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Een verhaal van vulkanen op drie 
planeten….

Aarde : Kilauea (Hawai’i)

Io (Jupiter maan)
Voyager 1, 1979Mars : Mons Olympus 

(600 km diameter, 22 km hoog)
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Hoewel vulkanisme in strikte zin een oppervlakte-
proces is, levert het belangrijke informatie over
processen die zich in de diepere, inwendige zones
van een planeet afspelen.

Vulkanisme is een belangrijke indicator van de
warmte-stromen en massa-stromen in het inwendige
van een planeet. Deze stromen bepalen ook in hoge
mate de grootschalige geologische activiteit.
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-De planeet Mars, die momenteel ‘geologisch 
dood’ lijkt te zijn, maar in het verleden 
gekenmerkt werd door de opbouw van enkele 
reuzenvulkanen zoals Mons Olympus.

De afmetingen van deze vulkaan zijn enorm 
t.o.v. Aardse vulkanen, zeker als er rekening 
wordt gehouden met de tienmaal kleinere 
massa van Mars. 
Het voorkomen van vulkanen blijkt niet 
gekoppeld te zijn aan een ‘plaat-tektonisch’ 
regime.

Mars : Mons Olympus 
(600 km diameter, 22 km 
hoog)
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-De Jupiter satelliet Io, waarop toevallig 
vulkanische activiteit geobserveerd werd tijdens 
de passage van de Voyager 1 ruimtesonde in 
1979. 

-In dit klein hemellichaam –amper groter dan de 
Maan- wordt de vulkanische activiteit NIET in 
stand gehouden door interne restwarmte. 
De warmte is het resultaat van getijden-krachten
in de silicaatmantel van Io opgewekt door de 
interactie met Jupiter en zijn satellieten Europa en 
Ganymede
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-De Aarde, die 4.55 miljard jaar na het 
ontstaan nog steeds voldoende 
warmte-energie bevat voor het 
opsmelten van silicaatmateriaal in de 
diepte en als drijfkracht van 
grootschalige tektonische processen.
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60 jaar geleden was het belangrijkste vulkanisme op Aarde 
nog weinig of niet gekend, nl. de vorming van mid-oceanische ruggen

Sterk verband tussen vulkanisme, aardbevingen,  platentektoniek
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Maar er mag ook niet uit  het oog verloren worden dat naast het 
continu vulkanisme aan plaatgrenzen ook een groot aantal vrij 
kortstondige, maar grootschalige  vulkanische gebeurtenissen plaats 
grepen. Deze vormden de zogenaamde ‘Large Igneous Provinces’ of 
‘LIPs’. 

Sommige ervan hangen samen met het opbreken van oude continenten, 
wat doorgaans wordt toegeschreven aan een opstijgende “mantle
plume”.  Een voorbeeld hiervan is de Parana-Etendaka LIP in Zuid-
Amerika en Zuidelijk Afrika, die gevormd werd tijdens de opening van de 
Zuid Atlantische Oceaan ca. 130Ma geleden. Een andere voorbeeld is de 
Noord Atlantische Magmatische Provincie die dateert van de opening 
van de Noord Atlantische Oceaan 60-58 Ma geleden.

Andere LIPs blijken helemaal niet in verband te staan met het opbreken 
van oude continenten, en liggen midden in ‘tektonische platen’. 
Voorbeelden hiervan zijn de Siberische Trapps (250 Ma oud) en het 
submariene Ontong Java plateau, dat ongeveer de grootte heeft van 
West Europa (ca. 120 Ma jaar oud). 
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Ontong-Java

Siberische Trapps

Large Igneous Provinces (LIPs)
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Parana-Etendaka ‘Large Igneous Province’ : het ontstaan wordt  vaak 
geassocieerd met de opening van de Zuid-Atlantische Oceaan door
een opstijgende ‘mantle plume’ (ca. 130 Ma geleden). 
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Geologie samengebald in ‘Cartoons’ 
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En nog een cartoon…….
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Wat is de wetenschap 
achter al deze cartoons ?

- Ontwikkeling van ideeën

- Actueel wetenschappelijk onderzoek 
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Historische ideeën 
heel sterk beïnvloed 
door activiteit van de 
Etna, Vulcano, 
Stromboli en Vesuvius 
vulkanen.  



De Magmamolen van de Diepe Aarde 

De Leidse Winterlezingen                                                                                                     22/02/2009

P.P. Rubens: “Vulcano forjando
los rayos de Jupiter” (Prado, Madrid)

Paradigma van de smidse.

Aanwakkeren van het vuur 

door lucht, en wind.

(Anaxagoras, Aristoteles,…)
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Athanasius Kircher (1602-1680)

‘Subterraan’ systeem van kanalen van stoom, verhit door 
intern vuur
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Vulkanisme als een ‘randverschijnsel’ in de ontwikkeling van

de geologie als wetenschap

 Interne verbranding : bitumen, zwavel (Seneca)

 Interne hitte van de aarde : residu van een ‘afkoelende ster’

(René Descartes) 

Ondergrondse verbranding van steenkoollagen 

(Gottlob Werner)

 Exothermische chemische reacties 

“fermentatie”, reacties van alkali elementen met water 

(Humphry Davy)

Al deze verklaringen waren gebaseerd op de
vigerende wetenschappelijke inzichten !!
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Zeer revolutionair nieuw idee van de 
Schotse school van de  ‘Plutonisten’

James Hutton, 1726-1797
James Hall, 1761-1832

Decompressie smelting 
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‘Normale’ wijze van smelting : temperatuursverhoging 



De Magmamolen van de Diepe Aarde 

De Leidse Winterlezingen                                                                                                     22/02/2009

Maar ook mogelijk :    smelting door drukverlaging 

Smelting door
Temperatuurs-
verlaging !!
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Een geologische kijk
op PT diagrammen

‘Druk-as’ neerwaarts

!

Enkelvoudige stof Silicaatmateriaal
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Begrip ‘geotherm’ : ervaring in diepe mijnschachten

De extrapolatie van de 
oppervlakte geotherm leidde 
echter tot absurd
hoge temperaturen op vrij 
geringe diepte.
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- Ophelderen van de ‘structuur’ van de Aarde.

- Beter begrip van het ontstaan  van planeten.

- Nieuwe inzichten in de thermische evolutie

van de Aarde.

20e Eeuw : 
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De structuur van de Aarde

De chemische en mineralogische
samenstelling van de Aardmantel
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De inbreng van de ‘seismische geofysica’ :

-Golven veroorzaakt door diepe aardbevingen

- Ontdekking van de vloeibare buitenkern van de  Aarde

(1906, Richard Oldham)

- Ontdekking van de vaste binnenkern

(1925, Inge Lehmann)

- Vastleggen van de “structuur” van de Aarde.
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P-golven : planten zich het snelst 
voort in vaste stof en vloeistof

S-golven : trager dan P-golven
in vaste stof. Geen voortplanting 
in vloeistof
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Geofysica meet vooral snelheden van golven.

Hoe moet dit vertaald worden in chemische en mineralogische

samenstelling van de mantel en kern van de aarde ?
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Meteoriet-
onderzoek

Experimentele
petrologie

Seismische
geofysica

‘Peridotiet’ 
Samenstelling  
van de 
Aardmantel
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- De mantel van de Aarde heeft een ultramafische ‘peridotiet’ samenstelling. 
De samenstelling is zeer gelijkaardig aan deze van de silicaatfractie van
primitieve chondrietische meteorieten. 

Oxide %wt
SiO2 44.5
TiO2 0.2
Al2O3 3.6
FeO 8.1
MnO 0.1
MgO 39.2
CaO 3.4
Na2O 0.3
K2O 0.02
Cr2O3 0.3
NiO 0.2

GranaatOlivijn, orthopyroxeen Diopsied

Granaat Peridotiet Boven Mantel 
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Olivijn α-(Mg,Fe)2SiO4 (orthorhombisch): stabiel tussen 0-400 km diepte
Wadsleyiet (Wd) of  β-(Mg,Fe)2SiO4 (orthorhombisch): stabiel tussen 400-

500 km diepte
Ringwoodiet (Rw) of γ-(Mg,Fe)2SiO4 (cubische ‘spinel’-vorm)  stabiel 

tussen 500-660 km diepte
Orthopyroxeen (Opx)  (Mg,Fe)SiO3 (orthorhombisch) stabiel tussen 0-500                      

km diepte
Clinopyroxeen (Cpx)  Ca(Mg,Fe)Si2O6 (monoklien) : stabiel tussen  0-500 

km diepte
Granaat (Gt) : (Mg,Ca,Fe)3Al2Si3O12 (cubisch) : stabiel tussen 60-660 

km diepte
Majoriet (Mj) : vaste oplossing van Opx en Cpx in granaat : stabiel tussen 

400-660km diepte

Beneden 660 km diepte ontbinden β-(Mg,Fe)2SiO4 en Majoriet tot zeer compacte  
‘perovskiet’ (Pv) structuren (CaSiO3 en (Mg,Fe)SiO3 ) en (Fe,Mg)O 
(‘Magnesiowustiet’ (Mw) dat ook Ferropericlase genoemd wordt) 

Mineralogie van de peridotiet Aardmantel 
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(Mg,Fe)2SiO4 ontbindt in   (Mg,Fe)O + (Mg,Fe)SiO3

Mineralogie van de peridotiet Aardmantel 
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De mineralogische
veranderingen bij stijgende
druk in  de mantel
stabiliseren meer ‘compacte’
mineralen. 
Dit wordt bereikt door 
verhoging van de omringing van 
kationen door zuurstofanionen
(coordinatie-getal).
Kleine kationen zoals Si4+

en Al3+ gaan over van 
tetrahedrische (IV) omringing naar
oktahedrische (VI). Grotere kationen
zoals Mg2+, Fe2+ en Ca2+ gaan 
over van oktahedrische (VI) naar 
kubische (VIII) coordinatie. 
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“Matching” van seismische snelheden
met eigenschappen van de mantelmineralen



De Magmamolen van de Diepe Aarde 

De Leidse Winterlezingen                                                                                                     22/02/2009

Tijdens het voorbije decennium is er belangrijke vooruitgang 
geboekt in de studie van mineralen bij zeer hoge drukken. Dit hangt 
samen met twee technische ontwikkelingen :

(1) De beschikbaarheid van zeer intense, gefocusseerde 
‘Synchrotron’ X-stralenbundels voor X-stralen diffractometrie van 
zeer kleine monsters ( afmetingen van 100 µm en kleiner). 

(2) De constructie van ‘Diamond anvil presses’, waarmee zeer kleine 
mineraalkorrels kunnen bestudeerd worden bij drukken en 
temperaturen overeenkomend met de ‘Core-Mantle Boundary’ (ca. 
150 GPa en ca. 3500°C). Dit werd ook mogelijk gemaakt door de 
ontwikkeling van intense Laser-licht bundels voor het verhitten van 
de korrels onder hoge druk en voor de studie van spectroscopische 
eigenschappen. 
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Moderne mini ‘Diamond Anvil Press’ voor metingen tot ca. 150 GPa (1500 kilobar)

ca.
1 cm
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European Synchrotron Research Facility
Grenoble
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De thermische structuur 
van de diepe Aarde
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Bronnen van warmte-energie van de Aarde
Warmte-huishouding van de Aarde pas begrepen na de ontdekking

van de natuurlijke radioactiviteit.

-Accretie-energie
- Gravitatie energie bij vorming van de FeNi-metaal kern
-Kort-levende radionucliden in de primitieve zonnenevel

bv. 26Al T(1/2) = 0.72Ma
-Groei van binnenkern door kristallisatie van buitenkern
- Langlevende radionucliden : 

40K (T½  =1.28 Ga),  232Th (14.1 Ga), 235U  ( 0.7 Ga)
en   238U (4.5 Ga)
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Aangroei van de Aarde door accretie van planetesimalen
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De “escape velocity” van de huidige Aarde is 11.2 km/seconde. 
Dit is de snelheid die een lichaam bereikt dat vanaf grote afstand 
door de gravitatiekrachten wordt versneld.

Een object van 1000 kg met een snelheid van 11.2 km/seconde 
heeft een kinetische energie van (1/2)mv2 = 63 GigaJoule. Deze 
wordt na de botsing uiteindelijk grotendeels omgezet in warmte. 

De energie nodig om 1 mol silicaat-mineraal op te warmen van 
200K tot 2000K is gelijk aan 380 kiloJoule/mol. De impact-
energie van een 1 ton object is voldoende om 23.2 ton silicaten 
op te smelten.
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Huidig consensus
model voor de 
vorming van de 
Maan

Een groot deel van
de massa en energie
van de
impactor-planeet
werd toegevoegd 
aan de Aarde
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Door de warmte gegeneerd door de accretie en de impact die de Maan vormde, werd 
de mantel zeker partiëel opgesmolten en kon de FeNi-metaal fractie door gravitatie 
bezinken naar de kern van de Aarde. De gravitatie-energie die hierbij vrijkwam was 
zeer aanzienlijk. 
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Waarom is het inwendige van de 

Aarde nog zo heet ?

- Zeer traag warmte-transport door ‘conductie’

- Radioactief verval

- Latente kristallisatie-temperatuur van de binnenkern 

van de Aarde
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Twee mechanismen  van warmte-transport
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Conductie is een bijzonder trage vorm van warmte-transport

Op planetaire schaal
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De vaste Binnenkern van de Aarde groeit 
continu aan door uitkristallisatie van de 
vloeibare Buitenkern. Hierbij komt een 
grote hoeveelheid latente kristallisatie-
warmte vrij. Een redelijke schatting is ca. 5 
TeraWatt.  Deze warmte-energie wordt 
beschouwd als de belangrijkste motor van 
de vloeistof convectie in de Buitenkern die 
de oorsprong is het van geomagnetisme.

Tegenwoordig maakt de Buitenkern  31 % 
van de massa van de Aarde uit; de vaste 
Binnenkern slechts 1.7 %. Kern 
kristallisatie zal nog voor vele miljarden 
jaren een energiebron zijn. 
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Bron : IHC  Int. Heatflow Committee
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Deze schattingen zijn voor een 
standaard 
‘geochemisch model’ voor de 
Aarde (K, Th en U 
concentraties).

Het geeft een vrij hoge
‘Urey ratio’, d.w.z. ca. 60% van 
de warmteflux is 
afkomstig van radioactief
verval. 
Een aantal geofysische 
modellen geven een ‘Urey 
ratio’ tussen  0.3 en 0.5.  
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Convectie
in de VASTE Aarde
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In alle standaardmodellen van de Aarde ligt de solidus
van de silicaatmantel boven de geotherm.
Probleem : waar komen dan magma’s vandaan ?
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Intermezzo : Wat is een ‘mantel adiabaat’ ?

Een ‘gedachte-experiment’ :

In de mantel worden twee gelijke massa’s 
gesteente A en B op verschillende diepten 
omgewisseld. Deze omwisseling gebeurt 
‘adiabatisch’, d.w.z.  zonder dat deze massa’s 
warmte uitwisselen met de omgeving. Door het 
drukverschil tussen diepten 1 en 2, zal massa B 
bij verplaatsing van diepte 2 naar diepte 1 een 
volume-expansie ondergaan en zal de massa-
dichtheid verlagen. Deze volume-expansie 
vereist echter energie. Omdat er geen warmte 
met de omgeving wordt uitgewisseld, moet 
massa B zelf eigen warmte omzetten in  energie. 
Dit gaat ten koste van een ‘adiabatische’ 
temperatuursverlaging.



De Magmamolen van de Diepe Aarde 

De Leidse Winterlezingen                                                                                                     22/02/2009

Initiatie van 
convectie door
het optreden van 
‘Rayleigh instabiliteit’
wanneer de 
temperatuursgradiënt
‘super-adiabatisch is.
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De vorming van ‘convectie-cellen’ in de 
Aardmantel 
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Gevolgen van convectie :

•Convectie veel efficiënter warmte-transport dan conductie

• Zelfregelend aspect ; convectie zorgt ervoor dat de
Geotherm in de Onder Mantel niet veel afwijkt van een 
adiabatische P-T traject.
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Kan vaste mantel “vloeien” ?

Laboratoriumonderzoek toont aant dat bij de temperaturen
en drukken die heersen in de mantel, silicaatmateriaal
kan vloeien (‘solid state creep’) als de krachten die erop
inwerken groot genoeg zijn om de viscositeit te overwinnen.
De ‘super-adiabatische ‘ omstandigheden afgeleid voor
sommige zones van de mantel, scheppen de voorwaarden
voor spontane convectie. 
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Voor het grootste deel van de mantel wijkt de geotherm weinig
af van een adiabatisch temperatuursprofiel, dat in stand wordt
gehouden door convectie (‘Convectief’ deel van de geotherm). 
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Vorming van Magma in een 
convecterende Mantel
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Afscheiding van 
silicaatsmelt (magma)
van residuele mantel-
peridotiet op relatief geringe 
diepte (10-30 km)

Zone van partiëel
smelten

Omdat de helling van de solidus groter is dan de helling van de adiabaat, zal 
op geringere diepte adiabatisch opstijgend magma de solidus kruisen en 
partiëel smelten.  
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“Whole Mantle Convection Model”
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“Two Layer Mantle Convection Model”
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Het is interessant even stil te staan bij de tijdschaal die deze 
convectie-modellen impliceren.
Voor  een gemiddelde opstijgsnelheid van ca. 5 cm per jaar (afgeleid van 
de groeisnelheid van oceanische platen) dan begon het 
moedermateriaal van actuele magma’s 50 tot 60 miljoen jaar geleden op 
te stijgen in de ‘Core Mantle Boundary’. Als wij het subductieproces er 
nog bijrekenen, dan moeten wij besluiten dat actuele magmatische 
processen in de Aarde in grote mate bepaald worden door het verloop 
van  geologische processen 
ca. 100 tot 120 miljoen jaar geleden. 

In het “Two Layer Model” begon het moedermateriaal een 15-tal 
miljoen jaar geleden op te stijgen aan de basis van de Boven  Mantel. De 
tijdschalen zijn ongeveer driemaal korter, maar nog steeds imposant.

De traagheid van de convectie processen
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Dit is slechts een 
gedeelte van het 

verhaal

!
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De kleine magmamolen
van de Subductie-zones
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De meest spectaculaire vormen van vulkanisme op de Aarde, nl. de vulkaanbogen in 
het centrum en  op de rand van de Centrale Stille Oceaan (‘The Pacific Ring of Fire’), 
het vulkanisme in Indonesië, Nieuw Zeeland, de Griekse Cycladen, de Eolische 
Eilanden in Italië, enz.  zijn gesitueerd boven subductie-zones.

De grote magmamolen die hierboven werd voorgesteld is wel de ultieme oorzaak 
en drijfveer van dit vulkanisme, maar geeft echter geen onmiddellijke verklaring 
voor het mechanisme van het subductie-vulkanisme. 
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Het vulkanisme in subductie-zones is verbonden met kleinere convectie cellen in de 
mantel-wig boven de subductie-zone.
De oorzaak van de vorming van silicaatsmelt is niet het doorkruisen van de solidus 
door opstijgende diapieren, maar de verlaging van het smeltpunt van peridotiet 
door H2O dat vrijgesteld wordt uit de gesubducteerde sediment-wig, of uit de 
verweerde basaltische lava’s en gabbro’s uit de bovenlaag van de ondergeschoven 
oceanische plaat. 
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De kleinere convectie cellen in de mantel-wig ontstaan 
door de neerwaarts gerichte  trekkracht  op het 
mantelmateriaal vlak boven de subductiezone. Deze 
neerwaartse massastroom wordt gecompenseerd door 
een opwaartse massastroom. Deze laatste brengt heter 
materiaal naar kleinere diepte, wat resulteert in een 
verhoging van de temperatuur in het centrale deel van 
de mantel-wig. In de bijgevoegde figuren wordt dit 
voorgesteld door een verschuiving van de 500°C en 
1000°C isothermen naar geringere diepten (vergeleken 
met de mantel onder een oude oceaanplaat verwijderd 
van een subductie-zone).
Deze temperatuursverhoging in het centrale deel van de 
mantel-wig is echter niet de belangrijkste oorzaak van 
smelting en magma-vorming. Het is vooral de verlaging 
van het smeltpunt door water dat magma-vorming in de 
hand werkt. 
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Hoge lokale 
magmaproductie

niet afhankelijk van 
traag adiabatisch
opstijgen

Verlaging van het
smeltpunt van 
peridotiet door H2O
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Pyroxenen

Het H2O molecuul is een zeer efficiënte ‘structuur-breker’ van vaste 
silicaatstructuren. Door de vaste structuren van neso-silicaten (vooral 
olivijn in de mantel) en enkelvoudige ketensilicaten (pyroxenen) op te 
breken wordt het smeltpunt aanzienlijk verlaagd. 
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Er zijn opmerkelijke verschillen in het vulkanism boven subductie-zones, 
afhankelijk van de aard van het type subductie. 

De Samoa Eilandboog en de Marianenboog in de Stille Oceaan zijn 
typische voorbeelden van vulkanisme boven een zone van subductie van 
een oceanische plaat onder een andere oceanische plaat.  
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Vulkanische Eilandbogen
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De vulkaanketens van het Andesgebergte, het Noordwesten 
van de USA (bv. Mount St Helens), de Antillen, en van Japan 
zijn typische voorbeelden van vulkanen gevormd in 
omgeving waar een oceanische plaat onder een dikke 
continentale korst duikt. Het mechanisme van magma-
vorming is in wezen gelijk aan dit in een oceaan-oceaan
subductie, maar op het einde van de rit zijn er grote 
verschillen
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Besluiten 

Magmatisme en zijn oppervlakte-expressie in het vulkanisme zijn een deel 
van de energie-huishouding van de Aarde. Omdat de Aarde zijn surplus aan 
inwendige hitte niet kan afvoeren door de zeer trage warmte-conductie, 
treedt er convectie op. Convectie-stromen in de diepe Aarde zijn een zelf-
regelend mechanisme om de Aarde thermisch en dynamisch te stabiliseren. 
Deze convectie-stromen bestaan bijna uitsluitend uit verplaatsing van vast 
materiaal. 
De hoeveelheid vloeibare silicaatsmelt in de mantel van de Aarde is zo goed 
als verwaarloosbaar.

Maar magmatische processen zijn niet louter een gevolg van de convectie-
stromen. Zij spelen ook een actieve rol in een reeks van gekoppelde 
processen. Smelting genereert  een basalt en gabbro korst in de nieuwe 
oceaanbodem. Deze korst wordt omgevormd tot eclogiet met een hogere 
dichtheid dan de Boven Mantel, zodat de eclogiet-plaat gaat zinken en een  
mechanische “duw-kracht”-component  vormt voor het in stand houden van 
de convectie-stromen.
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Besluiten 

Hoewel de dieperliggende oorzaak dezelfde is voor alle vormen van vulkanisme 
(‘warmte-huishouding’), moeten er twee mechanismen van smeltvorming 
onderscheiden worden. 

In de ‘grote magmamolen’ is smelting op eerder geringe diepte (10-50 km) het 
gevolg van ‘decompressie-smelting’ in ‘adiabatisch’ opstijgende mantel-diapieren. 
Het is mogelijk dat deze diapieren opstijgen vanuit de Kern-Mantel-Grenszone. 
Decompressie-smelting is verantwoordelijk voor de vorming van nieuwe 
basaltische oceaanbodem, het ontstaan van oceanische eilanden ver verwijderd 
van plaatranden (bv. Hawaii, Canarische Eilanden,…), en voor vulkanisme in 
continentale riftzones (Oost-Afrikaanse Rift, Rhein Graben,…).

Het vulkanisme boven subductie-zones vormt een ‘kleine magmamolen’ 
geassocieerd met de grote magmamolen. De belangrijkste oorzaak van smelting is 
hier niet decompressie smelting, maar de aanzienlijke verlaging van het smeltpunt 
van Mantel peridotiet door H2O dat vrijkomt bij de dehydratatie van 
gesubducteerde sedimenten. De aanwezigheid van een dikkere korst in geval van 
subductie onder een continentale plaat, heeft grote gevolgen voor de aard van het 
vulkanisme en de chemische samenstelling van de vulkanische gesteenten. 



De Magmamolen van de Diepe Aarde 

De Leidse Winterlezingen                                                                                                     22/02/2009



De Magmamolen van de Diepe Aarde 

De Leidse Winterlezingen                                                                                                     22/02/2009



De Magmamolen van de Diepe Aarde 

De Leidse Winterlezingen                                                                                                     22/02/2009



De Magmamolen van de Diepe Aarde 

De Leidse Winterlezingen                                                                                                     22/02/2009



De Magmamolen van de Diepe Aarde 

De Leidse Winterlezingen                                                                                                     22/02/2009



De Magmamolen van de Diepe Aarde 

De Leidse Winterlezingen                                                                                                     22/02/2009

Over een diepte-interval in de mantel heerst er een ‘super-adiabatische geotherm’, d.w.z. 
de temperatuur neemt sneller af met afnemende diepte dan de adiabaat : 

(ΔT/ΔP) geotherm > (ΔT/ΔP) adiabaat.

Als we in zo een geval massa’s A en B adiabatisch omwisselen heeft Massa B* een hogere 
temperatuur en lagere massadichtheid dan zijn omgeving; het omgekeerde geldt voor 
Massa A*. De ‘Wet van Archimedes’ leert ons dat hierdoor een dynamisch onstabiele 
situatie gecreëerd wordt. In een ‘vloeibaar medium’ zal Massa B* verder stijgen, en Massa 
A* zal zinken. 

Een tweede 
‘gedachte-experiment’
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Laboratoriumonderzoek toont aant dat bij de temperaturen
en drukken die heersen in de mantel, silicaatmateriaal
kan vloeien (‘solid state creep’) als de krachten die erop
inwerken groot genoeg zijn om de viscositeit te overwinnen.

De ‘super-adiabatische ‘ omstandigheden afgeleid voor
sommige zones van de mantel, scheppen de voorwaarden
voor spontane convectie. 


