
A S T E N O S F E R A

Litosfera Litosfera
Crusta oceanică

Crusta continentală

PĂMÂNTUL - STRUCTURA INTERNĂ 

 Relieful Pământului, foarte variat ca formă şi dimensiuni, se află adânc înrădăcinat în structurile interne ale Pământului până 
la nivelul mantalei, ceea ce determină caracterul tectono-structural al acestuia.
 Pământul are o structură concentrică formată din mai multe învelişuri, dispuse pe o grosime de peste 6000 km: atmosfera, 
hidrosfera, biosfera, litosfera, mantaua şi nucleul.

ÎNVELIŞURILE EXTERNE ALE PĂMÂNTULUI

 Atmosfera - se desfăşoară pe o grosime de circa 100 
km la exteriorul scoarţei, sub forma unui înveliş gazos, cea 
mai mare densitate a gazelor componente înregistrându-
se în primii kilometri.

 Hidrosfera - este repartizată neuniform la suprafaţa 
terestră. Cea mai mare pondere a apei, peste 95%, se 
regăseşte în oceane şi mări, restul regăsindu-se pe 
continente sub formă de fluvii, râuri, lacuri şi gheaţă, în 
atmosferă sub formă gazoasă (nori) şi în scoarţă ca ape 
subterane.

 Biosfera - se regăseşte aproape pe întreaga 
suprafaţă a Pământului, sub diferite forme, în aproape 
orice tip de mediu

MODELUL SÜESS

 Publicat în lucrarea lui Eduard Süess “Das Antlitz der 
Erde” (1885-1901), se remarcă prin prezenţa a trei 
învelişuri dispuse concentric, având la bază chimismul 
diferit al elementelor ce compun Pământul.
 SIAL - înveliş alcătuit predominant din siliciu şi 
aluminiu, avea o grosime de circa 100 km şi reprezenta 
scoarţa terestră;
 SIMA - alcătuit predominant din siliciu şi magneziu, 
acest înveliş se desfăşura între 100 şi 1200 km;
 CROFESIMA  şi NIFESIMA - reprezentau o zonă de 
tranziţie desfăşurată între 1200 şi 2900 km. Crofesima era 
dominat de crom, fier, siliciu şi magneziu, iar Nifesima era 
dominat de nichel, fier, siliciu şi magneziu.
 NIFE - înveliş alcătuit din nichel şi fier, ar corespunde 
nucleului Pământului.

MODELUL VERNADSKI (1926)

 Vladimir Vernadski a elaborat un model simplu, cu trei 
învelişuri, având la bază starea materiei.

 LITOSFERA - reprezenta învelişul superior aflat în 
stare solidă şi avea o grosime de 1200 km.

 MAGMOSFERA - era un înveliş în totalitate fluid şi cu 
temperaturi de peste 1000°C, pe care plutea crusta 
terestră. Se desfăşura între 1200 şi 2900 km adâncime.

 BARISFERA - se desfăşura între 2900 şi 6378 km 
adâncime, fiind un înveliş în care densitatea se bănuia a 
avea valori foarte mari.

STRUCTURA INTERNĂ - MODELUL ACTUAL
 Structura internă a Pământului este formată din 
trei învelişuri majore dispuse concentric, 
materialele mai grele situându-se spre interior, iar 
cele mai uşoare la suprafaţă.
 Din interior spre exterior se desfăşoară nucleul, 
mantaua şi scoarţa (crusta), fiecare înveliş 
reprezentând caracteristici distincte.
 Între învelişurile primare şi secundare se 
interpun mai multe discontinuităţi (suprafeţe de 
discontinuitate) care sunt puse în evidenţă de 
schimbarea bruscă a vitezei de propagare a undelor 
seismice, ca urmare a compoziţiei şi stării diferite a 
materiei.

 Discontinuitatea Oldham-Gutenberg - se află 
la o adâncime de 5120 km, în nucleul intern, la baza 
zonei de tranziţie.

ÎNVELIŞURILE INTERNE ALE PĂMÂNTULUI

 NUCLEUL - ocupă 54% din grosimea Pământului, 
formându-se în urmă cu circa 4,2 miliarde ani.
  - se află în stare solidă, fiind alcătuit din Nucleul intern
fier şi nichel.
  - este alcătuit predominant din fier, sulf Nucleul extern
şi nichel, fiind în stare vâscoasă. Materia aflată în mişcare 
formează curenţi termici care determină formarea 
câmpului magnetic terestru.

 Discontinuitatea Lehman - aflată la o adâncime de 4980 km, separă nucleul extern de 
nucleul intern. 
 Discontinuitatea Wiechert-Gutenberg - separă nucleul de manta, la o adâncime de 
2920 km.
 Discontinuitatea Repetti - se află la circa 900-1000 km adâncime, separând mantaua 
inferioară de mantaua superioară.
 Discontinuitatea Moho (Mohorovičič) - separă scoarţa de mantaua superioară, fiind 
localizată la adâncimea de 10-17 km sub oceane şi 30-70 km sub continente.
 Discontinuitatea Conrad - urmăreşte contactul dintre pătura granitică şi cea bazaltică, 
la adâncimi variabile. Acolo unde scoarţa este exclusiv bazaltică, dar şi în unele areale 
continentale, această discontinuitate lipseşte.

  - ocupă 45 % din MANTAUA
grosimea Pământului, deţine 82 
% din volumul total şi 69 % din 
masa sa. Se desfăşoară între 
d i scon t i nu i t ă ţ i l e  Moho  ş i  
Wiechert-Gutenberg.
 Mantaua este a lcătu i tă  
predominant din oxigen (44%), 
magneziu (24%) şi siliciu (21%).
 Caracteristicile distincte ale 
materiei la diferite adâncimi a 
determinat individualizarea a trei 
orizonturi concentrice care 
compun mantaua - mantaua 
inferioară, mantaua de tranziţie 
ş i  m a n t a u a  s u p e r i o a r ă  
(astenosfera şi mantaua rigidă).

 - se desfăşoară între 900 şi 2920 km adâncime , fiind alcătuită Mantaua inferioară 
predominant din silicaţi feromagnezieni şi sulfuri de Cr, Ni şi Fe. Materia, aflată în stare 

3solidă, prezintă o densitate cuprinsă între 4,0 şi 6,0 kg/dm , iar temperatura atinge valori 
de 3500°C.
  - este solidă şi se desfăşoară între 300-400 şi 900 km Mantaua de tranziţie
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adâncime, densitatea materiei fiind de circa 4,0 kg/dm .
 - se desfăşoară de la baza scoarţei (10-70 km adâncime pînă Mantaua superioară 
la 300-400 km adâncime, la contactul cu mantaua de tranziţie. Prezintă două 
subdiviziuni: astenosfera şi mantaua rigidă.

 - se desfăşoară la baza mantalei superioare, între 300-400 km la Astenosfera  
contactul cu mantaua de tranziţie şi circa 100 km la contactul cu mantaua rigidă. Materia 
se prezintă ca un lichid vâscos (topitură magmatică). Datorită variaţiei termice (1000-
2000°C şi a densităţii (de la 100.000 la 200.000 atmosfere), în astenosferă iau naştere 
curenţi de convecţie care pun în mişcare plăcile tectonice de la suprafaţă. 
  - se desfăşoară între crustă Mantaua rigidă (mantaua solidă, litosfera inferioară)
la partea superioară (10-70 km adâncime) şi astenosferă (circa 100 km adâncime). 
Diferenţiată în urmă cu circa 2 miliarde ani, este alcătuită din roci ultrabazice (peridotite 
şi gabrouri). Împreună cu scoarţa (crusta), mantaua rigidă formează LITOSFERA.

 - este învelişul cu cea mai mică grosime (5-80 km), fiind SCOARŢA (CRUSTA) 
dispus la partea superioară a Pământului. Este diferenţiată ca vârstă, iar în funcţie de 
compoziţia litologică şi grosime se separă în două tipuri majore: scoarţă oceanică şi 
scoarţă continentală.
 - a rezultat din extracţia directă a topiturii magmatice, de natură Scoarţa oceanică 
bazaltică, din astenosferă. Ca vârstă este mai recentă decât scoarţa continentală, este 
mai rigidă, mai subţire (5-15 km), începând să se formeze odată cu expansiunea 
fundului oceaanic care a debutat acum circa 200 milioane ani.
 - acoperă 45 % din suprafaţa Pământului, dar constituie Scoarţa continentală 
numai 0,3 % din masa totală a acestuia. Are o grosime medie de 30-45 km, grosimea 
maximă fiind atinsă sub lanţurile orogenice (peste 65 km). Actuala scoarţă continentală a 
început să se formeze în urmă cu circa 1,5 miliarde ani. Scoarţa continentală este în 
permanenţă remaniată prin activitatea tectonică, vulcanism, eroziune şi sedimentare.
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Învelişul Grosimea (km) Starea materiei Compoziţia (%)
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Densitatea (g/cm ) Presiunea (atm.) Temperatura (°C)

Litosfera
(scoarţa + 

mantaua rigidă)
75 - 145 solidă

oxigen (42)
siliciu (25)

aluminiu (5 - 14) etc.
2,7 - 3,0 1.000 - 100.000 15 - 1.000

Mantaua superioară 230 - 390 lichidă (vâscoasă) 3,0 - 3,5 100.000 - 200.000 1.000 - 2.000

Mantaua de tranziţie
şi

Mantaua inferioară 
(mezosfera)

1.620 - 2.520 solidă

oxigen (44)
magneziu (24)
siliciu (21) etc.

4,0 - 6,0 200.000 - 1.350.000 2.000 - 3.500

Nucleul extern 2.200 lichidă (vâscoasă)

SolidăNucleul intern 1.258

fier (83)
sulf (12)

nichel (5)

Fier (80)
nichel (20)

10,0 - 12,0

11,0 - 14,0

1.800.000

2.000.000 - 3.300.000

3.500 - 4.000

4.000 - 4.700

Caracteristicile învelişurilor interne ale Pământului (după Pech, 1999, cu modificări)
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