,
az áramlás turbulenssé válna, de ahogy ezt az 1.2.3. részben korábban kifejtettük, porózus
közegben ez szinte soha nem következik be. Az 1.7.5.g és h ábrák a modelleredmények
idősorait, az átlagnégyzetes Darcy-sebességet (U), valamint a konduktív állapottól való
átlagos hőmérsékleteltérést (δT)) mutatják különböző Rayleigh-számok mellett. A grafikonok
jól érzékeltetik, hogy Ra növekedésével a termikus konvekció egyre hevesebbé válik, azaz nő
az áramlási sebesség, valamint a hőmérséklettér egyre jobban eltér a konduktív, lineáris
megoldástól.
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1.8.

Tömeg- és hőtranszport felszín alatti vizekben

1.8.1. Tömegtranszport
1.8.1.1.
Oldott anyagok transzportja
Üledékes medencékben gyakorta előfordul, hogy a mélységgel változik a rétegvizek
sótartalma. A Pannon-medencében a mélységgel többnyire nő a sókoncentráció, hiszen
 a mélyebb üledékek tengeri környezetben rakódtak le, míg
 a sekélyebb üledékek pórusfolyadékjai hatékonyabban keverednek az édes
csapadékvízzel.
Ennek következtében az alföldi vizekben kisebb sókoncentrációt tapasztalunk a beszivárgási
tartományoknál, de nagyobb sókoncentrációt a kiszivárgási tartományok környezetében
(1.8.1. ábra).
A felszín alatti vizek tömegtranszportjában — a fentebb említett példán túlmenően —
az alábbi anyagok vehetnek részt:
+
++
+
++
- oldott sók (Na , Mg , K , Ca , Cl , HCO3 , CO3 …);
 oldott gázok (CO2, CH4, He, N2…);
 oldott ásványok;
 oldott szennyező anyagok.
A tömegtranszportot előidéző fizikai-kémiai folyamatokat az alábbi jelenségek
okozhatják:
I. szállítás/advekció vízáramlással;
II. molekuláris diffúzió és mechanikai diszperzió;
III. oldódás és kicsapódás;
IV. kémiai reakcióval történő átalakulás és
V. radioaktív folyamat.
Habár az radioaktív bomlás (V.) is egyfajta kémiai reakció (IV.), mégis, speciális jellege miatt
érdemes külön szerepeltetni. A következő fejezetekben a felsorolt transzportfolyamatokat

1.8.1. ábra
A sókoncentráció eloszlása (a) a felszínen, valamint (b) a fedetlen tározóban.
A Darcy-fluxus áramvonalait fekete vonal jelöli. A beszivárgó édes csapadékvíz és a
feláramló sós rétegvizek eltérő sókoncentrációjú felszíni vizeket eredményeznek.
60

1. Áramlás porózus közegben

vizsgáljuk meg fizikai szemszögből, fókuszálva a molekuláris diffúzió és mechanikai
diszperzió jelenségére.
1.8.1.2.

Tömegtranszport egyenlet

A tömegtranszport leírására a c [kg/m3] koncentrációt használjuk, mely megmutatja az
egységnyi térfogatú vízben lévő oldott anyag tömegét. Tetszőleges V térfogatban bekövetkező
koncentrációváltozást okoz:
 a határon keresztül fellépő cu anyagtranszport, illetve
 a térfogaton belüli qc forrás vagy nyelő (1.8.2. ábra).
Matematikai formába öntve


c dV    cu dF   q c dV ,
t V
F
V

(1.8.1)

ahol az első tag jelöli a V térfogatban fellépő oldott anyag tömegének változását, mely
természetesen csak a Φ porozitású pórustérfogatban történhet. A tömegváltozást a jobb
oldalon lévő folyamatok okozzák: (1) az F felületen keresztüli fellépő tömegtranszport,
melyben u — szokásos módon — a Dracy-fluxust jelöli, illetve (2) a qc [kg/(m3s)]
forrássűrűséggel jelölt tag. A negatív előjel azért jelenik meg a tömegtranszport tag előtt,
mivel definíció szerint a V térfogat felületének normálisa kifelé mutat, vagyis a pozitív
tömegtranszport csökkenti a térfogaton belüli koncentrációt, azaz negatív változást idéz elő.
A Gauss–Osztrogradszkij-tétel segítségével minden vektortér felületi integrálja
átalakítható térfogati integrállá,

 cu dF   divcu dV .
F

(1.8.2)

V

Így a tömegtranszport egyenlet integrális alakja a


c dV    divcu dV   q c dV
t V
V
V

(1.8.3)

formát ölti. Ha az egyenlet minden tetszőleges V térfogat esetén teljesül, akkor az
integrandusoknak is egyenlőknek kell lenniük,

c
 divcu  q c ,
t

(1.8.4)

mivel a parciális időderivált és a térszerinti integrálás felcserélhető. A tömegtranszport

1.8.2. ábra
változása.

Tetszőleges V térfogban bekövetkező oldott anyag koncentrációjának
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egyenlet (1.8.4) differenciális alakjában tehát az oldott anyag koncentrációjának
megváltozásáért részben a V térfogat felületén keresztül a vízáramlás révén bekövetkező
anyagtranszport (I. advekció) felelős. A jobb oldal második tagjába az egyszerűség kedvéért
beolvasztottuk az előző fejezetben felsorolt III–V. tagokat. Itt megjegyezzük, hogy például
radioaktív bomlás során történő átalakuláskor az anyaelem koncentrációja csökken (nyelő,
qc<0), míg a leányelem koncentrációja nő (forrás, qc>0). Amennyiben mindkét elem
koncentrációváltozását nyomon kívánjuk követni, úgy mindkét elemre külön-külön fel kell
írni a tömegtranszport egyenletet, melyek a forrás/nyelő tagon keresztül csatolódnak
egymáshoz.
A koncentrációeloszlást változtató molekuláris diffúzió, illetve mechanikai diszperzió
jelenségét eddig nem vettük figyelembe a tömegtranszport egyenletben. A következő két
fejezetben ezt pótoljuk.
1.8.1.3.

Molekuláris diffúzió

A molekuláris diffúzió jelenségének következtében az oldott anyag szétterjed a
folyadékban. A jelenség mikroszkopikus szinten felfogható, mint a folyadék részecskéinek,
molekuláinak termikus mozgása következtében fellépő folyamat. Makroszkopikus méretben
pedig mint a Brown-mozgás.
Abban az esetben, ha a folyadékban lévő oldott anyag koncentrációja homogén, akkor
benne molekuláris diffúzió nem lép fel. Ha a folyadékban oldott anyag koncentrációeloszlása
inhomogén, akkor a molekuláris diffúzió jelenségét a Fick-törvény írja le. Eszerint a
molekuláris diffúzió tömegfluxusa,

Φ mo   D0 grad c ,

(1.8.5)

ahol D0 a folyadék diffúziós állandóját [m2/s] jelöli. Ennek alapján a molekuláris diffúzió
tömegfluxusa [kg/(m2s)] egységben adódik, mely megadja az egységnyi felületen egységnyi
idő alatt diffúzióval átjutó anyag tömegét. Megjegyezzük, hogy a híg folyadékokra jellemző
diffúziós állandó értéke meglehetősen kicsiny, D0≈10-9 m2/s nagyságrendbe esik, jelezvén,
hogy a molekuláris diffúzió igen lassú folyamat.
Tudni kell, hogy a Fick-törvény folytonos közegekben érvényes, azonban a kőzet nem
ilyen. Természetesen a kőzetmátrixban nem zajlik diffúzió, míg a pórusfolyadékban igen.
Ennek következtében a kőzetben létrejövő molekulás diffúzió annál jelentősebb, minél
 nagyobb a kőzet porozitása (Φ), és
 minél kisebb a pórustérfogat tekervényessége, tortuozitása (to).
Így a kőzetben fellépő molekuláris diffúzió némileg módosul,

Φ mo   D grad c   D0


grad c ,
to 2

(1.8.6)

ahol D a kőzet diffúziós állandóját jelöli.
Figyelembe véve a tömegtranszport egyenletben a V térfogat felületén molekuláris
diffúzió által fellépő tömegtranszportot, az (1.8.1) integrálegyenlet az alábbiak szerint
változik,


c dV    cu dF   Φ mo dF   q c dV .
t V
F
F
V

(1.8.7)

Ismételten átalakítva a felületi integrált a Gauss–Osztrogradszkij-tétel segítségével, valamint
felhasználva az (1.8.6) egyenletet, a tömegtranszport differenciális alakja a
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c



 divcu  div D0 2 grad c   q c
t
to



(1.8.8)

formát ölti. Hasonlóképpen vizsgáljuk a mechanikai diszperzió szerepét is a tömegtranszport
egyenletben.
1.8.1.4.

Mechanikai diszperzió

Tapasztalati tény, hogy az áramló folyadékban lévő oldott anyag szétszóródik. Ez a
szétszóródás makroszkopikusan felfogható a folyadéknak a kőzetszemcséken történő
szóródásaként, vagy makroszkopikusan az impermeábilis tartományokon történő
szétszóródásként. Az 1.8.3. ábra jól jelzi, hogy a kezdetben kollimált, csak x irányú vízsugár
iránya a kőzetszemcsékhez (vagy kis permeabilitású tartományokhoz) érve megváltozik, a
sebességnek y és z irányú komponense is megjelenik. A jelenség izotróp kőzet esetén is
fennáll, vagyis a mechanikai diszperzió anizotróp jelenség!
Laboratóriumi kísérletek azt mutatják, hogy a mechanikai diszperzió folyamata is jól
leírható a Fick-törvénnyel. Így a mechanikai diszperzió tömegfluxusa,

Φ me  D' grad c ,

(1.8.9)

ahol D’ a mechanikai diszperziós állandó [m2/s], a jelenség anizotróp jellege miatt már tenzor
jellegű mennyiség.
Kollimált, x irányú kezdeti áramlás esetén a diszperziós tenzor izotróp közegben,

 DL

D'   0
 0


0
DT
0

0
0
DT

 L
 
 0
  0
 

0
T
0

0
0
T



u,



(1.8.10)

ahol DL és DT a longitudinális és transzverzális diszperziós állandót [m2/s], míg αL és αT a
közegre jellemző longitudinális és transzverzális diszperzivitást [m] jelöli. Utóbbi
tulajdonképpen azt hivatott megmutatni, hogy az adott közeg mennyire hajlamos az oldott
anyag szétszórására az áramlással párhuzamos, illetve arra merőleges irányban.
Az (1.8.9) és (1.8.10) egyenletek szerint a mechanikai diszperzió jelensége annál
hatékonyabb, minél
 nagyobb a koncentrációeloszlás inhomogenitása (gradc),
 nagyobb az áramlás Darcy-sebessége (|u|), illetve
 minél nagyobb a közeg diszperzivitása (α).

1.8.3. ábra
A mechanikai diszperzió jelenségének illusztrációja. A kezdetben kollimált
vízsugár iránya a kőzethez érve megváltozik, az eredeti irányra merőleges
sebességkomponensek is megjelennek, még izotróp kőzet esetén is.
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Regionális méretekben a porózus közeg diszperzivitása nagyon nehezen határozható meg, a
legtöbb numerikus modellszámításkor az αL=1–100 m értéket feltételezik. Az mindenesetre
kijelenthető, hogy a porózus közegek esetén a longitudinális diszperzivitás jelentősebb,
legtöbbször az

 L  10  T

(1.8.11)

feltételt szabják meg, mely azt jelenti, hogy az áramlás irányával párhuzamosan az oldott
anyag lényegesen jobban szóródik szét, mint arra merőleges irányban.
Mindezeket felhasználva a tömegtranszport egyenlet differenciális alakja,

c
 divcu  div D grad c   q c
t

(1.8.12)

ahol a pórustérben lévő oldott anyag koncentrációjának időbeli megváltozását (bal oldal) a
jobb oldali tagok, jelenségek okozzák: I. advekció vízszállítással; II. molekuláris diffúzió és
mechanikai diszperzió, és a III–V. jelenségeket magában foglaló forrástag. Az (1.8.12)
egyenletben szereplő D mátrix ötvözi mind a diffúziós, mind a diszperziós állandót a
következők szerint,

D  D0


I  D' ,
to 2

(1.8.13)

ahol I az egységmátrixot jelöli.
Végezetül kitérünk arra, hogy egy tipikus tömegtranszport probléma a felszínalatti
vízáramlás témakörében
 a kontinuitási egyenlet;
 a Darcy-törvény, valamint
 a tömegtranszport egyenlet,
mint csatolt parciális differenciálegyenlet megoldását igényli. A megoldás során keresett
ismeretlenek: u, h és c, tehát a Darcy-fluxus, a hidraulikus emelkedési magasság, valamint a

1.8.4. ábra
Tipikus időfüggő numerikus megoldása a felszínalatti vízáramlásban zajló
tömegtranszportnak „szennyező” pontforrás esetén. A színes kontúrvonalak a koncentráció
izovonalait, a fekete nyilak az áramvonalakat jelölik.
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koncentráció. Mivel a Darcy-fluxus vektormennyiség, ezért ez öt ismeretlent jelent. Ezek
meghatározására a fenti egyenletek megoldása elegendő független egyenletet tartalmaz,
hiszen a Darcy-törvény vektoregyenlet. Ha többféle oldott anyag koncentrációját kívánjuk
követni a megoldás során, akkor minden anyagra külön tömegtranszport-egyenletet kell
felírni, így mind az egyenletek, mind a keresett paraméterek száma nő (ux, uy, uz, h, c1, c2…).
A megoldás szinte minden esetben numerikus módszerrel történik.
Az 1.8.4. ábra a felszínalatti vízáramlásban zajló tömegtranszport problémájának egy
tipikus megoldását mutatja be. Jól látható, hogy a kezdetben pontforrásként jelenlévő
szennyező anyag koncentrációja időben szétterjed
 elsősorban a vízáramlás irányában, advekcióval,
 kisebb mértékben a vízáramlásra merőlegesen, diffúzióval és diszperzióval, és
 ha a vízáramlás nem túl erős, akkor azzal szemben is diffúzióval, hisz ezen jelenség
független az áramlástól (1.8.6).
Mindezek alapján megállapítható, hogy a felszínalatti vízáramlásban zajló tömegtranszportot
általános esetben az advekció uralja, ennél kisebb mértékben befolyásolja a mechanikai
diszperzió, s legvégül a molekuláris diffúzió.
1.8.2. Hőtranszport egyenlet
Annak okán, hogy a hőtranszport egyenlet és a tömegtranszport egyenlet között
nagyon erős hasonlóság áll fenn, ezért előbbit — jelen fejezetben — nem kívánjuk oly
részletességgel áttekinteni, mint a tömegtranszport folyamatát. Itt csupán a két jelenség
közötti analógiákra kívánjuk felhívni a figyelmet, s ezek alapján meghatározni a
hőtranszportnak a felszínalatti vizek áramlásában betöltött szerepét.
Evidens megállapítás, hogy a mélyfúrási szelvények alapján a mélységgel — szinte

1.8.5. ábra
(a) A hőfluxus változása a felszínen, valamint (b) a hőmérséklet eloszlása a
fedetlen tározóban. A Darcy-fluxus áramvonalait fekete vonal jelöli. A mélységgel növekvő
hőmérsékletű rétegeket átjáró felszínalatti vízáramlás a beszivárgási oldalon csökkenti, míg a
kiszivárgási oldalon növeli a felszíni hőáramot.
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minden esetben — nő a hőmérséklet. Ezért például a Pannon-medencében zajló vízáramlás
átlagosan 1–2 km mélységben járja át a különböző hőmérsékletű rétegeket. Vagyis, ha a
felszínalatti vízáramlásban a hőszállítás szerepe nem elhanyagolható (általában nem az),
akkor ez a beszivárgási oldalon — a hideg csapadékvíznek köszönhetően — kisebb felszíni
hőáramot, míg a kiszivárgási oldalon — a mélyről érkező meleg vizek miatt — nagyobb
felszíni hőáramot idéz elő (1.8.5. ábra).
A teljes kőzet, azaz a pórusfolyadékot és a mátrixot is magában foglaló közeg
hőmennyisége,





Qm   f c pf  (1  ) mx c pmx T   m c pmT ,

(1.8.14)

ahol feltételeztük, hogy a pórusfluidum és a mátrix termikus egyensúlyban van. A előző
fejezethez hasonlóan az f, mx és m indexek rendre a fluidumot, a mátrixot és a teljes közeget,
mint médiumot jelölik.
Az 1.8.1. táblázat összefoglalja, és párhuzamba állítja a tömegtranszport és a
hőtranszport egyenlet egyes tagjait, hogy rávilágítsunk a fizikai jelenségek közötti erős
analógiákra. A tömegtranszport egyenletben a koncentráció, míg a hőtranszport egyenletben a
hőmennyiség időbeli megváltozása következik be. Utóbbi esetében felhasználtuk, hogy a
hőmennyiség megváltozását elsősorban a hőmérséklet megváltozása okozza, hiszen a víz
sűrűsége és fajhője csak igen kis mértékben változik a természetben,


 m c pmT    m c pm T .
t
t
Megnevezés
Időbeli változás
Advekció
Diffúzió és diszperzió
Forrás

(1.8.15)

Tömegtranszport

Hőtranszport

c
t
div(cu)

T
t
 f c pf u grad T

divD grad c 
qc

 m c pm

divλ m grad T 
Q

1.8.1. táblázat A tömegtranszport és a hőtranszport egyenlet közötti analógia az egyenletekben
szereplő egyes tagok esetén.

Az advekció jelenségét a tömegtranszportban az oldott anyag szállítása, míg a
hőtranszportban a hőmennyiség szállítása okozza. Az 1.8.1. táblázatban éltünk azzal a
ténnyel, hogy az advekcióban, értelemszerűen, csak a pórusfolyadék vesz részt,

div  m c pmT u  div  f c pf T u .

(1.8.16)

valamint ismételten azzal, hogy a folyadék hőmérséklete lényegesen erőteljesebben változik,
mint sűrűsége, illetve fajhője,

div  m c pmT u   f c pf div T u   f c pf u gradT  T div u   f c pf u gradT . (1.8.17)

Az (1.8.17) közelítésben azt is felhasználtuk, hogy állandó sűrűségű és forrásmentes
közegben
div u  0 .

(1.8.18)

Legvégül a tömegtranszport egyenletben szereplő molekuláris diffúziót és mechanikai
diszperziót a hőtranszport egyenletben a hővezetés, kondukció váltja fel. Az 1.8.1. táblázatban
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ismételten felhasználtuk, hogy a folyadék sűrűségének és fajhőjének változása elhanyagolható
a hőmérsékletéhez képest,





div κ m grad  m c pmT   div λ m grad T  ,

(1.8.19)

melyben

κm 

λm
,
 m c pm

(1.8.20)

a kőzet hődiffuzivitása [m2/s] és λm a kőzet hővezető-képessége [W/(mK)].
Azért, hogy tovább erősítsük az analógiát a két egyenlet között, megemlítjük, hogy a
kondukció jelensége is felbontható a hődiffúzió és hődiszperzió összegére. Míg előbbit az
okozza, hogy a kőzet részecskéinek, molekuláinak termikus rezgése továbbadódik, addig az
utóbbit részben a mechanikai diszperzió, részben a kőzet mikroskálájú hővezető-képesség
inhomogenitásai idézik elő [Molina-Giraldo et al. 2011]. Tehát a kőzet hővezető-képessége is
az izotróp hődiffúzió és az anizotróp hődiszperzió összegeként fogható fel,

 ' L

λm  0 I   0
 0


0
'T
0

0 

0  f c pf u .
'T 

(1.8.21)

Mindezek alapján tehát a hőtranszport egyenlet differenciális alakja a felszín alatti
vizekben,

1.8.6. ábra
A
talajvíztükör
lejtésének
(γ)
hatása
az
egységmedence
hőmérsékleteloszlására az egységmedence alja és teteje között fennálló ΔT=100 ºC
hőmérsékletkülönbség esetén.
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1.8.7. ábra
A hőmérsékleteloszlás pillanatfelvételei γ=1º talajvíztükör-lejtés esetén
különböző ΔT hőmérsékletkülönbség mellett.

 m c pm

T
  f c pf u grad T  divλ m grad T   Q ,
t

(1.8.22)

melyben a közeg hőmennyiségének (vagy hőmérsékletének, hiszen csupán T időfüggését
vesszük figyelembe) megváltozását sorrendben az advekció, a kondukció és az esetlegesen
fellépő Q [W/m3] térfogati hőtermelés idézi elő.
A hőtranszport probléma megoldása felszínalatti vízáramlásban szinte minden esetben
numerikusan történik. A megoldás során a kontinuitási egyenletet, a Darcy-törvényt, valamint
a hőtranszport egyenletet, mint csatolt parciális differenciál egyenletrendszert kell kezelni. Az
öt független egyenlethez jelen esetben is öt ismeretlen tartozik, melyek u, h és T, azaz a
Darcy-fluxus, a hidraulikus emelkedési magasság, valamint a hőmérséklet.
Az 1.8.6. ábra a talajvíztükör lejtése miatt kialakuló felszínalatti vízáramlásnak a
hőmérsékletre gyakorolt hatását szemlélteti. Ahogy az egységmedencében a talajvíztükör
lejtésének szöge, γ nő, úgy a regionális áramlás mind jobban torzítja a konduktív állapotot.
Ezt a jelenséget forced thermal convection-nek nevezik [Domenikus és Palciauskas 1973],
hiszen ekkor a termikus konvekciót — mint az advekciót és kondukciót is magában foglaló
folyamatot — egy termikus szempontból külső hatás, a talajvíztükör lejtése idézi elő. A
regionális vízáramlás a beszivárgási tartományt erőteljesen lehűti a beszivárgó hideg
csapadékvíz által, míg a kiszivárgási tartományban a hőmérséklet érdemben megnő.
Ha adott lejtőszög esetén a medence alján előírt hőmérsékletet emeljük, akkor a víz
sűrűségcsökkenéséből fakadó termikus felhajtóerő is szerephez jut. Ezt a jelenséget, mikor a
termikus felhajtóerő befolyásolja a felszínalatti vízáramlást free thermal convection-nek
nevezzük. Az 1.8.7. ábra jól érzékelteti, hogy alacsony ΔT hőmérsékletkülönbség esetén a
talajvíztükör lejtése (forced thermal convection) dominálja a rendszert, de az egységmedence
alja és teteje közötti hőmérsékletkülönbség növelésével a termikus felhajtóerő mind
fokozottabb szerephez jut. Ekkor a forced és free thermal convetion együttesen alakítja az
áramlási rendszert és a hőmérsékleteloszlást. Megfigyelhető, hogy amíg a termikus
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felhajtóerő szerepe elhanyagolható, addig a megoldás stacionárius (1.8.7.a ábra), hiszen a
Darcy-törvény is az. Ugyanakkor a felhajtóerő növekedésével a rendszer időfüggővé válik,
mivel ekkor már az időfüggő hőtranszport egyenletben megváltozó hőmérséklet (1.8.22) a
felhajtóerőn keresztül képes megváltoztatni a Darcy-fluxust (1.7.2).
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2.

ÁRAMLÁS A FÖLDKÖPENYBEN

2.1.

Bevezetés

Mivel a földköpenyben zajló áramlások egyik legszembetűnőbb bizonyítéka a
kontinensvándorlás, illetve a lemeztektonika, ezért — engedelmeskedve a kronológiai
kényszernek — érdemes néhány alapvető felismerést tömören megismételni, melyek a
lemeztektonika, majd a földköpenykonvekció felé irányították a figyelmet.
Tuzo Wilson [1963a és b] vetette fel először tudományos megalapozottsággal, hogy a
tengerfenék mozog. Ezen állítását egyrészt a Hawaii-Emperor-hegylánc vonulatával, valamint
a transzform vetők mentén kipattant földrengésekkel magyarázta. Mindezekből arra
következtetett, hogy az óceáni hátságoknál a lemezek divergálnak, vagyis egymástól
távolodnak. Nem sokkal ezután többen is, például Orowan [1964], Tozer [1965], Verhoogen
[1965], összekapcsolták a kontinensvándorlás és a köpenykonvekció jelenségét, nevezetesen,
hogy az óceáni hátságok alatt feláramlás, míg a mélytengeri árkoknál leáramlás zajlik. Habár
ezen tudományos hipotézis erőteljes korrekcióra szorul, mégis ezt a pillanatot jelölhetjük ki
egy új tudományág, a lemeztektonika (plate tectonics) megszületésének.
A lemeztektonika alapfeltevése, hogy a Föld külső, szilárd burka merev lemezekre van
töredezve, melyek egymáshoz képest néhány cm/év sebességgel mozognak. Egymástól való
távolodásuk, illetve egymással történő ütközésük során olyan geofizikai, földtani jelenségeket
produkálnak, melyek térképezésével a mai lemezhatárok jól kijelölhetőek. Így a lemezek
határainak megállapításánál segítségünkre vannak olyan geofizikai megfigyelések, mint
 a szeizmicitás, hiszen a sekély földrengések zöme az egymással ütköző lemezek
közelében pattan ki (2.1.1. ábra);
 a tengerfenék kora, mely az óceáni hátságoknál épp most születő kéregtől a
mélytengeri árkokig folytonosan növekszik, s melyre a tengerfenék datálásából, illetve
mágneses térképezéséből lehet következtetni (2.1.2. ábra);
 a tengerfenék topográfiája, mely hátságok kiemelkedését és a mélytengeri árkok
jelenlétét jól tükrözi (2.1.3. ábra);
 a felszíni hőáram eloszlása, mely az óceáni hátságoknál a feláramló forró magma és a
vékony litoszféra miatt anomálisan magas (2.1.4. ábra);
 a vulkanizmus, mely mind az óceáni hátságoknál, mind a konvergens lemezszegélyhez
kapcsolt vulkáni ívnél jelentős (2.1.5. ábra); valamint
 a műholdas GPS elmozdulások, melyek segítségével jól mérhető a jelenlegi lemezek
sebességének nagysága és iránya (2.1.6. ábra).
Mindezek alapján a litoszféra lemezek a legtöbb esetben jól körülhatárolhatóak.
Megállapítható, hogy jelenleg — definíciótól függően — hét/nyolc nagyobb litoszféralemez
burkolja bolygónkat, az Afrikai-, Antarktiszi-, Csendes-óceáni-, Dél-amerikai-, Északamerikai-, Euroázsiai-, valamint az Ausztrál-Indiai-lemez, ahol az utóbbit olykor két
különálló lemeznek tekintik (2.1.8. ábra). Ezek mellett számos kisebb, és mikrolemez
található, mint például az Arábiai-, a Nazca-, vagy a Scotia-lemez.
Azonban már itt, a fejezet elején le kell szögezni, hogy a fentebb felsorolt geofizikai
megnyilvánulások zöme nem csupán lemezhatároknál, hanem lemezek belsejében is
előfordulhat, mely jelenség részben forrófolt-tevékenységhez köthető. Megemlítjük továbbá,
hogy a lemeztektonika egy olyan kiforrott és jól működő kinematikai modell, mely számos
geofizikai–geológiai–geokémiai jelenséget — úgy mint nagy hegységrendszerek kialakulását,
a földrengések eloszlását, a vulkáni tevékenység megjelenését — jól magyaráz. Nagy hiánya
azonban, hogy önmagában nem magyarázza, hogy miért mozognak a lemezek. Vagyis a
kinematikai modell helyett célszerű lenne egy dinamikai modell felállítása. Ezen fejezet
elsősorban eme célnak kíván eleget tenni a probléma fizikai megközelítése révén.
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2.1.1. ábra
Földrengés-hipocentrumok elhelyezkedése a Föld felszínén. A színskála a
fészekmélységet jelöli [1].

2.1.2. ábra
Az óceáni kéreg kora, mely a tengerfenék mágneses felmérése alapján készült
[Müller et al. 2008].
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2.1.3. ábra

A tengerfenék topográfiája [2].

2.1.4. ábra

A felszíni hőáram globális eloszlása [Goutorbe et al. 2011]
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2.1.5. ábra
1900. és 2004. között kitört vulkánok (piros háromszög) elhelyezkedése a Föld
felszínén a divergens (piros) és konvergens (sárga) lemezhatárok, valamint transtform vetők
(fekete) feltüntetésével [3].

2.1.6. ábra
Műholdas GPS adatok, melyek az egyes lemezek sebességének irányát és
nagyságát mutatják [4].
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2.1.7. ábra

A litoszféra lemezek elhelyezkedése a Föld felszínén [5].
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2.2.

Lemeztektonika — a földköpeny-konvekció szemszögéből

2.2.1. Óceánközépi hátság, mint akkréciós lemezszegély
Az óceáni hátságnál kialakuló lemezek a hátság két oldalán távolodnak egymástól,
azaz divergálnak [Schubert et al. 2004]. Sebességük nagysága a néhány cm/év nagyságrendbe
esik, de vannak gyorsabban, s vannak lassabban távolodó lemezek is. Például a felnyílás
(spreading) tipikus sebessége a Közép-Atlanti-hátságnál 1–4 cm/év, míg a Kelet-Csendesóceáni hátság keleti oldalán lévő Nazca-lemez esetében a 16 cm/év értéket is eléri. A felnyílás
— ami a sebességteret illeti — nem szimmetrikus, előfordul, hogy a hátság egyik oldalán lévő
lemez gyorsabban keletkezik, azaz távolodik, mint a másik oldalon lévő. Sőt, a távolodás sem
feltétlenül merőleges a hátság tengelyére. Ezen paramétereket a teljes lemezre ható erők
összességében érdemes vizsgálni (2.3. fejezet).
A hátság két oldalán távolodó lemezek „űrt” hagynak maguk után, melyet a csökkent
viszkozitású asztenoszféra anyaga pótol ún. passzív feláramlás által (2.2.1. ábra). Vizsgáljuk
meg a folyamatot részleteiben! A távolodás miatt fellépő űr, vagy precízebben
nyomáscsökkenés tehát feláramlást indukál. Az áramlás szilárd fázisú creep deformációval
történik, melynek során a kristályhibák terjedésével deformálódik az anyag viszkózus
reológiát mutatva (2.7.5. fejezet). Habár a viszkózus creep deformáció lassú folyamat, mégis
az így emelkedő anyag átlépi a szoliduszt, melynek következtében az asztenoszféra
legalacsonyabb olvadáspontú anyaga, a bazalt megolvad. A 2.2.2. ábra mutatja, hogy habár a
passzív emelkedés közben a kőzet hűl, de a lassú áramlás ellenére az őt körülvevő nyomás
még gyorsabban csökken, s emiatt parciálisan megolvad. Ezt a jelenséget, mikor az olvadás
nem a hőmérséklet növekedése, hanem a nyomás csökkenése miatt megy végbe
dekompressziós olvadási mechanizmusnak nevezzük. Miután a bazaltkomponens megolvadt,
viszkozitása lecsökken, s még gyorsabban emelkedik. Elérve a hideg óceánfeneket lehűl,
megszilárdul, s hozzáfagy az óceáni kéreghez. Ezért hívjuk ezen lemezhatárt akkréciós
lemezszegélynek. Ezen folyamat magyarázza az óceáni hátságnál formálódó bazaltos
összetételű óceáni kéreg kialakulását. Az óceáni hátság izosztatikus egyensúlyban van
környezetével, kiemelt domborzatát az magyarázza, hogy az alatta lévő forró magma sűrűsége
kisebb.
2.2.2. Óceáni litoszféra
Az óceáni hátságtól távolodó litoszféra hűl, ezért sűrűsége nő, így süllyed, más szóval

2.2.1. ábra
Az
óceáni
litoszféra
felszíni
evolúciója a kialakulástól (óceáni hátság) az
alábukásig (mélytengeri árok) [Schubert et al.
2004].
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2.2.2. ábra
Az óceáni hátságnál
passzívan emelkedő kőzet parciális
olvadása elsősorban a nyomáscsökkenés következménye.

2.2. Lemeztektonika — a földköpeny-konvekció szemszögéből

a tenger mélyül. A hűlő litoszféra egyben vastagodik is, hiszen (1) az óceáni kéregre felülről
üledékek rakódnak rá, másrészt (2) alulról a köpeny legfelső része folyamatosan hozzáfagy a
hűlő litoszféra aljához. A vastagodó litoszféra miatt a hőáram csökken a hátságtól távolodva a
kondukciót leíró Fourier-törvénynek engedelmeskedve (2.1.4. ábra). Mire az óceáni lemez
néhány 10–100 millió év elteltével elér a mélytengeri árokig, addig kellően hideggé, sűrűvé
válik ahhoz, hogy a kontinentális litoszféra alá bukjon.
Korábban megállapítottuk, hogy a litoszféra a Föld szilárd burka, mely azonban nem
egységes, töredezett, s ezen litoszféralemezek egymáshoz képest mozognak, távolodnak,
ütköznek… Alacsony hőmérsékletük miatt minden időskálán szilárdnak tekinthetőek. Mielőtt
rátérnénk a litoszféra definiálására meg kell említenünk, hogy az óceáni litoszféra mellett
kontinentális litoszféra is létezik, mely fizikai tulajdonságaiban lényegesen eltér.
A kifejlett, idős óceáni litoszféra vastagsága hozzávetőlegesen 100 km, melyből
csupán a felső 6 km a kéreg, a többi a litoszféra hűlése során alulról hozzáfagyott legfelső
köpenyanyag, vagy köpenylitoszféra. A kéreg — a 2.2.1. fejezetben leírtaknak megfelelően
— döntően bazaltos összetételű, az alatta elhelyezkedő köpenylitoszférától szeizmikus
értelemben a Mohorovičić-felület választja el. Ezzel ellentétben a kontinentális litoszféra idős
kora miatt vastagabb, átlagosan 200 km. Ennek felső részét, hozzávetőlegesen 30 km
vastagságban a kisebb sűrűségű granodioritos kéreg, alsó részét a hozzáfagyott
köpenylitoszféra alkotja. A litoszférát alkotó kéreg és legfelső köpeny közötti határt itt is a
Mohorovičić-felület jelöli ki. A kontinentális litoszféra a kisebb sűrűségű és vastagabb kérge
miatt nem szubdukálódik a köpenybe.
Mivel a litoszféra és az asztenoszféra közötti határ, a hozzáfagyás folytonos átmenete
miatt, nem éles határ, ezért érdemes áttekinteni azon definíciókat, melyek arra a kérdésre
próbálnak választ adni, hogy: Meddig tart a litoszféra?
A mechanikai litoszférát azon kőzetek alkotják, melyek geológia időskálán is együtt
mozognak. Precízebben megfogalmazva, a mechanikai litoszféra a kőzettartomány azon
része, melyben 108 év alatt 1 MPa feszültség következtében fellépő relatív deformáció kisebb
mint 1%. Mivel a deformáció mértéke erősen függ a kőzet viszkozitásától, ami viszont a
hőmérsékletétől, ezért kijelenthető, hogy ez a határ nagyjából egybeesik az 1400 ºC
izotermafelülettel. Ez alatt, vagyis ennél magasabb hőmérsékleten a kőzet olyan képlékeny,
hogy erőteljesebben deformálódik.
Ebből érzékelhető, hogy a termikus litoszféra és a mechanikai litoszféra között nincs
lényeges eltérés. mégis érdemes megemlíteni előbbi definícióját is, hiszen például a
numerikus modellekben a hőmérsékleti határ sokkal egyszerűbben kijelölhető. A köpenyben
zajló heves konvekció miatt a hőmérsékletváltozás a határokhoz közeli, ún. termikus

2.2.3. ábra
A
termikus
litoszféra vastagsága (δ) a
felszíni (Ts) és az átlagos
köpenyhőmérséklet (Tm) alapján.

2.2.4. ábra
Az elasztikus és a mechanikai litoszféra
kapcsolata egy vulkán okozta többletterhelés esetében.
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határrétegekben történik (2.7.2. fejezet), míg a köpeny zömében a hőmérséklet csak kisebb
mértékben emelkedik. Ezt felhasználva a termikus litoszféra alját azon mélység jelöli, ahol a
felső termikus határrétegen bekövetkező hőmérsékletváltozás 90%-a megtörténik. Ez a
hőmérséklet a 2.2.3. ábra tanúsága szerint

T  Ts  0,9 (Tm  Ts ) ,

(2.2.1)

ahol Ts és Tm a felszíni és az átlagos köpenyhőmérsékletet jelöli. A fentebb kifejtett tényezők
miatt a mechanikai és a termikus litoszféra vastagságában nincs jelentős különbség.
Ezektől azonban eltér az elasztikus litoszféra által használt definíció. Eszerint a
litoszféra azon, felső kőzettartománya tekinthető az elasztikus litoszféra részének, ahol
valamilyen geológiai jelenség hatására bekövetkező deformáció 109 év alatt sem cseng le. A
2.2.4. ábra egy vulkáni kúp környezetében fennmaradó litoszféradeformációval illusztrálja a
jelenséget. A mechanikus litoszféra felső részében a kőzet kellőképpen rugalmas ahhoz, hogy
az extra súly alatti depresszió geológiai időskálán is fennmaradjon. A mechanikus litoszféra
alsó részében, tehát az elasztikus litoszféra alatt a kőzet már kellőképpen meleg és képlékeny,
így a deformáció creep folyáson keresztül lecseng. Az elasztikus litoszféra vastagsága
közelítően fele a másik két definíció által meghatározott vastagságnak.
2.2.3. Mélytengeri árok, mint konvergens lemezszegély
A lemezek relatív mozgásban vannak, így ütközésük során az egyik — mely mindig a
nagyobb átlagsűrűségű óceáni lemez — a másik, kisebb sűrűségű kontinentális vagy óceáni
lemez alá bukik. A jelenségről számos cikk, tanulmány, könyv íródott, melyről itt és most
csupán a köpenykonvekció megértéséhez szükséges legfontosabb alapfolyamatokat kívánjuk
összefoglalni.
Egy óceáni és egy kontinentális lemez ütközésekor a nagyobb sűrűségű óceáni lemez a
mélytengeri ároknál alábukik, szubdukálódik. Eközben a kontinentális lemez alja „lekaparja”
az alábukó lemezre rakódott üledékek jelentős részét egy akkréciós prizmát építve a két lemez

2.2.5. ábra
A mélytengeri ároknál szubdukálódó óceáni lemezre rakódott üledékek zömét
a kontinentális lemez leválasztja egy akkréciós prizmát építve. Az alábukó lemezből nagy
nyomáson és magas hőmérsékleten az illékony anyagok távoznak, felfelé migrálnak,
keverednek a köpenyanyaggal, s a felszínen vulkáni ívet hoznak létre.
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2.2.6. ábra
Az egyes lemezek alábukásának íve földrengés-hipocentrumok alapján, NH:
Új-Hebridák, IB: Izu-Bonin, NC: Észak-Chile, P: Peru. Egyéb jelölést lásd Isacks és
Barazangi [1977] publikációjában. A fordított háromszögek a vulkáni ív pozícióját jelölik.

találkozásánál (2.2.5. ábra). Ne feledjük, hogy az akkréciós prizma a konvergens
lemezszegélynél keletkezik, mely nem az akkréciós, azaz divergens lemezszegély!
Az óceáni kéreg egy kis része azonban alábukik a lemezzel, s hozzávetőlegesen 100–
200 km mélységnek megfelelő hőmérsékleten és nyomáson a benne lévő illékony anyagok
megolvadnak. A víztartalmú ásványok megolvadásával a lemez dehidratálódik, a megolvadt
anyagok felfelé migrálnak. Eközben keverednek a köpenyanyaggal, s az alacsonyabb
olvadáspontú bazaltos komponenst részben megolvasztják. Felszínre jutáskor egy vulkáni ívet
emelnek a kontinentális oldalon (2.2.5. ábra). A magma geokémiai összetétele egyértelműen
mutatja, hogy benne a köpenyre jellemző bazaltos komponensek keverednek a korábban
lerakódott, alábukott, majd megolvadt üledékekkel (10Be izotóp jelenléte).
Az alábukás szögét a legtöbb egyszerű, főként analitikus modellben 45º-nak
feltételezik. A szeizmikus tomográfia által szolgáltatott eredmények azonban azt támasztják
alá, hogy szinte minden lemez más és más szögben szubdukálódik (2.2.6. ábra). Vannak
olyan lemezek melyek alábukási szöge jóval kisebb mint 45º (például a Nazca-lemez Perunál
vagy Észak-Chilénél), s vannak olyanok, melyek közelebb vannak a 90º-os alábukási szöghez
(pl.: Pacifikus-lemez Új-Hebridáknál). Vajon mitől függ a lemezek alábukásának szöge?
Erre a kérdésre jelenleg nem adható egyértelmű válasz. Annyi bizonyosnak látszik,
hogy az idős, ezért hideg és sűrű lemezek hajlamosabbak nagyobb szögben alábukni, míg a
fiatalabbak (pl.: Nazca-lemez) kevésbé. Egy másik jelenség, a mélytengeri árok hátság felé
történő hátrálása (trench migration) szintén befolyásoló tényező lehet. Amennyiben a hátrálás
gyorsabb, például a kontinensnek az óceáni lemezre történő tolódása miatt, úgy a lebukó
lemeznek kevesebb ideje marad lesüllyedni, mely kisebb szöget eredményez. Annyi
mindenesetre bizonyos, hogy ha a lebukás szöge kisebb, akkor a kialakuló vulkáni ív
távolabb, meredekebb alábukás esetén pedig közelebb van a mélytengeri árokhoz. Ez
értelemszerű, hiszen például az utóbbi esetben kisebb út megtétele után éri el a lemez az
illékony anyagok olvadásához szükséges mélységet.
A köpenybe szubdukálódott óceáni lemezek sorsa szintén eltérő, szinte minden lemez
egyedi módon viselkedik. Ugyanakkor a 660 km mélységű ásványtani fázishatárhoz érve a
szeizmikus tomográfia által mutatott viselkedésük alapján három fő csoportba oszthatóak. A
2.2.7. ábra három lemez (a) az Izu-Bonin-szigetívnél és (b) a Tonga-Fidzsi-ároknál alábukó
Pacifikus-lemeznek, valamint (c) Közép-Amerikánál alábukó Farallon-lemeznek a szeizmikus
tomografikus képét ábrázolja. A szeizmikus tomográfia megmutatja, hogy a rugalmas hullám
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2.2.7. ábra
A szubdukálódó óceáni lemezek viselkedése a 660 km mélységben lévő
ásványtani fázishatárnál három típusba sorolható: (a) a lemez ráfekszik az ásványhatárra
(Pacifikus-lemez az Izu–Bonin-szigetívnél), (b) a lemez elhajlik a fázishatárnál, majd átjut az
alsó köpenybe (Pacifikus-lemez a Tonga–Fidzsi-ároknál), (c) a lemez elhajlás nélkül áthalad
az alsó köpenybe (Farallon-lemez Közép-Amerikánál). A szeizmikusan gyors, tehát vélhetően
hideg, ezért sűrű, így süllyedő lemezeket sötét/kék szín jelöli a tomografikus képeken (alsó
sor). A 410 és 660 km mélységben lévő fázisátmenetet szaggatott vonal, a földrengéshipocentrumokat fehér folt mutatja [Bijwaard et al. 1998].

terjedési sebessége hány százalékkal gyorsabb az adott mélységben számított átlaghoz
viszonyítva. Ahol a rugalmas hullám gyorsabban terjed (pozitív anomália), ott az anyag
hidegebb, ezért ridegebb, így nagyobb rugalmas paraméterek (λ és μ Lamé-állandók)
jellemzik. Ha az anyag hidegebb környezeténél, akkor rá negatív felhajtóerő hat, így
süllyedését feltételezhetjük. Vagyis a pozitív szeizmikus sebességanomáliát süllyedéssel, a
negatív anomáliát emelkedéssel szokás azonosítani. Mindez feltételezi, hogy a szeizmikus
sebességben megmutatkozó változást a hőmérséklet okozza, az eltérő kémiai összetétel és
ásványi fázisok hatását sok esetben figyelmen kívül hagyják. A 2.2.7.a ás b ábrán látható
fehér foltok a földrengés-hipocentrumokat jelölik, melyek jól egybeesnek a szeizmikus
tomográfia pozitív anomáliáival.
A 2.2.7. ábra a lebukó óceáni lemezek három tipikus viselkedését mutatja a 660 km
mélységben lévő endoterm ásványtani fázishatárnál. Vannak lemezek, melyek a fázishatárhoz
érve elhajlanak, s ráfekszenek (2.2.7.a ábra). Számukra a fázishatár — legalább ideiglenesen
— megakadályozza az alsó köpenybe való lejutást. Vannak olyan lemezek, melyek
tomografikus képe azt valószínűsíti, hogy elhajlanak a fázishatárhoz érve, de „később” mégis
képesek áthatolni az alsó köpenybe (2.2.7.b ábra). S találhatók olyan lemezek is, melyek
látszólag „könnyen” képesek átjutni a fázishatáron (2.2.7.c ábra). Mindez azt jelenti, hogy a
660 km mélységben lévő ásványtani fázishatár gátolja az óceáni lemezek alsó köpenybe
jutását, de azt megakadályozni nem képes. Általánosabban, a 660 km mélységben lévő
endoterm fázishatár egy olyan féligáteresztő (szemipermeábilis) határ, mely gátolja a felső és
alsó köpeny közötti tömeg- és hőtranszportot, de tökéletesen nem képes őket elválasztani.
A sziubdukálódó hideg, ezért rideg óceáni lemezben földrengések pattannak ki. A
földrengéseket kipattanási mélységük alapján három csoportba szokás osztani (2.2.8. ábra):
 Sekélyfészkű rengések (<70 km), melyek gyakran konvergens lemezszegélyeknél
pattannak ki, energiájuk a két lemez határánál a legnagyobb.
 Közepes mélységű rengések (70–300 km), melyek sok esetben a lebukó lemez felső
részénél jelentkeznek.
 Mélyfészkű rengések (300–700 km), melyek mechanizmusa elsősorban a köpeny
ásványtani fázishatáraihoz köthető. A jellegzetesen „down-dip compression”
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2.2.8. ábra
A lebukó óceáni lemezben kipattanó rengések mélységei és típusai [Stein és
Wysession 2003].

mechanizmus azt sejteti, hogy a lemez lebukása során egy akadályba — nevezetesen a
660 km mélységű ásványtani határba — ütközik, így benne közel vertikális
kompresszió alakul ki.
A Wadati-–Benioff-zóna a földrengés-hipocentrumok alapján jól kijelöli a mélytengeri
ároknál alábukó lemez nyomvonalát. Ugyanakkor, míg a földrengések kipattanási helyei
csupán kb. 700 km mélységig figyelhetők meg, addig a szeizmikus tomográfia egyértelműen
jelzi, hogy egyes lemezek akár a köpeny–mag határt is elérhetik (2.2.7.c ábra). Vajon mi a
magyarázata annak, hogy az alsó köpenyben nem pattannak ki földrengések?
Mint láttuk, a 660 km mélységben lévő endoterm fázisátmenet gátolja a lemez
süllyedését. A kisebb sűrűségű fázis miatt a lemez egészen addig nem képes alábukni, míg a
fázisátalakulás le nem zajlik, mely több tízmillió évig is eltarthat. Így a lemezben raktározott
feszültség nem egyszerre, földrengés formájában, hanem ásványról ásványra oldódik ki az
átalakulás során. Ráadásul, eközben a lemez hőmérséklete konduktív módon is emelkedik. Az
átalakulás után a sűrűségkülönbség megszűnik, így a lemez további ellenállás nélkül képes
alásüllyedni az alsó köpenybe. Mivel az alsó köpeny már nem tartalmaz egyéb akadályt, sem
fázishatár, sem kémiai határ formájában, így a további feszültségfelhalmozódás és
természetesen annak kioldódása is megszűnik. A 660 km mélységnél mélyebb (de 700 km-nél
nem) fészekmélységet magyarázza, hogy az alsó köpenybe alábukó lemez belsejében egy
ideig még fennmaradhat az átalakulás előtti ásványfázis (metastable olivin-spinell phase),
melyben a korábban felhalmozódott feszültség az alsó köpeny legfelső részébe is átjuthat. A
teljes fázisátalakulás után azonban már nem pattanhat ki földrengés a lemezben.
A konvergens lemezszegélyek egy másik jellegzetes felszíni megnyilvánulása az
ívmögötti medencék (back-arc basin) létezése. A medencék kialakulásához a litoszféra
elvékonyodása vezet, melyet azonban két, egymástól nem elválasztható folyamat is
előidézhet. Egyrészt, a lebukó lemez másodlagos köpenykonykonvekciót indukálhat a
köpenyékben (secondary mantle convection, mantle wedge convection), ami a vulkáni ív
mögött egy feláramlást hoz létre, mely elvékonyítja a litoszférát, megnöveli a hőáramot, s
tenziós feszültségteret eredményez (2.2.9.a ábra). Másrészt, a mélytengeri árok hátrafelé
történő migrálása (trench migration) is okozhat tenziót a kontinentális litoszférában, melynek
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2.2.9. ábra
Az ívmögötti medencék kialakulásának két lehetséges folyamata: (a)
másodlagos köpenykonvekció, (b) mélytengeri árok hátrálása.

hatására az elvékonyodhat, így a felszíni hőáram megemelkedhet (2.2.9.b ábra). Talán jól
érzékelhető, hogy a két jelenség a megfigyelések alapján nem különíthető el egyértelműen
(magas hőáram, tenziós feszültségtér, elvékonyodó litoszféra), s sok esetben a két jelenség
eleve együttesen lép fel. Mindenesetre egy jó példa az ívmögötti medence létezésére a Japántenger, mely a Pacifikus-lemeznek Japán, mint vulkáni ív előtt bekövetkező szubdukciója
miatt jött létre. A medence mélysége miatt azt a tenger elöntötte.
Abban az esetben, ha az óceáni lemez nem egy kontinentális, hanem egy másik óceáni
lemez alá bukik, akkor a felső lemezen — hasonlóan a korábban említetthez — egy vulkáni ív
jön létre. Amennyiben az óceáni lemezt víz borítja, de a vulkánok kiemelkednek a
óceánfelszín fölé, akkor vulkáni szigetív (volcanic island arc) keletkezik. A szigetív kifejezés
a szigetek íves elhelyezkedésére utal, mely annak következménye, hogy ha egy gömböt (Föld)

2.2.10. ábra

A Pacifikus-lemez szubdukciója által létrejött Aleut-szigetív [6].
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egy merev, sík lemezzel (óceáni litoszféra) elmetszünk, akkor a metszéspontok egy körívet
jelölnek ki. Ennél fogva minél nagyobb az óceáni lemez alábukásának szöge, a szigetív
görbületi sugara is annál nagyobb (szélsőséges esetekben: nulla fokos alábukásnál a görbületi
sugár zérus (érintőleges, pontszerű metszés), míg merőleges alábukásnál megegyezik a Föld
sugarával). A 2.2.10. ábra az Aleut-szigetívet, illetve az előtte kialakuló mélytengeri árkot
mutatja a Pacifikus-lemez szubdukciójának következményeként.
2.2.4. Forrófoltok, köpenyoszlopok
Habár nem feltétlenül része a lemeztektonikai folyamatoknak, mégis érdemes már
ehelyütt megemlíteni, hogy vulkanizmus, szeizmicitás nem csupán lemezhatároknál, hanem
lemezek belsejében is előfordul (intraplate volcanism). A forrófoltok (hotspot) általában
pozitív topográfiával, geoiddal, hőárammal, s gyakran élő vulkanizmussal bírnak. Azért hogy
jobban rávilágítsunk jelentőségükre, megemlítjük, hogy a Csendes-óceán harmada, míg az
Atlanti-óceán közel fele ki van emelve a „normál” óceánfenékhez képest a forrófolthátak
(hotspot swell) miatt [Crough 1983]. Természetesen az óceán felszíne felé kiemelkedő
vulkáni csúcs (pl.: Hawaii esetében) a teljes vulkánnak csupán egy kis része, ami szintén
eltörpül az óceánfenékhez képest 1000–2000 m-rel kiemelkedő, s mintegy 1000–2000 km
horizontális kiterjedéssel bíró forrófoltháthoz képest (2.2.11. ábra).
Először W. J. Morgan [1971] fogalmazta meg, hogy a forrófoltok a köpeny meleg,
hengerszerűen emelkedő anyagoszlopainak, a köpenyoszlopoknak (mantle plume) felszíni
megnyilvánulásai. Ezt később David Bercovici [Bercovici et al. 1989] egészítette ki azzal,
hogy a köpenyoszlopok a köpenykonvekció fő felszálló ágai.
Ha a mozgó óceáni litoszféra elhalad egy hozzá képest lassan mozgó köpenyoszlop
felett, akkor a litoszféra vastagságának és sebességének, valamint a köpenyoszlop hő- és
tömegfluxusának függvényében „átégetheti’”, „kilyukaszthatja” az óceáni litoszférát. Ha az
így létrejött vulkánok sorozata kiemelkedik az óceán felszíne fölé, akkor vulkáni szigetlánc
alakul ki. Ennek egyik legeklatánsabb példája a Hawaii–Emperor-szigetlánc, melynek vulkáni
szigetei távolodva Hawaiitól öregszenek (2.2.12. ábra), magasságuk — hűlésük miatt —
csökken, s egy bizonyos kor felett már nem emelkednek ki az óceánból. A 2.2.13. ábra jól
illusztrálja, hogy az ilyen forrófolt nyomvonalak (hotspot track) minden óceánban
megtalálhatóak, s kiindulópontjuk egy-egy forrófolt.
A 2.2.13. ábra egy másik sajátos jelenséget, a nagykiterjedésű kiömlési bazalt

2.2.11. ábra A
forrófolthátak
laterális
kiterjedése
lényegesen
meghaladja az óceánokból kimagasló
vulkáni csúcsok méretét

2.2.12. ábra A
Hawaii–Emperor-szigetlánc
szigetei Hawaiitól távolodva öregszenek.
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2.2.13. ábra
felszínén.

Forrófoltok, forrófolt nyomvonalak és kiömlési bazaltok elhelyezkedése a Föld

területeket (flood basalt province) is szemlélteti. Ilyen kiömlési bazalt területek például a
250 Mév-vel ezelőtt létrejött Szibériai-fennsík, a 110 Mév-vel ezelőtt keletkezett Kerguelenplató, vagy a 67 Mév-e formálódott Dekkán-fennsík. Ezen kiömlési bazaltok fő jellemzője,
hogy több millió km3 térfogatúak, s geológiai időskálán értve pillanatszerűen,
hozzávetőlegesen 1 millió év alatt alakultak ki. A jelenlegi tudományos álláspont szerint
akkor keletkeztek, amikor egy alulról érkező köpenyoszlop nekiütközött a litoszféra aljának, s
sikeresen áttörte magát hatalmas mennyiségű bazaltot juttatva a felszínre. Érdekességképpen
megemlítjük, hogy a kiömlési bazaltok megjelenése és a nagy kihalási korszakok időbelisége
között nagyon magas korreláció áll fenn (2.2.14. ábra), valószínűleg a hirtelen a légkörbe jutó
CO2-mennyiség, s az emiatt megváltozó klimatikus viszonyok miatt.
A mai álláspont szerint mintegy 40–50 forrófolt található a Föld felszínén, alattuk
minden bizonnyal a köpeny hengerszerűen felszálló meleg, de nem stacionárius áramlatai

2.2.14. ábra A nagy kihalási események kora és a kiömlési bazaltok megjelenése közötti
kapcsolat. A nulla év a jelent jelöli [Courtillot 1995].
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2.2.15. ábra

A forrófoltok elhelyezkedése a Föld felszínén [Steinberger 2000].

vannak. A 2.2.15. ábra Steinberger [2000] által összeállított forrófoltlistát jeleníti meg, a
forrófoltok neveit a 2.2.1. táblázat sorolja fel. A felszíni forrófoltok alatt elhelyezkedő
köpenyoszlopok létezésére a legközvetlenebb bizonyítékot a szeizmikus tomográfia
szolgáltatja. Közvetett bizonyítéknak tekinthető, hogy a földköpeny fizikai paramétereit
leképező numerikus modellekben, laboratóriumi kísérletekben hasonló tulajdonságú áramlás
alakul ki (hengerszerűen emelkedő, időfüggő meleg anyagáramlatok). A geokémiai és izotópgeokémiai elemzések is azt valószínűsítik, hogy az óceáni szigetbazaltok (OIB, ocean island
basalt) és az óceánközépi hátságnál felszínre kerülő bazaltok (MORB, mid-ocean ridge
basalt) összetétele, s így valószínűsíthető származási mélysége jelentősen eltér.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Azores hotspot
Balleny hotspot
Bowie hotspot
Caroline hotspot
Cobb hotspot
Darfur hotspot
Easter hotspot
Eifel hotspot
Fernando hotspot
Galápagos hotspot
Guadalupe hotspot
Hawaii hotspot
Hoggar hotspot
Iceland hotspot
Jan Mayen hotspot

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Juan Fernández hotspot
Cameroon hotspot
Canary hotspot
Cape Verde hotspot
Kerguelen hotspot
Comoros hotspot
Lord Howe hotspot
Louisville hotspot
Macdonald hotspot
Marion hotspot
Marquesas hotspot
Meteor hotspot
New England hotspot
Afar hotspot
East Australia hotspot

2.2.1. táblázat A 2.2.15. ábrán feltüntetett forrófoltok nevei.

84

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Pitcairn hotspot
Raton hotspot
Réunion hotspot
St. Helena hotspot
Samoa hotspot
San Felix hotspot
Socorro hotspot
Society hotspot (Tahiti hotspot)
Tasmanid hotspot
Tibesti hotspot
Trindade hotspot
Tristan hotspot
Vema hotspot
Yellowstone hotspot
Anahim hotspot

2. Áramlás a földköpenyben

2.3.

A lemeztektonika motorja és időbelisége

2.3.1. A lemeztektonika hajtóerői
A lemeztektonika hajtóerejeként három jelenséget szokás megemlíteni:
i.)
Slab pull. Az öreg, ezért hideg és sűrű lemez a mélytengeri ároknál alábukik negatív
felhajtóerejénél fogva. Mivel a lemez részben elasztikus, ezért az ároknál ébredő húzóerő a
lemezben terjedve az óceánközépi hátságnál is kifejti hatását, elősegítve a hátság
divergenciáját (2.3.1. ábra).
ii.)
Ridge push. Az óceánközépi hátság az átlagos mederfenékhez képest több km-rel
kiemelkedik, hiszen az alatta lévő, feláramló, meleg magma sűrűsége kisebb. A kiemelkedés
biztosítja az izosztatikus egyensúlyt. Ugyanakkor kiemelkedése miatt gravitációsan instabil, a
„gravitációs csúszdán” való lecsúszása szintúgy távolodásra készteti az óceáni lemezeket.
iii.)
Basal traction. Abban az esetben, ha az óceáni litoszféra alatt elhelyezkedő kisebb
viszkozitású asztenoszférában áramlás van jelen, s ezen áramlás iránya megegyezik a
lemezmozgás irányával, valamint sebessége felülmúlja azét, akkor az asztenoszférikus
áramlás — a viszkózus súrlódáson keresztül — segítheti a lemezmozgást, így az óceáni
lemezek felnyílását. Mivel ezen jelenség létezésére nem áll rendelkezésre egyértelmű
bizonyíték, ezért hatásának vizsgálatától a későbbiekben eltekintünk.
Értelemszerűen felmerül a kérdés, hogy a fent felsorolt hajtóerők közül melyik a
domináns? Azaz elsősorban melyik folyamat felelős az óceáni lemez felnyílásáért, vagy
egyszerűen a lemeztektonikáért?
2.3.2. Mi hajtja a lemeztektonikát?
A kérdésre kétféleképpen is megpróbálhatunk válaszolni. Az egyik egy statisztikai
megközelítésen alapuló vizsgálatot igényel, míg a második esetben megpróbáljuk
megbecsülni a slab pull és a ridge push okozta erők nagyságát.
2.3.2.1.

Statisztikai vizsgálat

A 2.3.2.a ábra az egyes litoszféralemezek sebessége és területe között keres
statisztikai kapcsolatot. Kvalitatív módon megállapítható, hogy a lemezsebesség és a
lemezterület között nincs érdemi korreláció, hiszen például a nagysebességű Kókusz- és
Pacifikus-lemezek mérete jelentősen eltér.
A 2.3.2.b ábra jól látható antikorrelációt mutat a lemezsebesség, valamint a lemezek
kontinentális területe között. Mindez úgy magyarázható, hogy mivel a kisebb sűrűségű
kontinentális lemezek nem buknak alá, ezért nagy kontinentális területtel jellemezhető —

2.3.1. ábra
Az óceáni lemez felnyílását elősegítő folyamatok. i.) Slab pull, ii.) ridge push,
iii.) basal traction.
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2.3.2. ábra
A lemezek sebességének kapcsolata (a) a lemezterülettel, (b) a lemezek
kontinentális területével, (c) az óceáni hátság és (d) a mélytengeri árok relatív hosszával.

vagyis nem/nehezen szubdukálódó — lemezek sebessége alacsony. Ez alapján a slab pull
fontos tényezőnek tűnik.
A 2.3.2.c ábra a lemezek sebességének függvényében mutatja, hogy az adott
lemezszegély hány százaléka tartozik óceánközépi hátsághoz. Mivel szembeszökő korreláció
nem mutatható ki, ezért arra kell következtetnünk a hátságokhoz tartozó ridge push nem
meghatározó tényező.
Végezetül a 2.3.2.d ábra a lemezek sebességének függvényében ábrázolja, hogy a
lemezszegélyek hány százaléka tartozik mélytengeri árokhoz, vagyis köthető szubdukcióhoz.
A korreláció egyértelmű, jelentős arányú szubdukció esetén a lemezek gyorsan mozognak,
vagyis a slab pull hatást, mint hajtóerőt kell döntő tényezőként elfogadnunk. Így a
lemezmozgás fő hajtóerejének a slab pull tekinthető, legalábbis statisztikai alapokon nyugvó
kvalitatív vizsgálat esetén.
2.3.2.1.

A slab pull és a ridge push erők kvantitatív becslése

Az egyszerűség kedvéért kétdimenziós modell keretein belül tanulmányozzuk a
lemezekre ható erőket. A lebukó lemezt közelítsük egy L hosszúságú (lemez hossza) és d
vastagságú (lemez vastagsága) téglalappal a síkra merőleges irányt invariánsnak tekintve
(2.3.3. ábra). A hideg lemez sűrűsége nagyobb az őt körülölelő meleg köpenyanyagénál, ezért
rá egy lefelé mutató, úgynevezett negatív felhajtóerő hat. A slab pull következtében fellépő
felhajtóerő

FSP   g V  ( s   m ) g d L ,

(2.3.1)

ahol ρs, ρm és g a lebukó lemez és a köpenyanyag sűrűsége, valamint a gravitációs gyorsulás.
Mivel a sűrűségkülönbség termikus eredetű, ezért

FSP   s   s 1  Tm  Ts g d
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2.3.3. ábra
A lebukó lemezre ható
felhajtóerő kétdimenziós modellje (slab pull)

melyben h és β az alábukás mélységét és szögét jelöli, míg Tm és Ts a köpeny és a lemez
hőmérséklete, α a hőtágulási együttható. Némi egyszerűsítés után a — lefelé mutató —
felhajtóerő,

FSP   s Tm  Ts g d

h
.
sin 

(2.3.3)

Behelyettesítve néhány jellegzetes értéket a lemez sűrűségére és vastagságára, valamint a
hőtágulási együtthatóra, feltételezve továbbá, hogy a lemez és környezete közötti
hőmérsékletkülönbség 600 K, a lebukás szöge 45º, mélysége pedig a 660 km-es ásványtani
fázishatárig tart,

FSP  3300

kg
1
m
N
 3 10 5  600 K 10 2 10 5 m  6,6 10 5 m  2  5,54 1013 . (2.3.4)
3
K
m
m
s

Azaz a harmadik dimenzióban 1 m szélességű lebukó hideg lemezre hozzávetőlegesen
5,54∙1013 N erő hat a slab pull következtében. Ha a lebukó óceáni lemezre ható teljes
felhajtóerőt meg szeretnénk becsülni, akkor a fenti értéket meg kell szoroznunk a mélytengeri
árok hosszával, mely az 1000 km nagyságrendet is elérheti.
Az óceáni hátságnál fellépő eredő nyomóerőt (ridge push) a 2.3.4. ábrán illusztrált
modell segítségével becsülhetjük meg. A hátság (2.3.4.a ábra jobb oldal) alatt a meleg, ezért
kis sűrűségű köpenyanyag található. A hátságtól távolodva (balra) mind a vízoszlop
vastagsága (w), mind a litoszféra vastagsága (yL) nő, összességében a lemez hűlése, és az
alulról hozzáfagyott legfelső köpeny következtében. Legyen B az a pont, ahol a litoszféra alja
izosztatikus egyensúlyban van a hátság alatt ugyanazon mélységben lévő A ponttal. Így a két
pontban a nyomás megegyezik,

2.3.4. ábra
(a) Az óceáni hátságnál fellépő nyomóerő modellje (ridge push) és (b) a
nyomásviszonyok. (a) Az óceánt kék, a litoszférát szürke, a köpenyanyagot piros szín jelöli.
87

2.3. A lemeztektonika motorja és időbelisége

p A  pB .

(2.3.5)

A lassú áramlás miatt feltételezhetjük, hogy a nyomás döntő részben hidrosztatikus eredetű,

 m g (w  y L )   w g w   L g y L ,

(2.3.6)

ahol ρm, ρw, és ρL a köpeny, a víz és a hideg litoszféra sűrűsége. Átrendezve a (2.3.6)
egyenletet a hátság alatti meleg köpenyanyag sűrűségére a
m 

ww  L yL
w  yL

(2.3.7)

összefüggés adódik. Kellően idős litoszféra és mély óceán esetén behelyettesítve az elfogadott
mélység és sűrűségértékeket,

1000
m 

kg
kg
 5km  3300 3  100km
3
kg
m
m
 3190 3
105km
m

(2.3.8)

átlagos érték adódik.
A lemezt a hátság alatt fellépő, hidrosztatikus nyomásból fakadó erő gyorsítja, s az
ellenkező oldalon lévő nyomóerő fékezi. Mivel A és B pont izosztatikus egyensúlyban van,
ezért a két oldalon a nyomás alakulását a 2.3.4.b ábra szemlélteti. A nyomásgörbék alatti
területek megfeleltethetőek a hátság alatti FA nyomóerőnek és a másik oldalon fellépő FB
fékező erőnek. A hátságnál fellépő eredő erő a ridge push,
FRP  FA  FB ,

(2.3.9)

mely mindig pozitív, hiszen a víz sűrűsége kisebb, mint a köpenyé. Ha kiszámítjuk FA és FB
erőket, akkor a ridge push becsülhetővé válik.
A hátság alatt az állandó sűrűségűnek becsült köpenyanyag található, ezért a lineáris
nyomásgörbe alatti háromszög területe,

(w  y L ) 2
FA   m g
.
2

(2.3.10)

A hátságtól távol lévő B pontban a nyomás a vízoszlop, valamint a litoszféra nyomásából
tevődik össze, így a területet három részből, két háromszög (első és harmadik tag) és egy
téglalap (középső tag) területéből tehetjük össze.
2

y
w2
FB   w g
  w gwy L   L g L .
2
2

(2.3.11)

Behelyettesítve a korábban felhasznált értékeket,

FRP  FA  FB  1,758  1014

N
N
N
 1,701  1014  5,7  1012 .
m
m
m

(2.3.12)

Azon, hogy a két oldalon fellépő erők eredője csupán alig néhány százaléka FA, vagy FB
erőknek, nem kell meglepődni, hiszen az óceán nyomása jelentéktelen a litoszféralemez
nyomásához képest. Ne feledjük, hogy az 5 km óceánmélység szinte elhanyagolható a 100 km
litoszféravastagsághoz képest, melyet a 2.3.4. ábra — a jobb láthatóság miatt — torzít!
Összességében megállapítható, hogy mind a statisztikai vizsgálat, mind a számszerű
becslés azt eredményezte, hogy a lemez lebukásakor fellépő slab pull okozta húzóerő
lényegesen meghaladja a hátság kiemelkedéséből fakadó ridge push okozta nyomóerőt. A
számítás alapján előbbi hozzávetőlegesen egy nagyságrenddel nagyobb. Mindazonáltal
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nyomatékosítjuk, hogy mind FSP, mind FRP egy irányba mutat, azaz gyorsítja a lemez
mozgását. Mivel nem tapasztaljuk, hogy a lemezek mozgása gyorsulna, ezért nyilvánvalóan
léteznie kell egy fékező erőnek is, mely egyensúlyban tartja a rendszert. Ez az erő a súrlódás
következtében fellépő viszkózus erő, melynek nulladrendű becslése egy óceáni lemez
esetében,

Fv  FRP  FSP  6  1013

N
.
m

(2.3.13)

Az óceáni lemezre vonatkozó viszkózus erő becsült értékét a felső köpeny viszkozitásának
közelítésénél még visszaidézzük.
2.3.3. A Wilson-ciklus
A litoszféralemezek elhelyezkedése, valamint egyes geológiai idősorok azt az
elképzelést valószínűsítik, hogy a lemeztektonikában nagyskálájú, periodikus folyamatok
léteznek. Az egyik ilyen legismertebb hipotézis a Wilson-ciklus, mely szerint a kontinensek
feldarabolódása, majd összeállása ciklikusan ismétlődő folyamat.
A Wilson-ciklus (2.3.5. ábra) szerint a kontinens riftesedése kétféleképpen történhet,
aktív, vagy passzív módon. Az aktív riftesedés alatt azt értjük, hogy a kontinentális litoszféra
alatt feláramló köpenyoszlop meggyengíti a lemezt azáltal, hogy topográfiailag kiemeli a
felszínt, megnöveli a hőáramot, esetleg vulkanizmust indukál. Ez zajlik napjainkban KeletAfrika alatt, ahol az Afar hőoszlop a felette lévő litoszférát három szegmensre töri szét (triple
junction) a Kelet-Afrikai-rift, a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl mentén (2.3.6. ábra). Ha a
felnyílás tovább folytatódik, akkor a három hasadékból általában egy elhal, míg a másik kettő

2.3.5. ábra
A Wilson-ciklus öt fázisa. (a) Kontinens riftesedése, (b) növekvő óceán, (c)
szubdukció kezdete, (d) hátság szubdukciója, (e) kontinensek ütközése.
89

2.3. A lemeztektonika motorja és időbelisége

2.3.6. ábra
A Kelt-afrikai Afar
hőoszlop felett riftesedő litoszféra
és triple junction

egy óceáni hátsággá fejlődik, s megnyílik az út egy új óceán kialakulásához.
A kontinens feldarabolódásának egy másik lehetséges oka az ún. passzív riftesedés.
Ekkor a kontinens meggyengülését és az extenzió kialakulását nem egy feláramló hőoszlop,
hanem a kontinens szegélyénél alábukó óceáni lemez váltja ki. Ha a szubdukáló lemez a
hátság felé migrál (trench migration), akkor a kontinentális lemez belsejében tenziós
feszültségek lépnek fel, mely végső soron a lemez feldarabolódásához vezethet.
Ha a kontinens riftesedése megtörtént, egy újonnan születő, növekvő óceán alakul ki
(2.3.5.b ábra). Ilyennek tekinthető a Vörös-tenger és bizonyos szempontból az Atlanti-óceán
is, bár kétségkívül ezen fázis két végpontjának tekinthetők. Míg a Vörös-tenger csupán a
születés állapotában van — legalábbis geológiai értelemben —, addig az Atlanti-óceán már
jóval kifejlettebb, csupán az érdemi szubdukció hiánya miatt sorolható ebbe a csoportba.
A harmadik fázis az óceáni lemez szubdukciójával kezdődik (2.3.5.c ábra). Az
alábukás a litoszféra leggyengébb részénél, „láncszeménél” következik be, mely nagy
valószínűséggel a kontinentális és az óceáni litoszféra határa. Ennek két oka van:
 Egyrészt a kétfajta litoszféra között relatív vertikális mozgás van, hiszen míg a
kontinentális lemez sűrűsége állandó, addig az óceáni lemez sűrűsége — hűlése miatt
— folyamatosan növekszik, ezért süllyed.
 Másrészt a kontinentális peremről érkező hordalék egy része az óceáni lemezre
rakódik le, mely tovább gyorsítja, ösztökéli az előbbi folyamatot.
Ezek eredményeképpen az óceáni lemez — a negatív felhajtóerő következtében — alábukik.
Az effajta szubdukció inkább tenziós feszültségtérrel jelemezhető, és a mélytengeri árok
hátragördülését eredményezheti.
Természetesen előfordulhat az is, hogy az óceáni lemez még nem eléggé idős és hideg
ahhoz, hogy spontán alábukjon, de egy harmadik lemez megakadályozza az óceán további
felnyílását, s az óceáni lemezt szubdukcióra kényszeríti. Az ilyen szubdukció sokkal inkább
kompressziós feszültséggel jellemezhető. Erre a jelenségre a Nazca-lemeznek Dél-Amerika
nyugati partjainál való alábukását szokás említeni. Dél-Amerika keletre történő migrálását és
a Nazca-lemez távolodását a Kelet-Pacifikus-hátságtól a felnyíló Atlanti-óceán akadályozza
meg.
Amennyiben a szubdukció sebessége, pontosabban az árok hátragördülésének
sebessége felülmúlja a hátság felnyílásának sebességét, akkor a szubdukció előbb-utóbb eléri
a hátságot, és maga az óceáni hátság is alábukik a köpenybe (2.3.5.d ábra). Ekkor az óceán
fejlődése végérvényesen befejeződött. Ez zajlott le például Észak-Amerika nyugati partjainál
a Szent-András-törésrendszer esetében.
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A hátság alábukása után a szubdukció addig folytatódik, amíg a kezdetben elvált
kontinensek ismét találkoznak (2.3.5.e ábra). A kontinens–kontinens ütközéskor (continental
collision) kialakul a varratos zóna, és jelentős hegységképződési folyamatok zajlanak. Így
alakult ki például a Himalája, az Alpok.
2.3.4. Bizonyíték és magyarázat a Wilson-ciklus létezésére
Mintegy 650 millió évvel ezelőtt egyetlen kontinens létezett, a Vendi szuperkontinens
(2.3.7. ábra). Hozzávetőlegesen 600 Mé-vel ezelőtt a szuperkontinens feldarabolódása
elkezdődött, mellyel párhuzamosan az óceánok szintje emelkedett (2.3.7. ábra, V. oszlop),
illetve jelentős vulkanizmus indult el a kontinentális területeken (2.3.7. ábra, II. oszlop). Míg
előbbi az óceáni hátságok megjelenésének és kiemelkedésének következménye, addig utóbbi
a szubdukcióhoz kapcsolható vulkanizmus felerősödésével van kapcsolatban. Az
Ordovíciumban a kontinensek szétszórt állapotban vannak, maximális vízszint és vulkáni
tevékenység mellett. Más szóval a lemeztektonika intenzív.
A Karbonban a kontinensek elkezdenek összeállni, melyet a óceánok vízszintjének és
a vulkanizmus csökkenése kísér. A Triászra a kontinensek összeálltak, egyetlen
szuperkontinenst alkotva, a Pangea megszületett hozzávetőlegesen 230 Mé-vel ezelőtt. Ezen
korszakot minimális tengerszint és vulkáni tevékenység jellemzi, azaz a lemeztektonika
lényegében megszűnt.
A Júra végén a Pangea feldarabolódása megkezdődik a lemeztektonika felerősödése
mellett (növekvő tengerszint és vulkanizmus). Jelenleg a kontinensek szétszórva találhatók
bolygónk felszínén.
Mindezek alapján a Wilson-ciklus periódusidejére néhány 100 millió éves (~400 Mév)
időskálát valószínűsíthetnénk. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy vajon milyen fizikai
folyamat okozza a lemeztektonika felélénkülésének, majd elhalásának váltakozását.

2.3.7. ábra
A Wilson-ciklus illusztrációja. I: geológiai kor, II: gránitos kőzetek
megjelenése Észak-Amerikában, III: mágneses polaritás (N: normál, R: reverz), IV:
jégkorszakok, V: átlagos tengerszint, VI: kontinensek elhelyezkedése, VII: kontinensek
száma és kombinációja.
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2.3.8. ábra
Egy lehetséges elképzelés a lemeztektonika és az átlagos köpenyhőmérséklet közötti kapcsolatra.

A 2.3.8. ábra kvalitatíve azt sejteti, hogy amíg egyetlen szuperkontinens létezik, addig
a lemeztektonika szinte megszűnik, a meleg köpenyoszlopok felemelkedése, illetve a hideg
óceáni lemezek szubdukciója elhanyagolható. Ennek következtében a köpeny hőmérséklete
nő a benne lévő radioaktív elemek bomlása során felszabaduló hő miatt. A köpenyáramlás
mind hevesebbé válik, a köpenyoszlopok megindítják a szuperkontinens riftesedését, a
hátságok kialakulásával gyakorlatilag egy időben megjelenik a szubdukció. A
köpenyoszlopok által felhozott meleg anyag, illetve az óceáni lemezek által levitt hideg anyag
hűti a köpenyt. A köpeny hűlésével a konvekció hevessége csökken, a felszíni hőáram
mérséklődik, a lemeztektonika intenzitása fogyatkozik. Ennek valószínűsíthető geológiai
következménye, hogy a szubdukció sebessége meghaladja a felnyílás ütemét, azaz az óceánok
bezáródnak, a kontinensek összeállása megkezdődik. S végeredményben ismételten kialakul a
szuperkontinens.
A fentiek alapján bizton kijelenthetjük, hogy a lemztektonika időfüggő folyamat. A
Föld fejlődése során voltak aktívabb, s voltak kevésbé intenzív időszakok. De vajon
periodikusnak tekinthető a lemeztektonika? A Wilson-ciklust elfogadva, igen. Ugyanakkor a
köpenyben zajló kaotikus áramlási rendszer szempontjából azt a választ adhatnánk, hogy
inkább sztochasztikus. Az egyes köpenyoszlopok kifejlődése és felemelkedése — a
numerikus és laboratóriumi modellek tanúsága szerint — inkább véletlenszerű. Harmadrészt,
a Wilson-ciklus ismétlődését kombinálva a köpenyanyag több százmillió éves karakterisztikus
idejével inkább kvázi-periodikusnak, vagy epizodikusnak jellemezhetnénk. Talán ez utóbbi
írja le legpontosabban a lemeztektonika és a vele csatoltan létező köpenyáramlások olykor
heves, vigorózus, máskor renyhe, lomha áramlási rendszerét.
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2.4.

A Föld belső szerkezete

Bolygónk mélyszerkezetének vizsgálatára a legközvetlenebb módszert a szeizmológia
biztosítja, mely gyakorlatilag a teljes Földet képes „átvilágítani”. Ezenkívül számos olyan ága
van a tudománynak, melynek segítségével mind pontosabb képet kaphatunk a Föld
szerkezetéről, dinamikájáról. A teljesség igénye nélkül, meg kell említenünk a nagy
nyomáson és magas hőmérsékleten végzett laboratóriumi kísérleteket, melyek bebizonyították
a köpenyben lévő ásványtani fázisátmenetek létét. A geokémiai, izotóp-geokémiai elemzések
fontos információt szolgáltatnak a felszínre kerülő bazaltok, ásványzárványok keletkezési
viszonyairól, hőmérsékletéről, nyomásáról, így például az adott áramlás mélységéről. A
szeizmológián kívül a magnetotellúrika az a geofizikai módszer, melynek behatolóképessége
a legnagyobb. A módszer — alacsony periódusidejű elektromágneses hullámok
felhasználásával — több száz kilométer mélységig képes vizsgálni a köpeny elektromos
vezetőképességét, melyről a viszkozitáseloszlásra lehet következtetni [Moilanen és Pushkarev
2015]. Nem utolsó sorban megemlítjük még az ásványfizika területén elért eredményeket,
melyek például a köpenyben zajló szilárd fázisú, mégis viszkózus reológiát mutató
deformációkat magyarázzák az ún. creep folyás segítségével (2.7.5. fejezet).
A fenti néhány módszer felsorolására csupán azért szerettem volna kitérni, hogy
érzékeltessem, hogy a Föld belsejével foglalkozó tudomány interdiszciplináris, vagyis sok
tudományterületet foglal magában. Ez azért is természetszerű, hiszen maga a Föld is komplex,
fizikai-kémiai-földtani rendszer. A következő alfejezetekben először bolygónk radiális
szerkezetéről nyújtunk általános ismereteket, majd háromdimenziós szerkezetébe próbálunk
betekintést nyújtani.
2.4.1. A Föld radiális szerkezete
A XX. század első felében lezajlott szeizmológiai forradalom következtében a század
közepére gyakorlatilag minden fontosabb globális határt feltérképeztek a Föld belsejében.
Andrija Mohorovičić 1909-ben felfedezte a kéreg és a köpeny közötti határt (Moho), 1913ban Beno Gutenberg azonosította a köpeny mag határt (Gutenberg-felület), majd 1936-ban
Inge Lehmann észlelte először a külső és a belső mag közötti határt (Lehmann-felület). 1939ben Sir Harold Jeffreys az átmeneti zóna létezésére talált bizonyítékokat. Ezen eredményeket
felhasználva és összegezve Bullen [1940] hat zónára osztotta fel a Földet (2.4.1. ábra),
melyeket nyomtatott nagybetűvel jelölt:
A Kéreg,
B Felső köpeny,
C Átmeneti zóna,
D Alsó köpeny,
E Külső mag,
F Belső mag.
Már ehelyütt megjegyezzük, hogy a fenti felosztás nem felel meg a ma használatos
felosztásnak abban az értelemben, hogy a köpenyt két részre szokás és érdemes felbontani.
Ennek oka, hogy az átmeneti zóna — a nevéből adódóan — nem egy éles határ (kb. 400 km –
1000 km között), ezért nem tanácsos ezáltal szétválasztani a köpenyt. Ráadásul ásványtani
fázisátmenetek — mint később látni fogjuk — más mélységben is találhatók a köpenyben.
2.4.1.1. A Föld radiális kémiai összetétele
Radiális értelemben a Földet mind kémiai összetétel, mind mechanikai szerkezet
szerint érdemes és hasznos felosztani. Kémiai összetétel szerint a Föld három nagy zónára
osztható:
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2.4.1. ábra

Földünk radiális szerkezete a klasszikus Bullen-féle felosztás szerint.

Kéreg
A kéreg kétosztatú, az óceáni kéreg és a kontinentális kéreg érdemben különbözik.
Míg az óceáni kéreg vastagsága 0–6 km, és főként üledék és bazalt alkotja, addig a
kontinentális kéreg vastagsága nagyobb, hozzávetőlegesen 30 km, és az üledékek mellett
granodioritot tartalmaz. Az eltérő összetétel miatt az óceáni kéreg sűrűsége nagyobb.
Köpeny
A köpeny a kéreg aljától hozzávetőlegesen 2886 km mélységig tart, döntően
magnéziumszilikát. Ásványi összetétel szerint nagyjából:
60% olivin ([Mg,Fe]2SiO4),
30% piroxén ([Mg,Fe,Ca]SiO3), illetve
10% gránát ([Mg,Fe,Ca]3Al2Si3O12.
Mag
A föld magja összetételét tekintve fémes, nagyvonalakban homogénnek tekinthető. A
vastartalmú meteoritok vizsgálata alapján hozzávetőlegesen 80% vasat, 5% nikkelt, valamint
kisebb sűrűségű ötvözeteket és ötvöző anyagokat tartalmazhat (FeO, FeS, Si, S stb.).
2.4.1.2. A Föld radiális mechanikai szerkezete
Mechanikai szerkezet szerint a Földet öt globális zónára szokás bontani.
Litoszféra
A litoszféra bolygónk szilárd burka, átlagosan 100 km vastag, de a kontinentális
litoszféra ennek kétszeresét is elérheti, míg az óceáni litoszféra a hátságokhoz közeledve
gyakorlatilag nulla vastagságúvá válik. Mechanikai értelemben — minden időskálán —
szilárd halmazállapotú.
Asztenoszféra
A litoszféra alatt található az asztenoszféra hozzávetőlegesen 250 km mélységig. A
nagy hőmérsékletnövekedés miatt parciálisan olvadt, mely azt jelenti, hogy a köpeny
legalacsonyabb olvadáspontú kőzetösszetevője, a bazalt megolvadhat, azaz 1–2% folyadék
halmazállapotú anyagot foglal magában.
Mezoszféra
A köpenynek az asztenoszféra alatti tartományát foglalja magában, emberi időskálán
döntő részben szilárd.
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Külső mag
A külső mag 2886–5154 km átlagos mélységtartományban van, folyékony
halmazállapotú.
Belső mag
A Föld legbelső zónája, 5154 és 6371 km mélységtartományban található, szilárd
halmazállapotú.
Mindezekből látható, hogy a radiális kémiai és a mechanikai felosztás a legtöbb
esetben nem esik egybe. Példának okáért a Moho kémiai határ, mert elválasztja a kérget a
köpenytől, de mechanikai értelemben nem az, hiszen a szilárd litoszférán belül található. Más
oldalról tekintve tehát, a litoszféra kémiai összetétel szerint nem egységes, magában foglalja a
kérget, s a köpeny legfelső, hozzáfagyott részét. A Lehmann-felület ugyanakkor mechanikai
határ, de nem kémiai, hiszen a folyékony külső magot választja el a szilárd belső magtól.
Kémiai összetételben azonban nincs jelentős eltérés. A Föld legélesebb belső határa a
Gutenberg-felület, mely a szilárd, magnéziumszilikát köpenyt különíti el a folyékony,
vastartalmú külső magtól. Ennek megfelelően a köpeny–mag határ egyben kémiai és
mechanikai határfelület is. Megemlítjük, hogy a későbbiekben részletezendő 410 és 660 kmes szeizmikus diszkontinuitások sem nem kémiai, sem nem mechanikai határok, a szeizmikus
paraméterekben bekövetkező hirtelen változást ásványtani fázisátalakulás okozza.
2.4.1.3. PREM-modell
A PREM-modell (Preliminary Reference Earth Model) a Föld radiális, tehát
egydimenziós szerkezetének kiinduló modellje. A PREM-modell felállításakor kétféle
bemeneti adattal dolgoztak, a szeizmológiai menetidőgörbékkel, illetve a Föld — szferoidális
és toroidális — sajátrezgésének frekvenciáival. A modell felállításának folyamatára ezen
jegyzet keretein belül nem célszerű kitérni, de annyi mindenesetre elmondható, hogy a
fentemlített mérési adatok segítségével a P és S hullámok terjedési sebessége meghatározható
a mélység függvényében. A vP és vS szeizmikus sebességek és az Adams–Williamsonegyenlet felhasználásával Földünk sűrűségprofilja, valamint a gravitációs gyorsulás radiális
változása számítható. Mindezek ismeretében pedig a rugalmas paraméterek, úgymint a Laméállandók, a kompresszibilitás, inkompresszibilitás, Young-modulus, Poisson-arány stb.
változása határozható meg.

2.4.2. ábra
A PREM-modell. A P és az S hullám sebességének (vP, vS), valamint a sűrűség
(ρ) változása a Földben a mélység függvényében.
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2.4.3. ábra

(a) A gravitációs gyorsulás és (b) a nyomás alakulás a földsugár függvényében.

A 2.4.2. ábra a PREM-modell által meghatározott P és S hullám terjedési sebességeit,
valamint a sűrűség változását mutatja a Föld belsejében. Jól látható, hogy a felső köpenyben,
valamint az átmeneti zónában mindhárom görbe erősen változik, néhol diszkontinuitása van,
mely a kémiai változások, illetve az ásványtani fázishatárok következménye. Ugyanakkor az
alsó köpenyt uraló lassú, folytonos változás a kémiai és ásványtani homogenitást sugallja. Ez
alól legfeljebb a köpeny legalsó, néhány száz kilométeres tartománya tekinthető kivételnek,
hiszen itt még a radiális modell szerint is némi változékonyság tapasztalható. Ezt felismerve
már a kezdeti időszakban két részre bontották fel az alsó köpenyt. Felső részét D’-, míg alsó
részét D’’-rétegnek nevezték, utalva arra, hogy utóbbi karakterében eltér a fenti, homogénnek
tekinthető tartománytól.
A Föld legélesebb belső határa a köpeny–mag határ, ahol a P és S hullám sebessége
drasztikusan lecsökken, utóbbié zérusra, mely egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a külső
mag folyékony, benne a nyírási modulus nulla. A sűrűség azonban hirtelen növekedést mutat,
hiszen a kisebb sűrűségű magnéziumszilikátos köpenyt a fémes összetételű külső mag váltja.
A belső és a külső mag határán mindhárom paraméterben kisebb mértékű, ugrásszerű
növekedés tapasztalható, mely a folyékony→szilárd fázisátmenet következménye. Az alsó
köpeny, a külső és a belső mag belsejében bekövetkező folytonos növekedés a
paraméterekben a nyomásnövekedés folyománya. Éppúgy, mint a belső mag kifagyása.
A PREM-modell alapján a gravitációs gyorsulás és a nyomás mélységprofilja is
számítható (2.4.3. ábra). Ki kell emelni, hogy a gravitációs gyorsulás a Föld felszínétől a
tömegközéppont felé haladva nem csökken folyamatosan. Meglepő módon a köpenyben
hozzávetőlegesen állandó, 10 m/s2 körüli, sőt a köpeny–mag határ felett éri el maximumát,
mintegy 10,5 m/s2 értékkel. A jelenség könnyen magyarázható, ha figyelembe vesszük, hogy
a Föld kémiailag nem homogén. Habár a mélységgel kétségtelenül növekszik azon
tartományok aránya, melyek csökkentik g értékét, de egyre közelebb kerülünk a nagy
sűrűségű, fémes maghoz, mely viszont növeli g értékét. Érdekes, hogy ezen két hatás
nagyjából kompenzálja egymást. Ugyanakkor, amikor belépünk a nagy sűrűségű magba, a
gravitációs gyorsulás értéke gyorsan csökken, a tömegközéppontban elérve a zérus értéket. A
nyomás hozzávetőlegesen hidrosztatikusnak/litosztatikusnak tekinthető a köpenyben, átlépve
a köpeny–mag határt értéke gyorsabban nő a nagyobb sűrűség miatt. Majd a növekedés üteme
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lelassul a gömbi geometria következtében. A Föld középpontjában a nyomás meghaladja a
350 GPa értéket.
2.4.2. Kéreg
Kétségtelen, hogy a legszerteágazóbb földtani információhalmazunk a kéregről van. A
geológia túlnyomórészt a Föld ezen tartományával foglalkozik, ezért jelen jegyzetnek
semmiképpen nem lehet célja még csak az ismeretanyag szemleszerű ismertetése sem. Ezen
alfejezetben csupán a Föld belsejében zajló áramlások szempontjából fontos legalapvetőbb
jellemzőket közöljük.
A kéreg — ahogy korábban már utaltunk rá — nem egységes, beszélhetünk óceáni,
illetve kontinentális kéregről, melyek érdemben különböznek egymástól.
2.4.2.1. Óceáni kéreg
Az óceáni kéreg átlagosan 6–7 km vastagságú, közvetlenül az óceánok vize alatt
helyezkedik el. Általában finomszemcsés üledékkel kezdődik, mely a folyótorkolatokhoz
közeledve durvaszemcséssé válhat. Az üledékek vastagsága természetesen függ az óceáni
lemez korától, minél idősebb, annál vastagabb, átlagosan jellemezhetjük 1 km vastagsággal
(2.4.4. ábra). Az üledék alatt bazalt található, legfelül ún. párnabazaltok, melyek a hideg
óceánvíz és a forró magma találkozásakor létrejött intenzív hidrotermális hűlés
következményei, közvetlenül alatta pedig a lepelbazaltok (sheeted dikes), melyek a magma
vertikális mozgását és fokozatos megszilárdulását rögzítették magukban. A kéreg alsó részét a
mintegy 4–5 km vastag gabbró réteg alkotja, mely összetétel szerint megegyezik a felette
elterülő bazaltos rétegekkel, de a tengervízzel való közvetlen kontaktus hiánya miatt jóval
lassabban hűlt ki, ezért durvább szemcsés, és ennek megfelelően geofizikai paraméterei is
eltérnek a többi rétegétől (2.4.1. táblázat). A gabbró alatt már a felsőköpeny részét képező
peridotit található, melyet a Moho választ el a kéregtől.
2.4.2.2. Kontinentális kéreg
A kontinentális kéreg — a lehető legátfogóbb és legáltalánosabb megközelítésben —
két részből áll. A hozzávetőlegesen 20–25 km vastag felső kéregből és a 10–15 km vastag
alsó kéregből. A felső kéreg változó vastagságú üledékrétege alatt az alapkőzet található, a
felső kéreget a nem mindenhol detektálható Conrad-felület választja el az alsó kéregtől. A

2.4.4. ábra
Az óceáni kéreg (1–3. réteg)
általános
szerkezete
a
mélység
függvényében.
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felső és alsó kéreg összetétele — nagyvonalakban — megegyezik, a lényegi eltérést a
reológia okozza. Mivel az alsó kéreg hőmérséklete magasabb, ezért képlékenyebb, más
szóval, duktilis, melynek következtében fizikai paramétereiben is eltér (2.4.1. táblázat).

Név
Tengervíz
Üledék
Bazalt
Gabbró

Óceáni kéreg
vastagság
vp
[km]
[km/s]
4,6
1,5
1
2,1
1,6
5,1
4,7

Felső köpeny
peridotit

sűrűség
[kg/m3]
1000
2000
3000

6,8

3300

8,15

3350

Név
Üledék
Alapkőzet
Alsókéreg
Felső köpeny
peridotit

Kontinentális kéreg
vastagság
vp
[km]
[km/s]

sűrűség
[kg/m3]

20–25

5,7–6,3

2700

10–15

6,3–7,5

2800–3000

8,15

3350

2.4.1. táblázat Az óceáni és a kontinentális kéreg átlagos geofizikai paraméterei. A kéreg részét
szürke háttérrel kiemeltük.

2.4.3. Köpeny
2.4.3.1. Felső köpeny
Rögtön az elején le kell szögeznünk a korábban felvázolt Bullen-féle megközelítést
korrigálni szükséges. A mai terminológia szerint a földköpenyt két részre osztjuk, felső és
alsó köpenyre. A felső és alsó köpeny közötti határ a köpeny legélesebb belső határa, a
660 km-es ásványtani fázishatár. Ennek oka, hogy az átmeneti zóna — nevéből adódóan —
teteje, illetve alja nem definiálható egyértelműen.
Tehát a felső köpeny a Moho-felülettől a 660 km-es ásványtani fázishatárig tart.
Szeizmikus értelemben a legfelső része a LID, mint szeizmikus fedő, ahol a szeizmikus
hullámok relatíve nagy sebességgel terjednek az alatta lévő zónához képest. A 2.4.5. ábra egy
kifejlett óceáni litoszféra (folytonos vonal) és az alatta lévő felső köpeny tartományok S
hullám sebesség–mélység profilját szemlélteti. A szeizmikus fedő tulajdonképpen
megfeleltethető a litoszférának, vagyis a Föld külső, szilárd burkának.
Alatta egy szeizmikus értelemben alacsony sebességű zóna található (LVZ, low

2.4.5. ábra
Az S hullám általánosított
mélységprofilja a felső köpenyben egy
kifejlődött óceáni litoszféra alatt (folytonos
vonal,
Északkelet-Atlantikum),
óceáni
hátság alatt (pontozott vonal, KeletPacifikus-hátság), valamint egy kontinentális pajzs alatt (szaggatott vonal, Kanapaipajzs) [Grand és Helmberger 1984].
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velocity zone), ami a mechanikai felosztás alapján megfeleltethető a parciálisan olvadt
asztenoszférának. Az erőteljes hőmérsékletnövekedés miatt, ahogy korábban említettük, a
bazaltkomponens részlegesen megolvad, mely elsősorban az olvadékfázisra érzékeny S
hullám sebességének csökkenésében mutatkozik meg. A nyomás növekedésével, illetve a
hőmérsékletgradiens csökkenésével a hullámsebesség ismét növekedésnek indul.
Szeizmikus diszkontinuitás található 410 és 660 km mélységben, ahol a rugalmas
hullámok sebessége ugrásszerűen nő. Mint arra a 2.5 fejezetben részletesen kitérünk, ez a
köpenyanyag olivin kristályi összetevőjének ásványtani fázisátmenetéhez köthető.
Megjegyezzük továbbá, hogy a csökkent sebességű asztenoszféra jelenléte nem
egyértelmű mindenhol. A pontozott vonal (2.4.5. ábra) egy óceáni hátság alatti tartományt
szemléltet, ahol jól láthatóan az asztenoszféra egészen a felszínig felnyúlik, hiszen itt nincs
litoszféra. Ugyanakkor, a szaggatott vonal egy kontinentális pajzs alatti mélységprofilt
ábrázol, ahol a kivastagodott kontinentális litoszféra alatt nem, vagy csak nyomokban
található meg a csökkent szeizmikus sebességű asztenoszféra. Érdemes emlékezetbe vésni,
hogy az átlagosan 100–250 km mélységben található asztenoszféra jelenléte erősen függ a
felette elterülő képződményektől.
2.4.3.2. Alsó köpeny
Az alsó köpeny az eddig áttekintett tartományok közül a leghomogénebb, mind
összetétel, mind ásványtani szerkezet szempontjából. Ezt a PREM modell folytonos sebességés sűrűség görbéi is jól érzékeltetik (2.4.2. ábra). Ezen mélységtartományban hirtelen változás
nem detektálható, az alsó köpeny jelentős része kémiai és ásványtani értelemben homogénnek
tekinthető, az értékek folyamatos növekedéséért a nyomás emelkedése felelős (2.4.3. ábra).
Az alsó köpeny homogenitását a Bullen-féle inhomogenitási paraméter számszerűsíti.
A Bullen-féle inhomogenitási paraméter,

B  

d
,
dp

(2.4.1)

ahol ρ és p a köpeny sűrűsége és nyomása, valamint Φ a szeizmikus paraméter,

  vp 
2

4 2
vs ,
3

(2.4.2)

mely a rugalmas hullámok sebességének ismeretében meghatározható. Itt most nem
részletezett termodinamikai megfontolások felhasználásával a (2.4.1) egyenlet átalakítható,

B 

d
dp

1 d

 a  dp d
dp

,

(2.4.3)

a

ahol χa az adiabatikus kompresszibilitás. Vagyis a Bullen-féle inhomogenitási paraméter a
sűrűség nyomásváltozását viszonyítja az adiabatikus körülmények között bekövetkező
sűrűségváltozáshoz.
Tehát, ahol a sűrűség adiabatikusan változik,

1 ( p )   a ( p ) ,

(2.4.4)

ott a Bullen-féle inhomogenitási paraméter értéke egységnyi (2.4.6. ábra). Ha a sűrűség
gyorsabban nő a nyomással, akkor
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2.4.6. ábra
Hipotetikus sűrűségprofilok a
köpenyben: adiadatikus sűrűségprofil (ρ1),
szuperadiabatikus
sűrűségprofil
(ρ2),
szubadiabatikus sűrűségprofil (ρ3).

 2 ( p)   a ( p) ,

(2.4.5)

és az inhomogenitási paraméter értéke, ηB>1. Ez előfordulhatna például abban az esetben, ha
a gravitációs differenciáció miatt az összetételében nagyobb sűrűségű anyagok koncentrációja
a mélyebb tartományok felé nőne. Abban az esetben, ha a sűrűség értéke kevésbé emelkedne,
mint azt az adiabatikus körülmények között tapasztalnánk,

 3 ( p)   a ( p) ,

(2.4.6)

akkor a Bullen-féle inhomogenitási paraméter értéke, ηB<1. Ez az eset bekövetkezhetne, ha
például a mélységgel a hőmérséklet emelkedne, ezért a köpeny sűrűsége csökkenne,
pontosabban szólva kevésbé emelkedne, mint ami a nyomásnövekedésnek köszönhető.
A PREM-modell alapján ηB mélységprofilja meghatározható ((2.4.1) és (2.4.2)
egyenletek), és az alsó köpeny döntő részére, 800 és 2600 km között ηB≈1 érték adódik. Ez
annak következménye, hogy az alsó köpeny jelentős része adiabatikus. Más szóval, a
kétségtelenül bekövetkező összetételbeli és hőmérsékleti inhomogenitásokat valamilyen
jelenség megszünteti, homogenizálja, összekeveri. Ez a jelenség nem lehet más, mint a
köpenyben zajló termikus, — vagy inhomogén kémiai összetétel esetén — termokémiai
konvekció folyamata.
2.4.3.3. Legalsó köpeny
Már a PREM-modell szerint is sejthető, hogy az alsó köpeny (D-réteg) legalsó
tartományában a szeizmikus sebesség és sűrűség változása eltér az alsó köpenyben
megszokottól (2.4.2. ábra). Ennek folyományaként az alsó köpenyt — legalábbis radiális
értelemben — szokás felbontani D’- és D’’-rétegre, ahol utóbbi a köpeny–mag határ felett
található 200–300 km vastag tartományt jelöli, melyben a meghatározott paraméterek „sima”
változása megszűnik. Részletesebb, lokalizált szeizmológiai tanulmányok felfedték, hogy
ezen tartomány laterálisan erőteljesen inhomogén, ezért legfeljebb egydimenziós
megközelítés esetén szabad rétegnek nevezni.
A XXI. század elején számos szeizmikus tomografikus eredmény mutatott ki két,
antipodálisan elhelyezkedő nagyméretű negatív szeizmikus sebességanomáliát, egyet a
Pacifikum, egyet Afrika alatt [Ritsema és van Heijst 2000, Grand 2002, Mégnin és
Romanowicz 2000]. Ezen anomáliák laterálisan több 1000 km kiterjedésűek (2.4.7. ábra),
vertikálisan is több 100 km-re emelkednek ki a köpeny–mag határról (KMH). Érdekességük,
hogy míg S hullám anomáliájuk karakteres, -2 – -4%, addig a P hullám terjedési sebességében
alig tapasztalható változás (0– -1%), ami azt sejtheti, hogy az anomáliát nem, vagy nem csak
hőmérsékleti, hanem összetételbeli változás is okozza [Lay és Garnero 2004]. Ezen, a KMH
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2.4.7. ábra
Globális S (felső sor) és P (alsó sor) szeizmikus tomográfia a köpeny–mag
határ felett [Ritsema és van Heijst 2000, Grand 2002, Mégnin és Romanowicz 2000, Kárason
és van der Hilst 2001, Zhao 2001, Boschi és Dziewonski 2000].

felett elterülő, nagy kiterjedésű, negatív nyíróhullám anomáliával rendelkező tartományokat
nevezik LLSVP-nek (large low shear velocity province).
A legelfogadottabb elképzelés szerint az LLSVP-k a legalsó köpeny meleg, ezért kis
sűrűségű képződményei. Ugyanakkor a lemezrekonstrukció, illetve a kimberlitek felszíni
elterjedéséből arra lehet következtetni, hogy az LLSVP-k több száz millió éve léteznek a
Pacifikum és Afrika alatt [Torsvik et al. 2010]. Tehát a magasabb hőmérséklet miatt fellépő
termikus felhajtóerőt valami kompenzálja. Erre a legjobb jelölt az LLSVP-k magasabb
vaskoncentrációja, melyet okozhat a nem tökéletesen lezajlott sűrűség szerinti differenciáció,
vagy aktív kémiai kapcsolat a külső maggal. Mindenesetre a magasabb vastartalom
megmagyarázná, hogy miért létezhetnek meleg tartományok huzamosabb ideig a köpeny
legalján, illetve magyarázatot adna az ún. ULVZ-tartományok (ultra low velocity zone)
létezésére. Eszerint a KMH feletti LLSVP-ken belül léteznek olyan, néhány 10 km-es méretű
tartományok, melyekben a szeizmikus hullámok terjedési sebessége és jósági tényezője
drasztikusan lecsökken. A modell szerint ezt a 10–30%-nyi olvadék jelenléte okozza, mely
csak az alacsonyabb olvadáspontú vas megjelenésével magyarázható.
Mindezek szerint az LLSVP-k a köpeny meleg, de kémiai összetétel szerint sűrű
képződményei, melyek legalább 300–500 millió éve jelen vannak a KMH felett. Ezen
tartományok a köpeny feláramlásaival hozhatóak kapcsolatba (2.4.8. ábra), statisztikai
vizsgálatok kimutatták, hogy a felszíni forrófoltok a nagyobb valószínűséggel találhatóak az
LLSVP határai felett, mint maguk az LLSVP-k belseje felett. A numerikus modellek
magukban az LLSVP-ken belül is létezhet termikus konvekció [Galsa et al., 2015], melyek
felszálló ágai minden bizonnyal a köpeny legmagasabb hőmérsékletű tartományai, azaz az
ULVZ-k potenciális megjelenési helyei.
Az LLSVP-ken kívüli tartományok érdemben eltérő szeizmológiai karakterrel bírnak,
melyek közül a legjelentősebb tulajdonságuk, hogy szeizmikus értelemben gyorsak. Ezért
ezen területeket a több száz millió évvel ezelőtt szubdukálódott óceáni lemezek „temetőjének”
is szokás tekinteni. A KMH-ra lejutott lemezek a kondukció lassú folyamata révén
melegszenek fel, szeparálódnak, és képezik egy újonnan kialakuló köpenyfeláramlás részét.
Ezen — nevezhetnénk hideg, vagy gyors — tartományok egyik jellegzetessége, hogy bennük,
néhány 100 km-rel a KMH felett egy szeizmikus sebességugrás észlelhető, mely a
laboratóriumi kísérletek alapján a perovszkitnak egy ásványtani fázisátalakulása. Erről
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2.4.8. ábra
Süle 2014]

Egy lehetséges hipotézis a köpenyben uralkodó áramlási rendszerről [Galsa és

részletesebben a következő, az ásványtani fázisátalakulásokkal foglalkozó fejezetben
szeretnék megemlékezni.
Kétségtelen, hogy a legalsó köpeny, azaz a KMH feletti néhány 100 km vastag
tartomány a köpeny egyik legösszetettebb, ezért legérdekesebb zónája. A KMH felett
kialakuló nagy termikus gradiens/instabilitás kiváló táptalajul szolgál a megjelenő
köpenyoszlopoknak. Ugyanakkor egy lehetséges színhelye is egyben a köpeny és a mag
közötti kapcsolatnak, kémiai reakcióknak. Egyúttal a perovszkit→posztperovszkit ásványtani
fázisátmenet színhelye is. Mindezek alapján szokás — szépirodalmi kifejezéssel élve —
lemeztemetőnek, vagy hőoszlopbölcsőnek is nevezni.
2.4.4. Mag
Gutenberg 1913-ban 0,5%-os pontossággal meghatározta a KMH mélységét azáltal,
hogy 103 és 143º-os epicentrális távolság között nem észlelt közvetlen P hullám beérkezést.
Ezt az epicentrális távolságot nevezzük árnyékzónának. Oka, hogy a kisebb szeizmikus
sebességgel bíró magba való áthaladáskor a rugalmas hullám a Snell–Descartes-törési
törvénynek engedelmeskedve a beesési merőlegeshez törik.
Lehmann 1936-ban észlelte, hogy nagy epicentrális távolságnál érkező
földrengéshullámok a vártnál korábban érkeznek be. Ebből arra következtetett, hogy a Föld
magja nem egységes, léteznie kell egy határnak a magon belül, melyben a rugalmas hullámok
gyorsabban terjednek, mint a mag külső részében.
Mindez információk birtokában Bullen 1946-ban arra következtetett, hogy a külső és a
belső mag határán egy elsőrendű fázisátalakulás létezik, a nyomás növekedésével a folyadék
halmazállapotú külső magot a szilárd belső mag váltja fel. A külső mag folyadék
halmazállapotát bizonyítja, hogy benne nem terjed S hullám, másképpen fogalmazva a
terjedési sebessége zérus (PREM-modell). Korábban Jeffreys is erre a következtetésre jutott a
Föld árapályjelenségeinek, valamint a Chandler-periódus amplitúdójának vizsgálata során. A
belső mag szilárd halmazállapotának alátámasztására kézenfekvőnek tűnik a válasz: létezik
PKJKP típusú hullám, azaz terjed nyíróhullám a belső magban. Ezzel az elvileg helyes
magyarázattal az a probléma, hogy a külső magban csak P hullám terjed, melynek a külső–
belső mag határán át kell alakulnia S hullámmá, majd kilépéskor vissza kell alakulnia P
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hullámmá. Ez oly mértékű energiaveszteséggel járna, hogy ennek felismerése a
regisztrátumon korán sem egyértelmű. Ennél sokkal közvetlenebb bizonyítékot jelent az, hogy
a Föld szferoidális sajátrezgéseiből az egyes tartományok rugalmas paraméterei becsülhetőek.
Például a Poisson-arány értékére meglehetősen nagy érték adódik, a belső mag esetében 0,4,
míg a külső mag esetében 0,5 körüli. Ezen nagy érték (a földköpenyben 0,24–0,26a Poissonarány) kifejezetten a nagynyomású szilárd, illetve folyékony fémekre jellemző nagy
nyomáson. Tehát a Poisson-arány értéke a halmazállapoton túlmenően a mag fémes
összetételét is valószínűsíti.
Egyébként a szeizmológia mai felbontása mellett a magot homogénnek látjuk
eltekintve egy hozzávetőlegesen 10 km-es átmenetet a KMH-on, és egy ~5 km-es átmeneti
zónát a külső–belső mag határán. A mag homogenitása mellett, ugyanakkor, szeizmikus
anizotrópia jelenléte sejthető a szilárd belső magban, mely szerint az északi és a déli pólust
összekötő irányban a rugalmas hullám néhány százalékkal gyorsabban terjed, mint
ekvatoriális irányokban [Su és Dziewonski 1995]. Egyes mérések szerint ez a gyors tengely
inkább a mágneses poláris iránnyal párhuzamos, mintsem a földrajzival. Ilyen anizotrópiát
okozhatna a külső mag kifagyásának nem gömbszimmetrikus volta, vagy a külső magban
zajló konvekciónak a belső magban előidézett feszültségtere. Ezek azonban egyelőre, csupán
hipotézisek.
Tapasztalat szerint a belső mag anizotrópiájának gyors tengelye időben is változik.
Úgy tűnik, hogy mindez magyarázható azzal, hogy a belső mag gyorsabban forog, mint a
köpeny, más szóval progradál. Ennek becsült mértéke körülbelül 1º/év, vagyis ennyivel
gyorsabban forog nyugatról keletre a belső mag a köpenynél. A belső mag progradációját
egyes numerikus dinamómodellekkel is sikerült reprodukálni. A Glatzmaier–Roberts-féle
dinamómodellben azt tapasztalták, hogy a belső magot a külső magban zajló konvekció
hatására kialakuló elektromágneses örvények gyorsítják. Erre lehetőséget ad az a tény, hogy a
külső mag alacsony viszkozitása szétcsatolja a belső magot a köpenytől, mely így
gyakorlatilag súrlódásmentesen foroghat eltérő szögsebességgel. Amennyiben, azonban,
vannak sűrűséginhomogenitások a belső magban is (a köpenyben tudjuk, hogy vannak), akkor
a gravitációs vonzóerőn keresztül a két viszkózusan elválasztott zóna mégis hathat egymásra,
megakadályozva a belső mag szögsebességének folyamatos növekedést.
2.4.5. A köpeny háromdimenziós szerkezete
A köpenyről természetesen jóval részletesebb információink is vannak azontúl, hogy
megismerkedhettünk a jellemző paraméterek egydimenziós változásával. A teljesség igénye
nélkül tekintsünk át néhány olyan fontos észlelést, melyekből a köpenyben zajló áramlások
jellegére lehet következtetni.
2.4.5.1.

A felső köpeny háromdimenziós szerkezete

Már az 1990-es években kimutatták, hogy az óceáni hátságok és a negatív szeizmikus
anomáliák elhelyezkedése csak sekély mélységig korrelál [Li és Romanowicz 1996]. A 2.4.9.
ábra érzékelteti, hogy sekély mélységben, 150–250 km-rel a felszín alatt az óceáni hátságok
alatt a rugalmas hullámok sebessége kisebb (piros), míg a kontinensek alatt nagyobb (kék) az
átlagosnál. Az előbbi a meleg, alacsony viszkozitású anyagfeláramlások jelenlétére utal,
utóbbi pedig a hideg és merev kontinensek kivastagodott litoszférájának következménye.
Nagyobb mélységben (350–450 km), ugyanakkor, ez a meggyőző korreláció leromlik, például
negatív anomáliák jelennek meg a lemezek belseje alatt is. Mindez azt támasztja alá — a
korábbi tudományos vélekedésekkel ellentétben —, hogy az óceáni hátságok alatt észlelt
feláramlások passzívak, csupán a felnyíló óceáni litoszféra miatt fellépő űrt tölti ki a
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2.4.9. ábra
Globális szeizmikus tomográfia mélységszeletek (a) 150 km, (b) 250 km, (c)
350 km és (d) 450 km mélységben.

feláramló, csökkent viszkozitású asztenoszféra. Így az itt tapasztalt feláramlás semmiképpen
nem tekinthető a köpeny fő, a köpeny aljáról eredő felszálló ágának
A felső köpenynek egy másik jellegzetes tulajdonsága a szeizmikus anizotrópia, azaz,
hogy bizonyos tartományokban a rugalmas hullám terjedési sebessége irányfüggő. Ilyen zóna
például maga az óceáni litoszféra is, melyben a rugalmas hullám gyorsabban terjed az egykori
felnyílás (spreading) irányával párhuzamosan. Átfogalmazva, az óceáni lemez
anizotrópiájának irányából meghatározhatjuk a „fosszilis lemezfelnyílás” irányát.
Hasonló jellegű szeizmikus anizotrópia mutatható ki az asztenoszférában is, mivel az
olivin gyors tengelye hajlamos az áramlás irányával párhuzamosan beállni. Ebből kifolyólag a
szeizmikusan leggyorsabb irányból az asztenoszféra áramlásának irányára lehet következtetni.
A 2.4.10. ábra a litoszféra alatti tartományban észlelt leggyorsabb terjedési sebesség irányát

2.4.10. ábra A litoszféra alatti leggyorsabb szeizmikus sebesség iránya és relatív nagysága
(a pálcikák méretével arányos) a 200 s periódusú azimutálisan anizotróp Rayleigh-hullám
terjedése alapján [Tanimoto és Anderson 1985].
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és relatív nagyságát mutatja. Ezen irányok meglepően jól korrelálnak a lemezek mozgásának
irányával (2.1.6. ábra), melyből a basal traction, mint egy lehetséges tektonikai hajtóerő
létezésére gondolhatnánk (2.3.1. fejezet). Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy ezen
módszerrel az asztenoszféra áramlási sebességének abszolút nagysága nem számítható, tehát
legalább ugyanannyira valószínű, hogy a lemezmozgás okozta súrlódás idézi elő az
asztenoszféra áramlását, s nem fordítva!
2.4.5.2.

Az alsó köpeny háromdimenziós szerkezete

Habár radiális értelemben az alsó köpeny kifejezetten homogénnek tekinthető (PREMmodell), háromdimenziós vizsgálata egyértelműsítette, hogy az alsó köpenyben is léteznek
inhomogenitások mind termikus, mind összetételbeli, mind ásványtani szempontból.
Korábban már szót ejtettünk arról, hogy habár a földrengések hipocentrumainak mélysége
nem haladja meg a 700 km mélységet, ez nem jelenti azt, hogy a hideg óceáni lemezek nem
buknak alá az alsó köpenybe. Kétségtelen, hogy a mélyfészkű földrengések elsősorban down
dip compression jellegűek, azaz olyan feszültségtér váltja ki azokat, mintha valamilyen gátba
ütköznének. Ez az akadály a 660 km mélységű ásványtani fázishatár, mely dinamikai gátat
szab a vertikális tömegtranszportnak.
Ennek megfelelően az alsó és felső köpenyt elválasztó fázishatár egyes lemezeket
elzár — legalábbis ideiglenesen — az alsó köpenybe való süllyedéstől. Más lemezek ugyan
elhajlanak, elfekszenek a gátló határon, de mégis átjutnak rajta. Harmadrészt, vannak olyan
lemezek, melyek látható akadály nélkül képesek áttörni a 660 km-es „gátat”. A 2.4.11. ábra a
korábban bemutatott eltérő bizonyítékot szolgáltat a fent említett folyamatra a Pacifikuslemez szubdukciójának esetében. Mindeközben ne feledjük, hogy a csoportosítás a lemezek
viselkedése szempontjából meglehetősen szubjektív. Tulajdonképpen, minden egyes lemez
külön „individuumként” viselkedik a határhoz érve, egyes lemezek elfekszenek, mások
hátrahajlanak, kiszélesednek, vagy elszakadnak. A Pacifikumoz tartozó néhány lemez egyedi
viselkedését illusztrálja a 2.4.12. ábra a 660 km mélységű fázishatárhoz érve. Mindenesetre
egyértelmű, hogy az alsó köpenybe átjutó hideg óceáni lemezek termikus, összetételbeli és
ásványtani inhomogenitást is okoznak, s így áramlást generálnak.

2.4.11. ábra A Pacifikumban szubdukálódó óceáni lemezek tomografikus képe. (a) A lemez
ráfekszik a 660 km-es ásványtani fázishatárra, (b) a lemez elhajlik a fázishatárnál, de átjut az
alsó köpenybe, (c) a lemez elhajlás nélkül átjut a fázishatáron [Fukao et al. 2001].
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2.4.12. ábra
et al. 2001].

A Pacifikumban szubdukálódó lemezek viselkedése az alábukás során [Fukao

A köpeny, s ezen belül az alsó köpeny egy másfajta inhomogenitásai a
köpenyoszlopok. A köpeny fő feláramlásait, a köpenyhőoszlopkat évtizedekig csupán
numerikusan, vagy laboratóriumi körülmények között lehetett tanulmányozni, ezért számos
kutató kérdőjelezte meg, vagy akár tagadta létezésüket. Először a XX. század utolsó
évtizedében születtek olyan tomografikus eredmények, melyek már bizonyítékul szolgálhattak
a „hívők” számára, s melyeket a „hitetlenek” kritizálhattak, vagy ignorálhattak. A 2.4.13.
ábra egy klasszikus felső köpeny menetidő-tomográfiát mutat be Izland alatt. A piros
tartományon belül az S hullám több mint 2,5%-kal lassabban terjed a környezeténél (2.4.13.b
ábra). A lassabb hullámterjedés, vagyis a negatív szeizmikus anomália eredetét termikus
értelemben szokás keresni, azaz a jelölt térfogaton belül a köpenyanyag melegebb, ezért rá
termikus felhajtóerő hat, és emelkedik. A korrektség kedvéért meg kell jegyezni, hogy
természetesen a szeizmikus hullámok terjedési sebességét nem csak a hőmérséklet, hanem a
kémiai összetétel és az ásványtani fázis is befolyásolja. Ugyanakkor utóbbiak magyarázata
egy önmagát fenntartó áramlási rendszerben meglehetősen nehézkes, ellentmondásoktól sem
mentes.
Tipikusan Izland és Hawaii alatt sikerült kimutatni meggyőzésre/elgondolkodásra
alkalmas negatív szeizmikus anomáliát a klasszikus, vagy a diffrakció szeizmikus tomográfia
segítségével. A nagy áttörés váratott magára. Ennek oka többrétű. Kétségtelen, hogy az óceáni
hőoszlopok általában rossz szeizmikus lefedettségűek, ugyanakkor valószínűsíthető
hőmérsékletanomáliájuk is kisebb, mint az évtizedekkel korábban detektált szubdukálódó
óceáni lemezeké. Harmadrészt, legalább ennyire fontos eltérő geometriájuk. Míg a lebukó
lemezek lepelszerű geometriát mutatnak, addig a felszálló köpenyoszlopok vertikális tengelyű
hengerszerű képződmények. Azaz a nagymélységben haladó, közel vízszintes teleszeizmikus
hullám az előbbit egy síknak, utóbbit csupán egy vonalnak érzékeli.
Az áttörést a véges frekvenciás szeizmikus tomográfia (finite frequency seismic
tomography) jelentette, mely szakított a korábbi geometriai közelítéssel, mely szerint a
földrengéshullámok egyetlen vonal, a sugárút mentén terjednek. A mérnöki gyakorlatban már
régóta használt ismeret, hogy a hulámmok, legyenek azok akusztikus, vagy rádiófrekvenciás
hullámok az ún. Fresnel-zónában terjednek az adó és a vevő között, tehát nem egyetlen vonal
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2.4.13. ábra Izland alatti negatív szeizmikus anomália klasszikus menetidő tomográfia
felhasználásával. (a) Biijwaard et al. [1999], (b) Wolfe et al. [1997].

mentén. A Fresnel-zóna homogén, izotróp térben egy elnyújtott ellipszoid, melynek sugara az
adó és a vevő közötti féltávolságnál maximális,

rFr 

1
L ,
2

(2.4.7)

ahol λ és L a hullámhossz és az adó–vevő távolság. A (2.4.6) összefüggés egy közelítés, mely
a felharmonikusok elhanyagolásával csak a legnagyobb sugárral számol. Figyelembe véve,
hogy a szeizmikus hullámok frekvenciája nem végtelen, azaz hullámhosszuk nem zérus,
ráadásul egy teleszeizmikus hullám esetén az „adó–vevő távolság” sem csekély, a Fresnelzóna sugara igenis számottevő. A 2.4.14. ábra egy tipikus 20 s periódusidejű P és S hullám
esetén mutatja be a Fresnel-zóna kialakulását, illetve a hullámok érzékenységét. Fel kell hívni
a figyelmet arra, hogy az érzékenység a Fresnel-zóna középvonalán éppen zérushoz közeli,
vagyis az inhomogenitások jelenlétére ott a legkevésbé érzékeny a hullám, ahol korábban a
sugárutat feltételezték. A Fresnel-zóna természetes háromdimenziós, melyet úgy
képzelhetnénk el mintha az érzékenységi kernelt a „banán alakú zóna tengelye” mentén
körbeforgatnánk. Ezért szokás a szakirodalomban finite frequency banana-doughnut kernelként emlegetni, mely arra utal, hogy a hullám érzékenysége a banán alakú zóna közepén

2.4.14. ábra (a) P és (b) S hullám véges frekvenciás menetidő kernelje 20 s periódusidő
esetén 60º-os epicentrális távolságnál [Montelli et al. 2006].
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2.4.15. ábra Véges frekvenciás szeizmikus tomografikus képe néhány (a) teljes köpeny
hőoszlopnak és (b) felső köpeny hőoszlopnak. A piros szín a negatív szeizmikus anomáliát
mutatja, ahol a rugalmas hullám lassabban terjed az átlagosnál [Montelli et al. 2006].

zérus, mint ahogy a fánk is lyukas.
A (2.4.6) egyenlet segítségével megbecsülhetjük a Fresnel-zóna maximális sugarát egy
P teleszeizmikus hullám esetén. Legyen a hullám periódusideje 20 s, terjedési sebessége — a
PREM-modell alapján (2.4.2. ábra) — 12000 m/s, mely szerint a hullámhossz λ=2,4∙105 m.
Legyen a földrengés hipocentruma és az obszervatórium közötti távolság L=10000 km! Így a
Fresnel-zóna maximális sugara a hullámút legmélyebb pontján,

rFr 

1
2,4  10 5 m  10 7 m  775km .
2

(2.4.8)

A becslés szerint — összhangban 2.4.14. ábrával — a hullám a maximális mélység
környezetében nem egyetlen vonal mentén, hanem hozzávetőlegesen egy 1500 km átmérőjű
körön halad keresztül, ráadásul legkisebb érzékenységet mutatva a zóna belsejére. Azaz a
Fresnel-zóna elhanyagolása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a köpeny hengerszerűen
emelkedő feláramlásait nem, vagy csak nagyon bizonytalanul lehetett szeizmikus
tomográfiával kimutatni. Montelli és társai [2004] használták fel először és sikeresen a véges

2.4.16. ábra A 660 km mélységben lévő ásványtani fázishatár hatása a feláramló
köpenyoszlopokra. A hőmérséklet, a nyomás és a viszkozitás mélységprofilja (a) fázishatár
nélkül és (b) fázishatárral. A szemipermeábilis fázishatár lehetővé teszi felső, teljes, alsó és
közép köpeny hőszlopok kifejlődését.
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frekvenciás tomográfiát köpenyoszlopok kimutatására. Két évvel később egy 32
köpenyoszlopból álló katalógust publikáltak [Montelli et al. 2006], melyek többnyire ismert
forrófoltok alatt tártak fel negatív szeizmikus anomáliát különböző mélységekig.
A forrófoltok alatti negatív szeizmikus anomáliát a legtöbb esetben egészen a KMH-ig
lehetett követni, de néhány esetben csupán a felső köpenyben (2.4.15. ábra). Mindez
alátámasztotta azon elképzelést, hogy a 660 km mélységű szemipermeábilis határ nem csak a

2.4.17. ábra Háromdimenziós globális P (bal) és S (jobb) hullám tomográfia különböző
mélységekben. A számok a szeizmikus anomália miminumát és maximumát mutatják
százalékban [Grand et al. 1997].
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süllyedő óceáni lemezek vertikális mozgását akadályozza, hanem a felemelkedő meleg
köpenyoszlopokét is. Logikai alapon tehát létezhetnek olyan hőoszlopok, melyek a KMH
termikus határrétegéből származnak, és áttörve a 660 km-es fázishatárt egészen a felszínig
emelkednek. Ezek a teljes köpeny hőoszlopok (2.4.16. ábra). Mások (ideiglenesen) nem
képesek átszakítani a fázishatárt, és az alsó köpenyben rekednek, ezeket nevezzük alsó
köpeny hőoszlopoknak. Mivel a 660 km-es fázishatár nem csak a tömeg-, hanem a vele együtt
mozgó hőt is gátolja, ezért az alsó–felső köpeny határon egy újabb nagy hőmérsékleti
gradienssel bíró tartomány, egy belső termikus határréteg (THR) alakul ki. Ez kiváló táptalaja
az itt fejlődő termikus instabilitásoknak, melyekből felső köpeny hőoszlopok alakulhatnak ki.
Ehelyütt meg kell említeni, hogy mindezeken túl Cserepes László és David Yuen [2000] egy
negyedik típusú feláramlást, az ún. közép köpeny hőoszlopot is sikeresen detektált numerikus
modelljeiben. Ezen feláramlások közvetlenül a fázishatár alatt lévő alacsony viszkozitású
zónából, az ún. második asztenoszférából táplálkoznak, melyet az erős
hőmérsékletnövekedés, és a bazaltkomponens újbóli részleges megolvadása hozhat létre. A
második asztenoszféra létezését geoidinverziós eljárással részben sikerült alátámasztani
[Čadek és van den Berg 1998].

2.4.18. ábra Háromdiemnziós globális S hullám tomográfia (TX2011 modell) különböző
mélységekben [7].
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2.4.5.3.

Globális szeizmikus tomográfia

Az utóbbi évtizedekben számtalan globális szeizmikus tomografikus modell látott
napvilágot, és kétségtelen, hogy közöttük nincs kettő, mely ugyanolyan lenne. (Talán épp az
lenne a gyanús, ha akadna.) Mely részleteknek kell akkor jelentőséget tulajdonítanunk, s
melyek modellfüggők, s ezért kevésbé megbízhatóak?
Nyilvánvaló, h a köpeny belső szerkezete nem ismert tökéletesen, így nem dönthető el
egyértelműen, h egy globális szeizmikus tomografikus térkép mely részlete helytálló, s mely
nem. Ugyanakkor vannak olyan nagyskálájú jelenségek a köpenyben, melyeket minden
térképnek tartalmaznia kell. Enélkül az eredményt nem tekinthetjük verifikáltnak. A
következőkben néhány ilyen „alapjelenséget” szeretnék megemlíteni:
 A szubdukálódott óceáni lemezek helyzete jól egybevág a lemezrekonstrukció
eredményeivel. Például az Észak-Amerika nyugati partjainál alábukott óceáni
litoszféra 1300 km mélységben már a keleti partvonal alatt található, mivel a felnyíló
Atlanti-óceán rátolta Észak-Amerikát az alábukó lemezre (vö. 2.4.17. és 2.4.18.
ábrák). Egy másik ilyen eset India és Eurázsia ütközése során alábukó óceáni lemez,
mely által okozott pozitív szeizmikus anomália legalább 1800 km mélységig
nyomzható.
 A Pacifikum körül zajló szubdukció már több 100 millió éve zajlik, így egy
úgynevezett „hideg gyűrű” alakult ki körülötte a köpeny legalsó tartományaiban.
 A KMH felett elterülő két nagy negatív sebességanomáliáról a Pacifikum és Afrika
alatt, mely elsősorban a nyíróhullám térképeken szembetűnő, a 2.4.3.3. fejezetben már
említést tettünk (LLSVP).
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2.5.

Ásványtani fázisátalakulások a köpenyben

A szeizmikus tomográfia egyértelműen bizonyította, hogy a 660 km mélységű
ásványtani fázisátmenet mind a hideg óceáni lemezek süllyedését, mind a meleg
köpenyoszlopok emelkedését befolyásolja. Egyszóval a köpenyben lévő fázishatároknak
geodinamikai hatásuk van.
2.5.1. Az ásványtani fázisátmenet kvalitatív ismertetése
2.5.1.1.
A 410 km-es ásványtani fázisátmenet
Perry Byerly 1926-ban észlelte, hogy Δ>20º epicentrális távolságnál a
menetidőgörbéken letörés jelenik meg, ugyanis a rugalmas hullámok korábban érkeznek be a
vártnál. A nagy nyomáson és magas hőmérsékleten végzett laboratóriumi kísérletek alapján
kijelenthető, hogy ezen szeizmikus diszkontinuitást (2.4.5. ábra) az olivin kristály
fázisátmenete produkálja. Az olivin, mint döntő ásványi összetevője a köpenynek,
hozzávetőlegesen 13,5 GPa nyomáson és 1600 ºC hőmérsékleten egy tömörebb ásványtani
szerkezetet vesz fel. Az addig stabil α-spinell szerkezet β-spinellé alakul át,

olivin (  spinell )


olivin (  spinell )
,

13,5GPa; 1600 C

(2.5.1)

miközben kémiai összetétele nem változik. Az így létrejött új ásványszerkezet tömörebb,
sűrűsége 7–8%-kal megnő, a P hullám mintegy 0,3–0,4 km/s sebességgel gyorsabban terjed
benne. Ráadásul az átmenet egy relatíve szűk, körülbelül 10 km vastag átmeneti tartományban
megy végbe, azaz okozhatja az észlelt hirtelen sebességugrást. Fontos megjegyezni, hogy az
ásványtani átmenet exoterm, azaz hőtermelő jellegű, vagy ezzel ekvivalens módon a két fázist
elválasztó görbe, a Clapeyron-görbe meredeksége pozitív. Habár a laboratóriumi kísérletek
eredményei meglehetősen szórnak, a Clapeyron-görbe meredekségére a γ≈1,6 MPa/K érték
általánosan elfogadható.
A 2.5.1.a ábra az olivin ([Mg,Fe]2SiO4) fázisdiagramja, mely megmutatja, hogy az
olivin Mg/(Mg+Fe) részarányától függően mekkora nyomáson következik be az α→β átmenet
1600 ºC hőmérsékleten. Mivel a köpeny döntően magnéziumszilikát, pontosabban a (Mg,Fe)
rendszernek hozzávetőlegesen 89%-a Mg, ezért a köpenyanyag a grafikon bal oldalán
található. A nagyobb nyomás felé haladva, hozzávetőlegesen 13,5 GPa nyomáson — mely

2.5.1. ábra
Az olivin fázisdiagramjai 1600 ºC hőmérsékleten. (a) Az olivin fázisdiagramja
az Mg/(Mg+Fe) tartalom függvényében a 10–21 GPa nyomástartományon [Katsura és Ito
1989]. (b) Az olivin fázisdiagramja az Fe/(Mg+Fe) tartalom függvényében a 21–27 GPa
nyomástartományon. A köpenyre jellemző magnéziumarány, Mg/(Mg+Fe)=0,89 [Ito és
Takahashi 1989].
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közelítőleg 410 km mélységnek felel meg — az átalakulás egy szűk tartományon belül
lezajlik. Innen kezdve az olivinnek a β-spinell szerkezete stabil.
Megjegyezzük, hogy ebben a mélységtartományban (pontosabban nyomás- és
hőmérsékletviszonyok mellett) a piroxénnek is létezik ásványtani fázisátmenete, de a benne
lévő Ca miatt ez az átmenet sokkal szélesebb mélységtartományban történik, így nem
okozhatja az észlelt szeizmikus diszkontinuitást.
2.5.1.2.

A 660 km-es ásványtani fázisátmenet

A 660 km mélységű szeizmikus diszkontinuitás létét számos különböző típusú
szeizmológiai megfigyelés alátámasztja. Ezek közül megemlítjük, hogy léteznek a 660 km-es
határ aljáról reflektálódó úgynevezett PKPPKP prekurzorok, melyből arra lehet következtetni,
hogy a határ igen éles, a kétfázisú zóna vastagsága nem éri el az 5 km vastagságot.
A nagy nyomáson és magas hőmérsékleten végzett laboratóriumi kísérletek igazolták,
hogy ezen mélységnek megfelelő nyomás- és hőmérsékletviszonyok mellett ismételten az
olivinnek létezik ásványtani fázisátmenete. Az olivin γ-szerkezete mintegy 23,1 GPa
nyomáson és 1600 ºC hőmérsékleten két ásvánnyá alakul át, perovszkittá és
magneziovüsztitté,

olivin (   spinell )


perovszkit  magneziovü sztit
.

23,1GPa; 1600 C

(2.5.2)

Az átmenet következtében az ásványcsoport sűrűsége közel 10%-kal nő, a benne terjedő P
hullám 0,4–0,6 km/s sebességgel gyorsabban terjed. Ahogy említettem, a kialakuló kétfázisú
zóna vastagsága kevesebb mint 5 km. Az ásványtani reakció — ellentétben a 410 km-es
átmenettel — endoterm, azaz hőelnyelő jellegű, így Clapeyron-görbéjének meredeksége
negatív, hozzávetőlegesen γ≈-2,5 MPa/K.
A 2.5.1.b ábra szintén az olivin fázisdiagramja, de nagyobb nyomástartományban.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízszintes tengelyen, most a Fe/(Mg+Fe) arány került
feltüntetésre, azaz a köpenyanyag 0,11 értéknél keresendő. Jól látható, hogy az átmenet az
olivin γ-fázisa és a perovszkit+magneziovüsztit rendszer között még szűkebb
nyomástartományban következik be.
Itt is megemlítjük, hogy nagyjából ebben a mélységben a gránát ásványcsoportnak is
létezik fázisátmenete, de ez is sokkal szélesebb tartományban zajlik, így nem okozhatja az
észlelt szeizmikus diszkontinuitást. Vélhetően inkább a 750–800 km mélységig tapasztalt
nagyobb szeizmikus sebesség gradiensért felelős.
2.5.1.3.

Egyéb ásványtani fázisátmenetek a köpenyben

Az elején leszögezzük, hogy a köpenyanyag olivin–piroxén–gránát hármas ásványtani
rendszerének számos fázisátmenete ismert a széles nyomás–hőmérséklet tartományon.
Ugyanakkor, a 410 km-es és a 660 km-es szeizmikus diszkontinuitást — mélysége és hirtelen
változása miatt — egyedül az olivin ásvány fázisátmenete okozhatja. Előrevetítjük, hogy
habár a fázishatár éles, de mélysége akár több 10 km-t is változhat, melynek következtében a
szakirodalomban, mint 400 km-es, vagy 650 , 670 km-es diszkontinuitás szintén megtalálható.
Az előző részben már felmerülhetett a kérdés, hogy hol alakul át az olivin β-spinell
szerkezete γ-spinellé. Ezen fázisátmenet nagyjából 520 km mélységben történik, bár sem
szeizmológiailag, sem geodinamikailag nincs olyan erőteljes hatása, mint a fentebb ismertetett
átmeneteknek. Ha elfogadjuk, hogy a fázishatár mélysége akár 50 km-t is ingadozhat, akkor
globálisnak tekinthető. A magas hőmérséklet és nagy nyomás miatt fellépő sűrűségnövekedés
mindösszesen 3% körüli, a szeizmikus impedancia értéke alig változik, így refrakciós
szeizmikával nem detektálható. Az átmenet — hasonlatosan a 410 km-eshez — exoterm
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2.5.2. ábra
A posztperovszkit lencse (ppv
lense) kialakulása a KMH feletti hideg
óceáni lemezben (slab), és hiánya a meleg
felszálló köpenyoszlopban (plume). A
perovszkit (pv) és a ppv fázist elválasztó
Clapeyron-görbét szaggatott vonal jelöli.

jellegű, de Clapeyron-görbéjének meredeksége jóval nagyobb. Emiatt az átmenet széles
mélységintervallumban zajlik, vagyis nem okoz éles diszkontinuitást.
Az utóbbi bő évtizedben fedezték fel extrém nyomás- és hőmérsékletviszonyok mellett
(125 GPa, 2500 K), hogy a perovszkitnak létezik egy további fázisátmenete, ahol ún.
poszperovszkit fázissá alakul. Az átmenet szintén exoterm jellegű, meredeksége nagy, γ≈7–
8 MPa/K (bár erősen szórnak az egyes laboratóriumi adatok). Ezen nyomás- és hőmérsékleti
körülmények a köpeny legalsó tartományára jellemzőek, tipikusan 200–300 km-rel a KMH
felett. Ennek, valamint a nagy Clapeyron-görbe meredekségnek az együttes következménye,
hogy míg az átmenet a szubdukálódott, hideg óceáni lemezekben megtalálható, addig a
legalsó köpeny meleg tartományaiban, az LLSVP-ken belül nem. A 2.5.2. ábra érzékelteti,
hogy a ppv (poszperovszkit) fázis miért jelenhet meg a hideg, és miért nem a meleg
tartományokban. Ráadásul a hideg tartományokon belül is egy ppv lencse (ppv lense) alakul
ki az ún. double crossing jelenség miatt. Utóbbi elnevezésen azt értjük, hogy a növekvő
nyomás miatt a hideg és alábukott óceáni lemezben a perovszkit posztperovszkittá alakul,
majd ahogy hőmérséklete emelkedik a KMH-hoz közeledve a rekció ellentétes irányba is
lezajlik (pv→ppv), azaz a ppv fázis felülről, alulról és oldalról egyaránt határolt (2.5.3. ábra).

2.5.3. ábra
A köpeny–mag határ feletti tartományban zajló geodinamikai folyamatok
illusztrációja, illetve a ppv fázis elhelyezkedése [Garnero et al. 2007]
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2.5.5. ábra A 660 km mélységű endoterm ásványtani fázisátmenet kvalitatív hatása a süllyedő lemezre, illetve az
emelkedő hőoszlopra. (a) Fázisdiagram, (b) kétfázisú zóna elhelyezkedése a lemezben és a hőoszlopban, (c) A jelenség: a
fázishatár-elhajlás okozta erők, (d) B jelenség: a látens hő okozta hőtágulás hatása és (e) C jelenség: a látens hő hatása a
fázishatár-elhajlásra.

2.5.4. ábra A 410 km mélységű exoterm ásványtani fázisátmenet kvalitatív hatása a süllyedő lemezre, illetve az emelkedő
hőoszlopra. (a) Fázisdiagram, (b) kétfázisú zóna elhelyezkedése a lemezben és a hőoszlopban, (c) A jelenség: a fázishatárelhajlás okozta erők, (d) B jelenség: a látens hő okozta hőtágulás hatása és (e) C jelenség: a látens hő hatása a fázishatárelhajlásra.
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2.5.2. A 410 és a 660 km-es ásványtani fázisátmenet kvalitatív hatása a köpenyáramlásokra

A szeizmikus tomográfia eredményei azt sugallják, hogy a 660 km-es endoterm
ásványtani fázisátmenet gátolja mind a lebukó hideg óceáni lemezeket, mind a felemelkedő
meleg köpenyoszlopokat. Ezen fejezetben áttekintjük, hogy kvalitatíve milyen erők hatnak a
lemezekre és a köpenyoszlopokra a fázisátmenetek következtében.
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A 410 km mélységben lévő α→β-spinell átmenet exoterm, azaz hőtermelő jellegű, így
a két fázist elválasztó Clapeyron-görbe meredeksége pozitív (γ>0)), hiszen az átalakulás során
látens hő fejlődik (LH>0). A 2.5.4.a ábra a 410 km-es fázisátmenet hatását összegzi a lebukó,
hideg lemezre (slab), illetve a felemelkedő, meleg hőoszlopra (plume). Az α és a nagyobb
sűrűségű β fázist a Clapeyron-görbe választja el, melynek metszéspontja a geotermával, azaz
az átlagos köpenyhőméerséklettel kijelöli az átmenet átlagos nyomását és hőmérsékletét, mely
410 km-es köpenymélységnek felel meg. Mivel a lebukó lemez hidegebb, ezért a Clapeyrongörbét kisebb nyomáson éri el, azaz az átalakulás benne kisebb mélységben zajlik. Az
átalakulás közben hő fejlődik (LH>0), a lemez kismértékben felmelegszik, majd a süllyedés
tovább folytatódik. Ezzel ellentétesen, a meleg hőoszlop a Clapeyron-görbét nagyobb
nyomáson éri el, azaz az átalakulás nagyobb mélységben kezdődik. Mivel a β→α reverz
átmenet hőelnyelő (LH<0), ezért az átalakulás folyamán a hőoszlop kismértékben hűl, majd
tovább emelkedik. Így tehát a α–β ásványtani fázishatár — vagyis a kétfázisú zóna, ahol
mindkét fázis megtalálható az átalakulás alatt — a lebukó lemezben 410 km felett, míg a
köpenyoszlopban az alatt alakul ki (2.5.4.b ábra).
Nézzük meg, hogy a fent említett jelenség következtében milyen erők hatnak a
lemezre és a köpenyoszlopra! Először vizsgáljuk meg a fázishatár-elhajlás folyamatát (A)!
Mivel a fázishatár, vagyis a nagyobb sűrűségű β-fázis a lebukó lemezben kiemelkedik, ezért a
lemezre egy negatív felhajtóerő hat (nagyobb sűrűségű β-fázist a kisebb sűrűségű α-fázis
veszi körül). Mivel a lemez amúgy is lefelé mozog, ezért a fázishatár-elhajlás miatt ébredő
negatív felhajtóerő segíti a lemez mozgását. A felemelkedő hőoszlopban a fázishatárnak
depressziója van, így a kisebb sűrűségű α-fázis hatol be a nagyobb sűrűségű β-fázisba,
melynek következtében a hőoszlopban felhajtóerő ébred. Mivel a hőoszlop amúgy is felfelé
mozog, ezért a felhajtóerő segíti a mozgását. Leszögezhetjük, hogy a 410 km-es ásványtani
fázishatár a fázishatár-elhajlás következtében segíti mind a lemez alábukását, mind a hőoszlop
emelkedését (2.5.4.c ábra).
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a fázisátmenet során hő termelődik, s így a
hőtágulás miatt újabb felhajtóerő hat a lemezre és a hőoszlopra (B). Mivel a lemezben
lezajlódó folyamat exoterm, ezért ott hő termelődik (LH>0), így a lemez felmelegszik, kitágul,
s benne feljtóerő indukálódik, mely ellentétes irányú a lemez mozgásával, vagyis gátolja
annak süllyedését. A hőoszlopban bekövetkező reverz folyamat esetén LH<0, így a hőoszlop
lehűl, s a fellépő negatív felhajtóerő gátolja a hőoszlop emelkedését. Tehát a 410 km-es
fázishatár a látens hő okozta hőtágulás szempontjából gázolja mind a lemez lebukását, mind a
hőoszlop emelkedését (2.5.4.d ábra).
Harmadrészt vizsgáljuk meg, hogy a látens hő miatt fellépő fázishatár-elhajlás milyen
hatással van a folyamatokra! A lebukó lemezben LH>0, így a teljes átmenet nem ott fejeződik
be, ahol a lemez metszi a Clapeyron-görbét (2.5.4.a ábra), hanem valamivel mélyebben,
tulajdonképpen a kétfázisú zóna alján. Vagyis a fázishatár-elhajláshoz (A) képest kicsit
mélyebben (C). Ugyanezen okoknál fogva a hőoszlopban az átalakulás kisebb mélységben
fejeződik be (LH<0) az A jelenséghez viszonyítva. A 2.5.4.e ábra illusztrálja, hogy e folyamat
mind a lebukó lemezt, mind az emelkedő hőoszlopot gátolja mozgásában.
Kvalitatíve végigkövethetjük a lebukó, hideg lemez, illetve az emelkedő, meleg
köpenyoszlop útját a 660 km-es ásványtani fázishatár környezetében is (2.5.5. ábra). Az
érdemi különbség, hogy míg a 410 km-es fázisátmenet exoterm, addig a 660 km-es átmenet
endoterm jellegű. Azaz a γ és a perovszkit+magneziovüsztit — az egyszerűség kedvéért pv —
fázishatár meredeksége negatív, az átmenet során hő nyelődik el (LH<0). Az átlagos
köpenygeoterma és a γ–pv fázist elválasztó Clapeyron-görbe metszéspontja kijelöli a 660 km
mélységnek megfelelő nyomás- és hőmérsékletértéket. A lebukó lemez alacsony
hőmérséklete miatt nagyobb nyomáson/mélységben éri el a fázishatárt, majd az átalakulás
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során lehűl, s így süllyed tovább. A meleg hőoszlopban kisebb nyomáson/mélységben zajlik
le a pv→γ fázisátmenet, a reakció kismértékű felmelegedést okoz.
A fázishatár-elhajlás szempontjából (A) vizsgálva, a lebukó lemezzel a kisebb
sűrűségű γ-fázis behatol a nagyobb sűrűségű pv-fázisba, mely felhajtóerőt indukál, s így
gátolja a lemez süllyedését (2.5.5.c ábra). A hőoszlopban viszont a nagyobb sűrűségű pvfázis hatol be a kisebb sűrűségű γ-fázisba, mely negatív felhajtóerőt kelt. Összességében, a
fázishatár-elhajlás a 660 km-es ásványtani fázishatár esetében gátolja mind a süllyedő lemez,
mind az emelkedő hőoszlop mozgását.
A lebukó lemezben a látens hő negatív (endoterm folyamat), ezért az átalakulás során
a lemez lehűl, sűrűsége nő, mely segíti a lemez süllyedését (2.5.5.d ábra). A felszálló
hőoszlopban LH>0, mely felmelegíti azt, s segíti emelkedést (B). Így tehát a fázisátmenet
okozta látens hő mindkét esetben segíti a lemez, illetve a hőoszlop mozgását.
Végezetül, mivel a lemezben bekövetkező átmenet endoterm, így a teljes átalakulás
nagyobb mélységben megy végbe, mint amikor a lemez eléri a fázishatárt (2.5.5.a ábra). Ez
tovább növeli a fázishatár depresszióját, és ezzel együtt a gátló felhajtóerőt (2.5.5.e ábra). A
hőoszlopban LH>0, ezért a teljes átmenet még kisebb mélységben következik be, a fázishatár
tovább emelkedik, mely további akadályt jelent a hőoszlop emelkedése során. Megállapítható,
hogy a jelenség gátolja mind a lemez süllyedését, mind a hőoszlop emelkedését.
A 2.5.4. ábra összefoglalja, hogy míg az A jelenség segíti, addig B és C folyamat
gátolja a tömegtranszportot a 410 km mélységű exoterm ásványtani fázisátmeneten keresztül.
A 660 km-es fázishatárnál az A és C folyamat gátolja, míg B segíti a határon keresztül fellépő
anyagtranszportot (2.5.5. ábra). Ennél messzebbre kvalitatív értelmezés során nem tudunk
eljutni. Meg kell vizsgálni, hogy az egyes jelenségek (A, B és C) számszerűen mennyiben
segítik/gátolják a lemez süllyedését, illetve a hőoszlop emelkedését ahhoz, hogy eldönthessük
melyik folyamat domináns, s melyik hatása elhanyagolható.
2.5.3. A 410 km-es ásványtani fázisátmenet kvantitatív hatása a lebukó lemezre
A 2.5.6.a ábra illusztrálja a lebukó óceáni lemez horizontális keresztmetszetét 410 km
mélységben, illetve a lemezen belül az α→β fázisátmenet felfelé történő elhajlását, a becslés
erejéig eltekintve a kétfázisú zóna jelenlététől. A fázishatár vonalát hαβ(x) jelöli, a lemez
vastagsága L. Természetesen a mélyebb réteg sűrűsége mindig a nagyobb a felsőénél, ρα<ρβ,
hiszen az fázisátalakulást jórészt a nyomásnövekedés indukálja.
Mivel a fázishatár kiemelkedik a lemezben a fázishatár-elhajlás miatt a lemezre
negatív felhajtóerő hat, mely elősegíti a lemez süllyedését. A fázishatár-elhajlás miatt fellépő
felhajtóerő (A jelenség)

2.5.6. ábra
A lebukó, hideg óceáni lemez kétdimenziós modellje a 410 km-es ásványtani
fázishatárnál. (a) Az α→β fázishatár elhajlása és (b) az egydimenziós hőmérsékleteloszlás a
lemezben.
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L

FA  g (     )  h ( x)dx .

(2.5.3)

0

A fázishatár elhajlását a lemez alacsonyabb hőmérséklete okozza, mely így kisebb nyomáson
metszi a Clapeyron-görbét (2.5.4.c ábra). A Clapeyron-görbe meredeksége



dp   gh ( x)

,
dT T410  Ts ( x)

(2.5.4)

ahol T410 és Ts a 410 km mélységben az átlaghőmérsékletet, illetve a lemez hőmérsékletét
jelöli (2.5.6.b ábra). Átrendezve (2.5.4) egyenletet hαβ(x)-re,

h ( x)  

T410  Ts ( x)
,
 g

(2.5.5)

és behelyettesítve (2.5.3)-ba kapjuk, hogy

FA  

   


L

T

410

 Ts ( x)dx .

(2.5.6)

0

A lemezben a hőmérséklet nyilvánvalóan függ x-től, a numerikus modellek tanúsága
szerint a lemez belseje hidegebb, analitikus megfontolások alapján közelítőleg egy
hibafüggvény írja le. A becslés szempontjából azonban közelítsük a Ts(x)
hőmérsékleteloszlást egy átlagos ΔT hőmérsékletkülönbséggel, mely ugyanakkora területű
fáziselhajlást idéz elő (2.5.6.b ábra). Ekkor a (2.5.6) integrál egy szorzássá egyszerűsödik,

FA  

   


LT .

(2.5.7)

A (2.5.7) egyenlet már alkalmas a fázishatár-elhajlás miatt fellépő negatív felhajtóerő
becslésére. Behelyettesítve a laboratóriumi kísérletek, a PREM-modell és a numerikus
szimulációk alapján néhány realisztikus paramétert,

FA  1,6  10 6

Pa
K

3750

kg
kg
 3500 3
3
m
m 10 5 m  600 K  6,4  1012 N .
kg
m
3750 3
m

(2.5.8)

A kétdimenziós modell szerint az 1 m széles és 100 km vastag lemezre 6,4∙1012 N lefelé
irányuló erő hat a fáziselhajlás következtében. Emlékezzünk vissza, hogy ez az erő
hozzávetőlegesen egy nagyságrenddel kisebb a slab pull által előidézett hatásnál (vö. (2.3.4))!
A 2.5.7. ábra egy lebukó óceáni lemez hőmérsékleteloszlását szemlélteti. A numerikus
modell magában foglalja a két ásványtani fázisátmenet, illetve a lemez mozgása közben
fellépő súrlódás okozta hőtermelést. Az átlagos 600 ºC hőmérsékletkülönbség a 410 km-es
fázishatárnál (és korábban a slab pull becslésénél is (2.3.4)) jó közelítés.
Hasznos megbecsülni, hogy a lemezben mekkora fázishatár-elhajlást okoz annak
alacsonyabb hőmérséklete, erre (2.5.5) kiválóan alkalmas. Feltételezve egy hasonló területű
átlagos elhajlást,

h  

T
Pa
 1,6  10 6
 g
K

600 K
 25,6km .
kg
m
3750 3  10 2
m
s
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2.5.7. ábra
Egy lebukó lemez numerikus termikus modellje. A számítás magában foglalja
a 410 és a 660 km-es ásványtani fázisátalakulás által termelt látens hőt, valamint a súrlódás
által termelt hőt [Schubert et al. 1975]

Az ilyen mértékű fázishatár-elhajlás már kimutatható szeizmológiailag, különösen, hogy a
410 km-es szeizmikus diszkontinuitás éles, így relatíve jól követhető határ. Erre a fejezet
végén visszatérünk.
A látens hő okozta hőtágulás (B jelenség) gátolja a lemez süllyedését, hiszen a
fázisátmenet során hő szabadul fel (LH>0), mely melegíti a lemezt, így pozitív felhajtóerőt
okoz. A Clapeyron-görbe meredeksége és a látens hő között fennálló összefüggés szerint,



  
dp
 LH
,
dT
(     )Ts

(2.5.10)

ahol Ts az a hőmérséklet, melyen a fázisátalakulás végbemegy, esetünkben a lemez
hőmérséklete. Vagyis a fázisátalakulás során felszabaduló hő,

LH  Ts

   
  

.

(2.5.11)

Numerikus modelleredmények alapján feltételezve, hogy 410 km mélységben a lemez átlagos
hőmérséklete 1000 ºC (2.5.7. ábra), a látens hő

kg
kg

3500
Pa
m3
m 3  39,6  10 3 J .
L H  1,6  10 6
1300 K
kg
kg
K
kg
3750 3 3500 3
m
m
3750

(2.5.12)

A jól ismert összefüggés alapján (Q=cpmΔT) az egységnyi tömegre jutó látens hőtermelés ΔTL
értékkel növeli meg a lemez hőmérsékletét az átmeneti zónában,
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TL 

LH

cp

39,6  10 3

J
kg

J
1200
kgK

 33K ,

(2.5.13)

ahol felhasználtuk a köpenyanyag átlagos fajhőjének (cp) értékét.
Ezek után már csak azt kell meghatározni, hogy a hozzávetőlegesen 33 K
hőmérsékletemelkedés mekkora sűrűségcsökkenést, és ezen keresztül mekkora felhajtóerőt
idéz elő. Az alábbi becslésnél feltételezni fogjuk, hogy az így kialakult hőmérséklettöbblet
nem marad fenn a teljes lemezben, diffúziós során elenyészik. Ezért a felmelegedett
tartomány méretét a fázishatár-elhajlás tartományára (Δh) korlátozzuk. A B jelenség
következtében fellépő felhajtóerő,

FB   L  V  g   TL  Lh  g ,

(2.5.14)

ahol α a köpeny átlagos hőtágulási együtthatója, és ρL jelöli a látens hő miatt fellépő
sűrűségcsökkenést. Behelyettesítve a köpenyre jellemző értékeket, illetve a korábban becsült
mennyiségeket,

FB  3750

kg
1
m
N
 2  10 5  33K  10 5 m  2,56  10 4 m  10 2  6,3  1010 , (2.5.15)
3
K
m
m
s

mely érték két nagyságrenddel kisebb a fázishatár-elhajlás esetén becsült értéknél (2.5.8).
A látens hő miatt a fázisátalakulás valamivel nagyobb mélységben zajlik le a lemezben
(C jelenség), mely az A jelenség okozta segítő erőt csökkenti, egyszerűbben szólva gátolja a
lemez süllyedését. Ennek mértéke könnyen megbecsülhető (2.5.7) felhasználásával, csak jelen
esetben a látens hő okozta hőmérsékletváltozással kell számolni.

kg
   
Pa
m 3  10 5 m  33K  3,5  1011 N .
FC  
LTL  1,6  10 6
kg

K
m
3750 3
m
250

(2.5.16)

A 2.5.1. táblázat összegzi a lebukó lemezre a 410 km mélységben bekövetkező α→β
ásványtani fázisátalakulás következtében fellépő erők nagyságát és irányát. Jól látható, hogy
míg a fázishatár-elhajlás (A) segíti a hideg óceáni lemez süllyedést, addig a másik két erő
gátolja azt. Ugyanakkor, mivel a segítő erő 1–2 nagyságrenddel felülmúlja a másik két erő
nagyságát, ezért összességében a 410 km-es exoterm ásványtani fázisátmenet segíti a lemez
szubdukcióját. Hasonlóképpen belátható ez az emelkedő köpenyoszlopra is. Abban az esetben
is az A jelenség dominál, mely így segíti a hőoszlop felfelé történő mozgását.
Jelenség
A
B
C

Megnevezés
Fázishatár-elhajlás
Látens hő → hőtágulás
Látens hő → fázishatár-elhajlás

Erő iránya
↓
↑
↑

Erő nagysága [N/m]
6,4∙1012
6,3∙1010
3,5∙1011

2.5.1. táblázat A 410 km mélységben bekövetkező exoterm ásványtani fázisátmenet
következtében a lebukó lemezre ható erők, valamint azok iránya és nagysága.
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2.5.4. A 660 km-es ásványtani fázisátmenet kvantitatív hatása a lebukó lemezre
A 2.5.8. ábra illusztrálja a lebukó, hideg óceáni lemezben lezajlódó ásványtani
fázisátmenetet, a γ-spinell → perovszkit + magneziovüsztit (γ→pv) fázishatár depresszióját,
mely annak következtében lép fel, hogy a lemez hőmérséklete alacsonyabb a köpenyénél.
Természetesen nem fogjuk még egyszer végigkövetni a (2.5.3)–(2.5.16) becslési folyamatot,
csupán az eltérő paraméterértékeket, illetve a számított eredményeket mutatjuk be.
A 660 km-es fázisátmenet Clapeyron-görbéjének meredeksége γ=-2,5 MPa/K, a
könnyű és a sűrű fázis sűrűsége a PREM-modell alapján 4000 és 4400 kg/m3, a lebukó lemez
átlagosan 400 K-nel hidegebb a köpenyanyagnál. Mindezek felhasználásával a fázishatár
depressziója a lemezben hozzávetőlegesen 25 km, mely megegyezik a 410 km-es
fázishatárnál tapasztalttal (2.5.9). A lemez a fázisátalakulás során mintegy 75 ºC-ot hűl. Az A,
B és C jelenség által fellépő felhajtóerők irányát és nagyságát a 2.5.2. ábra táblázat foglalja
össze.
Jelenség
A
B
C

Megnevezés
Fázishatár-elhajlás
Látens hő → hőtágulás
Látens hő → fázishatár-elhajlás

Erő iránya
↑
↓
↑

Erő nagysága [N/m]
1,0∙1013
3,0∙1010
1,9∙1012

2.5.2. táblázat A 660 km mélységben bekövetkező endoterm ásványtani fázisátmenet
következtében a lebukó lemezre ható erők, valamint azok iránya és nagysága.

Habár a fázisátmenet endoterm jellege miatt az egyes erők iránya eltér a 410 km-es
mélységben tapasztaltnál, az erők nagyságának sorrendje változatlan. A fázishatárelhajlás
okozta felhajtóerő (A) dominálja a rendszert, így — gyakorlatilag — a másik két hatás
szerepe elhanyagolható. Ennek felismeréséhez azonban nélkülözhetetlenül szükség volt a
fenti kvantitatív becslésekre. Összességében megállapítható tehát, hogy a 660 km-es
fázisátmenet gátolja a hideg, óceáni lemez lebukását, s egyben az emelkedő, meleg
hőoszlopok szempontjából is akadályt képez. Ezzel teljes összhangban van a szeizmikus
tomográfia által mutatott kép, nevezetesen a lemezek elhajlása, elfekvése a fázishatáron,
illetve a felső köpeny hőoszlopok kifejlődése a felső és alsó köpeny határánál kialakuló
termikus határrétegből.
2.5.5. Az átmeneti zóna vastagsága
A jelenlegi szakmai szóhasználat alapján az átmeneti zóna vastagságán a 660 és a
410 km-es ásványtani fázishatárok távolságát szokás érteni, mely az átlagos köpenyben

2.5.8. ábra
(a) A γ→pv ásványtani fázishatár elhajlása és (b) az egydimenziós
hőmérsékleteloszlás a lebukó, hideg óceáni lemezben 660 km mélységben.
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2.5.9. ábra
Az
átmeneti
zóna
kivastagodása a lebukó, hideg lemezben és
kivékonyodása
az
emelkedő,
meleg
köpenyoszlopban. TZ az átmeneti zóna
vastagságát jelöli.

2.5.10. ábra Az Izu-Bonin-ároknál szubdukálódó lemez termikus numerikus
modellje, és a benne kialakuló ásványtani
fázishatárok elhajlása.

250 km. Ugyanakkor a fázishatár-elhajlás jelensége miatt ez több tíz kilométert is változhat az
adott térrész hőmérsékletétől függően. Mint láttuk, a lebukó, hideg óceáni lemezben az α→β
fázishatár kiemelkedik, míg a γ→pv átmenet depressziót szenved, azaz az átmeneti zóna a
lemezben kivastagodik (transition zone thickening). A hőoszlopban épp ellenkezőleg, a
mélyülő α→β fázishatár és a kiemelkedő γ→pv átmenet az átmeneti zóna kivékonyodását
(transition zone thinning) okozza. A jelenséget a 2.5.9. ábra illusztrálja.
A 2.5.10. ábra az Izu-Bonin-ároknál szubdukálódó lemez termikus képét, illetve a
benne és környezetében kialakuló ásványtani fázishatárok mélységét szimulálja. Egyúttal jól

2.5.11. ábra Az Pacifikum északnyugati részénél szubdukálódó óceáni lemezek
hipocentrumeloszlása (kereszt). A 410 és a 660 km-es észlelt szeizmikus diszkontinuitások
mélységét körök, azok szórását hibasávok jelzik. A fázishatárok átlagos mélységét folytonos
vonal jelöli.
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2.5.12. ábra A Dél-Pacifikumban található forrófoltok (Society, Macdonald, Pitcarin,
Marquesas) környezetében az átmeneti zóna vastagsága az SS prekurzorok alapján [Niu et
al. 2002].

érzékelteti az alacsonyabb hőmérséklet miatt fellépő átmeneti zóna kivastagodást. A 2.5.11.
ábra a Pacifikumban szubdukálódó néhány lemezben kipattanó földrengés-hipocentrumokat
(kereszt) mutatja. A 410 és a 660 km-es ásványtani fázishatár mélységét körök, a
meghatározás horizontális és vertikális bizonytalanságát hibasávok jelzik. Egyértelmű, hogy a
lemezben, illetve környezetében az α→β fázishatár legtöbbször 410 km felett, míg a γ→pv
határ 660 km alatt helyezkedik el. Ez több tíz kilométerrel megnöveli az átmeneti zóna
vastagságát.
Talán még érdekesebb azon tartományok feltérképezése, ahol az átmeneti zóna
kivékonyodik. Das Sharma és társai [2010] számos ismert forrófolt alatt találtak átmeneti
zóna kivékonyodást, mely közvetett bizonyítéka a nagy mélységből emelkedő
köpenyoszlopok létezésének. A 2.5.12. ábra a Pacifikum déli részén, a Society-, a
Macdonald-, a Pitcarin- és a Marquesas-forrófoltok (2.2.15. ábra) környezetében mutatja az
átmeneti zóna vastagságát. A Society-forrófolthoz közel az átmeneti zóna jelentősen
kivékonyodik, az átlagos 250 km vastagság helyenként 210 km-re csökken az SS prekurzorok
tanúsága szerint.
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2.6.

Jégkorszak utáni felszínemelkedés

Közismert, hogy a jégkorszakok (glaciálisok) és a jégkorszak utáni időszakok
(posztglaciálisok) váltják egymást a földtörténet során. Legutóbb, mintegy 18000 évvel
ezelőtt volt jégkorszak a Földön, mikor is jelentős többlet hó- és jégtakaró alakult ki a
pólusokhoz közel. Észak-Amerika északi részén (Laurencia) átlagosan 2 km vastagságban
fedte hozzávetőlegesen 2∙1019 kg hó- és jégréteg a felszínt (2.6.1. ábra). Ugyanez ÉszakEurópában 0,6 km vastagságú és 0,6∙1019 kg tömegű volt [Schubert et al- 2004].
A jégkorszak végeztével a hó- és jégtömeg — geológiai értelemben — pillanatszerűen
elolvad, a víz elfolyik, s így a felszínen tömeghiány lép fel, majd a felszín emelkedni kezd. Az
emelkedés mértéke mérhető, melyből a litoszféra alatti köpeny, elsősorban a felső köpeny
viszkozitására lehet következtetni. A 2.6.2. ábra a fentebb vázolt történetet foglalja össze: (a)
jégkorszak előtti egyensúlyi állapot, (b) a jégkorszak alatt a kialakult tömegtöbblet miatt a
felszín depressziót szenved, (c) a jégkorszak végeztével a jég/hó pillanatszerűen elolvad, és
elfolyik (ez lesz a modell kezdő időpillanata), (d) a felszín a visszaemelkedés végeztével
ismét egyensúlyi állapotba kerül.
A jégkorszak utáni felszínemelkedés (PR, postglacial rebound) folyamatát vizsgálva
tekintsük a 2.6.2.c ábrát az időfüggő modell kezdőpillanatának, ahol t=0. Ezt a felszíni

2.6.1. ábra
A jég- és hótakaró olvadásának időbeli változása Laurencia (Észak-Amerika)
és Fennoskandia (Észak-Európa) területén 18000 évtől a jelenkorig [Wu és Peltier 1983].
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2.6.2. ábra
Az eljegesedés és olvadás,
valamint a felszín topográfiájának sematikus
kapcsolata. (a) Jégkorszak előtt, (b)
jégkorszak alatt, (c) közvetlenül a jégkorszak
végén, mely a modell kezdeti pillanata, (d) a
felszín visszaemelkedése után.

depressziót közelítsük egy félkoszinuszos depresszióval a 2.6.3. ábra szerint. A depresszió
hullámhossza λ, a depresszió maximális értéke wm0, és t=0 időpontban a felszín depresszióját
a

 2 
wm ( x, t  0)  wm 0 cos
x
  

(2.6.1)

függvény írja le, ahol x a horizontális koordináta. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vertikális
koordináta (z) lefelé mutat, így a felszín emelkedése negatív irányba történik.
Természetesen, a számításnál számos közelítést használunk fel, melyet az alábbiakban
igyekszünk felsorolni:
 A modell kétdimenziós (x,y).
 A közeget összenyomhatatlannak és izoviszkózusnak tekintjük (ρ és η állandó).
 Előre vetítjük, hogy a köpeny viszkozitása nagy, ezért a Navier–Stokes-egyenletből az
inercia és a Coriolis-erő elhanyagolható.
 A számítás során többször feltételezzük majd, hogy w<<λ, azaz a felszíni depresszió
mértéke (~100 m) mindig elhanyagolható a depresszió hullámhosszához (~1000 km)
képest.
Ezen feltételek mellett a felszín jégkorszak utáni emelkedését a kontinuitási és a Navier–
Stokes-egyenletből álló egyenletrendszer írja le.

u x u y

 0,
x
y

(2.6.2)

  2u
 2u x
p
  2x 
x
y 2
 x


,



(2.6.3)

  2u y  2u y
p
0
  2 
 x
y
y 2



,



(2.6.4)

0

ahol ux és uy a kétdimenziós sebességvektor horizontális és vertikális komponense, és p a
nyomás. A (2.6.3) és (2.6.4) egyenlet a Navier–Sokes-egyenlet x és y komponense. A három
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2.6.3. ábra
A
jégkorszak
utáni
felszínemelkedés kétdimenziós modellje az
emelkedés kezdetén (t=0).

egyenletből álló egyenletrendszer három ismeretlent tartalmaz, a sebességvektorokat,
valamint a nyomást. Az ismeretlenek számának csökkentése végett érdemes bevezetni a
kétdimenziós áramfüggvényt (Ψ) a következőképpen,

ux 


y

és u y  


.
x

(2.6.5)

A fenti definícióval a (2.6.2) kontinuitási egyenlet automatikusan teljesül, hiszen

2 2

 0,
xy yx

(2.6.6)

és a Young-tétel alapján a parciális deriváltak felcserélhetőek. Ezzel az ismeretlenek számát
kettőre redukáltuk, mivel a két sebességkomponens az áramfüggvény alapján egyértelműen
meghatározható (2.6.5) felhasználásával.
Az ismeretlenek számának további csökkentése során a nyomást elimináljuk úgy,
hogy (2.6.3) egyenletet y szerint deriváljuk,

  3u x  3u x
2 p
 

2
yx

y

x
y 3



    2y  2x    4y  ,







(2.6.7)

míg (2.6.4) egyenletet x szerint deriváljuk parciálisan,
  3u y
 3u y
2 p



 x 3
xy
xy 2



    4x    2x  2y  .







(2.6.8)

A (2.6.7) egyenletből kivonva (2.6.8)-at a nyomás kiesik, és a deriváltak felcserélhetősége
miatt az
 4x   2 2x  2y    4y    2   0

(2.6.9)

egyenlethez jutunk. A viszkozitással leosztva az egyenletet az ún. biharmónikus egyenletet
kapjuk,

 4 ( x, y)  0 .

(2.6.10)

A (2.6.10) egyenletben az egyetlen ismeretlen az áramfüggvény, így a (2.6.2)–(2.6.4)
egyenletrendszert egyetlen egyenletté sikerült visszavezetnünk, habár így az egyenlet
negyedrendűvé változott.
A (2.6.10) egyenlet megoldását a Fourier-féle változók szeparálásával keressük, ahol
feltételezzük, hogy az áramfüggvény egy x-től és egy y-tól függő tag szorzataként felírható.
Sejtsük meg a horizontális megoldást! Nyilvánvaló, hogy a vertikális áramlási sebesség x=0nál lesz maximális (negatív irányban), és a depresszió szélei felé csökken. Így feltehetjük,
hogy
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 2 
u y ~  cos
x ,
  

(2.6.11)

 2 
 ~ sin x  .
  

(2.6.12)

azaz (2.6.5) felhasználásával

Ezek alapján az ismeretlen áramfüggvény felírható az ismert, x-től függő és az ismeretlen, ytól függő Y(y) tag szorzataként,

 2 
 ( x, y )  Y ( y ) sin
x .
  

(2.6.13)

A (2.6.13) próbamegoldást visszaírva a (2.6.10) egyenletbe, és elvégezve az x szerinti
deriválásokat,
4
 2 
 2  dY ( y ) d Y ( y )
     Y ( y)  2 

 0.
2
dy 4
  
   dy
4

2

4

(2.6.14)

Az egyszerűség kedvéért vezessük be az

m

2


(2.6.15)

hullámszámot, mellyel a (2.6.14) egyenlet újraírható,

m 4 Y  2m 2

dY d 4Y

0.
dy 2 dy 4

(2.6.16)

A (2.6.16) egyenletnek négy partikuláris megoldása van

 e my
  my
e
Y ( y )   my ,
 ye
 ye  my

(2.6.17)

melyek egyenként kielégítik az egyenletet. A teljes megoldás a partikuláris megoldások
lineáris kombinációja, azaz





( x, y)  sin mx Ae  my  Bye  my  Ce my  Dye my .

(2.6.18)

A (2.6.18) általános megoldás szerint y→∞ esetén szintén végtelenhez tart, Ψ→∞, méghozzá
úgy, hogy deriváltja is ux→∞. Ez nyilvánvalóan ellentétes fizikai képünkkel, mellyel azt
várjuk, hogy minél távolabb vagyunk a felszíni depressziótól, annál lassabb az áramlás. Tehát
ezen okból (2.6.18) egyenlet utolsó két tagját ki kell zárnunk az általános megoldásból, azaz
C=D=0. Így az áramfüggvény két ismeretlent tartalmazó általános megoldása,





(2.6.19)


 sin mx e  my B  m( A  By ),
y

(2.6.20)

( x, y)  sin mx Ae  my  Bye  my  sin mx e  my ( A  By ) .
Ennek felhasználásával a sebességkomponensek,

u x ( x, y) 
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u y ( x, y)  


 m cos mx e  my ( A  By ) .
x

(2.6.21)

Éljünk azzal a közelítéssel, hogy a felszín csúszásmenetes. Más szóval a felszín
emelkedésekor az x irányú elmozdulás elhanyagolható az y irányúhoz képest. Ez
alkalmazható, mivel w<<λ. Ekkor tehát

u x ( x, y  w)  u x ( x, y  0)  0.

(2.6.22)

Ha a felszínen nem lép fel horizontális áramlás, akkor a (2.6.20) alapján

B  mA ,

(2.6.23)

azaz a felső határfeltétel következtében B állandó értékét meghatároztuk.
B állandó értékét beírva (2.6.19)–(2.6.21) egyenletekbe az áramfüggvényre és a
sebességkomponensekre a következő adódik,

( x, y)  A sin mx e  my (1  my) ,

(2.6.24)

u x ( x, y)   Am 2 y sin mx e  my ,

(2.6.25)

u y ( x, y)   Am cos mx e  my (1  my) .

(2.6.26)

A (2.6.24)–(2.6.26) egyenletek már csupán egyetlen ismeretlen állandót tartalmaznak,
melynek értékét a depresszió következtében fellépő nyomáshiány révén határozzuk meg.
A 2.6.4. ábra szemlélteti hogy a depresszió felszínén a nyomás eltér a környezetétől, a
nyomáskülönbség eredete kettős: (1) a tömeghiány miatt a hidrosztatikus nyomás kisebb,
másrészt (2) a felszín emelkedik, ezért nem szabad megfeledkezni a vertikális
normálfeszültségről. Vagyis a nyomás a depresszió felszínén,

p  gw  2

u y
y

.

(2.6.27)

A vertikális normálfeszültségnél feltételeztük a köpenyanyag newtoni viszkózus reológiáját,
ahol általánosan a deviatorikus feszültségtenzor és a sebesség közötti kapcsolat,
 u
u j
 ij   i 
 x
 j xi


.



(2.6.28)

Ez utóbbit lásd részletesebben a 2.8.2. fejezetben.
A nyomás meghatározható például a Navier–Stokes-egyenlet x komponensének (2.6.3)
integrálásával. Ehhez azonban először deriválni kell az x irányú sebességet x és y szerint
kétszer, mivel

p
 ( 2x u x   2y u x ) .
x

(2.6.29)

2.6.4. ábra
A jégtömeg elolvadása miatt a
felszín nincs izosztatikus egyensúlyban. A
nyomáseltérés oka a tömeg hiánya
(hidrosztatikus), illetve az emelkedésből
fakadó normálfeszültség (dinamikus).
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Az x szerinti deriválás egyszerűbb, egy lépésben elvégezhető (2.6.25) egyenletből kiindulva,

 2x u x  Am 4 y sin mx e  my .
Az y szerinti deriválást két lépésre bontva,



(2.6.30)



 y u x   Am 2 sin mx e  my  mye  my ,

(2.6.31)

 2y u x  Am 3 sin mx(2  my)e - my .

(2.6.32)

míg a második derivált,

Összeadáskor (2.6.30)-at (2.6.32) második tagja kiejti, ezért

p
 2 Am 3 sin mx e  my .
x

(2.6.33)

Az egyenletet integrálva x szerint a nyomás y=w mélység helyett y=0 melységben (a közelítés
továbbra is fenntartható, mivel w<<λ),

p( x, y  0)  2 Am 2 cos mx .

(2.6.34)

Additív konstansok nem jelennek meg, mivel a nyomás az integrálási határokon, x=±λ/4
helyen eltűnik.
A nyomás meghatározása után (2.6.27) egyenletből még a normálfeszültséget kell
számítanunk, hogy a felszín w depressziója kifejezhető legyen. Ehhez a vertikális sebesség
deriváltja megint csak y=w helyett y=0-ban,
u y
y


yw

u y
y

  Am cos mx e  my  m(1  my)  m
y 0

y 0

 0.

(2.6.35)

Vagyis a normálfeszültség elhanyagolható a hidrosztatikus nyomáshoz képest, így (2.6.27)
egyenletből a

p  gw

(2.6.36)

tag marad. Ezt átrendezve a felszíni depresszióra (2.6.34) alapján,

2 Am 2
w
cos mx .
g

(2.6.37)

Másrészről a felszín időbeli változása nem más, mint a vertikális áramlási sebesség az y=w
helyett y=0 mélységben (w<<λ), ami (2.6.26) egyenlet felhasználásával

w
t


yw

w
t

 u y ( x, y  0)   Am cos mx .

(2.6.38)

y 0

Kifejezve (2.6.38) egyenletet (2.6.37) segítségével,

wg
w

.
t
2m

(2.6.39)

Az egyenlet rendezzük át, majd integráljuk a kezdeti wm(t=0) depressziótól w(t)-ig! Azaz
t
g
dw
w w  0 2m dt .
m
w
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Az integrál elvégzésével azt kapjuk, hogy

ln www

m

 ln

g
w

t.
wm
2m

(2.6.41)

Melyből a felszíni depresszió időtől és a horizontális koordinátától való függése kifejezhető,

w( x, t )  wm ( x, t  0)  e



g
t
4 

.

(2.6.42)

Ez azt jelenti, hogy a kezdeti (félkoszinuszos) depresszió mértéke időben exponenciálisan
lecseng. Elméletileg végtelen idő elteltével áll vissza az egyensúlyi állapot. A felszín
visszaemelkedése annál gyorsabb, minél nagyobb a köpeny sűrűsége és a depresszió
hullámhossza, illetve minél kisebb a köpeny viszkozitása.
A (2.6.42) egyenlet alapján szokás definiálni az ún. relaxációs időt, mely megadja,
hogy mennyi idő elteltével csökken a depresszió mértéke 1/e-ad részére. A felszíni depresszió
a

R 

4
g

(2.6.43)

relaxációs idővel kifejezve,

w( x, t )  wm ( x, t  0)  e t  R .

(2.6.44)

A relaxációs idő megbecsülhető a paleopartvonalak datálásával. A 2.6.5. ábra egy
svédországi sziget partvonalait mutatja. A sziget kiemelkedésével a partvonal relatíve egyre
mélyebbre kerül. A partvonalakból gyűjtött mészvázú csigák, kagylók datálásával a
kiemelkedés üteme számítható. Természetesen a tengerszint változását nem szabad figyelmen
kívül hagyni. A kiemelkedés ütemét, és annak hozzávetőlegesen exponenciális jellegét a

2.6.5. ábra
Östergransholm (Svédország) jelenlegi és paleopartvonalai. A partvonalak
datálásával a sziget emelkedésének üteme számítható.
130

2. Áramlás a földköpenyben

2.6.6. ábra
Az
Angerman-folyó
(Svédország) torkolatának emelkedése
az utóbbi 10000 évben. Az ábra azt
mutatja, hogy a jelen felszínhez
viszonyítva mennyivel volt mélyebben a
korábbi felszín.

2.6.6. ábra érzékelteti. Az illesztett görbe alapján a relaxációs idő Fennoskandia esetén
hozzávetőlegesen 4400 év.
A 2.6.1. táblázat Laurencia és Fennoskandia esetén foglalja össze a jég- és hótakaró
átlagos méretét és időbeli viselkedését. Az adatok ismeretében és (2.6.43) segítségével a
felszínalatti áramlásban elsősorban résztvevő asztenoszféra/felső köpeny viszkozitása
becsülhető,
 g
 R

4

4000év 3300

kg
m
10 2 3000km
3
m
s
 10 21 Pas .
4

(2.6.45)

A becslésben szereplő hullámhossz a jég- és hótakaró átlagos kiterjedésének kétszerese (2.6.3.
ábra). Vagyis a felső köpeny átlagos viszkozitására 1021 Pas adódik, mely kétségtelenül nagy
érték, mindazonáltal véges, azaz a köpeny viszkózus, azaz folyadékszerű reológiát mutat.
Legalábbis a jégkorszak utáni felszínemelkedés időskáláján tekintve.
Elnevezés
Hosszúság
Szélesség
Olvadás kezdete
Olvadás vége
Jelenkori középponti emelkedés sebessége
Relaxációs idő

Laurencia
4000 km
2500 km
18000 év
6500 év
3–10 mm/év
2600 év

Fennoskandia
2250 km
1350 km
18000 év
8500 év
9 mm/év
4400 év

2.6.1. táblázat A laurenciai és fennoskandiai jégtakaró átlagos mérete és időbeli változása.
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2.7.

A köpeny viszkozitása

A földköpenyben zajló áramlást — nevén nevezve — a köpenykonvekciót számos
fizikai paraméter befolyásolja, úgymint a sűrűség, a fajhő, a hőtágulási együttható, a
hővezető-képesség stb. Ezek értéke természetesen függ a nyomástól és a hőmérséklettől
egyaránt, így értékük a felszíntől a KMH-ig néhányszorosára nőhet (pl.: hővezető-képesség),
vagy törtrészére csökkenthet (pl.: hőtágulási együttható) [Tackley 1996]. A köpeny dinamikus
viszkozitása azonban sokkal erőteljesebben változik a nyomás és hőmérséklet változására.
Például a viszkozitás a felszíntől a KMH-ig 1–2 nagyságrenddel nő a nyomás növekedésének
köszönhetően (0–130 GPa). A hőmérsékletváltozásra még érzékenyebben reagál, a
laboratóriumi kísérletek szerint a köpenyre jellemző hőmérsékletviszonyok mellett 5–10
nagyságrendet is változhat. Ha a hideg litoszférát is ideszámítjuk, akkor még többet. Ezen
okból kifolyólag a viszkozitás ismeretének/nem ismeretének kulcsfontosságú szerepe van a
köpenyáramlások szempontjából.
2.7.1. A köpenyviszkozitás meghatározásának módszerei
2.7.1.1.
Jégkorszak utáni felszínemelkedés
A felszín jégkorszak utáni emelkedésének szenteltük a teljes 2.6. fejezetet.
Megemlítjük, hogy szofisztikáltabb megközelítés esetén nem csupán egyetlen jellemző
viszkozitásérték határozható meg, hanem a dinamikus viszkozitás radiális profiljának
invertálására is lehetőség nyílik.
2.7.1.2.

A napok hosszának változása

A 2.7.1.a ábra szemlélteti, hogy jégkorszak idején a Föld tehetetlenségi nyomatéka
kisebb, hiszen a poláris jégsapkák, mint extra tömege a Föld forgási tengelyéhez közel
helyezkednek el. A glaciális végeztével azonban a jég elolvad, s a víz eloszlik a felszín
mentén, így bolygónk tehetetlenségi nyomatéka megnő (2.7.1.b ábra). Az
impulzusmomentum megmaradása miatt, így a Föld forgási szögsebessége csökken, vagyis a
földi napok hossza nő. Ezen jelenség nincs kapcsolatban a köpeny viszkozitásával. Az
elolvadt jég- és hótakaró helyén azonban a felszín emelkedni kezd, a felszín alatti térrészt

2.7.1. ábra
A jégkorszak és az olvadás hatása a Föld tehetetlenségi nyomatékára (Θ) és
forgási szögsebességének nagyságára (Ω). (a) Jégkorszak, poláris hósapkákkal, (b) olvadás a
jégkorszak után, (c) a jégkorszak utáni felszínemelkedés és a köpenyáramlás kapcsolata. Jégés hótakaró: világoskék, víz: kék. A köpenyáramlás irányát nyilak szimbolizálják.
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köpenyanyag tölti ki. Globális méretekben ez azt jelenti, hogy plusz tömeg áramlik a
forgástengely irányába, vagyis a Föld tehetetlenségi nyomatéka csökken, mellyel
párhuzamosan forgási szögsebessége nő, vagyis a napok rövidülnek (2.7.1.c ábra). Ez utóbbi
jelenség lassú, szekuláris jellegű a hóolvadás okozta naphosszak megnyúlásához képest, és a
folyamat időbelisége kapcsolatban van a köpeny viszkozitásának mértékével. (Ha a folyamat
gyorsabban zajlik le, kisebb viszkozitásra lehet következtetni.) A napok hosszának
megfigyelésére — bizonyos geológiai távlatokban
— lehetőség van, például a
növekedésükben napi ciklikusságot mutató mészvázú élőlények vizsgálata által [Schubert et
al. 2004].
Megjegyezzük, hogy egyes tanulmányok a viszkozitás becslésekor nem csupán a Föld
forgási szögsebesség nagyságának, hanem irányának változását is felhasználják a számítás
pontosítása végett.
2.7.1.3.

Lemeztektonika

Amint azt a 2.3. fejezetben említettük, a litoszféralemezeket elsősorban a slab pull,
másodsorban a ridge push jelenség mozgatja. Értéküket számszerűen is megbecsültük.
Megállapítottuk, hogy mindkét erő gyorsítja a lemezeket, és a súrlódáson keresztül fellépő
viszkózus erő az, mely egyensúlyban tartja a rendszert. A viszkózus erő mértéke pedig
egyértelmű kapcsolatban van a köpeny viszkozitásával. Egy egyszerű, kétdimenziós modellen
keresztül bemutatjuk, hogyan működik ez a módszer.
A slab pull és a ridge push által becsült nyomóerők értékére FSP≈5,5∙1013 N/m, illetve
FRP≈5,7∙1012 N/m adódott. Tehát a két jelenség által fellépő hajtóerőt a viszkózus erő fékezi,
mely így Fv≈6,1∙1013 N/m. A 2.7.2. ábra szemlélteti az alkalmazott egyszerű lemezmodellt,
mely szerint az u0 sebességű és L hosszúságú lemez a daszt vastagságú asztenoszférán csúszva
dfk mélységig bukik alá a köpenybe, ahol utóbbi a felső köpeny vastagságát jelöli. A lemezre
ható viszkózus erő a nyírófeszültség (σny) és a lemez–köpeny felületének (Af) szorzatával
közelíthető,

Fv  A f  ny .

(2.7.1)

A becslés során a lebukó lemez frontjára ható nyomóerőt, valamint az óceánnal érintkező
felületet elhanyagoltuk, előbbit a felület rövidsége, utóbbit pedig a víz viszkozitásának
kicsinysége miatt. Feltételezve, hogy a lemez 45º-os szögben szubdukálódik, a felület

A f  L  2 2d fk .

(2.7.2)

Másrészt, a köpenyre leginkább jellemző newtoni viszkózus reológiát alkalmazva, a
deviatórikus feszültségtenzor általános alakja,

2.7.2. ábra
Az óceáni lemez és a köpenyanyag között fellépő súrlódás kétdimenziós
modellje. Az óceáni litoszférát szürke, az asztenoszférát piros, a normál felső köpenyt
narancssárga szín jelöli. A fizikai paraméterek jelölését lásd a szövegben.
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 u
u j
 ij   i 
 x
 j xi


,



(2.7.3)

ahol η a dinamikus viszkozitás, míg ui és xi a sebességvektor, illetve a térkoordináták. A
kétdimenziós modellben a lemez alján fellépő nyírófeszültség,

u
 u
 ny   xz   x  z
x
 z

u
u

 x  0 ,
z
d aszt


(2.7.4)

ahol feltételeztük, hogy a horizontális áramlási sebesség vertikális változása jelentősen
felülmúlja a vertikális sebesség horizontális változását. Végezetül a deriváltat közelítettük a
differenciáljával, nevezetesen, hogy a lemez okozta horizontális áramlási sebesség a csökkent
viszkozitású asztenoszféra aljáig lecseng.
Egybeépítve (2.7.1.), (2.7.2) és (2.7.4) egyenleteket a viszkózus erő,
Fv  ( L  2 2d fk )

u0
.
d aszt

(2.7.5)

Fejezzük ki az egyenletből a keresett viszkozitást, majd helyettesítsünk be néhány átlagos
értéket a lemezsebességre és –hosszra, az asztenoszféra vastagságára,



6,1  1013

Fv
u0
( L  2 2d fk )
d aszt



N
m

cm
5
év 5000km  2 2  660km
200km



!

(2.7.6)



A mértékegységek átváltásával a viszkozitásra

  1,1  10 21 Pas

(2.7.7)

érték adódik, mely gyakorlatilag megegyezik a jégkorszak utáni felszínemelkedésből
számított kanonikus alakkal.
Hangsúlyozni kell, hogy a fent bemutatott példa csupán egy egyszerű közelítése azon
számításoknak, ahogy a lemeztektonika segítségével a köpeny viszkozitásának eloszlására
következtetnek. A számítások során figyelembe veszik a valós lemezek mozgási sebességét,
valamint a szeizmikus tomográfia által nyújtott szeizmikus anomáliákat, melyet
sűrűséganomáliává konvertálnak.
2.7.1.4.

Geoid

A köpeny viszkozitására a geoid alapján is lehet következtetni. A 2.7.3.a ábra
szemlélteti, hogy amennyiben a köpenyben egy nagyobb sűrűségű „test” található, például
egy hideg óceáni lemez, akkor felette pozitív geoidanomáliának kell kialakulnia. Azonban ez
ellentmond a tapasztalatnak, mely szerint a szeizmikusan gyors (hideg, sűrű) anomáliák felett
geoid minimumot, míg a szeizmikusan lassú (meleg, híg) anomáliák felett geoid maximumot
észlelünk. Ez annak következménye, hogy az áramlás hatását nem szabad figyelmen kívül
hagyni. Hiszen a nagy sűrűségű anyag lefelé áramlik, így depressziót idéz elő minden külső és
belső határfelületen, a felszíntől a köpeny–mag határig, mely természetesen befolyásolja a
felszíni geoidot.
Figyelembe véve a rendszer dinamikáját (2.7.3.b ábra), vagyis a süllyedő/emelkedő
anyag okozta depressziót/kiemelkedést a köpeny belső és külső határain valóban azt kapjuk,
hogy a sűrű anyag geoid minimumot, míg a híg anyag geoid maximumot produkál. A
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2.7.3. ábra
A köpenyben lévő nagy
sűrűségű anyag hatása a geoidra. (a)
Statikus eset, (b) dinamikus eset, a sűrű
anyag lefelé áramlik, (c) dinamikus eset
az alsó köpenyben nagyobb viszkozitással
[King 1995].

probléma azonban, hogy az így számított geoid minimumok/maximumok túl nagyok,
jelentősen meghaladják a mért értékeket. A számított geoidértékek amplitúdója csökkenthető,
ha feltételezzük, hogy az alsó köpeny viszkozitása nagyobb a felsőénél, ezért ott az áramlás
lelassul, mely így kisebb elhajlását idézi elő a határoknak, s így kevésbé befolyásolja a
geoidot (2.7.3.c ábra). A számított és a mért geoid jól korrelál egymással, ha feltételezzük,
hogy az alsó köpeny viszkozitása mintegy 30-szorosa a felső köpeny viszkozitásának (2.7.4.
ábra). Az alsó köpeny nagyobb viszkozitása részben magyarázható azzal, hogy a nyomással
nő az anyagok viszkozitása, másrészt a hirtelen bekövetkező változásból a két ásványtani
fázis (γ-spinell→perovszkit+magneziovüsztit) eltérő viszkozitása valószínűsíthető.
2.7.2. Radiális hőmérsékleteloszlás a köpenyben
Előre vetítve, a hőtranszport egyenlet egyik alakja,

c p

T
 div ( K gradT )  c p (u grad)T ,
t

(2.7.8)

2.7.4. ábra
(a) A nemhidrosztatikus geoid, valamint a szeizmikus
tomográfia és a dinamikus topográfia által számított dinamikus
geoid, feltételezve az alsó köpeny
30-szor nagyobb viszkozitását a
felső köpenyéhez képest. A szürke
a negatív, a fehér a pozitív értéket
jelöli [Hager és Richards 1989].
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ahol ρ, cp és K a folyadék sűrűsége, fajhője és hővezető-képessége, míg T és u a
hőmérsékletet és az áramlási sebességet jelöli. Ennek megfelelően a folyadékelem
hőmennyiségének megváltozását (bal oldal) a jobb oldalon lévő tagok okozzák, melyek
rendre a kondukció (hővezetés), illetve az advekció (hőszállítás). Ezen egyenlet még nem
tartalmazza a radioaktív bomlás során fellépő hőtermelést.
Koncentrálva a hőmérséklet radiális változására a (2.7.8) egyenlet egydimenziós
változata miután leosztottunk a ρcp taggal,

T
 2T
T
 2 w
,
t
z
z

(2.7.9)

ahol w és z a vertikális sebesség és a mélység, valamint κ a köpeny hődiffuzivitása,



K
.
c p

(2.7.10)

Továbbá, (2.7.9) egyenletnél feltételeztük a hővezető-képesség állandó voltát.
A (2.7.10) egyenletet érdemes dimenziótlanítani azon célból, hogy felmérjük az
advekció és a kondukció egymáshoz való viszonyát. A hőmérsékletet, a mélységet, az időt,
illetve a vertikális sebességet a következőképpen dimenziótlanítjuk,

T  T  T ' , z  d  z ' , t 

d2
t ' , w  u 0 w' .


(2.7.11)

A (2.7.11) egyenletben az egyes mennyiségeket felbontottuk egy, a mennyiség nagyságát,
dimenzióját jellemző érték és a mennyiség változását jellemző dimenziótlan érték szorzatára.
Utóbbit vesszővel jelöltük. Ha a nagyságot jellemző értéket jól választjuk meg, akkor a
dimenziótlan érték nagysága egység körüli lesz. Az egyes tagok nagyságát jellemző
mennyiségek a ΔT, d, d2/κ és u0, melyek a köpenyen keresztül bekövetkező
hőmérsékletváltozás, a köpeny mélysége, az ún. diffúziós idő és egy jellemző áramlási
sebesség, például a lemeztektonika jól ismert sebessége. Ezek után a (2.7.11) egyenlet minden
tagja felírható egy, a tag nagyságát és egy, a tag változását jellemző mennyiség szorzatára,

T T '
T  2T '
T T '



u
w'
.
0
d
z '
d 2  t '
d 2 z ' 2

(2.7.12)

A (2.7.12) hőtranszport egyenlet alapján az advekció (hőszállítás) és a kondukció (hővezetés)
nagyságának aránya kifejezhető a tag nagyságát, dimenzióját meghatározó mennyiségek
hányadosaként. Ezt a dimenziótlan számot Péclet-számnak nevezik,

T
d  u0 d
Pe 
.
T

 2
d
u0

(2.7.13)

Behelyettesítve a törtben szereplő mennyiségekbe a köpenyre jellemző értékeket a Pécletszám értékére azt kapjuk, hogy
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2.7.5. ábra
(a) A vertikális áramlás illusztrációja a köpenyben, s (b) az ennek
következtében kialakuló hőmérséklet–mélység profil.

Mindez azt jelenti, hogy a köpenyben a hőszállítás több ezerszer hatékonyabb hőtranszport
folyamat, mint a hővezetés. Mindez annak ellenére igaz, hogy a tipikus áramlási sebesség a
köpenyben nem több mint néhány cm/év, vagyis a hővezetés/diffúzió igen lassú folyamat.
A 2.7.5. ábra szemlélteti a jellegzetes áramlási képet a köpenyben, illetve az ennek
következtében kialakuló hőmérsékleteloszlást. Mivel a köpeny zömében a hő vertikálisan
terjed a melegebb KMH felől a hideg felszín felé, ezért itt az advekció dominál. A jelenség —
mint megmutattuk a (2.7.14) egyenletben — hatékonyan szállítja a hőt, ezért itt a
hőmérsékletváltozás mértéke csekély. A határokhoz közeledve, azonban a vertikális
sebességnek le kell csökkennie, ezért a vertikális hőtranszportot a hővezetésnek kell átvennie.
Mivel ez kevésébé hatékony hőtranszportfolyamat, ezért itt a hőmérsékletgradiens erőteljesen
megnövekszik. Ezen tartományt nevezik termikus határrétegnek (THR). Tehát a felszín és a
KMH környezetében egy nagy hőmérsékletgradiensű tartomány, THR fejlődik a köpenyben
zajló erőteljes konvekció miatt, melynek vastagsága 100–200 km. A THR-ek között a
hőmérséklet változása minden bizonnyal jóval kisebb, a mélységgel való
hőmérsékletnövekedés elsősorban nem a hővezetésnek, hanem az adiabatikus munkának a
következménye (2.8.3. fejezet).
2.7.3. Radiális viszkozitásprofil a köpenyben
A fentebb átfogóan ismertetett módszerek segítségével, azaz a jégkorszak utáni
felszínemelkedést, a lemeztektonikát, a szeizmikus tomográfiát, valamint a geoidot
felhasználva lehetséges inverziós módon előállítani a köpeny radiális viszkozitásprofilját.
Azaz meghatározni egy olyan η(z), vagy η(p) függvényt, mely a lehető legjobban kielégíti a
mért adatokat. A 2.7.6. ábra olyan egydimenziós viszkozitáseloszlásokat mutat be, melyek a
fenti módon végzett inverzióval nyertek. Kétségtelen, hogy az egyes invertált
viszkozitásfüggvények eltérnek egymástól, mégis legtöbbjük — legalábbis főbb vonásaiban
— hasonlatos egymáshoz.
Az inverzió során meghatározott eloszlások általában azt mutatják, hogy a
felszínközeli nagy viszkozitás gyorsan csökken a mélységgel, majd egy minimumot elérve
néhány száz kilométeres mélységben emelkedni kezd. A viszkozitás az alsó köpenyben
folytonosan emelkedik, majd a köpeny–mag határhoz közeledve ismételten csökkenni. Ezen
viselkedés a viszkozitás nyomás- és hőmérsékletfüggésével jól magyarázható.
Laboratóriumi megfigyelés alapján a köpenyanyag viszkozitásának változását az ún.
Arrhenius-formulával jól le lehet írni. Az Arrhenius-formula szerint a viszkozitás a nyomástól
(p) és a hőmérséklettől (T) exponenciálisan függ,
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2.7.6. ábra
Invertált logaritmikus viszkozitásprofil a földsugár függvényében. Az
inverzióhoz a jégkorszak utáni felszínemelkedés, a műholdas free-air gravitációs anomália
mérési adatait, a KMH extra ellipticitását, valamint lemeztektonikai eredményeket
használták fel [Mitrovica és Forte 2004].

 E *  pV * 
( p, T )   0 exp 
,
 RT


(2.7.15)

ahol η0 a referenciaviszkozitást jelöli, E* és V* a laboratóriumi körülmények között
meghatározható aktivációs energia és aktivációs térfogat, R az univerzális gázállandó
(R=8,31 J/(kg mol)). Tehát míg a viszkozitás a nyomás növekedésével nő, addig a
hőmérséklet emelkedésével csökken.
A 2.7.7. ábra mutatja a köpenyben megismert nyomás– és hőmérséklet–mélység
profilokat, valamint az ezek alapján kialakuló viszkozitáseloszlást. A PREM-modell szerint a
nyomás hozzávetőlegesen hidrosztatikus a köpenyben, azaz közel lineárisan nő a felszíntől a
KMH-ig. A hőmérséklet változását a 2.7.2. részben vizsgáltuk meg, s megállapítottuk, hogy a
felszín és a KMH közelében, a THR-ekben erőteljesen változik, míg azok között jóval kisebb
mértékben. Az Arrhenius-törvényt (2.7.15) felhasználva a viszkozitásnak erőtelejesen
csökkennie kell a felszíntől lefelé haladva a hőmérséklet jelentős növekedése miatt. A THR
alján így a viszkozitás egy minimumot ér el, ezt a csökkentett viszkozitású tartományt
nevezzük asztenoszférának. Mivel ezalatt a hőmérséklet alig emelkedik, ezért a viszkozitásra
elsősorban a folyamatos nyomásnövekedés hat, ami a viszkozitás emelkedését idézi elő az
asztenoszféra alatt, s az alsó köpeny legnagyobb részében. Érdemi változás következik be az
alsó THR-hez érve, mivel az itt fellépő nagy hőmérsékletgradiens ismételten lecsökkenti a
viszkozitást, egy „második asztenoszférát” indukálva. Radiális értelemben ezen tartomány
megfeleltethető a D”-rétegnek. Tehát a viszkozitás mélységfüggése első rendben
megmagyarázható a nyomás és a hőmérséklet változásával, másodrendben pedig a
fázisátmenetek hatásaként.
A 2.7.6. ábrán bemutatott invertált viszkozitásprofil esetében nem ejtettünk szót a
felső és alsó köpenyt elválasztó 660 km mélységű fázishatárnál megjelenő
viszkozitásminimumról. Felidézve az olivin γ-spinell → perovszkit + magneziovüsztit
ásványtani fázisátalakulás endoterm jellegét, a csökkent viszkozitású tartomány megjelenése
könnyen megérthető. A 2.4.16. ábra már előre vetítette, hogy a 660 km mélységű endoterm
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2.7.7. ábra
A nyomás (szaggatott) és a
hőmérséklet
(folytonos)
mélységbeli
változása a köpenyben, s az ennek
hatására kialakuló viszkozitás–mélység
profil (pontozott). THR: termikus
határréteg.

fázisátmenet gátolja a meleg feláramlásokat (s a hideg leáramlásokat is), így visszafogja a
tömeg- és hőtranszportot. Ennek következtében egy nagy hőmérsékletgradienssel bíró belső
THR fejlődik a felső – alsó köpeny határán, mely lecsökkenti a köpeny viszkozitását (2.4.16.b
ábra).
2.7.4. Földköpeny, mint viszkoelasztikus közeg
A szeizmológia eredményeire alapozva — nevezetesen, hogy a köpenyben mind
longitudinális, P, mind transzverzális S hullámok terjednek — kijelenthetjük, hogy a köpeny
szilárd. Ugyanakkor, ha a köpenyanyag viszkozitással jellemezhető, ráadásul abban termikus
konvekció zajlik, akkor folyadéknak kell lennie. Hogyan békíthetjük ki, ezen két ellentmondó
állítást?
A köpeny rövid idejű behatásokra rugalmasan, elasztikusan reagál. Ilyen rövid
karakterisztikus feszültségeket okoznak például a szeizmikus hullámok (~10–60 s
periódusidő), a Föld sajátrezgései (perc–óra), árapályjelenségek (12–24 óra), a Föld
keringésével kapcsolatos feszültségek (éves). Hosszú karakteresztikus idejű feszültségekre
azonban a köpeny viszkózus deformációval reagál, mint például a jégkorszak utáni
felszínemelkedésre, vagy a köpenykonvekcióra. Az ilyen testet viszkoelasztikusnak nevezzük,
és deformációja leírható az ún. Maxwell-féle viszkoelasztikus modellel.
A Maxwell-féle viszkoelasztikus modell tulajdonképpen egy sorba kötött rugó, mely a
gyors feszültségek hatására rugalmas deformációt okoz, illetve egy olajcsillapító, mely a lassú
feszültségek okozta folyadékszerű deformációjáért felelős (2.7.8. ábra). Így az eredő
deformáció az elasztikus és a viszkózus deformáció összege,

   e   v 

1 d 1

,
2 dt 2

(2.7.16)

ahol  ,  e és  v az eredő, az elasztikus és a viszkózus sebesség-deformáció, σ a feszültség, μ

2.7.8. ábra
A Maxwell-féle viszkoelasztikus modell, mely a köpeny kettős, elasztikus és
viszkózus viselkedését egyaránt magyarázza.
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és η a köpeny (rugó) nyírási modulusa, illetve a köpeny (olaj) dinamikus viszkozitása.
Ha az elasztikus és a viszkózus deformáció nagyságát össze szeretnénk hasonlítani,
akkor osszuk el a (2.7.16) jobb oldalán lévő két tagot egymással,

1 d
1 
" elasztikus deformáció " 2 dt
2     M




,
1
1
" viszkózus deformáció "




2
2

(2.7.17)

ahol τ a feszültség karakterisztikus ideje, és

M 




(2.7.18)

hányadost szokás Maxwell-féle karakterisztikus időnek nevezni, mely a közegre jellemző
érték. Amennyiben
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 1,


(2.7.19)

vagyis a feszültség karakterisztikus ideje rövidebb, mint a közegre jellemző Maxwell-féle idő,
akkor az elasztikus deformáció dominál a közegben ((2.7.17)). Ha viszont

  M



M
 1,


(2.7.20)

azaz a feszültség karakterisztikus ideje felülmúlja a Maxwell-féle időt, akkor a viszkózus
deformáció a döntő. A PREM-modell alapján, valamint felhasználva korábbi eredményeinket
a köpeny viszkozitására nézvést, a köpenyre jellemző Maxwell-féle idő,

M

 10 21 Pas
 
 160év .
 2 1011 Pa

(2.7.21)

Vagyis minden olyan behatás, melynek ideje rövidebb ennél, a köpenyben döntő mértékben
elasztikus deformációt idéz elé. A köpenykonvekció karakterisztikus ideje — gondolhatunk
arra, hogy az óceáni lemez a hátságtól a mélytengeri árokig 100–200 millió év alatt ér el —

2.7.9. ábra
viszonya.

A köpenyt érő feszültségek karakterisztikus idejének és a Maxwell-féle idő

140

2. Áramlás a földköpenyben

több százmillió év. Ilyen lassú idejű behatásokra tehát a köpeny egyértelműen viszkózus
deformációval reagál. Összegzésképpen kijelenthetjük tehát, hogy habár a szeizmikus
hullámok időskáláján a köpeny valóban szilárd halmazállapotú, azonban a termikus
konvekció szempontjából folyadéknak tekinthető. A köpenyt érő feszültségek jellemző
időskáláját és a Maxwell-féle időt a 2.7.9. ábra szemlélteti.
2.7.5. A creep folyás, mint viszkózus deformáció
Megállapítottuk, hogy a köpeny folyadékszerűen/viszkózusan reagál minden olyan
feszültségre, melynek karakterisztikus ideje meghaladja a köpenyre jellemző Maxwell-féle
időt. A köpenykonvekció szempontjából ezen feltétel bőségesen teljesül. Már csupán az a
kérdés maradt megválaszolásra, hogy vajon hogyan folyik a köpeny?
Gordon [1965] megállapította, hogy a termikusan aktivált szilárd anyag (azaz olyan
anyag, melynek hőmérséklete megközelíti, de nem éri el az olvadáspontot, mint amilyen a
köpeny is) geológiai időskálán már kis feszültségek hatására is folyadékszerű viselkedést
mutat. Ez a deformáció, az ún. creep folyás (creep flow/deformation), mely a kristályhibákon
keresztül történik. Minden kristály, melynek hőmérséklete meghaladja a 0 K értéket tartalmaz
kristályhibát, melyek lehetnek ponthibák (point defects), vonalhibák (line defects), vagy
síkhibák (plane defects). Ezek közül első sorban az első két kristályhiba felelős a köpeny
folyadékszerű deformációjáért, ezért ezeket vizsgáljuk meg kissé részletesebben.
2.7.5.1.

Diffúziós folyás

A diffúziós folyás (diffusion creep) a ponthibák terjedésén keresztül befolyásolja a
kristály méretét, s okozza ezáltal annak deformációját. Kétfajta ponthiba létezik: (1) extra
atom, illetve (2) a vakancia, vagyis atomhiány. A 2.7.10. ábra illusztrálja, hogy az extra atom,
valamint az atomhiány terjedésével hogyan deformálódik a kristály. Az extra atomok a
főfeszültség irányától elfelé mozognak, és elhelyezkednek a minimális feszültség irányaiban,
így a kristály a főfeszültséggel ellentétes irányban megnyúlik. A vakanciák, azonban a
főfeszültség irányába mozognak, s azon az oldalon helyezkednek el, ahol a feszültség

2.7.10. ábra Ponthibák és diffúziós
folyás. (a) Extra atom és (c) atomhiány
(vakancia) a kristályrácsban. A
feszültség hatására kialakuló (b) extra
atom és (d) vakanciafluxust nyíl
mutatja. Az eredeti kristályt folytonos
a deformáltat szaggatott vonal jelöli.
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2.7.11. ábra A kristályhibát jelölő Burgers-vektor és a vonalhiba viszonya (a) éldiszlokáció
és (b) csavardiszlokáció esetében. Bal oldalon a kristályhibát nem tartalmazó ásvány látható.

maximális, vagyis ebben az irányban — az atomhiányok miatt — a kristály rövidül. Tehát az
extra atom fluxus és a vakancia fluxus iránya ellentétes, de végezetül mindkettő azt okozza,
hogy a kristály a minimális feszültségek irányába megnyúlik, a maximális feszültség irányába
pedig rövidül.
2.7.5.2.

Diszlokációs folyás

A diszlokációs folyás (dislocation creep) a vonalhibák terjedésén keresztül deformálja
a kristályt, s végsősoron a köpenyt. Kétfajta vonalhibát különböztetünk meg, (1) az
éldiszlokációt (edge dislocation) és a csavardiszlokációt (screw dislocation). A kettő között a
különbség, hogy míg az éldiszlokáció esetén a kristályhibát jelölő Burgers-vektor merőleges a
vonalhibára, addig csavardiszlokáció esetén párhuzamos azzal (2.7.11. ábra). Az él- és
csavardiszlokáció terjedését a kristályban a 2.7.12. és a 2.7.13. ábra szemlélteti.
2.7.5.3.

Diffúziós és diszlokációs folyás a köpenyben

A köpeny deformációját a diffúziós és a diszlokációs folyás együttesen idézi elő.
Ennek allapján célszerű egy olyan reológiai kapcsolatot kreálni a feszültség- és a
sebességdeformációs tenzor között, mely mindkét folyamatot magában foglalja. Christensen
[1989] a földköpenyre alkalmazván egy általános kapcsolatot állított fel a feszültség és a
deformáció között, mely szerint

A
 ij   2
 





n 1

 E *  pV * 
b
  exp 
  ij ,
RT
d 


m

(2.7.22)

ahol a korábban nem definiált mennyiségek b és d, a Burgers-vektor (vagyis a kristályhiba)
nagysága és a szemcseméret, A, n és m reológiai állandók, míg σ2 a deviatórikus
feszültségtenzor második invariánsát, más szóval nagyságát jelöli, és

2 

1
 ij  ij .
2
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2.7.12. ábra

Az éldiszlokáció terjedése kristályban horizontális nyírófeszültség hatására.

Jól látható, hogy az általános kapcsolat szerint a deformációsebesség annál nagyobb, minél
nagyobb a kristályt érő feszültség (σ2), minél nagyobb a kristályhiba (b), illetve minél kisebb
az anyag nyírási modulusa (μ), szemcsemérete (d). Az összefüggés azt is magában hordozza,
hogy az anyag nagyobb nyomáson nehezebben, míg magasabb hőmérsékleten könnyebben
deformálódik. Ehelyütt érdemes néhány szót ejteni az aktivációs energia és térfogat
jelentéséről is. Az E* aktivációs energia az az energia, mely egy vakancia kialakulásához
szükséges plusz az az energiaküszöb, mely a szomszédos atomnak a vakanciába történő
migrálását megakadályozza. Az exponenciális számlálójában lévő pV* tag azt szemlélteti,
hogy a nyomás növekedésével a vakanciák száma csökken, valamint az energiaküszöb nő. Így
érthető, hogy mind E*, mind pV* növekedtével a kristály deformációra való hajlandósága
csökken.
A diffúziós folyás okozta deformáció laboratóriumi megfigyelések alapján jól leírható
az n=1 és m=2,5 állandók felhasználásával. Ekkor a (2.7.22) egyenlet az

A b 
 ij   
 d 

2.7.13. ábra

2,5

 E *  pV * 
exp 
 ij ,
RT



A csavardiszlokáció terjedése kristályban.
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2.7. A köpeny viszkozitása

alakot ölti. Felhasználva, hogy a viszkózus reológiát a feszültség és a deformációsebesség
közötti lineáris kapcsolat írja le, azaz

 ij  2 ij ,

(2.7.25)

a diffúziós folyásra jellemző dinamikus viszkozitás kifejezhető,

 diff

 d 

 
2A  b 

2,5

 E *  pV * 
exp 
.
 RT


(2.7.26)

Tehát diffúziós creep esetén a viszkozitás független a feszültség nagyságától, de függ például
a szemcsemérettől és a kristályhiba nagyságától.
A diszlokációs folyás okozta deformáció az n=3,5 és m=0 értékekkel közelíthető, mely
szerint a deformációsebesség és a feszültség közötti kapcsolat,

 ij 

A  2

  





2,5

 E *  pV * 
exp 
  ij .
RT



(2.7.27)

A viszkózus reológia felhasználásával ((2.7.25) egyenlet) a diszlokációs folyásra jellemző
viszkozitás is kifejezhető,

 disl

  


2 A   2





2,5

 E *  pV * 
exp 
.
 RT


(2.7.28)

Tehát diszlokációs folyásnál a deformáció függ a feszültség mértékétől, azonban függetlenné
válik a kristályhiba nagyságától és a szemcsemérettől. Megjegyezzük, hogy numerikus
modellezés szempontjából az utóbbi, diszlokációs folyást leíró összefüggés használata
bonyolultabb, hiszen míg b és d értékét általában állandónak tekintik, addig a feszültség

2.7.14. ábra A homológ hőmérséklet és a deviatórikus feszültség függvényében kialakuló
diszlokációs és diffúziós creep deformációs mechanizmusok. A köpenyre jellemző
hőmérséklet- és feszültségtartományt szürke téglalap jelöli [Tsenn és Carter 1987].
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időben és térben is változik. Vagyis a diszlokációs deformáció esetében a viszkozitás nem
csupán a nyomás és a hőmérséklet, hanem a feszültség függvénye is.
Végezetül kitérünk arra, hogy a köpeny mely részében dominál a diffúziós folyás, s
mely tartományaiban jelentős a diszlokációs deformációs mechanizmus. A 2.7.14. ábra a
hőmérséklet, pontosabban a homológ hőmérséklet és a feszültség függvényében mutatja, hogy
milyen deformációs mechanizmusok dominánsak. A köpenyre jellemző feszültségtartományt
a szürke terület jelöli. A homológ hőmérséklet az anyag hőmérsékletének az olvadási
hőmérsékletével leosztott értéke, azaz 1 értéknél az anyag megolvad. Általában kijelenthető,
hogy a mélység növekedésével a deviatórikus feszültség csökken, így az alsó köpeny döntő
részében a diffúziós folyás válik dominánssá. Az ábrán feltüntetett Herring–Nabarro-creep és
Coble-creep egyaránt diffúziós folyás, míg előbbinél a ponthibák inkább a kristály belsejében
terjednek, addig az utóbbi esetében (alacsonyabb hőmérséklet, nagyobb feszültség) inkább a
kristály felületén. A diszlokációs folyás a köpenynek azon tartományaiban jelentős, ahol a
feszültség nagy, tipikusan a csökkent viszkozitású zónákban, úgymint az asztenoszférában ,
vagy a KMH feletti „második asztenoszférában”. Ezen tartományokban az élhibák által
előidézett diszlokációs folyás szeizmikus anizotrópiát idéz elő, mely szeizmológiailag
detektálható. Összességében elmondható, hogy a köpeny nagyobbik részében a diffúziós
folyás jól leírja a feszültség és a deformációsebesség közötti kapcsolatot, de vannak olyan
tartományok a felső köpenyben, illetve a köpeny legmélyebb zónáiban, ahol a diszlokációs
folyás szerepe nem hanyagolható el.
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2.8.

Termikus köpenykonvekció alapegyenletei

A termikus konvekció, mint fizikai jelenség könnyen megérthető folyamat. Ha egy
folyadékkal telt edényt melegítünk, akkor a folyadék mélyebb tartománya felmelegszik, a
hőtágulás miatt sűrűsége lecsökken, így benne felhajtóerő indukálódik, s a folyadékelem
felemelkedik (2.8.1.a ábra). A folyadékelem egészen a felszínig képes emelkedni, ahol
valamilyen irányban horizontálisan elmozdul. A hideg felszín mentén történő mozgás során
lehűl, sűrűsége megnő, benne negatív felhajtóerő ébred, melynek következtében alásüllyed
egészen a folyadék aljáig. A meleg alj mentén mozogva hőmérséklete ismét megnő, a
folyadék kitágul, s a körfolyamat kezdődik elölről. Ezt a folyamatot termikus konvekciónak
nevezzük, mivel az áramlást az inhomogén hőmérsékleteloszlás tartja fenn. A termikus
konvekciónak egy, a köpenyre vetített korai elképzelését illusztrálja a 2.8.1.b ábra, mely mai
ismereteink alapján helytelen, hiszen a köpeny fő feláramlási tartományait nem az óceáni
hátságok alatt kell keresni. Korábban áttekintettük, hogy a hátságok alatt kétségtelenül létező
feláramlás sekély és passzív, csupán a távolodó óceáni lemezek alkotta űrt tölti ki a csökkent
viszkozitású asztenoszféra feláramlása.
Habár a termikus konvekció jelenségének kvalitatív megértése valóban nem túl
bonyolult, ugyanakkor annak kvantitatív, egzakt fizikai leírása meglehetősen komplex. A
termikus konvekció jelenségét három megmaradási egyenletből álló parciális
differenciálegyenlet-rendszer írja le, így
 a kontinuitási egyenlet, mely a tömegmegmaradást biztosítja,
 a Navier–Stokes-egyenlet, mely az impulzus megmaradásáért felelős, valamint
 a hőtranszport egyenlet, mely az energiamegmaradás egyik formája.
Így az egyenletrendszer három dimenzióban gyakorlatilag öt egyenletet tartalmaz, hiszen míg
a tömeg és az energia skalármennyiség, addig az impulzus egy háromkomponensű vektor. A
következőkben sorra vesszük a megmaradási egyenleteket, s diszkutáljuk tagjaikat.
2.8.1. Kontinuitási egyenlet — tömegmegmaradás
Egy tetszőleges V térfogatú tartományon belül a tömeg kétféleképpen változhat meg
[Schubert et al 2004],
 egyrészt a tartomány felületén keresztül fellépő tömegtranszport által,
 másrészt a tartományon belül lévő tömegforrás, vagy –nyelő által (2.8.2. ábra).
Matematikailag ezt kifejezi, hogy a sűrűség V térfogatra vett integráljának (tömeg) időbeli
változásáért két tag felelős, az F felületen keresztül fellépő ρu tömegfluxus, illetve a V
térfogaton belüli q tömegforrás-sűrűség,

2.8.1. ábra
A termikus konvekció, mint fizikai jelenség megnyilvánulása (a) egy
folyadékkal telt edényben, illetve (b) annak egy korai, túlhaladott elképzelése a
földköpenyben.
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2.8.2. ábra
Egy tetszőleges V térfogaton
belül bekövetkező tömegváltozás okai: a
felületen
keresztül
fellépő
ρu
tömegtranszport,
illetve
a
q
tömegforrás/nyelő.


dV    u dF   qdV ,
t V
F
V

(2.8.1)

ahol ρ a folyadék sűrűsége, és u az áramlási sebesség. A tömegfluxus tag előtti negatív előjel
azt reprezentálja, hogy a felület normálisának irányába, azaz a kifelé mutató tömegfluxus
pozitív, ami csökkenti a térfogaton belüli tömeget.
A Gauss–Osztrogradszkij-tétel segítségével minden vektortér felületi integrálja
átalakítható térfogati integrállá a vektortér divergenciáját véve. Így a kontinuitási egyenlet
integrális alakja,


dV    div u dV   qdV .
t V
V
V

(2.8.2)

Feltételezhetjük, hogy az egyenletnek minden tetszőleges V térfogat esetén teljesülnie kell,
így az integrandusoknak is egyenlőknek kell lenniük,


 div u  q .
t

(2.8.3)

A (2.8.3) egyenlet bal oldalán felhasználtuk, hogy a térfogat szerinti integrálás és a parciális
időderiválás felcserélhető. A tömegmegmaradás differenciális alakjának dimenziója kg/(m3s),
vagyis megadja az egységnyi térfogaton belül egységnyi idő alatt bekövetkező
tömegváltozást.
Mivel a köpenyben nem léteznek sem tömegforrűsok, sem –nyelők (plasztikusan úgy
is meg lehetne fogalmazni, hogy a földköpenyben nincs fekete lyuk), ezért nyugodtan
élhetünk a q=0 feltételezéssel. Ennek megfelelően a köpenyre érvényes a


 div u  0
t

(2.8.4)

tömegmegmaradási egyenlet. A későbbiek folyamán a vektoros egyenletek helyett az indexes
jelölést is használni kívánjuk, ezért a (2.8.4) egyenlet indexes jelöléssel,

 u i

0,
t x i

(2.8.5)

ahol az Einstein-féle konvenciót alkalmazzuk, azaz a páros indexekre összegzést végzünk.
Mivel a (2.8.5) egyenlet második tagjában egy szorzat deriváltja szerepel, ezért az
felbontható,
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u


 ui
 i  0.
t
x i
x i

(2.8.6)

Abban az esetben, ha feltételezzük a köpeny inkompresszibilitását, vagyis a sűrűséget
állandónak tekintjük, úgy deriváltjai értelemszerűen nullák, azaz a tömegtranszport egyenlet
tovább egyszerűsíthető,
div u  0 ,

(2.8.7)

u i
 0.
x i

(2.8.8)

vagy indexes jelöléssel,

A (2.8.7), illetve a (2.8.8) egyenlet tehát az összenyomhatatlan, forrásmentes közegekre
érvényes tömegmegmaradási egyenlet. Megjegyezzük, hogy a köpenyt nem lehet feltétlenül
összenyomhatatlannak tekinteni, a közelítés okozta pontatlanságra a 2.9.4. fejezetben
részletesebben kitérünk.
2.8.2. Navier–Stokes-egyenlet — impulzusmegmaradás
A Navier–Stokes-egyenletnél kövessük azon eljárást, hogy felírjuk az általános
egyenletet, majd utólag értelmezzük az egyes tagok szerepét. Az egyenlet vektoros alakban,

du
 2 Ω  u  g  grad p  div σ ,
dt

(2.8.9)

du i
p  ij
 2 ijk  j u k  gei 

.
dt
xi x j

(2.8.10)


és indexes alakban,



A (2.8.9) és (2.8.10) egyenletekben Ω, g, p, σ a forgási szögsebesség vektor, a gravitációs
gyorsulás, az izotróp nyomás, valamint a deviatórikus feszültség tenzor, míg εijk a LeviCivita-szimbólum (permutációs tenzor) és ei a lefelé mutató egységvektor. Az egyenlet
dimenziója
2

kg m s
" impulzus "
kg m s
" erő "



,
3
3
" térfogat "" idő "
" térfogat "
m s
m

(2.8.11)

vagyis az egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt bekövetkező impulzusváltozást jelenti.
Azonban, kissé átrendezve az egyenletet, az egységnyi térfogatra ható erő is érthető rajta.
Ezért szokás a Navier–Stokes-egyenletet egy folyadékelemre felírt Newton II. törvényének
nevezni. Ebből az aspektusból megközelítve a folyadékelemre ható inerciaerőt (bal oldal) a
jobboldalon lévő erők okozzák, melyek sorrendben a Föld forgásából fakadó Coriolis-erő, a
Föld tömegvonzásából eredő tömegerő, a nyomásgradiens, valamint a viszkózus erő. Az
utolsó két tagot kissé részletesebben is áttekintjük.
Egy folyadékban lévő testre, vagy folyadékelemre erő hat, így az a nagyobb nyomás
felől a kisebb felé áramlik. A 2.8.3. ábra egy infinitezimálisan kicsiny kétdimenziós
folyadékelemre ható x irányú erőket szemlélteti, mely leosztva a folyadékelem térfogatával
(lásd (2.8.11)),
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2.8.3. ábra
Egy infinitezimálisan kicsiny,
dx∙dy területű, téglalap alakú, kétdimenziós
folyadékelemre ható x irányú nyomóerő.

F px  lim

dx0

2.8.4. ábra
Egy infinitezimálisan kicsiny,
dx∙dy területű, téglalap alakú, kétdimenziós
folyadékelemben ébredő x irányú viszkózus
erő.

p( x)dy  p( x  dx)dy
p
 .
dxdy
x

(2.8.12)

Ez természetesen a folyadékelem másik oldalára is elvégezhető, így végül a -∂p/∂xi erő
adódik. A negatív előjel azt jelenti, hogy míg a gradiens a legnagyobb növekedés irányába
mutat, addig a folyadékelem éppen ezzel ellentétesen, a kisebb nyomás felé áramlik.
A folyadékelemre ható viszkózus erő valós folyadékokban (viszkozitása nagyobb
zérusnál) jelenik meg akkor, ha létezik benne sebességgradiens. A 2.8.4. ábra egy
infinitezimálisan kicsiny kétdimenziós folyadékelemre ható x irányú viszkózus erőket
szemlélteti. A folyadékelem belsejében fellépnek normál irányú erők s nyíróerők egyaránt,
melyeket csoportosítva és leosztva a folyadékelem térfogatával,

 ( y  dy )dx   xy ( y )dx
 xx ( x  dx)dy   xx ( x)dy
 lim xy

dx0
dy0
dxdy
dxdy
.
 xx  xy


x
y

Fvx  lim

(2.8.13)

Mindez elvégezhető az y irányú erőkre is, melyek után a viszkózus erőre a Navier–Stokesegyenletben (NS) szereplő ∂σij/∂xj tag adódik. Megjegyezzük, hogy a feszültségtenzor
szimmetrikus, hiszen ha nem lenne az, akkor a folyadékelemre ható nyíróerők nem
egyenlítenék ki egymást, vagyis a folyadékelem gyorsulva forogna.
Mindezek után érdemes megvizsgálni a viszkózus erő tagban a feszültség, a
deformáció, valamint az áramlási sebesség közötti kapcsolatot. Folyadékokban a
sebességdeformációs tenzor és az áramlási sebesség közötti kapcsolat legáltalánosabb alakja,

1  u u j
 ij   i 
2  x j x i


,



(2.8.14)

mely nem tartalmaz sem rotációt, sem transzlációt (hiszen ezek nem járnak deformációval).
A feszültség- és a sebességdeformációs tenzor közötti kapcsolatot a 2.7. fejezetben
már részletesen tanulmányoztuk. Ez maga a reológia. Amennyiben a deformációsebesség
lineárisan arányos az őt kiváltó feszültséggel,

 ij ~  ij ,
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úgy newtoni viszkózus reológiáról beszélünk. Ilyen például a diffúziós folyás. Ha a
deformációsebesség és a feszültség között már nem lineáris a kapcsolat, hanem
hatványtörvényszerű,
n 1
 ij ~  2  ij ,

(2.8.16)

ahol n>1, akkor nem-newtoni viszkózus reológiáról van szó, mint például a diszlokációs
folyás. Az elasztikus deformáció esetén maga a deformáció arányos a feszültséggel,

 ij ~  ij .

(2.8.17)

A köpeny esetében mindhárom deformációtípus megtalálható, utóbbi leginkább a lebukó
óceáni lemezek belsejében, melyek természetesen a köpenykonvekció részét képezik. Jelen
esetben tekintsük a legegyszerűbb reológiát, a newtoni viszkózus folyadék esetét!
Ekkor, izotróp folyadékban a feszültség- és a sebességdeformációs tenzor közötti
általános kapcsolat,

 ij  2 ij   ij  ii ,

(2.8.18)

ahol η és λ a dinamikus viszkozitást, és az ún. második viszkozitást jelöli, míg δij a
Kronecker-delta. Fejezzük ki az átlagos normál irányú fezsültséget, mely számítható, ha a
feszültségtenzor főátlójában lévő elemek összegét hárommal osztjuk,

 ii 2
2 

  ii   ii       ii .
3 3
3 


(2.8.19)

Ahol a zárójelben lévő viszkozitások a normál irányú feszültségből adódnak, azaz a folyadék
összenyomhatóságával arányosak. Ezt a tagot szokás bulk viszkozitásnak (bulk viscosity),
vagy térfogati viszkozitásnak nevezni,

2 

k B      ,
3 


(2.8.20)

értéke összenyomhatatlan folyadékokra zérus. Felírva a (2.8.18) newtoni viszkózus reológiát a
térfogati viszkozitás segítségével, és így kiejtve a második viszkozitást,

2 

 ij  2 ij   k B    ij  ii .
3 


(2.8.21)

Ha a köpenyanyagot inkompresszibilisnek tekintjük, akkor a térfogati viszkozitás értéke zérus
(kB=0), tehát a deviatórikus feszültségtenzor,

2
 ij  2 ij   ij  ii .
3

(2.8.22)

Behelyettesítve a sebességdeformációs tenzorba (2.8.14) egyenletet,

 u
u j
 ij   i 
 x
 j xi

 2
   ij u i .
 3
xi


(2.8.23)

A NS-ban a feszültségtenzor divergenciája szerepel, mely
 ij
x j




x j

  u i u j


  x j x i
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(2.8.24)
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Amennyiben a köpenyt izoviszkózusnak (állandó viszkozitásúnak) is tekintjük, akkor a
viszkozitás kiemelhető a deriválás elé, és

  2ui
 2u j



 x 2 x j x i
x j
 j

 ij

2
 2
    u i .
 3 ij x j x i


(2.8.25)

Inkompresszibilis és forrásmenetes köpenyanyagra érvényes a kontinuitási egyenlet
egyszerűsített (2.8.8) alakja, vagyis a sebességtér divergenciamentes. Ez jelentősen
egyszerűsíti a (2.8.25) egyenletet,

 ij
x j



 2ui
x j

2

 u ,

(2.8.26)

melyben az indexes és a vektoros alakot együtt szerepeltetjük.
A viszkózus erő fenti átgondolásával tehát a NS-ból a feszültségtenzor kihagyható, és
egy másik jól ismert alakhoz jutunk,



du
 2 Ω  u  g  grad p  u .
dt

(2.8.27)

Ne felejejtsük el ugyanakkor, hogy a (2.8.27) egyenlet csupán számos közelítés fennállása
esetén érvényes, hiszen korábban feltételeztük, hogy a köpenyanyag (1) newtoni viszkózus
reológiájú, (2) inkompresszibilis és (3) izoviszkózus.
2.8.3. Hőtranszport egyenlet — energiamegmaradás
A termodinamika II. főtétele szerint hő nem áramlik magától hidegebb helyről
melegebbre. A tétel átfogalmazható ekképpen,
dQ  TdS .

(2.8.28)

Azaz a hőmennyiség-változás megegyezik az adott T hőmérsékleten bekövetkező dS
entrópiaváltozással. Ennek felhasználásával a folyadékelem hőmennyiségváltozása,

T

ds
  T 
K
H,

dt xi  xi 

(2.8.29)

ahol s, K, Φ és H az egységnyi tömegre jutó fajlagos entrópiát, a hővezető-képességet, a
viszkózus disszipációt, illetve a térfogati hőtermelést jelöli. Az egyenlet dimenziója a bal
oldali tagból kiindulva,

J
kg kgK
J
W
K


,
s
m3
m3s m3

(2.8.30)

tehát megadja az egységnyi térfogatban, egységnyi idő alatt bekövetkező hőmennyiségváltozást, vagy másképpen az egységnyi térfogatú anyag hőteljesítményét. Ezek alapján a
folyadékelem hőmennyisége (bal) a jobb oldalon lévő hőtranszport-folyamatok miatt
változhat meg, melyek sorrendben a kondukció (hővezetés), a viszkózus disszipáció, illetve a
térfogati hőtermelés.
A kondukció Fourier I törvényéből adódik, mely szerint a hőfluxus
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qi   K

T
,
xi

(2.8.31)

a hővezető-képesség és a termikus gradiens szorzatának negatívszorosa. Ha egy tetszőleges
térfogatba kondukció révén több hő jut be, mint ki, azaz a hőfluxus divergenciája negatív,

q i
0,
x i

(2.8.32)

akkor a térfogat hőmennyisége növekszik. A (2.8.29) hőtranszport egyenlet jobb oldalán lévő
első tag ezt fejezi ki.
A viszkózus disszipáció a folyadék belső súrlódásának következtében felszabaduló hőt
jelenti. Az így keletkező hő arányos a folyadékban ébredő feszültséggel, valamint a
sebességgradienssel, vagyis

   ij

u i
.
x j

(2.8.33)

Itt nem részletezett levezetés után belátható, hogy newtoni viszkózus reológia esetén

 u
  k B  i
 xi

 1  u
u

  2  i  j
 2  x j xi

2

2

 1 u i 


 3 x ij  .
i



(2.8.34)

A (2.8.34) összefüggésnek azért van jelentősége, mivel kB és η viszkozitások pozitívak, így a
viszkózus disszipáció is mindig pozitív mennyiség. Mindez azt a fizikai mondanivalót
hordozza, hogy belső súrlódás következtében mindig hő termelődik, és soha nem nyelődik el.
Legvégül a hőtranszport egyenlet utolsó tagjára térünk ki, mely a térfogati hőtermelést
adja meg. A hő a köpenyben elsősorban radioaktív izotópok (238U, 232Th és 40K) bomlása
során termelődik. Kevésbé jelentős mértékben más hőtermelő, vagy hőelnyelő reakciók is
léteznek, ilyenek például a 2.5. fejezetben áttekintett exoterm, vagy endoterm ásványtani
fázisátalakulások., vagy egyéb kémiai reakciók.
A (2.8.29) hőtranszport egyenlet bal oldalán az entrópia szerepeltetése nem túl
szerencsés, mivel nehezen mérhető és érthető mennyiség. Ezért a Maxwell-relációk és a
termodinamikai összefüggések segítségével érdemes átalakítani. A fajlagos entrópia függ a
hőmérséklettől és a nyomástól, így megváltozása felírható,

ds s

dt T

p

dT s dp c p dT  dp



,
dt p T dt T dt  dt

(2.8.35)

ahol cp és α az azonos nyomáson vett fajhő, illetve a térfogati hőtágulási tényező. Ennek
felhasználásával a hőtranszport egyenlet átírható olyan alakban, mely az entrópia helyett a
hőmérséklet és a nyomás megváltozását tartalmazza,

c p

dp
dT
 T
 div K gradT     H
dt
dt

(2.8.36)

vektoros alakban, és ezzel majdnem megegyezően,

c p

dp
dT
  T 
K
H
 T

dt
dt xi  xi 
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indexes formában. Az átírt alak most már a hőmennyiség, pontosabban a hőmérséklet
megváltozását foglalja magában (bal oldal), melyet a jobb oldali tagok okoznak. Az újonnan
megjelenő tag (jobb oldalon az első) az ún. adiabatikus munka, mely azt reprezentálja, hogy a
nyomás megváltozása a hőmérséklet növekedését, illetve csökkenését eredményezheti.
Vizsgáljuk meg részletesebben eme új tagot!
A diszkusszió alatt — az egyszerűség kedvéért — tekintsünk el a hőtranszport többi
formájától, vagyis tételezzük fel, hogy a hőmérséklet-változás csak az adiabatikus munka
(mechanikus munkavégzés) okán történik a rendszerben. Tehát a folyamat adiadatikus, azaz
hőcsere nélküli,

c p

dT
dt

 T
s

dp
.
dt s

(2.8.38)

Integrálva idő szerint mindkét oldalt, majd átrendezve az egyenletet kapjuk, hogy

dT
dp


s

T
.
c p

(2.8.39)

A hőmérséklet nyomás szerinti változása másképp is kifejezhető,

dT
dp


s

T
z

s

dz T

dp z

s

1
,
g

(2.8.40)

ahol feltételeztük a PREM-modell alapján, hogy a nyomás jó közelítéssel hidrosztatikusan
változik a köpenyben. Egyenlővé téve a (2.8.39) és (2.8.40) egyenleteket a hőmérséklet
mélységgel történő változása, vagyis az adiabatikus hőmérsékletgradiens,

T
z


s

gT
.
cp

(2.8.41)

Mivel a jobb oldalon minden mennyiség pozitív, ezért a mélységgel az adiabatikus munka
miatt növekednie kell a hőmérsékletnek. Az adiabatikus hőmérsékletgradiensnek hatása van
mind a lefelé mozgó óceáni lemezre, mind az emelkedő köpenyoszlopra. A süllyedő lemez
körül a nyomás növekszik, ezért környezete munkát végez rajta. Mivel a folyamat
adiabatikus, ezért az így megnőtt belső energia hőmérsékletnövekedésre fordítódik, vagyis a
lemez süllyedése közben felmelegszik. Ezen hőmérsékletnövekedést azonban nem a
kondukció idézi elő, hanem az adiabatikus munka.
A folyamat ezzel ellentétes irányban is lezajlik. Az meleg köpenyoszlop emelkedése
során a nyomás csökken, így a köpenyoszlop kitágul, ő végez munkát környezetén, mely
csökkenti belső energiáját. Hőcsere nélkül a köpenyoszlop lehűl, hővezetés nélkül is.
A (2.8.41) differenciálegyenlet átrendezés után integrálható a felszíni T0
hőmérséklettől z mélységig, ahol a hőmérséklet T,

g
dT
T T  0 c p dz .
0
T

z

(2.8.42)

Ha a jobb oldalon lévő paramétereket állandónak tekintjük, akkor az integrálás után

ln T TT 0  ln T

T0



g
z,
cp

vagyis az adiabatikus munkavégzés végett exponenciálisan növekszik a hőmérséklet,
153

(2.8.43)

2.8. Termikus köpenykonvekció alapegyenletei

T ( z )  T0 e

g
z
cp

 T0 e

Di

z
d

.

(2.8.44)

ahol bevezettük a köpeny összenyomhatóságával arányos disszipációs számot,

Di 

gd
.
cp

(2.8.45)

A köpenyre jellemző mennyiségeket felhasználva a disszipációs szám értéke,

2  10 5
Di 

1
m
 10 2  2,9  10 6 m
K
s
 0,48 .
J
1200
kgK

(2.8.46)

Ennek alapján érdemes megbecsülni, hogy egy óceáni lemez, mely egészen a KMH-ig
lebukik, mennyit melegszik az adiabatikus munka következtében. Ha a lebukó lemez felszíni
átlaghőmérséklete 900 K, akkor hőmérséklete a KMH-on

T ( z  d )  T0 e Di  900K  e 0, 48  1450K

(2.8.47)

lesz az adiabatikus munka okozta fűtés miatt.
Tanulságos ugyanezt a becslést elvégezni a KMH-ról a felszínig emelkedő
köpenyoszlopra is. Tegyük fel, hogy a köpenyoszlop hőmérséklete 3500 K a köpeny alján,
ekkor a felszínig emelkedve a hőmérséklete

T ( z  d )  T0 e  Di  3500K  e 0, 48  2160K

(2.8.48)

Tehát amíg a lebukó óceáni lemez mintegy 550 K-t melegszik a köpenyen keresztül való
süllyedés során az adiabatikus munkavégzés következtében, addig a felszálló köpenyhőoszlop
több mint 1300 K-t hűl. Mielőtt arra a következtetésre jutnánk, hogy az energiamegmaradás
sérül a köpenyben, elmondjuk, hogy belátható, hogy az így keletkező hőmennyiséghiány
éppen akkora, mint a viszkózus disszipáció során fellépő hőmennyiségtöbblet.
2.8.4. Az állapotegyenlet
A termikus konvekciót leíró (2.8.4), (2.8.9) és (2.8.36) parciális differenciálegyenletrendszer összesen öt darab egyenletből áll, hiszen a Navier–Stokes-egyenlet vektoregyenlet.
Az egyenletrendszer ismeretlenjei a sűrűség, a nyomás, a hőmérséklet, valamint az áramlási
sebesség három komponense. Vagyis a probléma alulhatározott, a hat ismeretlent az öt
egyenlet által nem lehet meghatározni. Ennek következtében még egy egyenletet kell csatolni
az egyenletrendszerhez, mely kapcsolatot teremt az anyag sűrűsége, nyomása és hőmérséklete
között. Az ilyen típusú egyenleteket nevezzük állapotegyenletnek.
A PREM-modell szerint a sűrűség ugyan változik a köpenyben, ámbár változása nem
olyan erőteljes, hogy ne közelíthetnénk a sűrűség, a nyomás és a hőmérséklet közötti
kapcsolatot lineáris függvénnyel. Ekkor a sűrűség

( p, T )   r 

 r
p

p 
T

 r
T

T   r   r  T p   r T ,

(2.8.49)

p

ahol χT az izotermikus kompresszibilitás, ρr a referenciasűrűség referencia nyomáson és
hőmérsékleten, míg δp és δT — a lineáris kapcsolat miatt nem feltétlenül kicsiny — nyomásés hőmérsékleteltérést jelöli a referenciaállapottól. Összevonva a három tagot,
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( p, T )   r (1   T p  T ) ,

(2.8.50)

ami mutatja, hogy a sűrűség a kompresszibilitás, illetve a hőtágulás jelensége miatt térhet el a
referenciasűrűségtől. A nyomás növekedésével a sűrűség nő, míg a hőmérséklet
emelkedésével csökken. Az anyagi egyenlettel kiegészült egyenletrendszer elvileg már
megoldható.
2.8.5. A szubsztanciális időderivált
A termikus konvekciót leíró (2.8.4), (2.8.9) és (2.8.36) egyenletrendszer egyaránt
tartalmaz d/dt alakú szubsztanciális/teljes/totális időderiváltakat, illetve ∂/∂t alakú parciális
időderiváltakat. A kétfajta időderivált természetesen nem ekvivalens egymással, s a továbbiak
miatt ehelyt érdemesnek találjuk az eltérés átismétlését.
Vegyük például a hőmérsékletet, mint tértől és időtől függő változó teljes idő szerinti
megváltozását, mely átalakítható a láncszabály alkalmazásával,

dT ( x i , t ) T

dt
t

xi

dt T

dt x i

t

dx i T
T

 ui
.
dt
t
x i

(2.8.51)

Tehát a hőmérséklet szubsztanciális idő szerinti megváltozása két részből tevődik össze. Az
adott helyen történő parciális idő szerinti megváltozásból, valamint az ún. advekciós tagból,
mely csak áramló közegben (ui≠0) jelenik meg. Mielőtt rátérnénk a két tag közötti különbség
tárgyalására, érdemes megemlíteni, hogy a teljes idő szerinti derivált általánosan is
felbontható a parciális és az advekciós tag összegére, vagyis

d



  ui
  u grad .
dt t
x i t

(2.8.52)

Tegyük fel, hogy egy tömegpont a 2.8.5. ábra szerint a felső tartományban
helyezkedik el, ahol a kezdeti hőmérséklet T0. Mivel az alsó féltérben a hőmérséklet T1>T0,
ezért az idő elteltével kondukció révén a felső tartomány melegedni fog (2.8.5.a ábra). Habár
a tömegpont helyzete nem változik, áramlás nincs, hőmérséklete az adott helyen nő. A
hőmérsékletváltozás tehát a parciális tagnak köszönhető,

dT T
T

, ui
0.
dt
t
xi

(2.8.53)

2.8.5. ábra
Egy tömegpont hőmérsékletváltozása (a) a parciális (adott helyen történő) és
(b) az advekciós (szállításon keresztül történő) tagon keresztül.
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2.8.6. ábra
Egy tölcséren keresztül átáramló folyadék. Az áramlás stacionárius. A
szűkületben az áramlás felgyorsul, ezért állandó dt idő alatt a folyadékelem mind több utat
tesz meg.

Ha az előbbi mesterkélt példánkat úgy módosítjuk, hogy a kondukció megszűntetése mellett
(például egy tökéletesen hőszigetelő határ felhasználásával) a tömegpont az áramlással átjut
az alsó, melegebb tartományba (P→P’), akkor hőmérséklete megnő, habár maga a rendszer
hőmérsékleteloszlása minden pontban változatlan (2.8.5.b ábra),

dT
T
 ui
,
dt
xi

T
0.
t

(2.8.54)

Azaz, ebben az esetben a hőmérsékletváltozást az advekciós tag eredményezi.
Utolsó példánkban tekintsünk egy tölcsérszerű szűkületen átfolyó folyadékot (2.8.6.
ábra), melynek sebessége nő, ahogy a folyadékelem a szűkülethez ér. Vagyis azonos dt idő
alatt mind több utat tesz meg. Legyen az áramlás stacionárius. Ekkor a sebességtér
advekciójáról beszélünk, miközben időben a rendszer változatlan,

du i
u
uj i ,
dt
x j

u i
 0.
t

(2.8.55)

Végezetül visszatérve a (2.8.5) kontinuitási egyenlethez, a második tag felbontható,
majd szubsztanciális időderiválttá összevonható,

u
u
 u i 
 d


  i  ui

  i  0.
t
xi
t
xi
xi dt
xi

(2.8.56)

Így tehát a forrásmentes tömegmegmaradási egyenletet az

1 d u i

0
 dt xi
alakban is fel lehet írni.
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2.9.

Az alapegyenletektől a közelítő egyenletekig

2.9.1. Alapegyenletek
Érdemes összefoglalni a földköpenyben zajló termikus konvekciót leíró
alapegyenleteket, illetve az azokat „testre szabó” legfontosabb kiegészítő egyenleteket. A
fizikai jelenség leírása szempontjából nélkülözhetetlen a tömegmegmaradást biztosító (2.8.5)
kontinuitási egyenlet,

 u i

 0,
t
xi

(2.9.1)

az impulzusmegmaradást leíró (2.8.10) Navier–Stokes-egyenlet,



du i
p  ij
 2 ijk  j u k  gei 

,
dt
xi x j

(2.9.2)

valamint az energia megmaradását fenntartó (2.8.37) hőtranszport egyenlet,

c p

dp
dT
  T 
K
H.
 T

dt
dt xi  xi 

(2.9.3)

Láttuk, hogy a probléma alulhatározott, ezért az alapegyenletekhez szükséges csatolni a
(2.8.50) állapotegyenletet is,

( p, T )   r (1   T p  T ) .

(2.9.4)

A köpenyanyag reológiája a deviatórikus feszültségtenzoron keresztül épül az egyenletekbe.
A legegyszerűbb esetben newtoni viszkózus reológiát (2.8.23) célszerű alkalmazni, hiszen a
diffúziós creep a köpeny legnagyobb részében uralkodó deformációs forma,

 u
u j
 ij   i 
 x
 j xi

 2
   ij u i .
 3
xi


(2.9.5)

A viszkozitás, mint láthattuk, exponenciálisan függ a nyomástól és a hőmérséklettől, melyet a
(2.7.15) Arrhenius-törvény jól kezel,

 E *  pV * 
( p, T )   0 exp 
,
 RT


(2.9.6)

A viszkózus disszipáció számítása a (2.8.33) egyenlet által határozható meg,

   ij

u i
.
x j

(2.9.7)

Ezek alapján a (2.9.1)–(2.9.4) egyenletrendszer hat egyenletet foglal magában, így a
keresett ismeretlenek, a nyomás, a sűrűség, a hőmérséklet, valamint a hőmérséklet elméletileg
meghatározható. Másrészről azonban, a felírt parciális differenciálegyenlet-rendszer oly
mértékben bonyolult, hogy a valóságban sem analitikusan, sem numerikusan nem kezelhető.
Sőt, olyan tagokat is tartalmaz, melyek elhanyagolása jóval egyszerűbbé teszi a megoldást,
ugyanakkor érdemben nem csökkenti a megoldás pontosságát. Ebből kifolyólag az
alapegyenlet-rendszer helyett a gyakorlatban mindig egyszerűsített egyenletekből álló
problémát oldanak meg. Ezen fejezetet annak szenteljük, hogy megmutassuk, hogyan lehet
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eljutni az alapegyenletektől a numerikusan már könnyűszerrel megoldható közelítő
egyenletekig.
2.9.2. Referenciaállapot
Még mielőtt elkezdenénk az alapegyenletek egyszerűsítését, felhívjuk a figyelmet arra,
hogy már azok sem képesek leírni teljességében a köpenyben zajló komplex áramlási
rendszert. Így például, a teljesség igénye nélkül:
 newtoni viszkózus reológiát tartalmaznak, elhanyagolva a diszlokációs folyás, illetve
az elasztikusság és plasztikusság jelenlétét a köpenyben;
 homogén kémiai összetételt feltételeznek, habár láttuk, hogy például az LLSVP-k
összetétele vélhetően eltér a „normál” köpenyanyagtól;
 nem foglalják magukban az ásványtani fázisátalakulások dinamikai (NS-egyenlet) és
hőtani (hőtranszport egyenlet) hatását sem; valamint
 a legtöbb termodinamikai és egyéb paramétert állandónak tekintettük, habár
nyilvánvalóan függnek a nyomástól és a hőmérséklettől egyaránt.
Mindezektől eltekintve írjuk fel a nyomást, a hőmérsékletet és a sűrűséget egy csak
mélységtől függő referenciaállapot, valamint egy perturbációs tag összegeként [Cserepes
2002, Schubert et al. 2004]! Így

p(T , )  p r ( z )  p(T , )
T (, p)  Tr ( z )  T (, p) .
( p, T )  p r ( z )   ( p, T )

(2.9.8)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a perturbációs tagoknak nem kell feltétlenül kicsinynek
lenniük. Ha például a hidrosztatikus (vagy litosztatikus) nyomást tekintjük
referencianyomásnak, akkor a perturbációs tag elhanyagolhatóvá válik, δp<<pr., hiszen a
köpenyben a nyomás közel hidrosztatikus. Ugyanakkor, a hőmérséklet esetében közel sem ez
a helyzet, hiszen az advekciónak köszönhetően a radiális hőmérsékleteloszlás érdemben eltér
a referenciaállapotnak tekinthető adiadatikus hőmérsékletprofiltól. Különösen a THR-ekben,
ahol a hőmérsékletperturbáció jóval felül is múlja a referenciahőmérsékletet, δT>>Tr.
Ha az elmondottak szerint a hidrosztatikus nyomást vesszük referenciaként, akkor

p r ( z)   r gz ,

(2.9.9)

vagyis a NS-ban szereplő nyomásgradiens részben a

p r
  r gei
xi

(2.9.10)

tagból tevődik össze. Más szóval csak a vertikális komponense nem zérus.
A referenciasűrűség és perturbációja könnyen elkülöníthető a (2.9.4) állapotegyenlet
segítségével, hiszen

( p, T )   r (1  T p   r T )   r   r ( T p  T ) ,

(2.9.11)

ahol az utolsó tag a kompresszibilitás és a hőtágulás miatt fellépő sűrűségperturbáció.
Felhasználva a (2.9.11) és (2.9.8) egyenleteket a NS-ban szereplő tömegerőt és
nyomásgradienst együtt vizsgálva,
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gei 

p
p
p
  r gei   r g ( T p  T )ei  r 
,
xi
xi xi

(2.9.12)

melyből (2.9.10) miatt két tag kiesik,

gei 

p
p
  r g ( T p  T )ei 
.
xi
xi

(2.9.13)

Mindezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a hidrosztatikus nyomásgradiens nem okoz
áramlást. Így a tömegerő és a nyomásgradiens erdőjeként fellépő erőhatás a kompresszió és a
termikus felhajtóerő, valamint a dinamikus nyomásgradiens. Vagyis δp, a hidrosztatikus
referencianyomástól való eltérés maga az áramlás következtében megjelenő dinamikus
nyomás.
Most éljünk azon közelítésekkel, hogy
 ρ(p,T)=ρr(z), vagyis a sűrűség egyezzen meg a mélységtől függő referenciasűrűséggel
minden tagban, kivéve az előbb elemzett (2.9.13) egyenletet. Ha ugyanis ott is
elhanyagolnánk a sűrűség hőmérsékletfüggését, akkor nem lenne hőtágulás, nem
alakulna ki termikus konvekció sem. Részletekbe nem menve, ez megtehető
amennyiben teljesülnek az

M 2 Pr  1 és T  1

(2.9.14)

feltételek, ahol M és Pr a Mach-szám, illetve a Prandtl-szám és ΔT egy köpenyre
jellemző karakterisztikus hőmérsékletskála, például a KMH és a felszín közötti
hőmérsékletkülönbség. A Mach-szám a mindenkori közegben jellemző áramlási
sebesség és a hang terjedési sebességének hányadosa. Habár — mint később látni
fogjuk— a Prandtl-szám értéke meglehetősen nagy (~1023), mégis a köpenyre jellemző
alacsony áramlási sebesség miatt M2Pr≈10-10 nagyságrendbe esik. A korábban
felhasznált értékeket alkalmazva a második reláció is teljesül, még ha a relatív
termikus felhajtóerő a néhány százalékot el is éri, αΔT≈10-2.
 p(T,ρ)=pr(z), vagyis a nyomásperturbáció hatásától is tekintsünk el minden tagban,
kivétel természetesen a (2.9.13) egyenletben szereplő tagokat. Ez tulajdonképpen csak
egyetlen tagot érint, a (2.9.3) hőtranszportegyenletben szereplő adiabatikus nyomást,

T

 p
dp ( z )
p 
dp
 T r
 T  r  u i r  .
dt
dt
xi 
 t

(2.9.15)

Mivel a referencianyomás csupán a mélységtől függ, ezért az adiabatikus munka

T

dp
 T r gu i ei  T r gw .
dt

(2.9.16)

ahol w az áramlási sebesség vertikális komponense.
Alkalmazva a fenti két közelítést a (2.9.1)–(2.9.3) egyenletrendszerre az alábbi
egyszerűsített egyenletekhez jutunk. A kontinuitási egyenlet a

 r u i
0
xi

(2.9.17)

alakot ölti, mivel a referenciasűrűség független az időtől. A NS-egyenlet jobb oldalán
megjelent három új tag a (2.9.13) egyenletből származik, a kompresszibilitás és a hőtágulás
miatt fellépő termikus felhajtóerő, valamint a dinamikus nyomásgradiens,
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r

du i
p  ij
 2 r  ijk  j u k   r  T pgei   r Tgei 

.
dt
xi
x j

(2.9.18)

Végezetül a hőtranszport egyenletben az adiabatikus munka alakja változott meg leginkább,

r c p

dT
 2T
 T r gw  K
H.
2
dt
xi

(2.9.19)

2.9.3. Dimenziótlan egyenletek
A egyenletek dimenziótlanításának lényege, hogy minden tagot két tag szorzatára
bontunk fel. Az első tag hordozza a tag nagyságát (dimenzióját), míg a második tag
dimenziótlan, s a változást mutatja. Ha jól választjuk meg a dimenziótlanításhoz használt
karakterisztikus értékeket, akkor a második tag közel egységnyi. Így, ha az egyenlet egyik
tagjáról megállapítjuk, hogy sok nagyságrenddel kisebb a többinél, akkor minimális
pontatlanság mellett elhanyagolható, s az egyenlet egyszerűsíthető.
A (2.9.17)–(2.9.19) egyenletrendszer dimenziótlanításához az alábbi karakterisztikus
értékeket választjuk, míg a vesszős tagok a dimenziótlan mennyiségeket jelölik.

d2

t ' u i  u i ' T  TT '  r   0  r '  i   0  i '

d
. (2.9.20)


T
2
   0 '    0 2 ' p   0 2 p H  K 2 H '    0 4 '
d
d
d
d
xi  dxi ' t 

A dimenziótlanításhoz a következő karakterisztikus mennyiségeket választottuk, a
távolsághoz a köpeny d vastagságát; az időhöz a diffúziós időt, ahol κ a köpeny
hődiffuzivitása; a sebességhez a diffúziós sebességet; a hőmérséklethez a KMH és a felszín
közötti ΔT hőmérsékletkülönbséget; a referenciasűrűséghez a köpeny ρ0 felszíni sűrűségét; a
szögsebesség vektorhoz a Föld Ω0 forgási szögsebességét; a viszkozitáshoz az asztenoszféra
η0 viszkozitását, mivel ez a leginkább ismert. A deviatórikus feszültség dimenzióját a (2.9.5)
egyenlet alapján választottuk, míg a dinamikus nyomás dimenzióját vele megegyezőnek
véljük, és természetesen nem az áramlástól független hidrosztatikus nyomást használjuk. A
térfogati hőtermelésnél a felszíni hőáram dimenzióját osztottuk el a köpeny vastagságával
(lásd (2.8.31)); a viszkózus disszipációnál a (2.9.7) egyenletet hívtuk segítségül.
A (2.9.20)-ban szereplő mennyiségek segítségével a (2.9.17) kontinuitási egyenlet
felbontható,

 0   r ' u i '
 0,
d 2 x i '

(2.9.21)

ahol a karakterisztikus állandókat kiemeltük a deriválás elé. Mivel a kontinuitási egyenlet
jobb oldalán zérus áll, ezért az egyenlet dimenziójával oszthatunk, így a dimenziótlan
egyenlet alakilag teljes mértékben megegyezik a dimenziós formával,

 r u i
 0.
x i

(2.9.22)

Ne feledjük, hogy a (2.9.22)-ben szereplő mennyiségek már dimenziótlanok!
A Navier–Stokes-egyenlet diemenziótlanítása már jóval bonyolultabb feladat, a
dimenziós és diemenziótlan tagokat külön választva a (2.9.18) egyenletben kapjuk,
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0  2
d3

r '

du i '
  
 g  
 2 0 0  r '  ijk  j ' u k ' 0 T 0  r ' p' ei 
dt '
d
d
.
 0  p'  0   ij '
  0 gT r ' T ' ei  3

d x i ' d 3 x j '

(2.9.23)

Tudjuk, hogy a köpeny nagy viszkozitása miatt a viszkózus erő jelentős a köpenyben, ezért
osszuk le az egyenletet a viszkózus erő nagyságával, η0κ/d3-bel,

0 
du i '
00 d 2
r '
 2
 r '  ijk  j ' u k ' 0 g T d r ' p' ei 
0
dt '
0
 gTd 3
p'  ij '
 0
 r ' T ' ei 

0
x i ' x j '

.

(2.9.24)

Mivel a viszkózus erő nagyságával dimenziótlanítottuk az egyenletet, ezért a dinamikus
nyomás és a viszkózus erő előtt nem található dimenziótlan szám, a többi tag előtt viszont
igen. Definiáljuk a megjelent dimenziótlan számokat!
Az inercia tag előtt található a — korábbi közelítésnél már említett — Prandtl-szám
reciproka,

Pr :

 0  " viszkózus erő "
 
,
 0   " inercia erő "

(2.9.25)

ahol υ a kinematikai viszkozitás. A Coriolis-erő előtt az Ekman-szám reciproka szerepel,

Ek :

0
" viszkózus erő "

.
2
" Coriolis  erő "
00 d

(2.9.26)

A dinamikus nyomás által előidézett kompresszióból fakadó felhajtóerő előtt két dimenziótlan
szám hányadosa található, az adiabatikus munkánál bevezetett disszipációs szám, illetve a
termodinamikából ismert Grüneisen-paraméter (Γ),

Di
:


gd
cp

 T  0 cV

  0 g T d

cV
" kompresszi ós felhajtóer ő "
  0 g T d 
, (2.9.27)
cp
" viszkózus erő "

ahol felhasználtuk azon közelítést, hogy a köpeny esetében az azonos térfogaton (cV) és az
azonos nyomáson (cp) vett fajhő alig néhány százalék erejéig tér el. Végezetül, a konvekciót
hajtó termikus felhajtóerő előtt a Rayleigh-szám látható,

 0 gTd 3 " termikus felhajtóer ő "
Ra :

.
0
" viszkózus erő "

(2.9.28)

A dimenziótlan számok bevezetésével a dimenziótlan NS-egyenlet, melyben a vesszős
jelölést már nem alkalmazzuk, hiszen a dimenziótlan számok egyértelműen jelzik az egyenlet
dimenziótlan voltát,

du
p  ij
1
2
Di
r i  
 r  ijk  j u k   r pei  Ra r Tei 

.
Pr
dt
Ek

xi x j
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Ezek után már csak a dimenziótlan számok nagyságrendjét kell megbecsülni a
karakterisztikus mennyiségek segítségével, hogy összehasonlíthassuk nagyságukat, s a
nagyságrendekkel kisebb tagokat elhanyagolhassuk az egyenletből. A Prandtl-szám nagysága,

Pr :

0

0 

10 21 Pas
 3  10 23 .
2
kg
m
3300 3  10 6
s
m

(2.9.30)

A Prandtl-szám valóban dimenziótlan mennyiség, hiszen a nyomás dimenziója (Pa)
megegyezik az erő/felület dimenziójával, azaz kg/(ms2). Az Ekman-szám nagysága,

Ek :

0
00 d 2



10 21 Pas
 5 10 8 ,
kg
1
3300 3  7,3 10 5 (2,9 10 6 m) 2
s
m

(2.9.31)

ami szintén meglehetősen nagy, bár nem éri el a Prandtl-szám nagyságát. A disszipációs
számot korábban már megbecsültük a köpenyre, és értékére Di≈0,48 adódott ((2.8.46)). A
Grüneisen-paraméter egy olyan termodinamikai mennyiség, mely szélsőséges körülmények
között is hozzávetőlegesen egységnyi, a köpenyben


 :

 T  0 cV

1
K
 1,01 .
kg
1
J
 3300  1200
Pa
m
kgK
2  10 5

5  10 12

(2.9.32)

A Grüneisen-paraméter is dimenziótlan, hiszen a mechanikából megismertek alapján az
energia mértékegysége J=kgm2/s2. Így a kompressziós tag előtt álló dimenziótlan szám értéke,

Di
:  0 g T d  0,48 .


(2.9.33)

Végezetül a termikus konvekció intenzitását szabályozó termikus felhajtóerő előtt álló
Rayleigh-szám nagysága,

Ra :

 0 gTd

0
3

3300

kg
m
5 1

10

2

10
 2900 K  (2,9  10 6 m) 3
3
2
K
m
s
 5  10 7 .(2.9.34)
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 10 21 Pas
s

A dimenziótlan számok nagyságát meghatározva látható, hogy a Prandtl-szám és az
Ekman-szám igen nagy, ugyanakkor a (2.9.29) dimenziótlan egyenlet nevezőjében
szerepelnek. Ebből kifolyólag a NS-egyenletből az inercia erő, valamint a Coriolis-erő
elhanyagolható, mivel jelentőségük több nagyságrenddel kisebb a többi taghoz viszonyítva. A
két erőt már nem tartalmazó közelítő NS-egyenlet tehát,

0

p  ij
Di
 r pei  Ra r Tei 

.

x i x j

(2.9.35)

Végezetül dimenziótlanítsuk a megszokott módon a (2.9.19) hőtranszport egyenletet!
Az egyes tagokat felbontva,

 0 c p T
d2

dT ' T 0 g
KT  2T '  0  2
KT
r '

T '  r ' u i ' ei  2
 4 ' 2 H ' . (2.9.36)
2
dt '
d
d xi '
d
d
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Megismételjük, hogy a hődiffuzivitás és a hővezető-képesség közötti kapcsolat,



K
.
0c p

(2.9.37)

Leosztva a (2.9.36) egyenletet a hőmennyiség megváltozásának nagyságával (bal oldal),

r '

 
dT ' gd
 2T '

T '  r ' u i ' ei 
 2 0
' H ' ,
2
dt '
cp
xi ' d T 0 c p

(2.9.38)

azaz két tag, az adiabatikus munka és a viszkózus disszipáció előtt maradt dimenziótlan szám.
Az adiabatikus munka előtt álló szám, maga a disszipációs szám, míg a viszkózus disszipáció
előtt álló, már két bevezetett dimenziótlan szám hányadosa, így

r

dT
 2T Di
 DiT r u i ei 

H.
2
dt
Ra
xi

(2.9.38)

Tehát a hőtranszport egyenlet dimenziótlanítása során nem volt szükség új dimenziótlan szám
definiálására.
A dimenziótlan egyenletek felírása, és a közelítések elvégzése után kapott (2.9.22),
(2.9.35) és (2.9.38) egyenletrendszert nevezzük anelasztikus közelítésnek (anelastic
approximation). A termikus konvekció jelenségét leíró alapegyenletekhez képest az
anelasztikus approximáció hozzávetőlegesen 1–2% pontatlanság mellett írja le a folyamatot.
2.9.4. Boussinesq-approximáció
A Boussinesq-approximáció két fontos közelítésen alapszik. Egyrészt, hogy az
egyenletekben szereplő paraméterek — például α, cp, K, χT, g — állandók, másrészt, hogy a
folyadék, esetünkben a köpeny inkompresszibilis. A (2.9.35) dimenziótlan NS-egyenletet
nézve az összenyomhatatlanság ekvivalens azzal, hogy a Di/Γ=0, hiszen ezen dimenziótlan
mennyiség szerepel a kompresszibilitás előtt. Mivel a Grüneisen-paraméter a
legszélsőségesebb termodinamikai viszonyok között is egységhez közeli, ezért a Boussinesqapproximáció lényegében ekvivalens azzal az állítással, hogy Di≡0.
Mielőtt alkalmaznánk az összenyomhatatlanság közelítését a köpenyanyagra,
vizsgáljuk meg, hogy ez mennyire helytálló aproximáció. Nemrég megbecsültük, hogy a
disszipációs szám értéke a köpenyre Di≈0,48, vagyis kétségtelenül kisebb egynél (Di<1), de
nem állítható, hogy a Di<<1 feltétel teljesülne. Vagyis legfeljebb az jelenthető ki, hogy a
Boussinesq-approximáció feltétele „marginálisan teljesül”. Más oldalról nézve is az
tapasztalható, hogy a köpeny összenyomhatatlanságának feltételezésekor elővigyázatosnak
kell lennünk, hiszen a PREM-modell szerint (2.4.2. ábra) a sűrűség a felszíni 3300 kg/m3
értékről mintegy 5500 kg/m3-re nő, döntően a nyomásnövekedésnek köszönhetően. Mindezek
ellenére a numerikus összehasonlító tanulmányok szerint az anelasztikus és a Boussinesqapproximáció közötti eltérés nem több néhány százaléknál. Ez talán — a közelítés durvasága
miatt — meglepő lehet, oka talán abban keresendő, hogy a hidrosztatikus nyomás
következtében fellépő kompresszió nem befolyásolja az áramlási rendszert, hiszen ha az
anyag felemelkedik, akkor kompresszibilitása miatt kitágul, így ez nem okoz extra negatív
felhajtóerőt. Mindazáltal a földköpenyben zajló termikus konvekciónak a Boussinesqapproximáció az egyik legáltalánosabban használt közelítése.
Visszatérve a Boussinesq-approximáció alapfeltevésére, hogy a folyadék
összenyomhatatlan, ez ekvivalens a dimenziótlan egyenletekben szereplő disszipációs szám

163

2.9. Az alapegyenletektől a közelítő egyenletekig

elhanyagolásával, azaz a Di=0 feltételezéssel. Ennek következménye az egyenletek tagjaira
nézve:
 a dimenziótlan referenciasűrűség ρr’=1, vagyis ρr=ρ0;
 a dimenziótlan (2.9.35) NS-egyenletben a kompresszió szerepe negligálható;
 a dimenziótlan (2.9.38) egyenletben az adiabatikus munka és a viszkózus disszipáció
is figyelmen kívül hagyható.
Ezek alkalmazásával a termikus konvekciót leíró egyenletrendszer Boussinesqapproximációja, vagyis a dimenziótlan kontinuitási, NS- és hőtranszport egyenlet,

u i
 0,
x i
0   RaTei 

(2.9.39)

p  ij

,
x i x j

T  2T
T

 ui
H.
2
t xi
xi

(2.9.40)

(2.9.41)

A hőtranszport egyenletben a szubsztanciális deriváltat kifejtettük, hogy a köpenyben
leghatékonyabb hőtranszport-folyamat, az advekció jól láthatóan szerepeljen (2.9.41)
egyenletben. Továbbá megemlítjük, hogy az összenyomhatatlanság feltételezésével a
(2.9.40)-ben lévő viszkózus erő is egyszerűsödik, hiszen az összenyomhatatlan, forrásmentes
közegben ((2.9.39) egyenlet) a deviatórikus feszültségtenzor a

 u u j
 ij   i 
 x
 j x i






(2.9.42)

alakra hozható a (2.9.5) egyszerűsítésével.
Összegezve, a Boussinesq-approximációt alkotó egyenletek
 az összenyomhatatlan és forrásmentes közegre érvényes tömegmegmaradási egyenlet;
 a NS-egyenlet, melyben a termikus felhajtóerő, a dinamikus nyomásgradiens, valamint
a viszkózus erő tart egyensúlyt. Pontosítva, a termikus felhajtóerőt tekinthetjük a
konvekció motorjának, hajtóerejének, melyet a viszkózus erő fékez, fog vissza.
 a hőtranszport egyenlet, melyben a hőmérséklet megváltozását (bal oldal) a kondukció
(hővezetés), az advekció (hőszállítás), valamint a hőtermelés idézi elő.
Tehát a dimenziótlan Boussinesq-approximációt alkotó (2.9.39)–(2.9.41) egyenletrendszer öt
független egyenletet tartalmaz, melyekben szereplő öt változó, a dinamikus nyomás, a
hőmérséklet, valamint a sebesség vektor numerikusan számítható az η(p,T)
viszkozitáseloszlás és H hőtermelés ismeretében.
Jól láthatóan a Boussinesq-approximációban egyetlen dimenziótlan szám maradt, a
Rayleigh-szám. Fontossága miatt definícióját ehelyt megismételjük,

 0 gTd 3 " termikus felhajtóer ő "
Ra :

,
0
" viszkózus erő "

(2.9.43)

vagyis a Rayleigh-szám a termikus konvekciót hajtó termikus felhajtóerő és az azt fékező,
gátló viszkózus erő hányadosa. Más szóval a Rayleigh-szám nagysága kifejezi a köpenyben
zajló áramlás intenzitását, nagyobb Ra érték mellett hevesebb konvekció várható.
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2.10. Rayleigh–Bénard-probléma
2.10.1. Lineáris stabilitási elmélet
Ebben a fejezetben arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen körülmények
között indul meg a termikus konvekció két, horizontális, izotermikus lemez között [Schubert
et al. 2004]. A probléma vázlatát a 2.10.1. ábra illusztrálja. A termikus konvekció
megindulásának szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a folyadékréteg alján a
hőmérséklet magasabb legyen, T1>T0. Amennyiben a folyadékrétegen keresztül fellépő
hőmérsékletkülönbség, ΔT=T1-T0 kicsi, akkor a folyadékon keresztül a hő kondukcióval
terjed. Ekkor a modellben kialakuló konduktív hőmérsékleteloszlás lineáris,

Tc ( z )  T0 

T1  T0
z,
d

(2.10.1)

ahol d a réteg vastagságát, míg z a vertikális koordinátát jelöli.
Ha ΔT hőmérsékletkülönbséget növeljük, akkor elérünk egy olyan értékhez, amikor a
folyadékban a termikus konvekció beindul, a hőtranszportot a kondukció és az advekció
közösen alkotja. Ekkor a hő a folyadékréteg belső részében gyorsabban emelkedik, így ott a
hőmérsékletváltozás kisebb, míg a határokhoz közeledve mind nagyobbá válik, majd termikus
határréteg alakul ki (2.10.1.a ábra).
Jelen fejezetbeli vizsgálatunkat, azonban, csupán a termikus konvekció
megindulásának pillanatára korlátozzuk. Ahhoz, hogy analitikusan meg tudjuk oldani a
termikus konvekciót leíró differenciálegyenlet-rendszert, a lehető legegyszerűbb
modellfeltételekre van szükség, ezért a termikus konvekció folyamatát
 Boussinesq-approximációval közelítjük (Di≡0), melyben
 α, g, K, cp és η állandó mennyiségek,
 a belső hőtermelést nem vesszük figyelembe (H=0),
 a folyadék newtoni viszkózus reológiájú,
 a folyadékréteget övező határok horizontálisak, impermeábilisak, izotermikusak,
valamint feszültségmenetesek,
 számításainkat két dimenzióra korlátozzuk.
Mivel a Boussinesq-approximációban csupán egyetlen dimenziótlan szám, a Rayleighszám szerepel, ezért — a minimális ΔT hőmérsékletkülönbség helyett — azt a minimális,
vagy más szóval kritikus Rayleigh-számot (Racr) kell meghatároznunk, amely mellett a

2.10.1. ábra A
Rayleigh-Bénard
probléma
kétdimenziós
modellje.
(a)
A
hőmérsékleteloszlás mélységprofilja konduktív (folytonos) és konvektív (pontozott)
állapotban. (b) A konvekció hatására kialakuló áramlás illusztrációja.
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termikus konvekció megindul. Mivel számításainkat csak a termikus konvekció
megindulásának pillanatára korlátozzuk, s nem vagyunk kíváncsiak a később kifejlődő,
felerősödő instabilitásokra, ezért az egyenletekben minden másodrendűen kicsiny tagot
elhanyagolunk. Ez a lineáris stabilitás elméletének alapja.
A termikus konvekció megindulása előtt a folyadék egyensúlyi, statikus állapotban
van, a hőmérséklet a konduktív megoldásnak megfelelően lineárisan nő. Tekintsük ezt az
állapotot a referenciahőmérsékletnek,

T ( x, z )  Tc ( z )  Tr ( z )  T0 

T1  T0
z  T0   r z ,
d

(2.10.2)

ahol βr a konduktív állapotra jellemző referencia hőmérsékletgradiens. A referencianyomás
(pr) természetesen legyen a hidrosztatikus nyomás,

p( x, z)  p r ( z)   r gz ,

(2.10.3)

ahol ρr a referenciasűrűség, mely a konduktív hőmérsékletprofilnak megfelelően változik,

( x, z)   r ( z)   0 1  (Tr ( z)  T0 )   0 1  r z  ,

(2.10.4)

itt ρ0 a folyadék sűrűsége T0 felszíni hőmérsékleten.
Ha a folyadékrétegre jellemző Rayleigh-szám eléri/meghaladja a kritikus értéket,
Ra≥Racr, akkor a rétegben áramlás indul meg, mely perturbálja a kezdeti egyensúlyi állapotot.
Ekkor a hőmérsékletben a referenciahőmérséklethez képest megjelenik egy ismeretlen δT
perturbációs hőmérséklet,

T ( x, z)  Tr ( z)  T ( x, z, t ) ,

(2.10.5)

p( x, z)  p r ( z)  p( x, z, t ) ,

(2.10.6)

( x, z)   r ( z)   ( x, z, t ) .

(2.10.7)

hasonlóképpen a nyomásban,

és a sűrűségben is,

Fontos megjegyezni, hogy a termikus konvekció megindulásának pillanatában, melyre
vizsgálatunkat korlátozzuk, ezen perturbációk valóban kicsik — ellentétesen a 2.9. fejezetben
alkalmazottal.
A (2.10.7) egyenletben a sűrűségperturbációt a referenciahőmérséklettől való eltérés
okozza,

( x, z)   0 1  (Tr  T0    0 (T  Tr )   0 1  (T  T0 ).

(2.10.8)

A termikus konvekciót leíró Boussinesq-approximáció dimenziós alakja a kontinuitási,
a NS- és a hőtranszport egyenletből áll, melyek a felsorolt közelítések alkalmazásával,

u i
 0,
x i
0

du i
 2ui
p
  0 g 1  (T  T0 )ei 

,
2
dt
xi
x j

0c p

dT
 2T
K
.
2
dt
xi
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(2.10.10)

(2.10.11)
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A fentiek alapján a perturbációs tagok a termikus konvekció megindulásának pillanatában
kicsinyek a referenciaállapothoz képest,

u i  , T ( x, z, t )  Tr ( z), p( x, z, t )  p r ( z ) ,

(2.10.12)

ahol ε egy tetszőlegesen kicsiny mennyiség.
Ezek alapján a kontinuitási egyenlet a Boussinesq-approximáció perturbációs
egyenletrendszerében változatlan,

u i
 0,
x i

(2.10.13)

hiszen az ui sebesség maga is perturbáció nagyságrendű, mivel az egyensúlyi állapotban nem
volt áramlás (ui=0). A NS-egyenletben bontsuk fel az inercia erőben szereplő totális
deriváltat, valamint a nyomásgradiens tagot (2.10.6) figyelembe vételével,

 u
u
0  i  u j i
 t
x j


2

   0 g 1  (T  Tr  Tr  T0 )ei  p r  p    u i . (2.10.14)
2

xi xi
x j


A könnyebb követhetőség miatt a termikus felhajtóerőben a Tr referenciahőmérsékletet
hozzáadtuk és le is vontuk. Mivel a referencianyomás gradiense (2.10.3) és (2.10.4) szerint,

p r
  r gei   0 g 1  (Tr  T0 )ei ,
xi

(2.10.15)

így (2.10.14) NS-egyenlet jobb oldalán lévő gravitációs erő és a referencianyomás gradiense
összevonható. Emellett az inerciaerő második tagját elhanyagoljuk, mivel a sebességtér
advekciójában az infinitezimálisan kicsiny sebesség másodrendben szerepel (lineáris
stabilitási elmélet). Ezek után a perturbációs NS-egyenlet az inercia erőből, a termikus
felhajtóerőből, a dinamikus nyomásgradiensből, valamint a viszkózus erőből áll,

0

u i
 2ui
p
  0 gTei 

.
2
t
x i
x j

(2.10.16)

Megjegyezzük, hogy habár az anelasztikus közelítésnél az inercia erőt — a Prandtl-szám
nagysága miatt — korábban elhanyagoltuk, itt mégis szerepel az egyenletekben az analitikus
számítások elvégezhetősége miatt.
A (2.10.11) hőtranszport egyenletben szereplő hőmérsékletet bontsuk fel a referenciaés a perturbációs hőmérséklet összegére, valamint a totális időderiváltat is a parciális és az
advekciós tag összegére. Ebből kifolyólag az egyenlet bal oldalán négy, míg jobb oldalán két
tag jelenik meg,

  2Tr  2 T 
 Tr T
Tr
T 
0c p 

 ui
 ui
.
  K 2 
2 
t
xi
xi 
xi 
 t
 xi

(2.10.17)

Balról haladva vizsgáljuk meg a (2.10.17) egyenlet tagjait! Az első tag zérus, mivel a
referenciahőmérséklet csak a mélységtől függ ((2.10.2)). A második tag elsőrendűen kicsi,
ezért meg kell tartani. A harmadik tagnak csak a z szerinti deriváltja nullától különböző. A
negyedik tag zérus, mivel másodrendűen kicsiny ui és δT miatt. Az ötödik tag (jobb oldal)
szinten zérus, mivel a referenciahőmérséklet x-től független, míg a mélységtől csak lineárisan
függ, így második deriváltja nulla. A hatodik, utolsó tag elsőrendűen kicsiny, így
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megtartandó. Tehát a perturbációs hőtranszport egyenlet a zérus, illetve a másodrendűen
kicsiny tagok elhanyagolása után,

 2 T
 T

0c p 
 w r   K
,
2
xi
 t


(2.10.18)

ahol w a sebesség vertikális komponense, ui=(u,v,w). A dimenziós Boussinesq-approximáció
perturbációs egyenletrendszerét a (2.10.13), (2.10.16) és (2.10.18) egyenletek alkotják a
lineáris stabilitási elmélet szerint.
2.10.2. A kritikus Rayleigh-szám meghatározása
A termikus konvekció megindulásának meghatározásához a Boussinesq-approximáció
perturbációs egyenletrendszerének megoldására van szükség, mely számos algebrai
művelettel jár. Ezen alfejezetben végigvezetjük az olvasót egy ilyen feladat megoldásán.
A NS-egyenlet átalakításához osszuk le azt ρ0 sűrűséggel, majd vegyük az egyenlet
rotációját kétszer, s tekintsük annak vertikális komponensét! Érdemes a fenti műveletsort
tagonként elvégezni, kezdve az inercia erővel. Ismert vektoralgebrai azonosság,

rot rot  grad div  div grad  grad div   ,

(2.10.19)

u 



grad divu   2 u z    2 w .
     
t  z t
t


(2.10.20)

melynek tükrében





A (2.10.20) egyenletben felhasználtuk a sebességtér divergenciamentességét a (2.10.13)
szerint.
Végezzük el ugyanezen műveletsort a NS-egyenlet többi tagjának esetében is. A
termikus felhajtóerőnél,


 0 
 i
 


 g      0    g z    x
 T 
0

  z

 i

  g  x
  T
 y

j
y
  x T

j
y
0

k 
  y T 



 z    g z     x T  
 0 
T 



k 

 z   g  2x T   2y T  g 22 T
0 



, (2.10.21)



z

ahol bevezettük a kétdimenziós Laplace-operátort, mely
 22 :  2x   2y .

(2.10.22)

A dinamikus nyomásgradiensre elvégezve a műveletsort zérust kapunk,
rot rot gradp  0 ,

hiszen a rot grad operátor azonosan nulla.
Már csak a viszkózus erő van hátra, itt
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 z      2 u    grad div 2 u  div grad 2 u z 
,
 0

2
4
4
  grad divu   u z   w









(2.10.24)

melyben felhasználtuk, hogy a divergenciaképzés és a Laplace-operátor felcserélhető, és
υ=η/ρ0 a kinematikai viszkozitást jelöli. Ezzel a (2.10.16) NS-egyenlet a



 2
 w  g 22 T   4 w
t

(2.10.25)

egyenletté alakult.
A (2.10.18) hőtranszport egyenleten ehhez képest csupán minimális átalakítást
szükséges végezni. Osszuk el az egyenlet mindkét oldalát ρ0cp értékkel! Ekkor

T
 w r   2 T .
t

(2.10.26)

Rendezzük át a (2.10.25) egyenletet,


2 2
2
    w   g 2 T ,
 t


(2.10.27)


2
   T   w r ,
 t


(2.10.28)

majd a (2.10.26) egyenletet is,

hogy a két egyenlet közötti hasonlóság jobban láthatóvá váljék! A két egyenlet ugyanolyan
alakú  2 w -re és δT-re felírva.
Ha (2.10.28) egyenletből kifejezzük a vertikális sebességet,

w

1
r


2
   T ,
 t


(2.10.29)

és behelyettesítjük (2.10.27)-be,


2  2 
2
2
       T  g r  2 T .
 t
  t


(2.10.30)

Próbáljuk meg ugyanezt ellentétes irányban! Fejezzük ki a (2.10.27) egyenletből  22 T tagot,

 22 T  

1 
2 2
    w ,
g  t


(2.10.31)

és helyettesítsük be (2.10.28)-ba. Sajnos ebben a  22 T tag nem szerepel, csak δT. Nem
probléma, a behelyettesítés előtt hattassuk a (2.10.28) egyenletre a horizontális Laplaceoperátort! Ekkor,


2  
2 2
2
       w  g r  2 w ,
 t
 t


(2.10.32)

egyenlethez jutunk, mely teljes mértékben megegyezik a (2.10.30) egyenlettel, hiszen a bal
oldalon lévő operátorok felcserélhetőek. Azaz sikerült a két ismeretlent, δT
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hőmérsékletperturbációt és w vertikális sebességet (mely egyben maga a perturbáció)
szeparálnunk, s két, ugyanolyan alakú egyenletben kifejeznünk,



t

w
w
  2  t   2  2    g r  22   .
 T 
 T 





(2.10.33)

A (2.10.33) segítségével sikerült a kezdeti parciális differenciálegyenlet-rendszert egyetlen
parciális differenciálegyenletre visszavezetnünk, habár a cserébe a probléma hatodrendűvé
vált.
A megoldásnál ismételten a Fourier-féle változók szeparálását fogjuk felhasználni.
Tételezzük fel, hogy a vertikális sebesség- és a hőmérsékletperturbációt ugyanolyan alakú
függvény írja le! Erre minden okunk megvan, hiszen maga a megoldandó egyenlet is ugyanaz.
A próbafüggvény álljon egy vertikális koordinátától, a horizontális koordinátáktól, valamint
egy időtől exponenciálisan függő tag szorzatából!

w( x, y, z, t )  W ( z) f ( x, y)e t ,

(2.10.34)

T ( x, y, z, t )  ( z) f ( x, y)e t ,

(2.10.35)

ahol σ a kezdeti perturbáció növekedési üteme, és a próbafüggvények csak a z-től függő
tagban különböznek. Továbbá éljünk azzal a megkötéssel, hogy a horizontálisan végtelen
modell miatt valamilyen periodikusan ismétlődő horizontális megoldást keresünk, azaz legyen

 22 f ( x, y)  2 f ( x, y) !

(2.10.36)

Ezzel a horizontális megoldást leszűkítettük koszinuszos/szinuszos tagok valamilyen
kombinációjára, melyben λ a horizontális változás hullámszáma.
Írjuk vissza (2.10.34) és (2.10.35) próbafüggvényeket a (2.10.33) egyenletbe! A
deriválások elvégzése után a

  





W 
W 
 2     2z  2  2z  2     g r 2  



2
z





(2.10.37)

differenciálegyenlethez jutunk. Dimenziótlanítsuk az egyenletet úgy, hogy beszorozzuk
mindkét oldalát d6/(κν) taggal, a bal oldal első tagját d2/κ-val, a másodikat d2/ν-vel, a
harmadikat d2-tel! Az egyszerűbb jelölés végett vezessünk be néhány dimenziótlan operátort
és mennyiséget! Ezek:

D 2 : d 2  2z , a 2 : 2 d 2 ,  * : 

d2
,


z ' :

z
,
d

(2.10.38)

ahol D, a, σ* és z’ a dimenziótlan vertikális differenciáloperátor, a hullámszám, a perturbáció
növekedésének üteme, valamint a vertikális koordináta. Ezek felhasználásával a dimenziótlan
(2.10.37) egyenlet,

  D
*

2

a

2



 *
2
2 
2
2
   D  a  D  a







g r a 2 d 4
W 
   





W 
  . (2.10.39)


Megjegyezzük, hogy a bal oldal második operátorában szereplő κ/ν tag épp a Prandtl-szám
reciproka.
Vegyük észre, hogy ha
 σ*>0, az azt jelenti, hogy a folyadékban megjelenő perturbáció exponenciálisan
erősödik;
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σ*<0, az azt jelenti, hogy a folyadékban megjelenő perturbáció exponenciálisan
gyengül, majd elhal;
 σ*=0, az azt jelenti, hogy a folyadékban megjelenő perturbáció erősödés, illetve
gyengülés nélkül fennmarad. Ez a szituáció érvényes a termikus konvekció
megindulásának pillanatára. (Belátható, hogy ekkor σ*-nak nem csak valós, hanem
képzetes része is nullával egyenlő.)
Alkalmazzuk az utóbbi feltételt a (2.10.39) egyenletre! Így a


D

2

W 
3 W 
 a 2    a 2 Ra 





(2.10.40)

összefüggéshez jutunk, ahol Ra a jól ismert Rayleigh-szám,

g r d 4
Ra :



T 4
d
 gTd 3
d
 0
.



0

g

(2.10.41)

A (2.10.40) egyenlet megoldásához, mint minden differenciálegyenlet-megoldáshoz
nélkülözhetetlenek a határfeltételek. Írjuk fel őket a hőmérséklet és a sebesség perturbációra
egyaránt! Izotermikus határok esetén természetesen a hőmérsékletperturbáció zérus a
határokon,
( z'  0)  ( z'  1)  0 .

(2.10.42)

Impermeábilis határ esetén vertikális sebesség sem lép fel,
W ( z'  0)  W ( z'  1)  0 .

(2.10.43)

Feszültségmenetes, más néven szabad határok esetén nem ébrednek tangencionális,
esetünkben horizontális feszültségek a határon. Ezen határfeltétel fizikai magyarázata, hogy a
köpeny viszkozitása sok nagyságrenddel felülmúlja a felette elterülő óceán, illetve az alatta
elhelyezkedő külső mag viszkozitását, hiszen mindkettő folyadék halmazállapotú (emberi
időskálán is). Így a köpeny külső határain a súrlódástól eltekinthetünk, vagyis a határok
mentén a nyírófeszültség eltűnik, így

 u w 
 xz   
  0 és
 z x 

 v w 
  0 .
 yz   
 z y 

(2.10.44)

Mivel a horizontális határokon a vertikális sebesség zérus, ezért a zárójelben lévő első
tagoknak is nullával egyenlőknek kell lenniük,

u
v
 0,
 0.
z
z

(2.10.45)

Tudjuk, hogy összenyomhatatlan, forrásmentes közegre a folyadék divergenciamentes, így a
(2.10.13) egyenletet deriválva z szerint azt kapjuk, hogy
 z ( x u   y v   z w)   x  z u   y  z v   2z w  0 .

(2.10.46)

Mivel az összeg első két tagja zérus a (2.10.45) miatt, ezért az utolsó tag is nullával egyenlő,
így

D 2W ( z '  0,1)  0 .
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Ha a vertikális sebesség második deriváltja zérus (2.10.47) okán és a határon
hőmérsékletperturbáció sincs (  22 T  0 ), akkor (2.10.27) miatt

D 4W ( z '  0,1)  0 .

(2.10.48)

feltételnek is teljesülnie kell.
Mivel a határon mind a hőmérséklet, mind a vertikális sebesség perturbációja zérus,
ezért (2.10.28) miatt

D 2 ( z '  0,1)  0

(2.10.49)

is fennáll. Továbbá, ha vesszük a (2.10.28) második vertikális deriváltját, és figyelembe
vesszük, hogy W-nek és Θ-nak második deriváltjai is eltűnnek a határon, akkor a

D 4 ( z '  0,1)  0

(2.10.50)

feltételnek is igaznak kell lennie a határon. Összegezve a határfeltételeket a z’=0 és 1
határokon,
W  D 2W  D 4W    D 2   D 4   0 .

(2.10.51)

Habár a hatodrendű (2.10.40) differenciálegyenlet megoldása nem lenne triviális,
azonban a (2.10.51)-ben összegzett egyszerű határfeltételek esetén mégis könnyen
megoldható. A (2.10.40) egyenletet a

W ( z ' ) 

  A0 sin(nz ' )

(
z
'
)



(2.10.52)

megoldás kielégíti, ahol A0 a perturbáció amplitúdója és n egy tetszőleges egész szám, de nem
nulla, mivel ez fizikailag azt eredményezné, hogy nincs perturbáció, így áramlás sem alakul ki
a folyadékban.
A (2.10.52) általános megoldást írjuk vissza a (2.10.40) egyenletbe, előtte azonban
bontsuk fel az operátor harmadik hatványát a következőképpen,

D

2

 a2



3

 D 6  3D 4 a 2  3D 2 a 4  a 6 !

(2.10.53)

Ezen felbontást használva a (2.10.40) egyenletben azt kapjuk, hogy

W 
W 
(n 6  6  3n 4  4 a 2  3n 2  2 a 4  a 6 )    Ra a 2   .



(2.10.54)

Leosztva a perturbációkkal a Rayleigh-szám kifejezhető a dimenziótlan hullámszám
függvényében,

Ra 

n 6  6  3n 4  4 a 2  3n 2  2 a 4  a 6 (n 2  2  a 2 ) 3

.
a2
a2

(2.10.55)

A probléma megoldásakor azt a kritikus, más szóval minimális Rayleigh-számot keressük,
amikor a termikus konvekció megindul a folyadékrétegben. Ra nyilvánvalóan n=±1 értékénél
lesz minimális, hiszen az n=0 megoldást fizikai megfontolás alapján korábban kizártuk. Az

Ra (a) 

( 2  a 2 ) 3
a2
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2.10.2. ábra A Rayleigh-szám függése a dimenziótlan hullámszámtól a termikus konvekció
megindulásának pillanatában.

függvényt grafikusan a 2.10.2. ábra szemlélteti, melyből jól látható, hogy a minimális/kritikus
Rayleigh-szám a függvény szélsőértéke, Ra(a) deriválásával meghatározható. Hányadosként
deriválva (2.10.56)-ot a

dRa (a) 3( 2  a 2 ) 2 2aa 2  2a( 2  a 2 ) 3

0
da
a4

(2.10.57)

összefüggéshez jutunk, mely némi átrendezéssel

3( 2  a 2 ) 2 2aa 2  2a( 2  a 2 ) 3 .

(2.10.58)

3a 2   2  a 2 ,

(2.10.59)

Egyszerűsítve (2.10.58)-at,

majd az

a



(2.10.60)

2

értéket kapjuk a dimenziótlan hullámszámra, melynél a Rayleigh-szám a minimális értékét
veszi fel. Ezt visszahelyettesítve (2.10.56) egyenletbe a kritikus Rayleigh-szám értéke az
használt modellfeltételek mellett,
2
 3  3 
2
(  )


2  2
Ra cr  Ra (a 
)
2
2
2
2
2
2





3



27 4
  657,5 .
4

(2.10.61)

Mindez azt jelenti, hogy amennyiben egy rendszerre jellemző Rayleigh-szám eléri, vagy
meghaladja a fentebb meghatározott kritikus Rayleigh-számot, vagyis

Ra  Ra cr  657,5 ,

(2.10.62)

akkor várható, hogy a folyadékban termikus konvekció indul meg. A termikus konvekció a
leginstabilabb dimenziótlan hullámszámnál, acr=π√2 értéknél jelenik meg, amikor a
hullámhossz,
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2.10.3. ábra (a) A kialakuló hőmérsékleteloszlás és az áramlási szerkezet a termikus
konvekció megindulásakor. (b) A horizontálisan átlagolt hőmérsékleteloszlás (fekete),
valamint a vertikális hőmérsékletprofil egy felszálló, meleg (piros) és egy leszálló, hideg (kék)
ágban.

Lcr 

2 2 2d


 2 2d .

 cr a cr
d
2

(2.10.63)

Vagyis a termikus konvekció megindulása a 2.10.3. ábra szerinti formában, horizontális
tengelyű, hengeralakú, egymással ellentétesen forgó félcellákban történik, melyek szélessége
√2d. A feláramlás helyein a lenti meleg izotermák kiemelkednek, eltávolodnak az alsó, meleg
határtól, míg a hideg izotermák a fenti határhoz szorulnak. A leáramlásnál a jelenség ezzel
ellentétes. A feláramlások/leáramlások Lcr távolságonként ismétlődnek periodikusan a
(2.10.36) feltételnek megfelelően. Az Lcr hullámhosszon belül található két félcella
ellentétesen forog a viszkózus súrlódás miatt. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy az analitikus eredmény eléréséhez, a kritikus Rayleigh-szám és hullámhossz
meghatározásához számos, korábban felsorolt közelítést kellett eszközölni, úgy mint a

2.10.4. ábra Négyzet alakú konvekciós cellák Ra=3,2∙104 értéknél. (a) Átlagos (T=0,5) és
egy (b) meleg (T=0,92) meleg izotermafelület. Félmélységben (c) a vertikális sebesség és (d) a
hőmérséklet kontúrvonalai [Ogawa et al. 1991].
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Boussinesq-appriximáció, a belső fűtés hiánya, newtoni viszkózus reológia stb.
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2.10.3. Az áramlási szerkezet változása a Rayleigh-szám hatására
Többször hangsúlyoztuk, hogy a bemutatott megoldás — a lineáris stabilitási elmélet
alkalmazása miatt — csupán a termikus konvekció megindulásának pillanatára érvényes.
Mégis megfogalmazódhat a kérdés, hogy a Rayleigh-szám növelésével vajon hogyan módosul
az áramlás képe? Erre a kérdésre csak numerikus modelleredmények által lehet választ adni.
Ezen alfejezetben néhány numerikus modellkísérleten keresztül kívánjuk illusztrálni az
áramlás szerkezetének Ra hatására történő megváltozását.
Amennyiben a Rayleigh-szám nem haladja meg lényegesen a kritikus értéket
(Racr≤Ra≤10Racr), úgy a termikus konvekció megindulására jellemző áramkép alakul ki.
Horizontális tengelyű, hengeralakú, ellentétesen forgó, stacionárius félcellák ismétlődnek
periodikusan. Ra növelésével a fel/leáramlások hullámhossza változhat, általában csökken.
Ha a Rayleigh-számot tovább növeljük (10Racr≤Ra≤100Racr), úgy az áramlás
háromdimenzióssá válik. Először olyan stacionárius, szabályos cellák alakulnak ki, melyek
tökéletesen kitöltik a rendelkezésükre álló teret, azaz négyzet (2.10.4. ábra), téglalap, vagy
hexagonális cellaszerkezet várható (2.10.5. ábra). Kialakulhat a cellák belsejében feláramlás
és határukon leáramlás (pozitív cellaszerkezet), vagy fordítva, belül le-, kívül feláramlás
(negatív cellaszerkezet). Ha a körülmények (határfeltétel, modellparaméterek)
szimmetrikusak, mindkét megoldás ugyanolyan valószínűséggel előfordulhat. A nagyobb Ra
értékek felé haladva a cellaszerkezet egyre kevésbé lesz szimmetrikus, felülről nézve
poligonális formát ölt, majd időfüggővé válik (2.10.6. ábra). Ebben az esetben a cellák mérete
már nem stabil, növekszenek, csökkenek, egybefűződnek, vagy szétválnak.
Még tovább növelve a Rayleigh-számot (100Racr≤Ra) minden esetben
háromdimenziós áramlási szerkezet keletkezik, vertikális tengelyű, hengerszerű fel- és
leáramlásokkal. Az áramlás, vagyis a sebesség- és a hőmérsékleteloszlás minden esetben
időfüggő, majd Ra növelésével erősen időfüggővé, esetleg kaotikussá (de nem turbulenssé)
válik. Egy ilyen numerikus megoldást szemléltet a 2.10.7. ábra, melyben a Rayleigh-szám,
Ra=5∙106, a viszkozitás a modelldoboz tetejétől az aljáig exponenciálisan 100-szorosára
növekszik a nyomás növekedése miatt, a dimenziótlan belső hőtermelés mértéke H=10, mely
megfelel a kondrit meteoritokban lévő radioaktív izotópok mennyiségének. A piros egy

2.10.5. ábra Hatszög alakú cellaszerkezet Ra=105 érték mellett. Félmélységben (a) a
hőmérséklet és (b) a vertikális sebesség kontúrvonalai, valamint (c) a horizontális
sebességvektorok a felszínen [Travis et al. 1990].
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2.10.6. ábra Poligonális, enyhén időfüggő
konvekciós áramlási szerkezet Ra=2∙105
érték mellett. A színezés a hőmérsékleteloszlást mutatja a modelldoboz félmélységében, kék – hideg, piros – meleg [Galsa
2003].

meleg, a kék egy hideg izotermafelületet ábrázol.
Visszatérve az eredeti Rayleigh-Bénard-problémára, megállapítottuk, hogy a fejezet
elején részletezett modellparaméterek esetén a kritikus Rayleigh-szám, Racr≈657,5 értéknek
adódott. Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy a modellparaméterek (pl.: modellgeometria),
határfeltételek változtatásával Racr értéke is változik. A 2.10.1. táblázat néhány különböző
határfeltétel/modellparaméter esetén foglalja össze a kritikus Rayleigh-szám értékét. Az első
sorban az általunk is megvitatott modell szerepel, Racr≈657,5. A második sorban minden
modellparaméter változatlan, csupán a határok feszültségmentessége lett kicserélve merev
határra (u=v=0). Ez utóbbi szigorúbb feltétel abban az értelemben, hogy itt tangencionális
áramlás sem alakulhat ki a határon, mely nyilvánvalóan hátráltatja a termikus konvekció
megjelenését, vagyis növeli Racr értékét. Abban az esetben ha felemás határfeltételeket
választunk a felső (feszültségmentes és izotermikus) és az alsó (merev és állandó hőfluxusú)
úgy a kritikus Rayleigh-szám értéke a kettő közé esik (harmadik sor). Amennyiben a termikus
konvekciót nem egy téglalap alakú modelltartományon, hanem — a Földhöz hasonlóan —
egy háromdimenziós gömbhéjban vizsgáljuk az alapesettel megegyező egyéb
modellparaméterek és határfeltételek mellett, úgy a kritikus Rayleigh-szám értékére 978

2.10.7. ábra A hőmérsékleteloszlás pillanatképe egy háromdimenziós, erősen időfüggő
termikus konvekció esetén, Ra=5∙106, H=10 és a viszkozitás exponenciálisan 100-szorosára
növekszik a modelldoboz tetejétől az aljáig. (a) Perspektivikus kép egy meleg (T=0,6) és egy
hideg (T=0,25) izotermafelülettel. A hőmérsékleteloszlás (b) horizontális metszete a
modelldoboz félmélységében és (c) vertikális metszete az x=0 síkban [Galsa 2003].
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2.10.8. ábra A hőmérsékleteloszlás pillanatképe egy gömbhéj alakú modelltartományon.
(a) A meleg izoterma (piros) az átlaghőmérsékletnél 110 K-nel melegebb pontokat köti össze.
(b) A hideg izoterma (kék) az átlaghőmérsékletnél 110 K-nel hidegebb pontokat köti össze
[Tackley et al. 1993].

adódik. Tehát a konvekció valamivel nehezebben indul meg gömbhéjban, mint
modelldobozban, minden bizonnyal annak köszönhetően, hogy a fűtött alsó felület nagysága
kisebb, mint a hideg felső felszíné. A 2.10.8. ábra a termikus konvekciónak egy numerikus
modelleredményét mutat be gömbhéj alakú modellgeometriában, ahol a piros és a kék szín
ugyancsak egy meleg (emelkedő), illetve egy hideg (süllyedő) izotermafelületet jelöl.
Modellparaméterek
Téglatest modelltartomány
Feszültségmentes, izotermikus határok; belső hőtermelés nincs
Merev, izotermikus határok; belső hőtermelés nincs
Felső határ: feszültségmentes, izotermikus; Alsó határ: merev, állandó hőfluxusú; belső
hőtermelés nincs
Gömbhéj modelltartomány
Feszültségmentes, izotermikus határok; belső hőtermelés nincs

Racr
657,5
1707,8
816,7
978

2.10.1. táblázat A kritikus Rayleigh-szám függése a modellparaméterektől

Mindezt azért közöltük táblázatos formában, hogy érzékeltessük azt, hogy a
határfeltételek (izotermikus, állandó hőfluxusú, feszültségmentes, merev) és egyéb
modellparaméterek (modellgeometria, viszkozitáseloszlás, belső hőtermelés, reológia,
alapegyenletek approximációja…) igenis befolyásolják mind a kritikus Rayleigh-számot,
mind a kifejlődő áramlási formát. Ugyanakkor hatásuk Racr értékére nem túl jelentős,
kijelenthető, hogy mindezektől függetlenül a kritikus Rayleigh-szám értéke az Racr≈102–103
nagyságrendbe esik. Vagyis a földköpenyre jellemző Rayleigh-szám, mely a 107 nagyságrend
körül van ((2.9.28)), bőségesen meghaladja a termikus konvekció megindulásának feltételét.
Tudományosan úgy is mondhatnánk, hogy a földköpeny szuperkritikus Rayleigh-számú
folyadéknak tekinthető. Azaz a köpenyben kifejlődő áramlás erősen időfüggő, sőt kaotikus
jellegű, háromdimenziós szerkezetű, melyben a közel vertikális tengelyű feláramlások, a
köpenyhőoszlopok jelentik a köpenykonvekció fő felszálló ágait.
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3.

ÁRAMLÁS A KÜLSŐ MAGBAN

A külső magban és a köpenyben zajló termikus konvekciót lényegében ugyanazon
alapegyenlet-rendszer írja le. Két lényeges különbség azonban fennáll:
 a külső mag viszkozitása több mint 20 nagyságrenddel kisebb a köpenyénél, ezért a
viszkózus erő hatása sokkal kisebb, míg a Coriolis-erő sokkal jelentősebb;
 a külső mag fémes összetételű, ezért az elektromos és mágneses erőhatásokat is
figyelembe kell venni a jelenség leírásakor. Ez két helyen érinti az egyenletrendszert:
▫ a NS-egyenlethez csatolni kell a Lorentz-erőt, valamint
▫ az egyenletrendszernek tartalmaznia kell a magnetohidrodinamika
alapegyenletét, mely a mágneses tér változását kezeli.

3.1.

A termomágneses konvekció alapegyenletei

3.1.1. A Boussinesq-approximáció
A fentieket figyelembe véve a termomágneses konvekciót leíró egyenleteknek
közvetlenül a Boussinesq-approximációját írjuk fel dimenziós formában. Mindez azt jelenti,
hogy
 a sűrűséget állandónak tekintjük minden tagban, ρ(p,T)=ρ0, kivétel a termikus
felhajtóerőben, ahol csak a hőmérséklettől függ, ρ(T), valamint
 az Ω, g, α, cp, K, σ, η stb. modellparamétereket is állandónak vesszük.
Ekkor a kontinuitási, a NS-, a hőtranszport és a magnetohidrodinamika alapegyenletei a
következők [Cserepes és Petrovay 1993],

u  0 ,

0

du
 2 0 Ω  u  (T )g  p  u  j  B ,
dt
0c p

dT
 KT  H ,
dt

B
   (u  B)  * B ,
t

(3.1.1)
(3.1.2)
(3.1.3)
(3.1.4)

ahol a köpenykonvenció alapegyenleteinél nem használt jelölések (2.8. fejezet) a j, B és η* az
elektromos áramsűrűség vektor, a mágneses indukció vektor, valamint a mágneses
diffuzivitás. Megjegyezzük, hogy a (3.1.2) egyenletben szereplő viszkózus erő magában
foglalja a folyadék inkompresszibilis és izoviszkózus voltát, valamint newtoni reológiáját. Az
egyenletek ismert tagjain túlmenően most csak az újakkal foglalkozunk külön.
A NS-egyenletben megjelenő új tag a Lorentz-erő, mely mágneses térben folyó
elektromos áram esetén lép fel, ahol az áramsűrűség a vezetési áramból és a mozgási
indukcióból tevődik össze,
j  E  (u  B) ,

(3.1.5)

ahol σ a külső mag fajlagos elektromos vezetőképessége és E az elektromos térerősség.
A magnetohidrodinamika (3.1.4) alapegyenlete a Maxwell-egyenletekből néhány
lépésben levezethető. A gerjesztési törvény, a nyugalmi indukció törvénye, az elektromos és a
mágneses tér forrásáról szóló törvények szerint a Maxwell-egyenletek,
 H  j,
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(3.1.7)
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E  

B
,
t

(3.1.8)

D  0 ,

(3.1.9)

B  0 ,

(3.1.10)

ahol H és D a mágneses térerősség, illetve az elektromos eltolás vektor. A (3.1.7)–(3.1.10)
egyenletekben már éltünk azzal a közelítéssel, hogy (3.1.7)-ben elhagytuk a Maxwell-féle
korrekciós tagot (az eltolás vektor időbeli deriváltját), hiszen a fémes mag elektromos
vezetőképessége igen nagy, ezért a vezetési áramnak kell dominálnia. Ezenkívül (3.1.9)-ben
feltételeztük, hogy nincsenek szabad töltések a külső magban.
További egyszerűsítésekhez vezet, ha — egyéb ismeret híján — homogén, izotróp
közeget feltételezünk a külső magra, azaz σ fajlagos elektromos vezetőképesség, μ mágneses
permeabilitás és ε dielektromos állandó legyen konstans. Így az elektromágneses anyagi
egyenletek, illetve a (3.1.5) felhasználásával a Maxwell-egyenletek,
  B  j  (E  u  B) ,

E  

B
,
t

(3.1.11)
(3.1.12)

E  0 ,

(3.1.13)

B  0 .

(3.1.14)

Vegyük a (3.1.11) gerjesztési törvény rotációját, majd helyettesítsük be az elektromos
térerősség helyére a (3.1.12) indukciós törvényt! Ekkor

 B

    B    E    (u  B)  
   (u  B) .
 t


(3.1.15)

Másrészről ismert a rot rot operátor (2.10.19) szerint történő felbonthatósága,
    B  grad divB  B  B ,

(3.1.16)

melyben felhasználtuk, hogy (3.1.14) alapján a mágneses indukció divergenciamentes, más
szóval nem létezik elemi mágneses monopólus. A (3.1.15) és (3.1.16) egyenletek
nyilvánvalóan egyenlők egymással, így némi átrendezés után megkapjuk a
magnetohidrodinamika alapegyenletét,

B
   (u  B)  * B ,
t

(3.1.17)

ahol az ún. mágneses diffuzivitás,

* :

1
,


(3.1.18)

s mint minden „jól viselkedő” diffuzivitás, m2/s mértékegységgel bír.
A magnetohidrodinamika alapegyenletének rövid levezetése után vegyük sorra az
egyes tagokat, és értelmezzük jelentésüket! A mágneses tér időbeli megváltozását ((3.1.17)
bal oldala) két jelenség okozza:
 a mágneses advekció, valamint
 a mágneses diffúzió.
Egyszerűbb úgy megvizsgálni a mágneses advekció jelenségét, hogy ezalatt a
mágneses diffúzió jelenlététől eltekintünk. Tehát, ha feltételezzük, hogy a fémes összetételű
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külső mag elektromos vezetőképessége nem csak nagy, hanem egyúttal helytálló a σ→∞
közelítés is, akkor η*→0 és a (3.1.17) egyenlet egyszerűsödik,

B
   (u  B) .
t

(3.1.19)

Ez azt jelenti, hogy a mágneses tér időbeli változását csak a mágneses tér advekciója adja,
közismert elnevezéssel a mágneses erővonalak befagyási tételére lehet kilyukadni. Tehát
diffúzió híján a mágneses tér együtt áramlik a végtelen elektromos vezetőképességű
folyadékban.
A diffúziós tag vizsgálatakor tételezzük fel, hogy nincs áramlás a külső magban, azaz
u=0, tehát a mágneses tér időbeli változását csupán a diffúzió jelensége idézi elő,

B
 * B .
t

(3.1.20)

A (3.1.20) egyenlet egy tipikus diffúziós egyenlet, melynek megoldása — a változók
szeparálásával — a mágneses tér időben történő lecsengése,

B(r, t )  B * (r)e t  ,

(3.1.21)

ahol r a helyvektort, míg τ az exponenciális lecsengésre jellemző relaxációs időt. Belátható,
hogy τ valós és pozitív szám, tehát veszteséges közegben a mágneses tér mindig csökken. L
sugarú gömb esetén a relaxációs idő,



L2
,
2

(3.1.22)

vagyis a mágneses tér annál lassabban mérséklődik, minél nagyobb a folyadék mágneses
permeabilitása, elektromos vezetőképessége és sugara. Ezek alapján érdemes megbecsülni a
külső magra vonatkoztatott relaxációs időt, vagyis azon időtartamot, mely alatt a mágneses tér
1/e-ad részére csökken a mágneses diffúzió révén. Így


 0  r L2
2

4  10 7


Vs
1
 5  10 5
 (3,48  10 6 m) 2
Am
m
 r  24300év   r , (3.1.23)
2


ahol μ0 és μr a vákuum és a közeg relatív mágneses permeabilitása. A becslés során
feltételeztük, hogy a külső mag fajlagos elektromos vezetőképessége valamivel kisebb a tiszta
vasénál (107 1/(Ωm)). Ne felejtkezzünk meg arról, hogy a vas relatív mágneses permeabilitása
akár a 103 nagyságrendet is elérheti, így a becsült idő a földi mágneses tér gyengülésére akár
2–3 nagyságrenddel is nagyobb lehet.
Összegzésképpen megállapítjuk, hogy a külső magban zajló termomágneses
konvekciót leíró Boussinesq-approximáció nyolc egyenletet tartalmaz, a kontinuitási és a
hőtranszport egyenletet, mint skalár egyenleteket, valamint a NS-egyenletet és
magnetohidrodinamika alapegyenletét, mint vektoregyenleteket. Ismeretlen változók a
nyomás, a sűrűség, a hőmérséklet, valamint az áramlási sebesség vektor és a mágneses
indukció vektor, tehát kilenc darab. Azaz — a köpenykonvekciónál megszokott módon —
csatolni kell az egyenletrendszerhez a sűrűség, a nyomás és a hőmérséklet közötti kapcsolatot
leíró állapotegyenletet, melyet legegyszerűbb esetben a Boussinesq-approximáció fogalmaz
meg,

(T )   0 (1  T ) .
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(3.1.24)
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A probléma megoldása itt is csak az alapegyenletek közelítése után és numerikus módon
végezhető el.
3.1.2. A dimenziótlan Navier–Stokes-egyenlet
A (3.1.1) tömegmegmaradási és (3.1.3) hőtranszport egyenletet már a
köpenykonvekció során változatlan formában részletesen diszkutáltuk, így ezekre
természetesen már nem térünk ki. A dimenziótlanítást a (3.1.2) NS-egyenlet, valamint a
(3.1.4) magnetohidrodinamikai egyenlet esetén végezzük el.
A NS-egyenlet dimenziótlanítását a Busse-féle közelítés alapján hajtjuk végre,
melynek lényege, hogy a sűrűséget minden tagban, — a dimenziótlanítás alatt még a
felhajtóerőben is — állandónak tekintjük, ρ(T)=ρ0. Mindazonáltal az egyenletből a termikus
felhajtóerő nem hanyagolható el, hiszen ez hajtja az áramlást. A dimenziótlanításra
előkészülve osszuk le a (3.1.2) egyenletet az állandó ρ0 sűrűséggel! Így

du
1
 2Ω  u  ~
p  u 
j B,
dt
0

(3.1.25)

ahol bevezettük a redukált nyomást,

p
~
p :
W ,
0

(3.1.26)

g  grad W .

(3.1.27)

melyben W a gravitációs potenciál,
Így a redukált nyomás valójában nem nyomás dimenziójú, hiszen el van osztva a sűrűséggel.
A nyomásgradiens és a gravitációs erő összevonása tulajdonképpen hasonló értelemmel bír,
mint a köpenykonvekciónál ( vö. (2.9.12)), a hidrosztatikus nyomásváltozás nem eredményez
hajtóerőt a folyadékelemre nézve.
A változók dimenziótlantását az alábbi karakterisztikus mennyiségek segítségével
végezzük el,

L
t' i   0 i '
,
U
j i  UB0 j i ' Bi  B0 Bi '

x i  Lxi ' u i  Uui ' t 
~
p  U 0 L~
p'

(3.1.28)

ahol L, U és Ω0 a külső mag karakterisztikus mérete, a sugara, a külső magban lévő áramlás
karakterisztikus sebessége, valamint a Föld forgási szögsebessége. A redukált nyomás
diemnziótlanítása a Bernoulli-törvény alapján történt, mely szerint áramló folyadékban a
nyomás,

p~

1
U 2 .
2

(3.1.29)

A redukált nyomásban ( ~p ~U2) a sebességnégyzetet két tag szorzataként állítottuk elő
(U∙Ω0L), tudva, hogy a külső mag kis viszkozitása miatt a Föld forgásának is fontos szerepe
lehet az egyenletben. Az áramsűrűség dimenziótlanításakor a (3.1.5) egyenlet mozgási
indukció tagját vettük alapul, míg a mágneses indukció vektor esetében egy, a külső magra
jellemző — egyelőre ismeretlen — B0 karakterisztikus mágneses indukciót használtunk.
A (3.1.25) egyenlet felbontása a dimenziót és a dimenziótlan változást hordozó tagok
szorzatára,
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UB0
U 2 du'
U
 2 0UΩ'u' 0U' ~
p ' 2 ' u'
j'B' .
L dt '
0
L
2

(3.1.30)

Élve azzal a feltételezéssel, hogy a külső mag esetében a Coriolis-erő döntő fontosságú tag,
osszuk le a (3.1.30) egyenletet a Coriolis-erő nagyságával, Ω0U-val,

B0
U du'

 2Ω'u'' ~
p ' 2
' u'
j'B' !
L 0 dt '
00
L 0
2

(3.1.31)

A (3.1.31) egyenlet már dimenziótlan, az egyes tagok előtt álló karakterisztikus mennyiség
már dimenziótlanok. Tekintsük át a részben már ismert dimenziótlan számokat!
A Rossby-szám az inercia erő és a Coriolis-erő hányadosát fejezi ki,

Ro :

" inercia erő "
U

,
L 0 " Coriolis  erő "

(3.1.32)

a köpenykonvekcióból már ismert Ekman-szám,

Ek :

" viszkózus erő "




,
2
L  0  0 L  0 " Coriolis  erő "
2

(3.1.33)

illetve a Lorentz-erő és a Coriolis-erő arányát kifejező Elsasser-szám,

B0
" Lorentz  erő "

.
 0  0 " Coriolis  erő "
2

El :

(3.1.34)

A dimenziótlan számokkal felírt dimenziótlan NS-egyenlet, tehát

Ro

du
 2Ω  u  ~p  Ek u  El j  B .
dt

(3.1.35)

A dimenziótlanítás utolsó feladata, hogy megbecsüljük a (3.1.35) egyenletben szereplő
dimenziótlan számok nagyságrendjét, s melyek több nagyságrenddel kisebbek a többinél,
elhanyagoljuk.
A dimenziótlan számok becsléséhez azonban két karakterisztikus mennyiség
meghatározásával még adósak vagyunk. Először fel kell mérni a külső magban zajló áramlás
jellegzetes sebességének (U) és a mágneses tér indukciójának (B0) nagyságát. A
karakterisztikus áramlási sebességet a nondipóltér nyugati driftje alapján szokás becsülni.
Ismert, hogy a nem dipólusos mágneses tér hozzávetőlegesen 0,2°/év sebességgel mozog
nyugatra, így periódusideje hozzávetőlegesen 1800 év, azaz ennyi idő szükséges ahhoz, hogy
körbehaladjon a Földön. Ezt felhasználva a nondipól tér kerületi sebessége,

U

2L 2  3,48  10 6 m 2  3,48  10 6 m
m
mm


 4  10  4  0,4
.
10
Tp
1800év
s
s
5,68  10 s

(3.1.36)

A karakterisztikus mágneses indukció vektor becsléséhez használjuk fel, hogy az
elemi mágneses dipóltól távolodva a mágneses tér a távolság köbével arányosan csökken,
vagyis
3

B0  R F 

 ,
BF  L 
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(3.1.37)
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ahol RF és BF a Föld sugarát, illetve a Föld felszínén észlelt karakterisztikus mágneses
indukció értékét jelöli. Mivel utóbbi hozzávetőlegesen 30000–60000 nT között változik ezért
használjunk 40000 nT értéket! Így a külső magra becsült karakterisztikus érték,
3

3

R 
 6370km 
4
B0  B F  F   4  10 5 T 
  2,5  10 T ,
L
3480
km





(3.1.38)

ami nagyjából egy nagyságrenddel meghaladja a felszíni értéket. Megjegyezzük, hogy
legalább érdekes, hogy a külső magban zajló termomágneses konvekció vizsgálatakor a
mágneses tér nagyságát a centrális, axiális elemi mágneses dipól alapján becsüljük
Ismerve a külső magra jellemző karakterisztikus értékeket a dimenziótlan számok
nagyságrendileg becsülhetőek. A Rossby-szám értéke,

Ro 

U

L 0

4  10  4

m
s

3,48  10 m  7,3  10
6

5

1
s

 1,6  10 6 ,

(3.1.39)

az Ekman-szám becslése,

Ek 



 0 L2  0

10 2 Pas
kg
1
10000 3  (3,48 10 6 m) 2  7,3 10 5
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 1,110 15 ,

(3.1.40)

ahol a külső mag sűrűségét a PREM-modell alapján vettük (2.4.2. ábra), míg a külső mag
viszkozitása — a különböző számítások alapján — a felszíni olvadt vasénak felel meg. Az
Elsasser-szám értéke,
2

B0
El 

00
2
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 4 Vs 
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 0,04 .
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5 1
10000 3  7,3  10
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5  10 5

(3.1.41)

A dimenziótlan számok becslése után megállapíthatjuk, hogy
Ro  1, Ek  1 és

El  1,

(3.1.42)

vagyis a külső magban az inercia és a viszkózus erő elhanyagolható a Coriolis-erőhöz képest.
Az Elsasser-szám kicsinysége már nem olyan egyértelmű, hiszen ha egy kicsit más
karakterisztikus értékeket választunk a dimenziótlanításhoz, akkor értékére több mint egy
nagyságrenddel nagyobbat is kaphatunk. Éppen ezért a külső magban zajló termomágneses
konvekciót leíró közelítések két csoportba oszthatóak:
 Erős tér modellek, melyekben El≠0, azaz a mágneses tér a Lorentz-erőn keresztül
képes befolyásolni az áramlási rendszert.
 Gyenge tér modellek, melyekben El=0, azaz a mágneses tér nem befolyásolja az
áramlást. Természetesen ettől még a (3.1.1)–(3.1.4) egyenletrendszer csatolt marad,
hiszen az áramlási sebesség a (3.1.4) egyenletben szereplő advekciós tagon keresztül
hat a mágneses térre.
További vizsgálatunkat a gyenge tér modell alkalmazása mellett végezzük.
Tehát ha a Rossby-, az Ekman-, valamint az Elsasser-szám kicsinységét egyaránt
feltételezzük, akkor a (3.1.35) NS-egyenlet meglehetősen leegyszerűsödik, csupán a Corioliserőt és a redukált nyomásgradiens tagokat tartalmazza,
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2Ω  u  ~
p.

(3.1.43)

Ebből, — itt most nem részletezett módon, az egyenlet rotációképzése által — ugyanazon
algebrai műveletekkel, mint az atmoszféra, illetve az óceánok esetében, levezethető a Taylor–
Proudman-tétel,
(Ω)u  0 .

(3.1.44)

Ha emellé feltételezzük, hogy a Föld forgási szögsebessége állandó és z irányú,

Ω  (0,0,  0 ) .

(3.1.45)

akkor könnyen belátható, hogy teljesülnie kell a

u u v w

 
0
z z z z

(3.1.46)

egyenlőségnek. Szóban kifejezve, az áramlási sebesség változatlan a Föld forgástengelyével
párhuzamosan. Ezen állításra a következő, 3.2. fejezetben még vissza kell térni.
3.1.3. A dimenziótlan magnetohidrodinamikai egyenlet
Felbontva a (3.1.4) magnetohidrodinamikai alapegyenletet a dimenziót hordozó tagok
és a dimenziótlan változás szorzatára,

B0U B' B0U
B

'(u'B' )  0 2 ' B' .
L t '
L
 L

(3.1.47)

Osszunk le a mágneses advekció nagyságával, B0U/L-lel,

B
1
   (u  B) 
B !
t
 LU

(3.1.48)

Egyetlen új dimenziótlan szám jelent meg a (3.1.48) egyenletben, a mágneses Reynolds-szám,
mely az erővonalakat mozgató, „hajtó” mágneses advekció, és a teret gyengítő mágneses
diffúzió hányadosa,

Re m :  LU 

" mágneses advekció "
.
" mágneses diffúzió "

(3.1.49)

Abban az esetben, ha a mágneses Reynolds-szám meghaladja a kritikus Reynoldsszám értékét, Rem≥Remcr, akkor a mágneses advekció, vagyis az azt előidéző termikus
konvekció elég erős ahhoz, hogy fenntartsa a földi mágneses teret. Ha a mágneses Reynoldsszám értéke ezt nem éri el, Re<Remcr, akkor a diffúzió győzedelmeskedik, vagyis a mágneses
tér időben lecseng. A különböző analitikus és numerikus közelítések alapján a kritikus
mágneses Reynolds-szám értéke az Remcr≈101 nagyságrendbe esik.
Végezetül becsüljük meg a külső magra vonatkoztatott mágneses Reynolds.számot
ahhoz, hogy eldöntsük, elégendően nagy-e a mágneses tér fenntartásához. Tehát

Re m   0  r LU  5  10 5

1
Vs
 4  10 7
  r  3,48  10 6 m  4  10  4 m 
. (3.1.50)
m
Am
 875 r

Mivel a Föld esetében tehát fennáll, hogy Rem>Remcr, így a külső magban zajló termikus
(termokémiai) konvekció elegendően erős a Föld mágneses terének biztosításához. A (3.1.50)
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becsléshez hozzávehetjük továbbá, hogy a külső mag anyagának relatív mágneses
permeabilitása néhány nagyságrenddel tovább növelheti a mágneses Reynolds-szám értékét.
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3.2.

Az Ekman-határréteg szerepe a külső magban

3.2.1. Az Ekman-réteg hatása a külső magban zajló áramlásra
Az előző fejezetben megállapítottuk a NS-egyenlet dimenziótlanítása során, hogy a
Rossby-szám és a Reynolds-szám kicsinysége miatt az inercia és a viszkózus erő szerepe
elhanyagolható. Gyenge tér modell feltételezésekor az Elsasser-számmal arányos Lorentz-erő
is elhagyható, így a NS-egyenletben csupán két erő tart egymással egyensúlyt, a Coriolis-erő
és a redukált nyomás gradiense,
(3.2.1)
2Ω  u  ~
p.
Ebből levezethető a Taylor–Proudman-tétel,
(Ω)u  0 .

(3.2.2)

Amennyiben feltételezzük, hogy a Föld forgási szögsebessége állandó — legalábbis a külső
magban zajló áramlásokhoz képest —, akkor

Ω  (0,0,  0 ) ,

(3.2.3)

és a koordinátarendszer z irányát úgy vesszük fel, hogy az a forgási szögsebesség vektorral
párhuzamos legyen. A (3.2.3) egyenletet beírva (3.2.2)-be azt kapjuk, hogy a Föld forgási
szögsebességével párhuzamosan az áramlási sebesség állandó,

u
 0.
z

(3.2.4)

Ezzel — az előző fejezetben már bemutatott gondolatmenettel — az a probléma, hogy
a külső mag egy gömbhéj, melyet minden oldalról nála több nagyságrenddel nagyobb
viszkozitású közeg fog közre. Kívülről a szilárd köpeny, melynek viszkozitása több mint 20
nagyságrenddel nagyobb, belülről a szintén szilárd belső mag, melynek viszkozitása is
minimum 10 nagyságrenddel meghaladja a külső magát. A külső mag szempontjából tehát a
határok merevnek tekinthetők, ahol nincs áramlás,
u h  0.

(3.2.5)

Ha összevetjük, hogy (3.2.5) szerint a határokon nincs áramlás, valamint hogy a Taylor–
Proudman-tétel folyományaként (3.2.4) alapján a külső magban nem változik az áramlási
sebesség z irányban, akkor azzal a meglepő állítással kell szembesülnünk, hogy a külső
magban nem létezik áramlás. Ha ott nem létezik áramlás, akkor termikus konvekció sem
lehet, ami minden eddigi feltételezésünk szerint felelős a földi mágneses tér fenntartásáért. Mi
lehet a hiba modellünkben, mely ellentmondásra vezetett?
Az Ekman-szám kicsinysége a külső magban valóban azzal ekvivalens, hogy a
viszkózus erő, vagyis a súrlódás elhanyagolható. Ez igaz a külső mag szinte teljes
tartományában, de nem lehet igaz a merev határokhoz közel, ahol az áramló és az álló közeg
érintkezik. Ezért vezessünk be modellünkbe egy olyan, határközeli tartományt, az ún. Ekmanhatárréteget, melyben a viszkózus erő szerepét figyelembe vesszük [Cserepes és Petrovay
1993].
Az Ekman-határréteg szerepének tanulmányozásához használjunk egy egyszerű
modellt, melyben az alsó határ (z=0) vízszintes és merev, azaz ott nem létezik áramlás (3.2.1.
ábra). Távol az alsó, merev határtól az áramlást tekintsük geosztrófikusnak, melyben
érvényes a Taylor–Proudman-tétel, vagyis itt a folyadék sebessége z irányban változatlan.
Ebben a tartományban — korábbi feltételezésünknek megfelelően — a viszkózus erő
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3.2.1. ábra
Az
Ekman-határréteg
egyszerűsített modellje vízszintes, merev
határ esetén. A felső tartományban az
áramlás geosztrófikus, az alsó, Ekmanhatárrétegben ismeretlen.

elhanyagolható, vagyis a NS-egyenlet csupán a Coriolis-erőt és a redukált nyomásgradienst
tartalmazza,
2Ω  u 0  ~
p0 ,
(3.2.6)

p 0 az áramlási sebesség és a redukált nyomás a geosztrófikus
ahol u0=(u0,v0,0) és ~
tartományban.
A δ vastagságú Ekman-határrétegben azonban a viszkózus erő figyelembe veendő, így
az inkompresszibilis, izoviszkózus és newtoni reológiájú NS-egyenlet,
(3.2.7)
2Ω  u  ~
p  u ,
melyben u=(u,v,w), ~p és ν az áramlási sebesség és a redukált nyomás az Ekmanhatárrétegben, valamint a kinematikus viszkozitás. Mindezek mellett érdemes
emlékezetünkbe vésni, hogy az Ekman-határréteg és a geosztrófikus tartomány közötti határ
nem egy éles határ, hanem egy folytonos átmenet. Ily módon a két tartomány közötti határt
csupán mesterségesen lehet definiálni.
Írjuk fel a geosztrófikus tartományra érvényes (3.2.6) NS-egyenlet x komponensét,
~
p
 2 0 v 0   0 ,
(3.2.8)
x
és y komponensét

2 0 u 0  

~p 0
y

(3.2.9)

(3.2.3) alkalmazásával!
Tudjuk, hogy a geosztrófikus tartományban a Coriolis-erő jóval meghaladja a
viszkózus erő nagyságát, így a tagok nagyságát felírva az

U 0 

U
L2

(3.2.10)

reláció helytálló. Behelyettesítve az Ekman-szám (3.1.33) definícióját,

U  0  EkU  0 ,

(3.2.11)

azaz visszakapjuk, hogy az Ekman-szám valóban kicsiny,

1  Ek .
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Az Ekman-határrétegben, azonban a Coriolis-erő és a viszkózus erő nagysága
összemérhető,

U 0 

U
L2

EkU

,
0
2
2

(3.2.13)

melyben figyelembe vettük, hogy itt a karakterisztikus méret nem L, a külső mag sugara,
hanem az Ekman-határréteg vastagsága, δ. Átrendezve a (3.2.13) egyenletet arra jutunk, hogy

Ek 

2
,
L2

(3.2.14)

s mivel az Ekman-szám nagyon kicsi ((3.2.12)), ezért

  L ,

(3.2.15)

vagyis az Ekman-réteg nagyon vékony, valóban egy határréteg.
Az Ekman-réteg vékonyságának két fontos következménye van,
 a vékony rétegben a redukált nyomás vertikális változásának hatása elhanyagolható,
p~
p 0 ; valamint
ezért élhetünk azzal a közelítéssel, hogy ~
 a vékony rétegben a vertikális változások dominálnak, hiszen a viszkózus erőben az
utolsó tag szerepe a domináns,

  2u  2u  2u   U U U 
U
u   2  2  2    2  2  2    2 .
y
z   L
L
 

 x

(3.2.16)

E két következményt figyelembe véve felírhatjuk az Ekman-határrétegben is a NSegyenlet x,

 2 0 v  

~
p0
 2u
 2 ,
x
z

(3.2.17)

és y komponense,

~p 0
 2v
2 0 u  
 2 .
y
z

(3.2.18)

Vonjuk ki az NS-egyenlet Ekman-határrétegbeli (3.2.17)–(3.2.18) x és y komponenseiből a
geosztrófikus tartományra érvényes (3.2.8)–(3.2.9) megfelelő komponenseket! Ekkor az
alábbi kétismeretlenes differenciálegyenlet-rendszerre jutunk,

2
(u  u 0 ) ,
z 2

(3.2.19)

2
(v  v 0 ) .
z 2

(3.2.20)

 2 0 (v  v 0 )  
2 0 (u  u 0 )  

Valójában az u0 és v0 vertikális deriváltjai nem szerepelnek egyik egyenletben sem, de a
(3.2.19) és (3.2.20) egyenletekbe beírhatóak, mivel z szerinti deriváltjuk zérus, hiszen a
geosztrófikus tartomány sebességeiről van szó (vö. (3.2.4)). Matematikailag azonban, így
egyszerűbb az u-u0 és v-v0 ismeretlenekre felírt egyenletrendszer megoldása.
A (3.2.19) és (3.2.20) egyenletrendszer megoldásához természetesen szükség van a
határfeltétek megadására is. A merev határ felszínén a folyadék áll,
u( z  0)  v( z  0)  0 ,
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(3.2.21)
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míg nagy távolságban a határtól a geosztrófikus sebességekhez tartanak,

u( z  )  u 0

és v( z  )  v0 .

(3.2.22)

Szokásunktól eltérően ezúttal nem járjuk végig a megoldás menetét, hanem csupán a
megoldást közöljük az ismeretlen u és v sebességekre,

z
z

u  v 0 e  z  sin  u 0 1  e  z  cos  ,




(3.2.23)

z
z

 v 0 1  e  z  cos  .




(3.2.24)

v  u 0 e  z  sin

Látható, hogy az x irányú sebességben v0 és az y irányú sebességben u0 is szerepel, melynek
jelentőségére jobban rá tudunk világítani, ha átmenetileg feltételezzük, hogy a geosztrófikus
tartományban az áramlás x irányú, vagyis v0=0. Ekkor az Ekman-határrétegben és közelében

z

u  u 0 1  e  z  cos  ,



(3.2.25)

valamint

v  u 0 e  z  sin

z


(3.2.26)

áramlás alakul ki, kiemelve, hogy a határ közelében akkor is fellép y irányú sebesség, ha a
geosztrófikus tartományban nem. Tehát a merev határ közelében az áramlás iránya (és
nagysága is) eltér a geosztrófikus tartományban fennállótól.
A 3.2.2. ábra grafikusan illusztrálja (3.2.25) és (3.2.26) megoldást. A 3.2.2.b ábra
szerint:

3.2.2. ábra
A merev határ közelében kialakuló áramlás (3.2.25)–(3.2.26) analitikus
megoldásának grafikus megjelenítése. (a) A modell szerint a geosztrófikus tartományban
csak x irányú áramlás van. (b) A geosztrófikus áramlási sebességéhez (u0) viszonyított
áramlás x (u) és y (v) komponense a relatív magasság függvényében. (c) Az u és v
sebességkomponensek változása a magasság függvényében, mely a görbe mentén nő. Egyes
z/δ magasságértékeket feltüntettünk a grafikonon.
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3.2.3. ábra
Egy Taylor-oszlopban zajló
geosztrófikus áramlás (folytonos vonal),
valamint az Ekman-határrétegben kialakuló
ettől eltérő áramlás (szaggatott vonal)
felülről nézve.








a felszín mentén, a határfeltételeknek engedelmeskedve, nincs áramlás.
Felfelé haladva az x és az y irányú sebesség együtt nő, ami azt jelenti, hogy a felszín
felett az Ekman-határrétegben az áramlás 45°-os szöget zár be a geosztrófikus
iránnyal, mely jelen esetben x-szel párhuzamos.
z/δ=π magasságban az áramlásnak csak x komponense van, azaz párhuzamos a
geosztrófikus iránnyal, de nagysága mintegy 4–5%-kal nagyobb annál.
Megjegyezzük, hogy az atmoszférában is létezik ezen jelenség, hiszen a magasabb
légrétegek áramlási iránya köztudottan eltér a felszínközeli széljárás irányától. Az
Ekman-réteg vastagsága az atmoszférában hozzávetőlegesen 500–1000 m. Ha
behelyettesítenénk (3.2.14) egyenletbe az atmoszférára megbecsült Ekman-számot,
akkor 1 m közeli eredményt kapnánk a réteg vastagságára. Nem szabad ugyanakkor
megfeledkezni arról, hogy az atmoszférában uralkodó turbulens áramlási viszonyok
miatt a turbulens viszkozitást kell használni.
Végezetül térjünk vissza a külső magban zajló áramlásokra! A külső mag
geosztrófikus tartományában a konvekció — engedelmeskedve a Taylor–Proudman
tételnek — a forgási szögsebességgel párhuzamos tengelyű oszlopokban, úgynevezett
Taylor-oszlopokban zajlik. Az Ekman-határrétegben az áramlás eltér a geosztrófikus
iránytól, így ott radiális komponense is van. A 3.2.3. ábra felülről nézve mutatja az
áramlást a geosztrófikus tartományban, illetve az Ekman-határrétegben. Ha a
határrétegben befelé, a Taylor-oszlop belseje felé áramlik az anyag, akkor a
tömegmegmaradás miatt ott fel kell emelkednie, hasonlóan a ciklonokhoz. Ez felveti
azon lehetőséget, hogy a külső magban domináns Taylor-oszlopos áramlási
szerkezetnek van vertikális komponense is az Ekman-határrétegben zajló folyamatok
következtében. Vizsgáljuk meg ennek lehetőségét az alábbiakban!

3.2.2. Az Ekman-pumpálás
Amennyiben a Taylor-oszlopban zajló áramlásnak van radiális komponense az
Ekman-határrétegben, úgy a tömegmegmaradás miatt vertikális áramlásnak is fel kell lépnie.
A jelenséget a tömegmegmaradást leíró kontinuitási egyenlettel vizsgálhatjuk, mely a
geosztrófikus tartományban,

u 0 v 0

 0,
x y
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(3.2.27)
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hiszen a 3.2.1. ábra szerinti modell alapján az áramlás horizontális. Az Ekman-határrétegben a
kontinuitási egyenlet

u v w


 0.
x y z

(3.2.28)

Átrendezve (3.2.28)-at és behelyettesítve (3.2.23) és (3.2.24) megoldásokat,



v 
w u v  u 0 v 0 
z   u
z
1  e  z  cos    0  0 e  z  sin . (3.2.29)


 

z x y  x
y 
   y
x 


A jobb oldal első tagja zérus a (3.2.27) kontinuitási egyenlet miatt, míg a második tagban

 u 0 v 0 

   0 z ,

x 
 y

(3.2.30)

a Taylor-oszlop vertikális örvényességének -1-szerese, ahol az örvényvektor a geosztrófikus
tartományban állandó, és

 i

ω 0  (0,0,  0 z )  rot u 0    x
u
 0

j
y
v0

k 

z .
0 

(3.2.31)

Összevonva (3.2.29) és (3.2.30) egyenleteket,

w
z
 0 z e  z  sin .
z


(3.2.32)

A vertikális sebesség meghatározásához a (3.2.32) egyenlet z szerinti integrálására van
szükség,
z

z
w( z )   0 z  e  z  sin dz .

0

(3.2.33)

A jobb oldalon feltűnő integrál közel sem triviális, ezért közöljük, hogy
ax
 e sin bx dx 

e ax
a sin bx  b cos ax  .
a2  b2

(3.2.34)

Ezen ismeretet alkalmazva a (3.2.33) problémánkra, azt kapjuk, hogy



e z 

w( z )   0 z 
2
2
  1    1 
      


z



 1
z 1  z  
  sin    sin      .

 


0

Távol a merev határtól a vertikális sebesség,
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(3.2.35)
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1
lim w( z )   0 z 0 
2
z 

1

2 



z



1
 1

  sin 0  cos 0  ,

 


 0

(3.2.36)

0 z 
.
2

(3.2.37)

melyet egyszerűsítve az adódik, hogy

lim w( z ) 
z 

A (3.2.37) végeredményt úgy fejezhetnők ki szóban tömören, hogy az örvényes geosztrófikus
áramlásnak létezik vertikális komponense. Tehát ha a Taylor-oszlop forog (ω0z≠0) és az
Ekman-határréteg létezik (δ>0), akkor az oszlop belsejében vertikális áramlásnak,
emelkedésnek, vagy süllyedésnek kell fellépnie, attól függően, hogy merre forog
(ciklon/anticiklon). Ezt a jelenséget Ekman-pumpálásnak (Ekman layer suction) szokás
nevezni.
3.2.3. A külső magban zajló áramlás kvalitatív értelmezése
A külső magban zajló áramlási rendszer vizsgálatát érdemes három modellen keresztül
elvégezni, az egyszerűbbtől fokozatosan haladva a bonyolultabb, s valósághűbb felé. A
3.2.4.a ábra azt az esetet szemlélteti, mely elhanyagolja a Föld forgását. Ebben az esetben a
külső mag hasonló módon konvektálna a köpenyhez. A Rayleigh-szám mértékétől függő
áramlási cellák — feláramlásokkal és leáramlásokkal — alakulnának ki. Ne feledjük, hogy a
külső mag viszkozitása sok nagyságrenddel kisebb a köpenyénél, ezért vélhetően jóval
hevesebb termikus konvekcióra kell(ene) számítani. Az áramláshoz szükséges
hőmérsékletkülönbséget valószínűleg a szekuláris hő miatt még valamivel melegebb belső
mag, illetve a hidegebb köpeny közötti hőmérsékletkülönbség biztosítja. Mivel a vas
inkompatibilis az U és Th elemekkel, ezért a magban a radioaktív elemek bomlása miatti

3.2.4. ábra
A külső magban formálódó áramlás kvalitatív szerkezete három modell
esetén. (a) Forgás nélkül az áramlás cellás szerkezetben történik. (b) A Föld forgását
figyelembe véve a termikus konvekció vertikális tengelyű Taylor-oszlopokban zajlik. (c) A
Föld forgását és az Ekman-határréteg jelenlétét magában foglaló modellben a termikus
konvekció ellentétesen forgó Taylor-oszlopokban megy végbe, melyekben a folyadékelemek
helikoidális pályán mozognak [Cserepes és Petrovay 1993].
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3.2.5. ábra
A külső mag numerikus
modelljében kifejlődő közel vertikális
Taylor-oszlopok örvényerősségének izofelületei. A zöld és sárga szín ellentétes forgási
irányt jelöl.

3.2.6. ábra
A
Glatzmaier–Roberts-féle
dinamómodellben
kialakuló
mágneses
erővonalak szerkezete. A narancssárga és a
kék szín a magból kifelé, illetve befelé
mutató erővonalakat jelöli [Olson 2007].

belső hőtermelés nem lehet jelentős. Ugyanakkor meg kell említeni a külső mag kifagyása
miatt fellépő látens hőt, mely a belső mag felőli oldalon fűti a külső magot. Vélhetően e két
folyamat az, ami a külső magban zajló áramlást hajtja. Mindazonáltal érdemes azt is észben
tartani, hogy a mag — és a teljes bolygó — hűlése miatt a belső mag mérete geológiai
időskálán folyamatosan nő a külső mag kárára.
A 3.2.4.b ábra azon modellt illusztrálja, mikor a Föld forgása figyelembe van véve a
külső magban zajló áramlásokra nézvést. A külső mag alacsony viszkozitása miatt a rendszer
gyorsan forgó rendszernek tekinthető, melyben érvényesül a Taylor-Proudman-tétel, vagyis a
kialakuló áramlás geosztrófikus. Ez (3.2.4) egyenlet ez alapján azt jelenti, hogy a Föld forgási
szögsebességének tengelyével párhuzamosan az áramlás változatlan, tehát a termikus

3.2.7. ábra
Mágneses pólusátfordulás a Glatzmaier–Roberts-féle dinamómodellben. A
mágneses erővonalak szerkezete (a) a pólusátfordulást megelőző 500 évben, (b) a
pólusátfordulás középpontja alatt, illetve (c) a pólusátfordulás után 500 évvel. A
narancssárga és a kék szín a magból kifelé, illetve befelé mutató erővonalakat jelöli
[Glatzmaier és Coe 2007].
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konvekció a melegebb belső magot vertikális tengelyű, forgó Taylor-oszlopok által hűti.
A 3.2. fejezet fő tanulsága, hogy forgó rendszerben a Taylor-oszlopokban zajló
áramlásnak az Ekman-határréteg megjelenése miatt mindig van vertikális komponense is. A

3.2.8. ábra
A köpeny–mag határon előírt hőfluxus hatása a külső magban zajló
termomágneses konvekcióra, illetve a mágneses pólusátfordulásra nyolc ((a)–(h)) numerikus
modell esetén. Felső sor: KMH hőfluxuseloszlása (folytonos – átlagosnál nagyobb hőfluxus,
szaggatott – átlagosnál kisebb hőfluxus). A (h) modell a mélyköpeny szeizmikus tomografikus
képe alapján számított eloszlás. Második sor: a mágneses dipól déli pólusának metszéspontja
a KMH-on az idő függvényében (100 évente). Harmadik és negyedik sor: a mágneses dipól
déli pólusa földrajzi szélességének, valamint a mágneses dipólmomentum nagyságának
időbeli változása [Glatzmaier et al. 1999].
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Taylor-oszlopokban fellépő vertikális áramlási irány miatt csavarvonalú, helikoidális áramlás
alakul ki, mely mind poloidális, mind toroidális sebességkomponenst tartalmaz (3.2.4.c.
ábra). Ennél fogva hatékonyan „csavarja fel a plazmába befagyott mágneses erővonalakat”.
Ez az ún. Glatzmaier–Roberts-féle mágneses dinamó modell. A 3.2.5. ábra a külső magban
zajló termomágneses konvekció egyenleteinek egy numerikus megoldását mutatja. A zöld és
sárga hengerek az örvényerősség axiális komponenseinek izofelületei, vagyis az óramutató
járásával megegyező, illetve ellentétesen forgó Taylor-oszlopok láthatóak. Habár az
oszlopokban zajló helikoidális mozgásforma bonyolult mágneses erővonal struktúrát épít fel a
belső és külső magban, a magon kívüli köpenyben, illetve a felszín felett a mágneses tér
közelítően dipólus jellegű (3.2.6. ábra). Ez a gyors, és időben állandónak tekinthető forgásnak
köszönhető. A Glatzmaier–Roberts-dinamó modell tehát képes előidézni a Föld közel
dipólusos mágneses terét a felszínen. További előnye a többi dinamómodellhez képest, hogy
egy időben változó mágneses teret hoz létre, melyek képesek reprodukálni néhány, a földi
mágneses tér változására jellemző tulajdonságot, úgymint a nondipól tér nyugati driftjét, vagy
az aperiodikusan, de átlagosan néhány százezer, millió évente bekövetkező mágneses
pólusátfordulásokat. Utóbbihoz vélhetően az vezet, hogy a külső magban lévő Tayloroszlopok egy részének forgási iránya módosul, mely az eredő külső mágneses teret
ellentétesre változtatja.
A 3.2.7. ábra a Glatzmaier–Roberts-féle külső mag dinamómodellben kifejlődő
mágneses pólusátfordulást illusztrálja. A pólusátfordulás geológiai értelemben gyorsan
lezajlik, a 3.2.7. ábra mindösszesen 1000 év történését fogja át. Az átfordulás alatt a mágneses
tér dipólusos jellege ugyan erőteljesen lecsökken (3.2.7.b ábra), ugyanakkor ezzel
párhuzamosan a magasabb rendű mágneses komponensek megerősödnek, így óvva a földi
életet a pólusátfordulás ideje alatt. A mágneses pólusátfordulás gyakoriságát számos belső
(külső magra jellemző) és külső (pl.: köpenybeli) paraméter erőteljesen befolyásolja. A 3.2.8.
ábra nyolc numerikus modelleredményt mutat be, melyek között az egyetlen eltérés a
köpeny–mag-határon előírt hőfluxus mértéke, illetve annak eloszlása volt. Egyes KMHhőárameloszlások elősegítették a mágneses pólusátfordulásokat (3.2.8.c ábra), mások
kifejezetten hátráltatták azt (3.2.8.d ábra), vagy stabilizálták (3.2.8.e ábra) a külső magban
zajló áramlást. Ez a modellsorozat jó példa arra, hogy a két rendszer kapcsolatban van
egymással annak ellenére, hogy a köpeny és mag közötti anyagtranszport gyakorlatilag
elhanyagolható a jelentős sűrűségkülönbség miatt. A köpenyben zajló konvekciót
nagyságrendekkel kisebb áramlási sebesség jellemzi, de például a fellépő
hőmérsékletanomálián keresztül (LLSVP, lemeztemető) hatással van a külső magban zajló
áramlásokra, annak időbeliségére.
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