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Зростання земної кори / Рост земной коры 
(lite version) 

 

Процес ліквації - магматичної 

диференціації, полягає в поділі застигаючої 
магма на дві або кілька магми різного складу. 

Поділ магми міг відбуватися в результаті їх 
різної питомої ваги.  

Питання тільки - коли? 

Наявність відомих нам порід в земній корі, 
звичайно походить від відповідних магми. Це 

говорить про те, що сучасні скам'янілі породи 
були колись в розплавленому стані.  

Не будемо торкатися питання про 

походження магми, про її таємниче 
народження. Поки що будемо посилатися на 

те, що відомо. 
 
Поверхнева ліквація - це вже вторинна 

диференціація 
Вивержена магма з глибинних надр 

планети піднялася на поверхню і охолола не 
так відразу. Для цього знадобився певний 
період часу. Про поступове охолодженні 

магми дуже добре говорять вулканічні 
виверження, які з'являються на поверхні в 

незначних кількостях, в порівнянні з тими, 
які в минулому створювали великі простори і 
площі земної кори. 

Можливо, магма викидалася з глибин 
більше збагаченою на важкі елементи, ніж та 

яка раніше перетворилася в породи. 
Виходить, що диференціація відбувається під 
час охолодження магми. Чи правильно це 

уявлення? Простежимо за механізмом самого 
виверження. Вогненно-рідка магма, що 

складається із сукупності з'єднань - мається 
на увазі хімічних - легких і важких елементів; 
вилив її стався на остиглу, тобто холодну 

поверхню. Чи не впливає це на стан магми, 
яка стикнулася з холодною поверхнею? Так, 

впливає. Переплавляючи дотичні до неї 
породи, вона швидше остигає, незважаючи на 
те, що підігрівається верхніми шарами. Але 

це не так важливо. Якщо товщина магми, що 
вилилась досягає, наприклад, десяток і 

більше метрів, остигає вона порівняно довго. 
Можна сказати, вона перебуває стільки часу в 
рідкому або напіврідкому стані, за який 

цілком могла статися диференціація, тобто 
поділ її на різні магми згідно питомої ваги. 

 

Процесс ликвации - магматической 

дифференциации, состоит в разделении 
застывающей магма на две или несколько магм 

различного состава. Разделение магм могло 
происходить в результате их различных удельных 
весов.  

Вопрос только - когда?  
Наличие известных нам пород в земной коре, 

конечно произошло от соответствующих магм. Это 
говорит о том, что современные окаменевшие 
породы были когда-то в расплавленном состоянии. 

Не будем затрагивать вопроса о происхождении 
магмы, о ее таинственном рождении. Пока что 

будем ссылаться на то, что известно.  
 
Поверхностная ликвация – это уже 

вторичная дифференциация  

Изверженная магма из глубинных недр планеты 

поднялась на поверхность и остыла не так сразу. 
Для этого понадобилось определенный период 
времени. О постепенном остывании магмы очень 

хорошо говорят вулканические извержения, 
которые появляются на поверхности в 

незначительных количествах, по сравнению с теми, 
которые в прошлом создавали обширные 
пространства и площади земной коры.  

Возможно, магма извергалась из глубин более 
обогащенной на тяжелые элементы, чем та которая 

ранее превратилась в породы. Выходит, что 
дифференциация происходит во время остывания 
магмы. Правильно ли это представление? 

Проследим за механизмом самого извержения. 
Огненно-жидкая магма, состоящая из 

совокупности соединений - имеется в виду 
химических - легких и тяжелых элементов; 
излияние ее произошло на остывшую, т.е. 

холодную поверхность. Не влияет ли это на 
состояние магмы, которая соприкоснулась с 

холодной поверхностью? Да, влияет. Переплавляя 
соприкоснувшиеся породы, она быстрее остывает, 
несмотря на то, что подогревается верхними 

слоями. Но это не так важно. Если толщина 
излившейся магмы достигает, например, десяток и 

более метров, остывает она сравнительно долго. 
Можно сказать, она пребывает столько времени в 
жидком или полужидком состоянии, за которое 

вполне могла произойти дифференциация, то есть 
разделение ее на различные магмы согласно 

удельного веса.  
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Але так як ми домовилися, що вивержена 

магма містить в собі і важкі і легкі елементи в 
хімічних сполуках, то нижній шар повинен 
складатися з більш важких елементів, а самий 

верхній з більш легких. На породу, що 
підстилає, повинні випадати, наприклад, 

метали. Чи спостерігаємо ми це в природних 
умовах? Оцінюючи, як залягають пласти, 
наприклад, залізної руди, відзначимо, що 

вони не приурочені вище розміщених 
нашарувань. Корисні копалини залягають 

головним чином в геосинкліналях. Чому 
важкі елементи не супроводжують усі гірські 
породи? Адже всі ці гірські породи, 

незалежно в якій формі вони б не залягали, 
пластами або гірськими масивами, одного і 

того ж походження. 
З бачених пластів гірських порід можна 

прийти до висновку, що ці помітні пласти 

різної товщини є вторинним процесом 
диференціації, як раз того, про що говорить 
ліквація. Цей вторинний процес 

диференціації не грає особливо важливу роль 
в пізнанні самої сутності процесу, що 

відбувається всередині планети - в області 
мантії. Головну роль грає первинний процес 
диференціації, при якому в дійсності 

відбувається поділ магми згідно питомої ваги 
і родинного зв'язку. 

Головне ж питання, який наштовхнув на 
такі міркування - це питання про внутрішню 
будову мантії і її хімічний склад. 

 
Утворення твердої кори в різний час 

відбувалося по-різному 

З огляду на історію геологічного розвитку 
нашої планети, ми бачимо, що Земля 

складається майже з усіх хімічних елементів 
системи Менделєєва. 

Були часи, коли, все те, чим була багата 
внутрішня частина планети, показано було на 
поверхні. Це тільки в якісному 

співвідношенні існуючих елементів. Але в 
кількісному, зрозуміло, далеко не так. 

Думка вчених зводиться до того, що ядро 
планети складається з заліза, як, просто 
кажучи, результат диференціації, тобто 

поділу речовини на більш легкі і більш важкі 
елементи. З більш легких, головним чином з 

силікатних з'єднань, утворилася тверда 
оболонка, а більш важкі, згідно своїй питомій 

Но так как мы условились, что изверженная 

магма заключает в себе и тяжелые и легкие 
элементы в химических соединениях, то нижний 
слой должен состоять с более тяжелых элементов, 

а самый верхний с более легких. На 
подстилающую породу должны выпадать, 

например, металлы. Наблюдаем ли мы это в 
естественных условиях? Оценивая, как залегают 
пласты, например, железной руды, отметим, что 

они не приурочены вышележащим 
напластованиям. Полезные ископаемые залегают 

главным образом в геосинклиналях. Почему 
тяжелые элементы не сопутствуют всем горным 
породам? Ведь все эти горные породы, независимо 

в какой форме они не залегали б пластами или 
горными массивами, одного и того же 

происхождения.  
Из виденных пластов горных пород можно 

прийти к выводу, что эти различимые пласты 

разной толщины являются вторичным процессом 
дифференциации, как раз того, о чем говорит 
ликвация. Этот вторичный процесс 

дифференциации не играет особо важной роли в 
познании самой сущности процесса 

происходящего внутри планеты - в области 
мантии. Главную роль играет первичный процесс 
дифференциации, при котором в действительности 

происходит разделение магм согласно удельного 
веса и родственных связей.  

Главный же вопрос, который натолкнул на 
такие рассуждения - это вопрос о внутреннем 
строении мантии и ее химическом составе.  

 
Образование твердой коры в разное время 

происходило по-разному 

Учитывая историю геологического развития 
нашей планеты, мы видим, что Земля состоит 

почти изо всех химических элементов системы 
Менделеева.  

Было время, когда, все то, чем была богата 
внутренняя часть планеты, показано было на 
поверхности. Это только в качественном 

соотношении существующих элементов. Но в 
количественном, разумеется, далеко не так.  

Мнение ученых сводится к тому, что ядро 
планеты состоит из железа, как, попросту сказать, 
результат дифференциации, то есть разделения 

вещества на более легкие и более тяжелые 
элементы. Из более легких, главным образом из 

силикатных соединений, образовалась твердая 
оболочка, а более тяжелые, согласно своему 
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вазі, пішли ближче до центру тяжіння.      

Таке міркування цілком логічне. 
Але давайте подивимося, з іншого боку. 

Не будемо брати до уваги окремий акт 

геологічного процесу на якомусь певному 
відрізку часу, а візьмемо весь період 

життєвого шляху планети. 
Згідно висунутим гіпотезам про 

розширення Землі ми можемо уявити собі, 

якою вона була в початковій стадії свого 
розвитку і порівняти її з розмірами 

теперішнього часу. 
Хоча з гіпотезою про розширення Землі 

вже не дуже-то багато вчених може 

погодитися і то з побоюванням і недовірою 
самому собі і своїм очам, але будемо 

непохитно вірити в це, як в істину. На цьому 
питанні не зупиняємося, тому що воно 
потребує окремого розгляду. 

Коли Земля була менших розмірів, виливи 
речовини з надр мантії створювало 
нашарування сучасних материків. Одночасно 

з цим на різні періоди розвитку планети 
відбувалися горотворні процеси. Все це 

разом, як ми бачимо, створило сучасні 
материки. Океани і материки виникли 
внаслідок розтягування колишньої 

монолітної кори, розірвавши її на частини. 
Питається, з чого ж утворилося ложе 

океанів? Адже дно океанів теж тверда 
речовина. І ми цілком законно вважаємо його 
такою ж самою земною корою, що і 

континенти. Чи зміг відбуватися той же 
самий процес нашарування під водою, що і на 

сучасній суші колись в дуже віддалене час? 
Ні. Це малоймовірна справу, хоча і 
заперечувати немає підстав: дно океанів ще 

не вивчено, як слід. Але те, що вже відомо 
про нього, цілком достатньо для певного 

висновку. На механізм утворення океанічного 
дна не будемо зупинятися. Це дуже цікаве 
питання, але не зараз його розглядати. 

Відзначимо тільки коротко, що утворилося 
ложе океанів так само саме, як і морів за 

рахунок базальтових мас головним чином і, 
на додаток до цього, за рахунок горотворних 
процесів таких же, як і на суші. 

Те, що Земля збільшується в об'ємі, факт 
незаперечний і невпинно розширюється її 

поверхня. А раз збільшується в обсязі, то це 
цілком зрозуміло, що за рахунок збільшення 
повноти її внутрішньої частини. 

удельному весу, ушли ближе к центру тяготения. 

Такое размышление вполне логическое.  
Но давайте посмотрим, с другой стороны. Не 

будем брать во внимание отдельный акт 

геологического процесса на каком-то 
определенном отрезке времени, а возьмем весь 

период жизненного пути планеты.  
Согласно выдвинутым гипотезам о расширении 

Земли мы можем представить себе, какой она была 

в первоначальной стадии своего развития и 
сравнить ее с размерами настоящего времени.  

Хотя с гипотезой о расширении Земли уж не 
очень-то много ученых может согласиться и то с 
опаской и недоверием самому себе и своим глазам, 

но будем непоколебимо верить в это, как в истину. 
На этом вопросе не останавливаемся, так как он 

требует отдельного рассмотрения.  
Когда Земля была меньших размеров, излияния 

вещества из недр мантии создавало напластование 

современных материков.  
Одновременно с этим на разных периодах 

развития планеты происходили 

горообразовательные процессы. Все это вместе, 
как мы видим, создало современные материки. 

Океаны и материки возникли вследствие 
растяжения бывшей монолитной коры, разорвав ее 
на части.  

Спрашивается, из чего же образовалось ложе 
океанов? Ведь дно океанов тоже твердое вещество. 

И мы вполне законно считаем его также само 
земной корой, что и континенты. Смог ли 
происходить тот же самый процесс напластования 

под водой, что и на современной суше когда-то в 
очень отдаленное время? Нет. Это маловероятное 

дело, хотя и отрицать нет оснований: дно океанов 
еще не изучено, как следует. Но то, что уже 
известно о нем, вполне достаточно для 

определенного вывода.  
На механизме образования океанического дна 

не будем останавливаться. Это очень интересный 
вопрос, но не сейчас его рассматривать. Отметим 
только вкратце, что образовалось ложе океанов так 

же само, как и морей за счет базальтовых масс 
главным образом и, в дополнение к этому, за счет 

горообразовательных процессов таких же, как и на 
суше.  

То, что Земля увеличивается в объеме, факт 

неоспоримый и неустанно расширяется ее 
поверхность.  

А раз увеличивается в объеме, то это вполне 
понятно, что за счет увеличения полноты ее 
внутренней части.  
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За рахунок чого і чим вона поповнюється? 

Ось головна загадка! Ця таємничість тягне за 
собою дуже і дуже багато нерозривно 
пов'язаних питань, яких одним помахом не 

охопила. Та це й не потрібно. 
Мета нашої статті або розмови - дізнатися 

матеріальну частину тієї внутрішньо-
планетної сфери, яку ми називаємо верхньою 
мантією. 

Трохи торкнемося питання по космогонії. 

За счет чего и чем она пополняется?  

Вот главная загадка! Эта таинственность влечет 
за собой очень и очень много неразрывно 
связанных вопросов, которых одним взмахом не 

охватишь. Да это и не требуется.  
Цель нашей статьи или разговора - узнать 

материальную часть той внутри-планетной сферы, 
которую мы называем верхней мантией.  

Немного затронем вопрос о космогонии.  

 

Зростання кори тотожне для всіх 
планетних систем 

 

Так воно чи не так, але будемо думати, що 
так. Протопланетна речовина - це 

сконденсована газо-пилова туманність і 
метеоритний пил. Якщо відбувалося 
ущільнення протопланетної речовини, то 

можна припускати, що тоді не відбувався 
процес диференціації, щоб пил одного 

хімічного складу осіла в одному місці, а 
іншого в іншому. Якби це було так, то ми 
мали б зовсім іншу картину розподілу 

хімічних елементів в земній корі. І взагалі, чи 
мали б ми поняття про важкі хімічні 

елементи? 
Склад речовини, що твориться, з часом 

не змінюється 

На початкових стадіях геологічного 
розвитку планети, на поверхню виносилися 

різні елементи і їх хімічні сполуки, 
переважно легкі, кажучи просто. З них 
утворилися сучасні материки. В даний час, в 

крайньому разі в межах останніх 12000 років, 
людство не пам'ятає якихось особливих змін 

в сторону приросту материків. Людство 
вперше звернуло увагу і побачило 
народження острова Суржсей в 1963 році. 

Але це теж не значна зміна зовнішнього 
вигляду планети. Вулканічні виверження теж 

саме. Але от питання, за рахунок яких 
хімічних елементів росте земна кора? 

За рахунок важких? Малоймовірно. За 

рахунок легких? Не зрозуміло. Але у всякому 
разі чогось таємничого і непізнаваного 

всередині планети не може бути. 
Якщо раніше, під час формування 

материків, відбувався процес народження так 

би мовити більш легких елементів, то можна 
припускати, що в даний час там відбувається 

Рост коры тождественен для всех 
планетных систем 

 

Так оно или не так, но будем думать, что так. 
Протопланетное вещество - это сконденсированная 

газово-пылевая туманность и метеоритная пыль. 
Если происходило уплотнение протопланетного 
вещества, то можно предполагать, что тогда не 

происходил процесс дифференциации, чтобы пыль 
одного химического состава осела в одном месте, а 

другого в другом. Если бы это было так, то мы 
имели бы совсем иную картину распределения 
химических элементов в земной коре. И вообще, 

имели бы мы понятие о тяжелых химических 
элементах?  

 
Состав вещества, что образуется, со временем 

не изменяется 

На первоначальных стадиях геологического 
развития планеты, на поверхность выносились 

разные элементы и их химические соединения, 
главным образом легкие, сказать бы попросту. Из 
них образовались современные материки. В 

настоящее время, по крайней мере в пределах 
последних 12000 лет, человечество не помнит 

каких-то особенных изменений в сторону прироста 
материков. Человечество впервые обратило 
внимание и увидело рождение острова Суржсей в 

1963 году. Но это тоже не значительное изменение 
внешнего облика планеты. Вулканические 

извержения тоже самое. Но вот вопрос, за счет 
каких химических элементов растет земная кора?  

За счет тяжелых? Маловероятно. За счет легких? 

Непонятно. Но во всяком случае чего-то 
таинственного и непознаваемого внутри планеты 

не может быть.  
Если раньше, во время формирования 

материков, происходил процесс рождения так 

сказать более легких элементов, то можно ли 
предполагать, что в настоящее время там 
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процес народження тільки важких? Ймовірно, 

ні. Усередині планети відбувається процес 
матеріальних перетворень той же самий в 
даний час, що і на перших стадіях її розвитку. 

Народжуються ті ж самі легкі елементи, 
народжуються ті ж самі і важкі. 

Про те, що і в даний час відбувається 
утворення мінеральних мас - магми і лав з 
таких же самих легких елементів, свідчать 

головним чином вулканічні виверження і 
найбільш пізнього періоду горотворення. 

Куди ж тоді діваються легкі елементи, 
якщо вони народжуються в даний час? Адже 
їм властиво витікати на поверхню. Чому це 

не відбувається в даний час зараз в такому ж 
масштабі, як раніше? 

У всьому цьому відіграє роль час. 
Так, від часу дуже багато залежить. 
Час і простір як єдине ціле, але в просторі 

час господар. 
Про те, що відбувається в просторовому 

обсязі нашої планети, що воно собою являє, 

яке воно є, розповідає час. Наздогнати часом 
не може ніяка фізична сила, навіть 

перевищуюча швидкість світла. Але все ж є 
така сила, яка поки-що підкорює час і 
рухається швидше за світло, і можна 

припускати, що ця сила колись і зуміє 
підкорити простір в повному розумінні цього 

слова. 
Сила ця - сила людини - сила його 

мислення. 

 
Базальт, як і граніт складається з тих же  

самих елементів 

Земна кора складається з таких шарів: 
осадовий, гранітний і базальтовий. 

Перші два шари кори ми будемо вважати 
другорядними, а третій умовно назвемо 

першорядним, з якого і слід почати 
розмотування клубочка. 

Що ж являє собою базальт і яке його 

походження? Ось головне питання, яке 
повинно дати привід до розуміння будови 

верхньої мантії. 
 «Базальт - магматична вулканічна гірська 

порода основного складу нормального ряду 

лужності з сімейства базальтів. Це - ефузивні 
аналоги габро. Характерною рисою їх є те, 

що після виливання на поверхню магма при 
кристалізації розпадається на шестигранні 
призми. Колір в основному - темний-сірий, 

происходит процесс рождения только тяжелых? 

Вероятно, нет. Внутри планеты происходит 
процесс материальных превращений тот же самый 
в настоящее время, что и на первых стадиях ее 

развития. Рождаются те же самые легкие элементы, 
рождаются те же самые и тяжелые.  

О том, что и в настоящее время происходит 
образование минеральных масс - магм и лав из 
таких же самых легких элементов, 

свидетельствуют главным образом вулканические 
извержения и наиболее позднего периода 

горообразования.  
Куда же тогда деваются легкие элементы, если 

они рождаются в настоящее время? Ведь им 

свойственно вытекать на поверхность. Почему это 
не происходит в настоящее время сейчас в таком 

же масштабе, как раньше?  
Во всем этом играет роль время.  
Да, от времени очень много зависит.  

Время и пространство как единое целое, но в 
пространстве время хозяин.  

О том, что происходит в пространственном 

объеме нашей планеты, что оно собой 
представляет, какое оно есть, рассказывает время. 

Угнаться за временем не может никакая 
физическая сила, даже превышающая скорость 
света. Но все же есть такая сила, которая пока-что 

покоряет время и движется быстрее света, и можно 
предполагать, что эта сила когда-то и сумеет 

покорить пространство в полном смысле этого 
слова.  

Сила эта - сила человека - сила его мышления.  

 
Базальт, как и гранит состоит из тех же 

самых элементов 

Земная кора состоит из таких слоев: осадочный, 
гранитный и базальтовый.  

Первые два слоя коры мы будем считать 
второстепенными, а третий условно назовем 

первостепенным, из которого и следует начать 
разматывание клубочка.  

Что же представляет собой базальт и какое его 

происхождение? Вот главный вопрос, который 
должен дать повод к пониманию строения верхней 

мантии.  
 «Базальт - магматическая вулканическая горная 

порода основного состава нормального ряда 

щёлочности из семейства базальтов. Это - 
эффузивные аналоги габбро. Характерной чертой 

их является то, что после выливания на 
поверхность магма при кристаллизации 
распадается на шестигранные призмы. Цвет в 
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майже чорний або зеленувато-чорний. 

Використовуються як сировина для щебню, у 
виробництві базальтового волокна, кам'яного 
лиття і т. п. » Щільність (2,60 - 3,10 г/см3). 

За хімічним складом міститься кремнезему 
(SiO2) від 42 до 52-53%, луги в сумі Na2 + K2 

до 5%, а в лужних базальтах до 7%. Далі 
середнє по оксидах: Al2O3 - 14-18%, CaO - 6-
12%, Na2O - 1,5-3%, TiO2 - 1-2,5%, Fe2O3 - 2-

5%, FeO - 6-10% , MgO - 5-7%, K2O - 0,1-
1,5%, MnO - 0,1-0,2%. 

Відповідно до даної інформації випливає, 
що базальти в основному складаються з 
легких елементів: Ca, Al, Si, O. Питома вага 

цих елементів на багато менший ніж тих, що 
зустрічаються, як корисні копалини, в земній 

корі. 
У чому ж справа? Як зрозуміти 

диференціацію, як процес поділу речовини? 

Відповідно до такого поняття все повинно 
бути навпаки. Ось тут і загадка! 

Звичайно, базальти не однорідні, так само 

саме, як і неоднорідні мінеральні утворення у 
верхніх шарах земної кори. У базальтовому 

шарі існують області, які відрізняються між 
собою по домішки тих чи інших хімічних 
елементів, поширених в одній області, яких 

немає в іншій. Але назви хімічних елементів 
є головними. Домішки важких елементів в 

базальтовому шарі може бути тільки в зонах 
тектонічних дій і то у вузькому просторі 
сучасного періоду, як найбільш молодого 

періоду геологічного розвитку. 
Взяти граніти - магматичні гірські породи 

кислого складу нормального ряду лужності. 
Щільність (2,60 - 2,70 г/см3). Не дивлячись на 
всю різноманітність, їх основний склад теж 

складаються з тих же самих елементів, що і 
базальт: Ca, Al, Si, O. 

І ось виходить, що в два різних шару 
земної кори базовими входять одні й ті ж 
хімічні елементи. Базальти важче по своїй 

питомій вазі в порівнянні з гранітами, але не 
дуже-то на багато. Згідно простого поняття 

поділу магми базальти не повинні бути 
помітними від гранітів. Але насправді 
відмінність є. 

Вся справа полягає в часі, в тих процесах, 
які протікали в тих чи інших умовах в часі. 

Щоб повніше зрозуміти послідовність 
таких процесів, необхідно знати про ту 
магму, яка вперше утворила тверду речовину 

основном – темный-серый, почти черный или 

зеленовато-черный. Используются как сырьё для 
щебня, в производстве базальтового волокна, 
каменного литья и т. д.» Плотность (2,60 - 3,10 

г/см3).  
По химическому составу содержится 

кремнезёма (SiO2) от 42 до 52—53 %, щелочи в 
сумме Na2+K2 до 5 %, а в щелочных базальтах до 7 
%. Далее среднее по оксидах: Al2O3 – 14-18%, CaO 

– 6-12%, Na2O – 1,5-3%, TiO2 – 1-2,5%, Fe2O3 – 2-
5%, FeO – 6-10%, MgO – 5-7%, K2O – 0,1-1,5%, 

MnO – 0,1-0,2%. 
Согласно данной информации вытекает, что 

базальты в основном состоят из легких элементов: 

Ca, Al, Si, O. Удельный вес этих элементов на 
много меньший чем тех, что встречаются, как 

полезные ископаемые, в земной коре.  
В чем же дело? Как понять дифференциацию, 

как процесс разделения вещества? Согласно 

такому понятию все должно быть наоборот. Вот 
здесь и загадка!  

Конечно, базальты не однородны, так же само, 

как и неоднородны минеральные образования в 
верхних слоях земной коры. В базальтовом слое 

существуют области, которые отличаются между 
собой по примеси тех или иных химических 
элементов, распространенных в одной области, 

которых нет в другой. Но названия химических 
элементов являются главенствующими. Примесь 

тяжелых элементов в базальтовом слое может быть 
только в зонах тектонических действий и то в 
узком пространстве современного периода, как 

наиболее молодого периода геологического 
развития. 

Взять граниты – магматические горные породы 
кислого состава нормального ряда щёлочности. 
Плотность (2,60 - 2,70 г/см3). Не смотря на все 

разнообразие, их основной состав тоже состоят из 
тех самых элементов, что и базальт: Ca, Al, Si, O.  

И вот получается, что в два разных слоя земной 
коры базовыми входят одни и те же химические 
элементы. Базальты тяжелее по своему удельному 

весу по сравнению с гранитами, но не очень-то на 
много. Согласно простого понятия разделения 

магм базальты не должны быть различимы от 
гранитов. Но на самом деле различие есть.  

Все дело заключается во времени, в тех 

процессах, которые протекали в тех или иных 
условиях во времени.  

Чтобы полнее понять последовательность таких 
процессов, необходимо знать о той магме, которая 
впервые образовала твердое вещество планетной 
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планетної кори, як найперший застиглий шар. 

До такого прошарку належить граніт і подібні 
йому мінеральні утворення досить великих 
мас. 

Не будемо розглядати питання 
походження гранітів, упустимо його, а 

перейдемо відразу до зародження базальту, 
що підстеляє граніт. 

коры, как самый первый застывший слой.               

К такому слою относится гранит и подобные ему 
минеральные образования довольно крупных масс.  

Не будем рассматривать вопроса 

происхождения гранитов, упустим его, а перейдем 
сразу к зарождению базальта, подстилающего 

гранит.  

 

Початкові етапи формування 
земної кори 

 
Базальт, як і граніт, і інші гірські породи 

разом з осадовими - продукт середино-

планетних перетворень. Всі вони одного і 
того ж походження. Тепер подивимося, яке 

значення часу в формуванні земної кори в 
загальних рисах і кожного шару зокрема. 

Одним з головних властивостей речовини 

є прагнення до спокою. Такі вже закони 
діалектики природи. Попросту будемо 

сприймати це так: речовина, яка не відчуває 
впливу сил зовнішнього або внутрішнього 
впливу, втрачає придбану нею енергію і стає 

холодною. Ще простіше можна сказати так: 
раніше розплавлена речовина завжди прагне 

до охолодження, якщо її початковий 
температурний стан не підтримується 
якимось відповідальним за це фактором. Те ж 

саме відбулося з речовиною, яка першою 
створила затверділу кірку планети. 

Припустимо, що це був гранітний шар. Так 
воно чи ні, твердого висновку робити не 
будемо, а все-таки такого собі припущення 

будемо дотримуватися. От уявімо собі таку 
картину. Навколо земної кулі утворився 

гранітний шар, як перший зародок 
зародження земної кори і прообраз сучасної. 
Ну і що ж, на цьому розвиток планети 

закінчилося? Ні. Якби це був закінчений 
процес формування планетної кори, то вона і 

досі мала б первинний вигляд. Але слід 
пам'ятати істину, що життя матерії полягає в 
її вічному русі. У чому ж суть цього вічного 

руху матерії, відповідного розвитку 
планетного тіла? Це матеріальне 

перетворення, зміст якого нам дуже і дуже 
маловідомий, і дуже малозрозумілий. А ось 
результат такого ми дуже добре бачимо. 

Бачимо, але не віримо баченому, не 

Изначальные этапы формирования 
земной коры 

 
Базальт, как и гранит, и другие горные породы 

вместе с осадочными - продукт внутри-планетных 

превращений. Все они одного и того же 
происхождения. Теперь посмотрим, какое значение 

времени в формировании земной коры в общих 
чертах и каждого слоя в отдельности. Одним из 
главных свойств вещества является стремление к 

покою. Таковы уж законы диалектики природы. 
Попросту будем воспринимать это так: вещество, 

которое не испытывает воздействия сил внешнего 
или внутреннего влияния, теряет приобретенную 
им энергию и становится холодным. Еще проще 

можно сказать так: раньше расплавленное 
вещество всегда стремится к остыванию, если его 

первоначальное температурное состояние не 
поддерживается каким-то ответственным за это 
фактором. То же самое произошло с веществом, 

которое первым создало затвердевшую корку 
планеты.  

Предположим, что это был гранитный слой. Так 
оно или нет, твердого вывода делать не будем, а 
все-таки этакого предположения будем 

придерживаться. Вот представим себе такую 
картину. Вокруг земного шара образовался 

гранитный слой, как первый зачаток зарождения 
земной коры и прообраз современной. Ну и что же, 
на этом развитие планеты закончилось? Нет. Если 

бы это был законченный процесс формирования 
планетной коры, то она и до сих пор имела бы 

первоначальный вид. Но следует помнить истину, 
что жизнь материи заключается в ее вечном 
движении. В чем же сущность этого вечного 

движения материи, соответствующего развитию 
планетного тела? Это материальное превращение, 

содержание которого нам очень и очень 
малоизвестное, и очень малопонятное. А вот 
результат такого мы очень хорошо видим. Видим, 

но не верим виденному, не доверяем своим глазам. 
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довіряємо своїм очам. Чи не довіряємо тому, 

що не вкладається все це в нашу свідомість. 
Причина в збільшенні обсягу Землі 

В даний час порушено питання про 

розширення Землі. Всі факти в наявності, а 
ось осмислити їх, свідомо сприйняти це як 

істину ми ніяк не можемо. І ось свідомо 
розуміючи, що факт - це вперта річ, факт - це 
незаперечний доказ, все ж виступаємо проти 

цієї істини теж свідомо, бо намагаємося 
підшукувати аргументи, щоб спростувати 

істину. Де ж логіка? Де ж людське мислення? 
Тут вина не в людині, а в її звичних поняттях, 
з якими вона міцно зжилася, до яких вона 

звикла. 
Рости - термін зрозумілий. Зростає все в 

органічній природі. Яблуко росте, і зрозуміло 
чому і з чого воно росте. Але ж Земля не 
яблуко на гілці. "А з чого ж Земля може 

рости? - запитуємо себе. - Ні, Земля не росте, 
не збільшується в обсязі. Це нам так здається. 
А те, що є якісь докази щодо цього - просто 

збіг чи випадковість". Такий невдумливий 
підхід до однієї з найважливіших таємничості 

світобудови і перекреслює те, чого ми 
дотримуємося з одного боку і нехтуємо тим 
же самим, з іншого боку. 

На цю тему філософське питання дуже 
об'ємне. 

Був свій часу в еволюційному розвитку 
планети, коли її поверхня з рідкого стану 
перетворилася в тверду. Але на цьому, ще раз 

повторимося, розвиток планети не 
припинився. Внутрішньо-планетні процеси 

породжували все більшу і більшу кількість 
речовини, яка під сили зростаючого тиску 
вивергалася на поверхню у вигляді лавових 

виливів і у вигляді вулканічного виверження. 
До цих процесів не робитимемо аргументації, 

бо воно і так зрозуміло, як неспростовний 
факт. 

Поставимо перед собою кілька питань і 

спробуємо їх обдумано розібрати. 
Якщо на початковій стадії розвитку 

планети йшло збільшення її обсягу за 
принципом виливу або виверження 
розплавлених мас на поверхню, де вони і 

перетворювалися на тверду речовину 
гірських порід, то чому в більш пізньому 

періоді розвиток планети і в даний час не 
відбувається це? Може бути, справді після 
початкової стадії утворення земної кори 

Не доверяем потому, что не вкладывается все это в 

наше сознание.  
Причина в увеличении объема Земли 

В настоящее время поднят вопрос о 

расширяющейся Земле. Все факты на лицо, а вот 
осмыслить их, сознательно воспринять это как 

истину мы никак не можем. И вот сознательно 
понимая, что факт - это упрямая вещь, факт - это 
неоспоримое доказательство, все же выступаем 

против этой истины тоже сознательно, ибо 
стараемся подыскивать аргументы, чтобы 

опровергнуть истину. Где же логика? Где же 
человеческое мышление? Здесь вина не в человеке, 
а в его привычных понятиях, с которыми он 

накрепко сжился, к которым он привык. 
Расти - термин понятен. Растет все в 

органической природе. Яблоко растет, и понятно 
почему и из чего оно растет. Но ведь Земля не 
яблоко на ветке. "А из чего же Земля может расти? 

- спрашиваем себя. - Нет, Земля не растет, не 
увеличивается в объеме. Это нам так кажется. А то, 
что есть какие-то доказательства насчет этого - 

просто совпадение или случайность". Такой 
неглубокомысленный подход к одной из 

важнейших таинственностей мироздания и 
перечеркивает то, чего мы придерживаемся с 
одной стороны и пренебрегаем тем же самим, с 

другой стороны.  
На эту тему философский вопрос очень 

объёмистый.  
Было свое время в эволюционном развитии 

планеты, когда ее поверхность из жидкого 

состояния превратилась в твердое. Но на этом, еще 
раз повторимся, развитие планеты не 

прекратилось. Внутри-планетные процессы 
порождали все большее и большее количество 
вещества, которое под силой возрастающего 

давления извергалось на поверхность в виде 
лавовых излияний и в виде вулканических 

извержений. К этим процессам не будем делать 
аргументации, ибо оно и так понятно, как 
неопровержимый факт.  

Поставим перед собой несколько вопросов и 
попробуем их осмысленно разобрать.  

Если на первоначальной стадии развития 
планеты шло увеличение ее объема за принципом 
излияния или извержения расплавленных масс на 

поверхность, где они и превращались в твердое 
вещество горных пород, то почему в более позднем 

периоде развитие планеты и в настоящее время не 
происходит это? Может быть, в самом деле после 
первоначальной стадии образования земной коры 
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сталася якась диференціація, що на поверхню 

спливли легкі хімічні елементи та їх сполуки, 
а більш важкі залишилися нижчими, в 
глибині планети? Ні. Цій думці 

протиставляємо і багато фактів. Перше - це 
майже однаковий хімічний склад головних 

двох шарів земної кори: гранітного і 
базальтового. Друге - це сучасний вулканізм, 
який викидає на поверхню планети розпечену 

речовину відомого нам хімічного складу. 
Якби розширення планети відбувалося тільки 

за рахунок утворення важких хімічних 
елементів, то вулканічна діяльність була б 
доказом такого припущення. 

Як і раніше, так і в даний час протікають 
одні й ті ж процеси по зародженню речовини, 

що складається з відомих нам елементів. 
Куди ж вони діваються! Чому не спливають 
на поверхню в такій рясній кількості, як 

раніше? Глибокодумний розгляд цих питань 
повинен дати нам поняття про будову і склад 
верхньої мантії, а разом з тим стане зрозуміле 

питання про розширюється Землі. 
Дуже добре можна зрозуміти механізм 

серединно-планетних процесів, знаючи їх 
природу і причини, які спонукають до 
протікання цих процесів. 

А перш за все головне і що веде до 
розуміння сутності механізму - це знати, як 

народжуються всі відомі нам мінерали і чисті 
елементи. Обійдемо це і приступимо до 
розгляду самого механізму руху розплавленої 

речовини в глибині нашої планети. 
 

Механізм руху речовини всередині 

планети 

За час розвитку науки вже багато вчених 

правильно осмислили те, що речовина 
народжується в глибинних надрах мантії. 

Розглядаючи питання про будову мантії, 
член-кореспондент АН В.В, Білоусов 
зазначив: "Тому цілком правдоподібно 

припущення, що верхня мантія - якраз та 
область, де зароджуються тектонічні і 

магматичні процеси". У цьому він має рацію. 
Про сутність виникнення магматичних 
процесів ми не будемо розглядати. Це 

окремий розділ пізнання. Будемо посилатись 
на факт - магма народжується і 

народжувалася раніше. 
Саме поняття "народження магми" слід 

розуміти не як переплавлення раніше 

произошла какая-то дифференциация, что на 

поверхность сплыли легкие химические элементы 
и их соединения, а более тяжелые остались ниже, в 
глубине планеты? Нет. Этому мнению 

противопоставляем и много фактов. Первое - это 
почти одинаковый химический состав главных 

двух слоев земной коры: гранитного и 
базальтового. Второе - это современный 
вулканизм, который выбрасывает на поверхность 

планеты раскаленное вещество известного нам 
химического состава. Если бы расширение 

планеты происходило только за счет образования 
тяжелых химических элементов, то вулканическая 
деятельность была бы доказательством такого 

предположения.  
Как и раньше, так и в настоящее время 

протекают одни и те же процессы по зарождению 
вещества, состоящего из известных нам элементов. 
Куда же они деваются! Почему не всплывают на 

поверхность в таком обильном количестве, как 
раньше? Глубокомысленное рассмотрение этих 
вопросов должно дать нам понятие о строении и 

составе верхней мантии, а вместе с тем станет 
понятен вопрос о расширяющийся Земле.  

Очень хорошо можно понять механизм внутри-
планетных процессов, зная их природу и причины, 
побуждающие к протеканию этих процессов.  

А прежде всего главное и ведущее к пониманию 
сущности механизма - это знать, как рождаются 

все известные нам минералы и чистые элементы.  
Обойдем это и приступим к рассмотрению 

самого механизма движения расплавленного 

вещества в глубине нашей планеты.  
 

Механизм движения вещества внутри 

планеты 

За время развития науки уже многие ученые 

правильно осмыслили то, что вещество рождается 
в глубинных недрах мантии.  

Рассматривая вопрос о строении мантии, член-
корреспондент АН В.В, Белоусов отметил: 
"Поэтому вполне правдоподобно предположение, 

что верхняя мантия - как раз та область, где 
зарождаются тектонические и магматические 

процессы". В этом он прав. О сущности 
возникновения магматических процессов мы не 
будем рассматривать. Это отдельный раздел 

познания.  
Сошлемся на факт - магма рождается и 

рождалась прежде.  
Само понятие "рождение магмы" следует 

понимать не как переплавка раньше остывшего 
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остиглої речовини, як на це посилаються ще 

багато вчених, а народження її в повному 
сенсі слова. Тільки таке поняття може дати 
нам привід до розгадки багатьох таємниць. 

Тут немає бажання критично оцінювати 
думку багатьох і доводити неспроможність 

такого. При глибокому аналізі вони самі 
зрозуміють. Перед нами стоїть одне питання: 
з чого ж складається верхня мантія і яка її 

будова? 
До складу верхньої мантії входять ті ж 

хімічні елементи, з яких складена земна кора, 
але з тією особливістю, що речовина мантії 
збагачене важкими елементами не в хімічних 

сполуках, а в чистому вигляді, що залягають 
окремими областями. Є там концентрація і 

такої речовини, з якої складаються сучасні 
гірські масиви. Чи праві ми в цьому чи ні, не 
будемо ні стверджувати, ні заперечувати. 

Висновок дослідження відомого сам покаже. 
Простежимо хід геологічного розвитку 

планети. 

Зайве доводити, що речовина, що складає 
земну кору, колись було в розплавленому 

вигляді. Не будемо чіплятися до питання про 
причини зміни речовини в холодному стані. 
Це справа часу мільйонів і мільярдів років. 

Не будемо брати за основу дослідження 
якихось окремих найбільш поширених 

мінеральних утворень, а тому все те, з чого 
складається земна кора, назвемо просто 
речовиною. 

Фізичні властивості речовини такі: при 
нормальному тиску і досить високій 

температурі перебувати в рідкому стані, при 
охолодженні переходить в стан твердого тіла. 

І ось перша утворена земна кора, як тверде 

тіло потужним шаром огорнула всю планету, 
скувавши її наглухо. Процеси середино-

планетних перетворень невпинно протікають, 
породжуючи цим нові порції речовини. 
Народження нових порцій речовини вимагає 

простору для її розміщення. 
Безперервне накопичення речовини 

створює підвищений тиск усередині планети. 
Таке всередині планети становище 
позначається в першу чергу на затверділій 

оболонці, як на замкнутій посудині. 
У корі виникають сили напруги. Але 

стримування наростаючого внутрішнього 
тиску не зупиняє народження все нових і 
нових порцій речовини. Значить і напруги в 

вещества, как на это ссылаются еще многие 

ученые, а рождение ее в полном смысле слова. 
Только такое понятие может дать нам повод к 
разгадке многих тайн.  

Здесь нет желания критически оценивать 
мнение многих и доказывать о несостоятельности 

такого. При глубоком анализе они сами поймут. 
Перед нами стоит один вопрос: из чего же состоит 
верхняя мантия и каково ее строение?  

В состав верхней мантии входят те же 
химические элементы, из которых сложена земная 

кора, но с той отличительной особенностью, что 
вещество мантии обогащено тяжелыми элементами 
не в химических соединениях, а в чистом виде, 

залегающих отдельными областями. Есть там 
концентрация и такого вещества, из которого 

состоят современные горные массивы. Правы ли 
мы в этом или не правы, не будем ни утверждать, 
ни отрицать. Вывод исследования известного сам 

покажет.  
Проследим ход геологического развития 

планеты.  

Лишнее доказывать, что вещество, слагающее 
земную кору, когда-то было в расплавленном виде. 

Не будем придираться к вопросу о причинах 
изменения вещества в холодном состоянии. Это 
дело времени миллионов и миллиардов лет.  

Не будем брать за основу исследования каких-то 
отдельных наиболее распространенных 

минеральных образований, а поэтому все то, из 
чего состоит земная кора, назовем попросту 
веществом.  

Физические свойства вещества таковы: при 
нормальном давлении и довольно высокой 

температуре пребывать в жидком состоянии, при 
охлаждении переходит в состояние твердого тела.  

И вот первая образовавшаяся земная кора, как 

твердое тело мощным слоем окутала всю планету, 
сковав ее наглухо. Процессы внутри-планетных 

превращений неустанно протекают, порождая этим 
новые порции вещества. Рождение новых порций 
вещества требует пространства для его 

размещения.  
Беспрерывное накапливание вещества создает 

повышенное давление внутри планеты. Такое 
внутри планетное состояние сказывается первым 
долгом на затвердевшей оболочке, как на 

замкнутый сосуд.  
В коре возникают силы напряжения. Но 

сдерживание нарастающего внутреннего давления 
не приостанавливает рождения все новых и новых 
порций вещества. Значит и напряжения в коре 



https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

 

 Переклад та на основі науково-популярної літератури 

корі зростають. Зрештою процеси всередині 

планети призводять до того, що сили 
внутрішнього тиску починають переважати 
над силами, стримуючими цілісність 

затверділої оболонки. Тиск розподілений 
рівномірно по всій внутрішній області сфери. 

Настає критичний момент, коли в затверділій 
оболонці знаходяться найбільш слабкі місця, 
де і виникає розрив. 

В область, де виник знижений тиск, 
спрямовується розплавлена маса речовини. 

Виливом на поверхню вогненно-рідкої лави 
погашається внутрішньо-планетний тиск в 
межах норми... 

возрастают. В конце концов внутри планетные 

процессы приводят к тому, что силы внутреннего 
давления начинают преобладать над силами, 
сдерживающими цельность затвердевшей 

оболочки. Давление распределено равномерно по 
всей внутренней области сферы. Наступает 

критический момент, когда в затверделой оболочке 
находятся наиболее слабые места, где и возникает 
разрыв.  

В область возникшего пониженного давления 
устремляется расплавленная масса вещества. 

Излиянием на поверхность огненно-жидкой лавы 
погашается внутри-планетное давление в пределах 
нормы… 

 
S. Podilskyi 
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