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Presentator
Presentatienotities
0 minutenStel je voor dat je op reis zou kunnen gaan naar het binnenste van de aarde … Dan klim je bij een vulkaan de aarde in. De dunne bovenste laag, maar maximaal 30 km dik, is de korst met de bergen op de continenten en de diepe zee ravijnen in de oceanen. Daarna kom je in de vaste mantel. Ongeveer halverwege op bijna 300 km diepte bereik je de vloeibare kern, die niet meer uit stenen bestaat maar uit gesmolten ijzer. Uiteindelijk bots je tegen de harde ijzeren binnenkern aan, waar het ijzer niet meer vloeibaar maar vast is geworden. Dit kan natuurlijk helemaal niet, de diepste gaten die we kunnen boren zijn maar net iets meer dan 10 km dus je kunt niet eens de mantel bereiken. Maar hoe kunnen we dan wel het binnenste van de aarde bestuderen? Hoe weten we uberhaupt dat de aarde uit deze lagen bestaat? Daar wil ik het in deze keynote over hebben. En daarvoor moeten we aan het aardoppervlak beginnen. 



Presentator
Presentatienotities
Het is jullie vast wel eens opgevallen dat als je naar een wereldkaart kijkt, dat Afrika en Zuid Amerika wel als puzzelstukjes in elkaar lijken te passen. 



Puzzel: Zuid Amerika en Afrika

Presentator
Presentatienotities
En als je die continenten uit zou knippen (misschien wel leuk om een keer in de klas te doen!? Dan zie je dat ze inderdaad best wel goed passen. En inderdaad, in de tijd dat er dinosaurussen op aarde leipen dus zo’n 120 miljoen jaar geleden, toen zaten ze inderdaad aan elkaar en zou je dus van Afrika naar Amerika kunnen lopen. Ze zitten nu natuurlijk niet meer aan elkaar, en dat komt om dat het oppervlak van de aarde in beweging is. DEMONSTRATIE: uit elkaar trekken continenten



Plaat tektoniek

Presentator
Presentatienotities
5 minuten



Aardbevingen en vulkanen

Presentator
Presentatienotities
Op de grenzen tussen de bewegende platen ontstaan aardbevingen en vulkanen. En het zijn de aardbevingen die we gebruiken om plaatjes van de aarde te maken en op die manier kunnen we lerten waar bijvoorbeeld vulkanen vandaan komen en dat de aarde uit lagen is opgebouwd. Hoe gaat dat in zijn werk? 



Aardbeving in Mexico op 7 september 2017

Presentator
Presentatienotities
Bij een aardbeving gaat de aarde heel erg hard schudden en hierdoor reizen er golven door de aarde heen, net zoals de golven in de oceaan. Wat ik fascinerend vind, is dat een aardbeving helemaal aan de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld Nieuw Zeeland, golven maakt die dwars door de aarde heen reizen en hier in Nederland gemeten kunnen worden. 



Seismogram

tijd (seconden)

Presentator
Presentatienotities
Zo’n meting noemen we een seismogram. En ik als seismoloog, kan dit seismogram lezen als ware het een dagboek van de reis van alle golven door aarde heen van de aardbeving naar de seismometer. 



Model S40RTS
Ritsema, Deuss et al., 2011

blauw = snelle golven
= koud

rood = langzame golven
= warm 

Plaatjes van de aarde

Presentator
Presentatienotities
10 minutenAls we honderden duizenden van die seismogrammen combineren, dan kunnen we plaatjes maken van de aarde. Dit werkt op dezelfde manier als dat je bij de dokter een scan van je hersenen laat maken of een echo laat maken als je bijvoorbeeld in verwachting bent. Waar de golven in de aarde wat sneller zijn gegaan, daar kleruen we het blauw omdat we denken dat de aarde daar wat kouder is. En waar de golven langzamer zij gegaan, daar kleuren we het rood omdat we denken dat het daar wat warmer is. Laten we eens even in wat meer detail bekijken wat we nu eigenlijk zien hier. 



De mantel in beweging
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Presentator
Presentatienotities
De koude stukken aarde komen hele mooi overeen met de pekken waar de tektonische platen de aarde induiken, wat we subductie noemen. En daar zien we bijvoorbeeld ook aardbevingen omdat die plaat langs de rest van de mantel wrijft. En door die wrijving krijgen we ook vulkaanuitbarstingen. 



Presentator
Presentatienotities
Dit zijn explosieve uitbarstingen, zoals bijvoorbeeld Vesuvius of the Etna hier in Europa. 



De mantel in beweging
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Presentator
Presentatienotities
Als je koud materiaal de aarde in gaat, dan moet er ook warm materiaal weer naar boven komen. Dat gebeurt bij de mantel pluimen, die precies onder vulkanen aan het aardoppervlak blijken te zitten. 



Presentator
Presentatienotities
Alle vakantie eilandjes middenin de oceaan zijn zulk soort van vulkanen, bijvoorbeeld Hawaii en de Kanarische eilanden. Dit zijn geen hele gevaarlijke vulkanen, ze stromen rustig en zijn niet explosief. Op Hawaii kun je dus ook gewoon heerlijk op vakantie gaan. Ik denk dat we nog wel wat meer gaan horen over vulkanen in de presentatie van de leraren … De reden dat er heet materiaal naar boven komt in pluimen, komt omdat de aarde warm is af koelt. Maar waar komt de warmte vandaan?



mantel

kern

Presentator
Presentatienotities
15 minutenLaten we even teruggaan naar de opbouw van de aarde … We hebben net de mantel van de aarde bekeken en gezien dat die in beweging is. Heet materiaal stijgt op en komt er bij vulkanen uit. De mantel lijkt dus eigenlijk wel op een pannetje water dat op het vuur staat. Dat warmt ook van onderen op en komt in beweging. De warmte bron voor de aarde is de kern van de aarde. 



Buitenkern
• Gesmolten ijzer
• Erg heet! 

Temperatuur van 6000oC

Binnenkern
• Vast ijzer
• Groeit langzaam door 

stolling van de buitenkern

Presentator
Presentatienotities
De buitenkern bestaat uit gesmoltemn ijzer en is erg heet … 6000 graden dat is te vergelijken met de temperatuur op het oppervalk van de zon. De kern is de moto van de aarde. De binnenkern is vast ijzer. We weten dat de kern uit ijzer bestaat, omdat we meteorieten vinden die van ijzer zijn gemaakt. Meteorieten zijn de bouwstenen van planeten, dus zo weten we dat de kern uit ijzer moet bestaan. 



Presentator
Presentatienotities
Door de stromingen in de vloeibare buitenkern ontstaat het aard magneetveld. Dit beschermt ons tegen kosmische straling en zonnestormen en op die manier zorgt ervoor dat er leven op aarde mogelijk is. Dus de kern is erg belangrijk. Maar hoe weten we dat is kern er is? 



De aarde

Presentator
Presentatienotities
Begin vorige eeuw was het bekend dat de aarde uit een vaste mantel en vloeibare kern bestond. De vleoibare kern zorgt voor een schaduw zone na een aardbeving. Als een soort van lens, of brille glas, buigt de vloeibare kern de golven af. 



Inge Lehmann (1936)

Ontdekking van de binnenkern

Presentator
Presentatienotities
In 1936 ontdekte een deense seismologe, Inge Lehman dat er binnenin de kern nog een binnenkern moet zijn. Ze werkte bij de Deense seismologische dienst in een tijd dat er nog maar weining vrouwen in de wetenschapm acteif waren.



De aarde

Presentator
Presentatienotities
Ze ontdekte een echo in de schaduw zone, en dan kon alleen maar als er een binennkern was. Net zoals je door een echo kunt horen dat er bergen om je heen zijn. Maar het was niet duidelijk of die binnenkern bvast of vloeibaar was. 



Aardbevings golven
 P-golf = ‘duw golf’, gaat door vloeibare en vaste aarde

 S-golf = ‘wave’, bestaat alleen in vaste aarde

Presentator
Presentatienotities
25 minutenOm uit te kunnen zoeken of de binnenkern vast of vloeibaar is, moet ik jullie eerst even uitleggen dat er twee soorten van golven in de aarde bestaan. De S-golf en de P-golf … We hebben een S-golf in de binnenkern nodig, maar toen ik begon met mijn afstudeer onderzoek waren mensen al meer dan 60 jaar op zoek en nog steeds was die golf niet gevonden. Dat vond ik enorm stimulerend om als vrouw in de voetstappen van Inge Lehmann te treden en naar die golf op zoek te gaan … Als afstudeer student ben ik op zoek gegaan naar die golf, en met veel moeite heb ik hem kunnen vinden. Maar toen ben ik nog wel twee jaar bezig geweest om echt te bewijzen dat het een binnenkern golf was, want na 60 jaar zoeken gelooft niet iedereen je zomaar! 



De aarde

Presentator
Presentatienotities
Door mijn afstudeer onderzoek weten we dus dat de aarde een vaste binnenkern heeft! DEMONSTRATIE: om jullie een idee te geven van de grootte, de binnenkern is iets kleiner dan de maan en ongeveer net zo grootals Pluto. Het is nu 20 jaar geleden dat ik die golf heb ontdekt, maar in mijn recente onderzoek hebben we nog meer bewijs gevonden dat de binnen kern vast moet zijn. 



IJzer meteoriet
Is de binnenkern een gigantisch kristal…?

Presentator
Presentatienotities
Het blijktb dat de binnenkern een gigantisch kristal is. 



IJzer meteoriet
Is de binnenkern een gigantisch kristal…?

Presentator
Presentatienotities
Wat misschien niet zo heel verbazingwekkend is, om dat als je een ijzermeteoriet doorsnijdt dan zie je ook dat het een soort van naaldstructuur heeft. We denken dat de aarde begon met een helemaal vloeibare kern, die langzaam afkoelt en zo onstond er een vaste binnenkern. 



Binnenkern superrotatie…?

Draait de binnenkern
sneller dan de rest van 
de aarde?

Presentator
Presentatienotities
30 minutenEen ander spanned idee is dat de binnenkenr misschien wel sneller draait dan de rest van de aarde… Dat zou komen omdat het magneet veld de binnenkern een duwtje geeft. Toen dit voor het eerste voorgeteld werd, daqcht ze dat de binnenkern misschien we een graad per jaar sneller draait, en er zijn 360 graden in een cirkel dus dan zou de binnenkern in 360 jaar een extra rondje hebben gedaan. 



Presentator
Presentatienotities
Ik heb jullie op reis genomen door de aarde heen… We hebben gezien dat de vloeibare kern en de afkoeling van. De binnenkern ervoor zorgen dat wer een mangneet veld. Ze zijn ook de warntebron en motor die de mantel in beweging zet en zo resulterend in aardbevingen en vulkaan uitbarstingen aan het aardoppervlak. 



Presentator
Presentatienotities
Kunnen we dit ook op andere planeten toepassen? We zien dat Mars ooit een magneetveld heeft gehad, maar nu niet meer. We zien dat er ook ooit vulkanen op Mars geweest zijn, maar nu niet meer. Masr is kleiner dan de aarde, dus misschien is de kern van Mars inmiddels zo ver afgekoeld dat hij helemaal vast is geworden en er dus geen magneetveld en geen plaattektoniek of bewegende mantel meer is. Er is afgelopen november een seismometer geland op Mars. Dus als we golven kunnen meten, dan kunnen we misschien binnenkort met zekerheid zeggen of Mars wel of niet nog een vloeibare kern heeft!
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