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SZERKEZETI FÖLDTAN

És TEKTONIKA

VIII. A kőzetek SZERKEZETE éS DEFORMÁCIÓJA
1. BEVEZETéS
A földtani objektumok (az ásványszemcséktől a kőzettestekig, sőt az egész Föld bolygóig) térben helyezkednek el. Az
ásványszemcsék meghatározott szövetbe rendeződnek, azaz kőzeteket építenek fel, a kőzetek is hasonlóképpen
rendezett módon építik fel a litoszférát. Mind a "struktúra" (szerkezet), mind a "tektonika" szavak gyökere egy "épít"
jelentésű szóra vezethető vissza: előbbi a latinban, utóbbi az ógörögben. Ez a "felépítmény" az a közeg, amelyben a
földtani folyamatok lejátszódnak. E közegben zajló változások emberi időléptékkel mérve rendkívül lassan mennek
végbe, számunkra többnyire csak az eredményei észlelhetők a kőzetek szerkezeti elemein keresztül.
A magmás, üledékes és metamorf rendszerek kőzetei a körfolyamatból ismert módon keletkeznek és átalakulnak,
eközben szingenetikus (kőzetképződéssel egyidejű) szerkezeti elemek jönnek létre bennük. A kőzetek kialakulását
követően, a Föld belső erőinek hatására posztgenetikus (kőzetképződés utáni) deformációk (alakváltozások)
következnek be. A szingenetikus és posztgenetikus formák elemzésével és értelmezésével foglalkozik a szerkezeti
földtan.

Többrétegű gyűrődés
Kovakő rétegek váltakoznak mészkő rétegekkel. Méretarány: néhány méter. Agios Pavlos, Kréta.

2. A kőzettestek SZINgENETIKUS SZERKEZETI ELEMEI
A kőzetképződési folyamatok rendszerint jelentős mértékű anyagmozgásokkal járnak, ezért az elsődleges,
szingenetikus szerkezet is számos olyan elemet őriz, amely jellegében, megjelenési formájában hasonló a későbbi
deformációs bélyegekhez. Keletkezési körülményeik azonosak a kőzetképződés környezeti feltételeivel, és mivel ezek
a legrégebbi szerkezeti bélyegek, az összes későbbi deformáció felülbélyegzi ezeket.

Szingenetikus és posztgenetikus szerkezeti elemek
Szingenetikus szerkezetie elem a rétegzettség, posztgenetikus
mészkőrétegek, Hereg-rét, Bükk hegység
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Erősen gyűrt

A szerkezetekből következtethetünk az azokat létrehozó folyamatok egyes paramétereire. Számos esetben utalnak
például az anyagáramlás irányára, illetve segítenek meghatározni a rétegtani felfelé, azaz a fiatalodási irányt.

Magmás kőzetek szingenetikus szerkezeti jellemzői
A mélységi magmás kőzetek szingenetikus szerkezeti elemei
A mélységi magmás kőzetek (plutonitok) viszonylag nyugodt körülmények között, hidrosztatikus jellegű nyomás alatt,
lassú, egyenletes lehűlés során kristályosodnak ki. Éppen ezért azokra holokristályos (teljesen kristályos), izotróp
(iránytól független sajátosságokkal rendelkező), ekvigranuláris (egyenlő szemcseméretű) szövet jellemző,
deformációs elemek nélkül.

Gránit mikroszkópi képe.
A kőzet szövete holokristályos, ekvigranuláris. Képszélesség:10
cm.

A szubvulkáni szint kőzeteinek szerkezeti elemei
A szubvulkáni szintben a kihűlés sokkal gyorsabban megy végbe, a teljes kristályosodásra nincs elég idő. A magmás
test szélei hamarabb hűlnek ki, mint a belső rész. A hűlő anyag térfogata csökken, összehúzódik; az ennek
következtében fellépő feszültség következtében húzásos hűlési repedések jönnek benne létre. Ezek egy vagy több
irányú hasadozottságot, héjas vagy oszlopos elválást eredményezhetnek. Mivel vízszinteshez közeli felületeken a
gravitáció hatása miatt húzás nem lép fel, ezek a hasadozottságok mindig meredek, függőleges-közeli állásúak. Igen
szép oszlopos elválás szokott kialakulni bazaltban.

Oszlopos elválású bazalt
Az oszloposság szubvulkáni szinten vagy kürtőben történt
megszilárdulást jelez. Zánka, Hegyestű, geológiai bemutatóhely.

Lávakőzetek szerkezeti elemei
A lávakőzetekben az anyagmozgás gyors folyással valósul meg, így a kialakuló szerkezetek minőségét leginkább
meghatározó paraméter a viszkozitás.
Bázisos összetételű, alacsony viszkozitású lávákban változatos folyási szerkezetek alakulnak ki. Ezek jellemző
megjelenési formája a pahoehoe-lávaszerkezet. A láva kiömlésekor felszínén vékony, forró, üveges réteg képződik.
Ezt az alatta gyorsan mozgó lávafolyás a folyás irányában megnyújtja. A progresszív lehűlés következtében a felületi
réteg megvastagszik, a még olvadék-állapotú láva alatta pedig csatornákba kényszerül. E csatornák között a felület
megnyúlása következtében a folyásirányba kinyíló V-betűk sorozata alakul ki (halcsont-szerkezet), a folyás frontjánál
pedig ívelt felületi redőződés jön létre (fonatos láva).

Ívelt felületi redőződés a bazaltos lávafolyás frontjánál [i]
Thingvellir Nemzeti Park, Izland

Tenger alatti vulkanizmus esetében a felület kihűlése sokkal gyorsabban végbemegy. A hasadékokon kinyomuló
bazaltláva méteres átmérőjű "csövekben" folyik, és szilárdul meg. Átmetszetben ezek alakja párnára emlékeztet, ezért
neve párnaláva-szerkezet, amely ofiolitokban gyakori jelenség. A párnák tetőrésze szabályosan gömbölyded, míg
alsó oldaluk a fenékhez (pl. korábbi párnákhoz) alkalmazkodik, és a kiömlés csatornájának kitöltése, mint "gyökér" is
sokszor észlelhető marad. Ez átbuktatott rétegtani helyzetben is jól jelzi a kőzetek fiatalodásának irányát.

Tengeralatti vulkanizmust jelző párnaláva -szekezet
A lefelé gömbölyödő felületek azt jelzik, hogy a kőzettömeg átbuktatott
(átfordult) helyzetben van. Szarvaskő, Bükk hegység.

A savanyúbb, nagyobb viszkozitású lávakőzetekben képlékeny folyási jelenségek már egyáltalán nem alakulnak ki. A
riolitos összetételű láva már egyáltalán nem folyik szét a felszínen, hanem lávadómot formál.

Az egykori kitörési központokat jelző lávadómok
Telkibánya, Tokaji -hegység

A piroklasztikum és lávarétegek egymásra rakódásával rétegvulkáni szerkezet alakul ki. A piroklasztikus kőzetekben,
mivel az üledékekhez hasonlóan rakódik le az anyaguk, egyébként is előfordulhat rétegzés, különösen, ha vizes
közegben egyéb üledékanyaggal keveredve ülepednek le (tufitok).

Üledékes kőzetek szingenetikus szerkezeti jellemzői
Az üledékes kőzeteknek azokat a szerkezeti elemeit, amelyek üledéklerakódás közben (szedimentáció) jöttek létre,
szingenetikus szerkezeti elemeknek nevezzük. A diagenezis közben, vagy utána képződöttek a másodlagos
szerkezeti elemek. Az elsődleges szerkezeti elemek lehetnek fizikai vagy biológiai eredetűek.

A rétegzettség kialakulása és fajtái
Az üledékes kőzetek túlnyomó része rétegzett (kivételt jelent például a tillit, vagy a lösz). A rétegzettség az
üledékképződés során bekövetkezett fizikai (mechanikai), kémiai vagy biológiai folyamatok ingadozásának
következménye. Az üledékképződés, bár nagyobb időléptékben folytonos lehet, periodikus folyamat. Ismétlődése lehet
napi, éves vagy akár még hosszabb ciklusú is. Az egy periódusban lerakódott egységek a rétegek. A rétegek között a
folytonosság megszakadása észlelhető; az ennek nyomán képződött foliáció a rétegzés. Ha a rétegek vastagsága dmes vagy annál nagyobb nagyságrendet ér el, padosságnak nevezzük.

Pados megjelenésű dolomit
Dolomitok, Észak-Olaszország

Az egyes rétegek felszíne az ülepedési felszínnek megfelelő, leggyakrabban vízszintes vagy enyhe dőlésű síkkal
közelíthető.
Az üledékképződés vagy szedimentáció történhet nyugalomban lévő, vagy mozgó közegből is. A nyugalomban lévő
közegből vízszintes rétegzésű üledékek rakódnak le. Áramló közegben görgetve, halmazokban szállított
törmelékszemcsékből képződött üledékekben megjelenhet a ferderétegzés vagy keresztrétegzés, amely akár 2030°-os szöget is bezárhat a réteget határoló felületekkel.
Turbulensen áramló, majd mozgási energiáját fokozatosan elvesztő közegből lerakódott szemcsehalmazokban
fokozatosan finomodó szemcseméret, gradált rétegzés szokott kialakulni.

Ferde- vagy keresztrétegzettség típusai a sorozathatárok alakja szerint
1 : táblás, 2 : ék alakú, 3 : vályús, 4 : hullámos

Rétegfelületeken megjelenő szingenetikus szerkezeti elemek
A rétegfelületen őrzött lenyomatokat összefoglaló néven hieroglifáknak nevezzük. A hieroglifák lehetnek élőlényektől
származók (bioglifák) és fizikai eredetűek (mechanoglifák). A bioglifák közé soroljuk az egykori élet bármilyen
nyomát, a fosszíliákat, vagy az iszapban élő állatok mozgása során képződött féregjáratokat, táplálkozásnyomokat és
egyéb bioturbációkat.

Bioturbáció homokkőben
A réteglapról kidomborodó formák, mint szingenetikus szerkezeti elemek az egykori iszapos tengerfenéken élő állatok
mozgás- és ásásnyomait őrzik.

A mechanoglifák az üledék felső rétegén, fizikai hatásra bekövetkezett sérülések. Ilyenek lehetnek az esőcseppnyomok, a csúsztatva-görgetve szállított nagyobb szemcsék karcai, az áramló víz által kialakított folyási barázdák, az
irányítottan lerakott hosszúkás kavicsok, vagy a hullámverés nyomait őrző hullámfodrok.
Ha az üledékréteg vastagodása miatt terhelődő konszolidálatlan rétegek elveszítik egyensúlyukat, elmozdulhatnak és
deformálódhatnak. megrogyhatnak, de ezek a jelenségek szingenetikus elemnek minősülnek, mivel az
üledékképződéssel egyidőben ekeletkeznek.

Metamorf kőzetek szingenetikus szerkezeti jellemzői
A metamorf kőzetek a felszínihez képest magas nyomás- és/vagy hőmérsékletviszonyok közé (a földkéregben
mélyebbre) került kőzetanyagból képződnek. A kőzetek ilyen jellegű terhelődése és lesüllyedése rendszerint tektonikai
folyamatok keretében történik, és igen sok esetben deformációs jelenségekkel is jár.
A metamorfózissal egyidejű alakváltozás mindig képlékeny, és az érintett metamorfitok szövete irányított: palásság és
oszlopos-tűs ásványszemcsék irányított elrendeződéséből származó lineáció, nyúlási vonalasság tapasztalható
bennük. Ezek az elemek gyakran meg is gyűrődnek, a foliációk redőkbe rendeződnek

3. A kőzetek DEFORMÁCIÓJA

A kőzetek deformációja alatt a kőzetképződés utáni (posztgenetikus) szerkezetalakulást értjük. A
kőzetdeformáció tanulmányozásához két fogalom, a feszültség és alakváltozás tisztázása
szükséges.

A kőzetekben fellépő feszültség eredete
A kőzeteket, kőzettesteket a gravitációból és a litoszféralemezek mozgásából származó erőhatások
érik, melyek a kőzetek elmozdítására és deformálására törekednek. A testekre ható erők kétfélék
lehetnek: térfogati erők, amelyek a test minden pontjában hatnak (például a gravitáció), illetve felületi
erők, amelyek két test között, vagy egy testen belül, azok alkotórészei között, az elhatároló felületek

mentén hatnak.

A felületi erők leírása merev testek esetén megoldható a test tömegének és az erőknek egy pontba redukálásával, de
ha a test alakváltozását is megengedjük, akkor az egy pontban ható erők helyett be kell vezetnünk a felületen ható,
erő/felület (N/m2 = Pa) dimenziójú feszültség fogalmát.
Ha a feszültség minden irányban egyenlő (mindenoldalú vagy hidrosztatikus nyomás hatására ébred), a kőzetekben
nem következik be alakváltozás, legfeljebb térfogatcsökkenés. A litoszférában lévő kőzetekre ható litosztatikus vagy
rétegterheléses nyomás uralkodóan hidrosztatikus jellegű, és a gravitációból, vagyis a terhelő kőzettömegek súlyából
ered. Értéke annál nagyobb, minél mélyebb helyzetben van az adott kőzettest.
Amennyiben a feszültség nem minden irányban egyenlő, a kőzetek alakváltozást szenvednek. A nagyléptékű
alakváltozást létrehozó feszültségek a litoszféralemezek mozgásából származnak, de kisebb léptékben lokális
feszültségek is felléphetnek. A feszültségek lehetnek húzó-, nyomó- és nyírófeszültségek.

Kocka alakú mintában létrejött deformáció különböző feszültségek hatására
A nyilak mutatják a legnagyobb főfeszültségek irányát. A: húzófeszültség, B:
nyomófeszültség, C: nyírófeszültség.

A kőzetek alakváltozása
Amikor a kőzetekben az alakváltozást okozó feszültségek növekednek, a deformáció
háromféleképpen valósulhat meg. Ez a három típus a rugalmas (elasztikus) deformáció, a képlékeny
deformáció, valamint a rideg deformáció vagyis a törés.

A rugalmas (elasztikus) deformáció visszafordítható, azaz a kőzettest alakja és mérete a feszültség megszűnésével
visszaáll eredeti állapotába. Ha a feszültség meghaladja a rugalmassági határértéket, a kőzet maradó alakváltozást
szenved. A rugalmas deformációra érvényes a Hooke-törvény, amely szerint a rugalmassági határértéken belül a
feszültség nagysága és a testek (kőzetek) alakváltozásának mértéke között egyenes arányosság áll fenn.

A Hooke-törvény illusztrálása
(A): rugóval, (B): hidrosztatikus nyomást reprezentáló fémköpenybe zárt mintatesten. A
rugó és a mintatest a nyomófeszültség megszűnése után visszanyeri eredeti alakját. A
feszültség és alakváltozás között egyenes arányosság áll fenn.

A képlékeny (plasztikus) deformáció a kőzettest alakjában és/vagy méretében bekövetkezett, a rugalmassági
határértéket meghaladó feszültség hatására létrejött, visszafordíthatatlan (irreverzibilis) változás. Képlékeny
deformációnál a feszültség kismértékű növekedése is jelentős alakváltozást (torzulás) eredményezhet. Ha a
feszültséget a képlékeny deformációs szakaszban megszüntetjük, a kőzet nem tér vissza eredeti állapotába, hanem
maradó alakváltozást szenved. A képlékeny alakváltozás a törésig (tönkremenetelig) tart.
A rideg deformáció, vagyis a törés akkor fordul elő a kőzetekben, ha a feszültség a törési határ értékét meghaladja.
Nyilvánvaló, hogy a törés a képlékeny deformációhoz hasonlóan irreverzibilis folyamat.
A kőzetek rideg deformációval szembeni ellenállóképessége a szilárdság. A feszültség jellegétől
függően megkülönböztethetünk húzó-, nyomó- és nyírószilárdságot. Ezek közül a kőzetekben a
nyomószilárdság értéke a legnagyobb. A képlékeny deformációval szemben mutatott
ellenállóképesség a kompetencia. A deformációnak ellenálló kőzetek kompetensek, a könnyen
deformálódók inkompetensek. A kőzetek szilárdságát és kompetenciáját több tényező befolyásolja.

Laboratóriumi körülmények között vizsgált hengeres kőzetminta feszültség -alakváltozás görbéje
A rugalmassági határértékig (B) a deformáció rugalmas. A határérték felett képlékeny deformáció kezdődik, ami a
törésig tart. Ha a képlékeny deformációs szakaszban a terhelést megszüntetjük (például C pontban), a kőzet
visszatér egy feszültségmentes állapotba a CD útvonalnak megfelelő körülmények között. Az AD szakasz a maradó
alakváltozás mértéke.

A kőzetek rideg és képlékeny viselkedését befolyásoló tényezők
Azokat a kőzeteket (és általában az anyagokat), amelyek töréses deformációra hajlamosak, ridegen viselkedő, vagyis
kompetens kőzeteknek (anyagoknak) nevezzük.
A kőzetek többsége felszíni vagy felszínközeli körülmények között ridegen viselkedik. A rideg kőzetek tipikus
feszültség-alakváltozás görbéjén a törés előtti képlékeny deformáció igen kismértékű.

Laboratóriumi körülmények között vizsgált, ridegen viselkedő kőzet feszültség -alakváltozás görbéje
A törés előtti képlékeny deformáció igen rövid.

Ridegen viselkedő (kompetens) kőzet
Kőzetrések felsőkréta granodioritban. A kőzet feszültség hatására töréssel reagál.
Bihar hegység

Azok a kőzetek (anyagok), amelyek képlékeny alakváltozásra hajlamosak, a képlékenyen viselkedő, vagyis
inkompetens kőzetek (anyagok). Ha a képlékenyen viselkedő kőzetben bekövetkezik a törés, azt jelentős képlékeny
deformáció előzi meg. Felszínen vagy felszínközelben képlékenyen viselkedő kőzetek például az evaporitok, vagy a

pelites kőzetek.

Laboratóriumi körülmények között vizsgált, képlékenyen
alakváltozás görbéje
A törést jelentős képlékeny deformáció előzi meg.

viselkedő

kőzet feszültség -

Képlékenyen viselkedő (inkompetens) kőzet
Kaotikus gyüredezés gipsz -anhidrit összelteb. Alsótelekes.

A kőzetek rideg vagy plasztikus viselkedése több tényező hatásától függ. Ezek közül a
legfontosabbak a hőmérséklet, a rétegterheléses nyomás, az idő, a kőzetösszetétel és a
fluidumtartalom.

A hőmérséklet növekedése a kőzetek képlékenyebbé válásának irányába hat. A litoszféra mélyebb zónáiban, ahol
magasabb a hőmérséklet, a felszínen ridegen viselkedő kőzetekben is képlékeny deformáció következhet be.

A rétegterheléses nyomás kőzetekre gyakorolt hatását felszínen csak laboratóriumi körülmények között tudjuk
tanulmányozni. A litoszférában ez a nyomás az adott kőzettestet terhelő rétegek súlyából ered. A rétegterheléses
nyomás hidrosztatikai jellege onnan származik, hogy a kőzetek pórusterének nagy részét fluidumok töltik ki, és ezek
viselik a terhelés nagy részét. A fluidumokban a nyomás minden irányban egyenlő, azaz hidrosztatikus. Növekvő
mélységgel egyre nagyobbá váló rétegterheléses nyomás a növekvő hőmérséklethez hasonlóan a kőzetek rideg
viselkedésének redukálásához, a képlékeny deformáció előtérbe kerüléséhez vezet. Ezzel magyarázható az a
jelenség, hogy a felszínen ridegen viselkedő kőzetek helyenként erős gyüredezettséget mutatnak; ez arra utal, hogy a
deformáció nagyobb mélységben történt.

Redőződés kovarétegeket tartalmazó mészkőben [ii ]
A felszínen rideg deformációra hajlamos kőzet több kilométeres mélységben képlékenyen viselkedik. Középszék, Bükk
hegység.

Az idő szerepét a kőzetek alakváltozásában – hasonlóan a hidrosztatikus nyomáshoz – a természetben nem tudjuk
tanulmányozni, mivel a kőzetek deformációja több emberöltőn át, esetleg millió éveken keresztül zajlik. A kőzetekben a
feszültség a kőzet minden atomját érinti. Ha a feszültség meghaladja az atomok közötti kötések szilárdságát, az
atomok kétféleképpen reagálhatnak. Az egyik lehetőség az, hogy más rácspozíciókba ugranak át, ezáltal feszültség
oldódik fel. A másik, hogy az atomok közti kötés megszakad, és törés következik be. Az atomok mozgása a szilárd
anyagokban rendkívül lassú. Amennyiben a feszültség a kőzetekben lassan és fokozatosan növekszik, és hosszú időn
át hat, az atomoknak elegendő idő áll rendelkezésre a mozgáshoz, át tudnak rendeződni, így hosszú idő alatt
képlékeny alakváltozás jön létre.
A kőzetek ásványos összetétele jelentős mértékben befolyásolja a szilárdsági tulajdonságokat. Vannak olyan
ásványok, amelyek igen ridegek, például a kvarc, az olivin, vagy a gránátok. Ha ezek a magmás vagy metamorf kőzet
felépítésében jelentős arányban vesznek részt, a kőzet ridegen viselkedik. Rideg deformációra hajlamos kőzetek
például a kvarcit vagy a gránit. A képlékeny alakváltozásra hajlamos ásványok, mint a csillámok, agyagásványok, vagy
gipsz jelenléte a kőzetek rideg viselkedésre való hajlamát felszínközeli körülmények között is csökkenti. Képlékeny
alakváltozásra hajlamos kőzetek az agyagpala, az evaporitok vagy a csillámpala.
Nemcsak az ásványok jellege, hanem a kőzetekben jelenlévő víz (fluidum9is fontos szerepet játszik a kőzetek rideg
vagy képlékeny viselkedésében. A víztartalmú ásványokban a kötés erősségét csökkenti a víz. Ha pórusvízként van
jelen, a szemcsék körül burkot képezve redukálja azok között a súrlódást, ami ugyancsak a plasztikus deformációt
segíti elő.

A szerkezeti elemek irányítottságának meghatározása

Dőlésirány és dőlésszög
A szerkezeti elemek vizsgálatánál lényeges ismernünk azok irányítottságát. Az irányítottság (orientáció) megadására
általánosan a földrajzi észak, illetve a vízszintes sík szolgál alapul. Egy vonalas elem (egyenes) irányítottságát
egyértelműen meghatározza a dőlés, amit két adattal szokás megadni: a dőlésiránnyal és a dőlésszöggel. A
dőlésirány (vagy azimut) az észak felé és a vonal lefelé dőlő vége felé mutató, vízszintes vektorok között, az óramutató
járásával megegyező irányba (kelet felé) felmért forgásszög. A dőlésszög az egyenesnek a vízszintes síkkal bezárt
szöge.
Miközben északtól keleten, délen és nyugaton át újra északig fordulunk, teljes kört írunk le. A dőlésirány tehát 0° és
360° között változhat. A dőlésszög ezzel szemben csak 0°-tól (vízszintes) 90°-ig (függőleges) terjedhet. Éppen ezért a
dőlés megadásakor a dőlésirányt mindig három, a dőlésszöget pedig két számjeggyel szokás leírni, így egyértelműen
megkülönböztethetők (például 022°/68°).

Dőlés és csapás szemléltetése
A dőlésirány a dőlésvonal és az északi irány által bezárt szög. A csapásvonal
merőleges a dőlésvonalra. A csapásirány, melyet két 180°-kal eltérő értékkel adnak
meg, 90°, illetve 270°-kal tér el a dőlésiránytól.

Síkok irányítottságának meghatározása
A szerkezetföldtani méréseknél többnyire nem vonalak, hanem síkok (rétegek vagy elmozdulási felületek)
irányítottságának meghatározása a cél. A sík dőlése alatt a dőlésvonal (azaz a síkban a legnagyobb mértékű dőlés
irányába mutató egyenes) irányítottságát, vagyis annak dőlésirányát és dőlésszögét szokás érteni.
Szokás még a csapásvonal felhasználása is, ez a jellemezni kívánt sík és egy vízszintes sík metszésvonalát jelenti,
tehát a dőlésvonalra merőleges, vízszintes egyenes. A csapásvonal mindkét végének irányát meg szokták adni. Ez a
180° különbségű két adat a csapásirány. A csapásirány ugyanúgy az északhoz viszonyított forgásszög, mint a
dőlésirány, és a dőlésszög is ugyanúgy a dőlésvonal vízszintessel bezárt szöge. Az egyértelműség miatt azonban itt
azt is meg kell adni, hogy a dőlésvonal a csapásvonal melyik oldala felé mutat. A mérés geológuskompasszal történik.

A dőlés és csapás mérésére szolgáló geológuskompasz

4. RIDEg DEFORMÁCIÓS ELEMEK

A kőzetek a kéregben, főleg a felszínhez közelebb eső zónákban ridegek, tehát törésre hajlamosak.
A töréses szerkezeti formák a kőzetrések és a vetők.

Kőzetrések
Kőzetrések (más néven litoklázisok, törésfelületek) húzó-, nyíró-, és nyomófeszültségek hatására jöhetnek létre.

Húzás és nyírás hatására kialakult kőzetrések
Húzásos kőzetrések kialakulására (illetve az ahhoz szükséges feszültségállapotok létrejöttére) elsősorban a
felszínközeli zónában van lehetőség. Mivel a feszültségmező létrejöttében általában a gravitáció játssza a legnagyobb
szerepet, a húzásos kőzetrések meredek dőléssel alakulnak ki. A vulkanitok és az üledékek szingenetikus kőzetrései
általában ilyenek.
Lokális húzás azonban felléphet az intenzív nyírás zónáiban is, és – a csekélyebb húzószilárdság miatt – húzásos
kőzetrések jöhetnek létre az egyébként képlékeny alakváltozások közepette. Törések kapcsolódhatnak redőkhöz,
valamint nyírózónákhoz. Ez utóbbi esetben az egymáshoz képest elmozduló két oldal között jellegzetes, elnyúlt Salakú lépcsős repedések sorozata nyílik ki, ezek az elmozdulás irányát is jelzik.
A húzásos repedés kinyílását gyakran az azzal egyidejűleg létrejött kőzet- vagy ásványkitöltés jelzi. Az ilyen kitöltött
kőzetrések a telérek, ha a kitöltő anyag benyomult magmás kőzet, akkor kőzettelér a nevük. A telérek falain igen sok
esetben oldatból kiváló, tűs termetű, máskor lemezes vagy egyéb alakú ásványok növekednek két, egymással
szembeni rétegben a falakra merőlegesen, amíg ki nem töltik a rendelkezésre álló teret. Ha a repedés újra felszakad,
újabb, a repedés tengelyére szimmetrikus rétegek alakulhatnak ki, vagyis szalagos telérkitöltés jön létre. A telérek az
ércesedések legfontosabb színterei és hordozói.

Szalagos telérkitöltés
A repedés többszöri felszakadásával a repedésbe jutott oldatokból
váltakozva ametiszt és szfalerit csapódott ki. Gyöngyösoroszi, Mátra
hegység.

A nyírásos kőzetrések jellemzője, hogy kialakulásuk nem jár kinyílással, kitöltésük tehát nincs, viszont kapcsolt
törésrendszerek formájában jelennek meg. Elforgatással járó alakváltozás esetén akár több ilyen pár is kialakulhat.

Nyomás hatására kialakult kőzetrések
Különleges esete a kőzetrések kialakulásának, illetve továbbfejlődésének, amikor nem húzás vagy nyírás, hanem
nyomás, pontosabban nyomási oldódás hatására jönnek létre. Leginkább a betemetődő, egyre nagyobb terhelés
alatt diagenetizálódó mészkőben fordulhat elő, hogy valamely, a fluidumokat (vizet) vezetni képes felület mentén
megindul a kőzetanyag nyomási oldódása és elszállítódása. A folyamat az inhomogenitások miatt nem minden ponton
egyenletes, ezért erősen hullámos, metszetben tekergő vonalnak látszó sztilolitok alakulnak ki, melyeket a rajtuk
felhalmozódott oldhatatlan maradékok tesznek a környezetüktől elütővé. A hullámok legnagyobb kitérései mindig a
legnagyobb nyomó főfeszültséggel párhuzamos irányba mutatnak.

Sztilolitok középsőtriász mészkőben
Lillafüred, Bükk hegység.

Vetők
A vető kialakulása és elemei
Miután a feszültségek a kőzetnek egy adott felület, illetve felületsereg menti tönkremenetelével, azaz törések
keletkezésével még nem okvetlenül oldódnak fel, az alakváltozás folytatódhat a felületek mentén történő
elmozdulásokkal. Rendszerint egy viszonylag kis vastagságú, ám nagyobb távolságokra kiterjedő nyírózóna (mozgási
felület) mentén tapasztalhatók az elmozdulás nyomai.
A kőzetblokkok törésfelületek mentén történő elmozdulását vetődésnek, vagy röviden vetőnek nevezzük. A vetősík az
a felület, amely mentén a kőzettestek mozognak. Ez többnyire nem egy geometriai értelemben vett sík, hanem
gyakran ívelt vagy enyhén hajladozó felület. A mozgási felület lehet vízszintes vagy függőleges is, de leggyakrabban
ferde helyzetű. A ferde vetősík fölött elhelyezkedő kőzetblokk – bányászatból származó elnevezéssel – a fedőtag, a
vetősík alatt található szárny pedig a fekvőtag.

Enyhén ívelt vetőfelület mészkőben [iii]
Szentlélek, Bükk hegység.

A vetők mérete néhány centimétertől több kilométerig terjedhet. A nagy vetők nem egyszerre alakulnak ki, hanem
számos kisebb elmozdulásból tevődnek össze. Utólag nem tudjuk megállapítani, hogy a vető mindkét szárnya mozgotte, vagy hogy csak a fedőtag, illetve fekvőtag mozdult-e el. Az elmozdulás ezért csak relatív lehet, vagyis a vetőben
résztvevő két kőzetblokk mozgását csak egymáshoz tudjuk viszonyítani.
Ha nemcsak egy felület mentén vizsgáljuk az elmozdulást, hanem a mozgási felületekkel határolt kőzetblokkot
tekintjük, nyilvánvalóan látszik, hogy a mozgási felületek nem nyúlnak a végtelenbe, irányítottságuk változik, és mindig
több, egymással összefüggésben álló felület észlelhető, olykor váltakozva. Főleg kisebb blokkokat határoló vetők
esetében látható gyakran görbült mozgási felület, ami mentén a blokk kibillen és elfordul. Az is lehetséges, hogy a
törés menti elmozdulással járó alakváltozás mélyebben egyre inkább képlékeny alakváltozásba megy át, és a felület
eltűnik.

A vetők típusai
A vetők osztályozásának alapja a mozgás iránya. Ennek megfelelően a vetők típusai a következők:
normál vető
feltolódás
oldaleltolódás

Normál vető esetében a fedőtag a fekvőtaghoz viszonyítva lefelé mozog. A folyamat horizontális húzófeszültség és
gravitáció együttes hatására következik be. Az elmozdulási felület mentén nyíróerők hatnak. A normál vetők vetősíkja
általában meredek dőlésű.

Normál vető
Normál vető alakul ki, ha a fedőtag a fekvőtaghoz képest lefelé
mozog. A normál vetőt húzófeszültség hozza létre.

Ha több vető csapásiránya párhuzamos, de dőlésük ellentétes, lesüllyedt árkok és kiemelt sasbércek jönnek létre. Az
árkos szerkezetek különösen jellemzők a litoszféralemezek szétnyílásának kezdeti stádiumában. Ennek leghíresebb
példáját a kelet-afrikai árokrendszernél láthatjuk. Árkok és sasbércek váltakozása gyakori a régi röghegységi
területeken is.

Rögszerkezet
Azonos csapású, de ellentétes dőlésű normál vetők árkokat és
sasbérceket hoznak létre.

Feltolódás akkor jön létre, ha a fedőtag a fekvőtaghoz viszonyítva felfelé mozog, ez nyomófeszültség hatására alakul
ki. A feltolódás térrövidülést eredményez, vagyis a két oldal közelebb kerül egymáshoz. Ha a feltolódási sík
vízszintesre vonatkoztatott hajlásszöge kicsi (15°-nál kisebb), áttolódásról beszélünk. Az áttolódások igen nagy
méreteket elérhetnek. A fedőtag vastagsága olykor több ezer méter, és az áttolódás mértéke több kilométer lehet.
Áttolódásos övekben vastag idősebb kőzettömegek fedhetnek fiatalabb kőzeteket.

Feltolódás
Feltolódás akkor jön létre, ha a fedőtag a fekvőtaghoz képest felfelé
mozog.

Példa feltolódásra [iv]
A feltolódási felület a réteglaphoz hasonló dőlésű sík mentén történt. A
elmozdulásából származó karcok láthatók. Villány, Templomhegy

feltolódási felületen a kőzetblokkok

Oldaleltolódás (csapásirányú vető) akkor alakul ki, ha vető két szárnya a vetősík csapásirányában, horizontálisan
mozdul el. Oldaleltolódás esetében nyírófeszültség hat. A vízszintes elmozdulás iránya szerint az oldaleltolódás lehet
balos, vagy szinisztrális, és jobbos, vagy dextrális. Ha a vető bármelyik oldalán a vetősíkkal szemben állunk, és a túlsó
blokk balkéz felé tolódott el, szinisztrális vetőről, ha jobbkéz felé, akkor pedig dextrális vetőről van szó. A szétnyíló
lemezszegélyek mentén kialakuló transzform vetők szintén az oldaleltolódásokhoz sorolhatók.

Szinisztrális (A) és dextrális (B) oldaleltolódás

A vetősík mentén a vízszintes és függőleges mozgások kombinálódhatnak. A normál vető és az oldaleltolódás
kombinációjával jön létre az átlós vető. Ha a vető mentén, csapásirányban az elmozdulás magassága egyre csökken,
végül elhal, ollós vetődésről beszélünk.

A vetőmenti mozgások bizonyítékai
Egy törésfelület vizsgálatakor első pillantásra nem mindig tudjuk megállapítani, hogy mellette történt-e elmozdulás.
Üledékes kőzeteknél a rétegek követésével ez általában eldönthető, de egy magmás kőzetnél, mint az andezit, vagy
gránit csak a vetőfelület vagy közvetlen környezetének vizsgálata adhat támpontokat.
Mivel a vetősík két oldalán érintkező felületek nem tökéletesen simák, egyes szakaszokon elválhatnak egymástól, míg
máshol erősen súrlódnak; a mozgási felület mentén nyomási oldódási-kiválási folyamatok játszódhatnak le, amik az
egyenetlenségeket kisimító ásványkiválásból álló vetőtükröt hozhatnak létre. E vetőtükör szakadási lépcsői, illetve
vetőkarcai a másik oldal mozgásirányát jelzik.

Vetőkarcok vetőtükör felületén
A karcok alapján jobbos (dextrális) eltolódás rekonstruálható.
Jura mészkő, Piennini -hegység.

A kőzetek a vetőzónában törnek, morzsolódnak, és kőzettöredékekből álló, a törmelékes üledékes kőzetekre
emlékeztető anyagok jönnek létre, melyek szemcsenagysága a vetőagyagtól a vetőbreccsáig terjedhet. Ha a szövet
felőrlődése az eredeti elemek teljes eltűnéséig folytatódik, és lényegében átalakult, irányított szövetű új kőzet jön létre,
a folyamat neve milonitosodás, és a nyírózónában képződött kőzet a milonit.

Mészkőben létrejött vetőbreccsa
Bükkszentlászló, Bükk hegység.

5. KéPLéKENY DEFORMÁCIÓS ELEMEK

Képlékeny deformációval a kőzetekben redőződés (gyűrődés) jön létre. A redőződés a kőzetekben
lévő sík foliáció (rétegzés) hullámossá válását jelenti. Redők előfordulnak mikroszkópi léptéktől a
térképi, egész hegyvonulatokon átívelő mérettartományig, és a csekély mértékben meghajló
kőzetrétegtől a több száz méternyire kiemelkedő diapirig terjedhetnek.
A redők nyomó- és nyírófeszültségek hatására keletkeznek. Kisléptékű gyüredezés kevésbé rideg
kőzetekben felszínközelben is létrejöhet, de a hegyvonulatokban megfigyelhető intenzív és nagy
területekre kiterjedő gyűrődések a rideg-képlékeny átmeneti zóna alatt alakulhattak ki.

A redők geometriája
A gyűrődéses formák alapegysége a redő. A redők legegyszerűbb típusa a monoklinális redő, amely egyetlen
hajlatból áll. Leggyakrabban akkor jön létre, ha a mélyebb helyzetű, rideg kőzetekben vető jön létre, és a rideg kőzetek
feletti plasztikusabb rétegek követik az elmozdulás ívét.

Monoklinális redő
Monoklinális redő alakulhat ki, ha a mélyebb helyzetű vető lefutását a
fölötte lévő képlékenyebb rétegek követik.

A redők többsége ennél bonyolultabb hullámfelület, amelynek metszeti képe egy hullámvonal. Egy önálló redőnek
nevezzük a hullámfelület két szomszédos inflexiós vonala közötti szakaszát. A két inflexiós vonal távolsága a redő
hullámhossza, a felületnek az inflexiós vonalakat tartalmazó felülettől, a mediánfelülettől való legnagyobb kitérése
pedig a redő amplitudója.

A redő alapelemei hengeres redőben
A redőfelület a redőtengely önmagával párhuzamos eltolásával írható le.

A redő oldalai a redőszárnyak. A redő felfelé ívelő részét szokás antiklinálisnak, lefelé hajló részét pedig
szinklinálisnak nevezni. E két fogalom egyúttal rétegtani jelentést is hordoz. Az antiklinálisban ugyanis a rétegek
mindig belülről kifelé fiatalodnak, így az antiklinális magjában találjuk a sorozat legidősebb kőzetét. A szinklinálisban
fordított a helyzet, ennek magja a legfiatalabb kőzet. Ha a redők átbuktatott helyzetbe kerülnek, előfordulhat, hogy az
antiklinális görbülete lefelé mutat, ezt nevezzük szinformális antiklinálisnak. Ha ugyanilyen okoknál fogva a szinklinális
kerül fordított helyzetbe, antiformális szinklinálisról beszélünk.
A redőszárnyak találkozási vonala redőtengely, és az arra merőleges metszet a redőprofil. Miként a vetődések, úgy
a redők sem terjedhetnek a végtelenségig, tehát a profilnak tengelyirányban változnia kell, de a hengeres redő
modellje a legtöbb esetben jó közelítés.

A redők típusai
A redők osztályozása a különböző geometriai elemek méretének és helyzetének figyelembevételével
eltérő alapokon történhet. Az osztályozás alapja lehet a tengelysík helyzete, a redőszárnyak és a
tengelysík viszonya, a redőződésben résztvevő rétegek vastagságának alakulása, a redőtengelyek
hajlása és egymáshoz viszonyított helyzete, stb. Itt nem térünk ki az egyes osztályozási rendszerek
ismertetésére, hanem ezekből kiemelve csak néhány gyakoribb redőtípus jellemzőit említjük meg.

Ha a redő felülete egy egyenes önmagával párhuzamos térbeli eltolásával leírható, akkor az a mértanban

hengerfelület. Az ilyen felületű redőt ezért hengeres redőnek nevezzük. A nem hengeres redők sajátos példája a
kúpos redő, melynek felülete az egy pontban rögzített egyenes térbeli forgatásával írható le. Ezeknél tengelynek az az
egyenes tekinthető, mellyel a felület állandó szöget zár be.

Nem hengeres redő
Az antiklináils tengelye a vízszintessel szöget zár be, a redőfelület nem
írható le a redőtengely önmagával párhuzamos eltolásával.

Az egyik elterjedt osztályozási módszer a tengelysík helyzetét veszi alapul. Ennek megfelelően állóredőről beszélünk,
ha a tengelysík függőleges, és a két redőszárny enyhe dőléssel, a tengelysíkkal azonos szöget zár be. Ha erősebb
kompresszió hatására a redőszárnyak egymással és a tengelysíkkal párhuzamossá válnak, izoklinális redőről van
szó. Izoklinális redők akkor is létrejöhetnek, ha a tengelysíkok nem függőlegesek.

Állóredő (A) és izoklinális redő (B)

Ferderedő alakul ki, ha a tengelysík nem függőleges, de a két redőszárny ellentétes dőlésű. Ha a tengelysíknak a
függőleges síkkal bezárt szöge meghaladja a 45°-ot, ezáltal a két redőszárny azonos irányba dől (bár eltérő
dőlésszöggel), átbuktatott redő jön létre. Az átbuktatás továbbfejlődésével alakulhatnak ki a fekvőredők, melyeknél a
tengelysík vízszintes vagy ahhoz közeli helyzetű. Átbuktatott és fekvőredőnél a tengelysík alatti redőszárnyban fordított

a települési sorrend, azaz függőlegesen lefelé haladva egyre fiatalabb rétegeket találunk. Ha nem jók a feltártsági
viszonyok, sokszor nehéz megállapítanunk, hogy a rétegek normál vagy átbuktatott helyzetben vannak-e. Ehhez olyan
jellegzetes szerkezetek adhatnak támpontokat, mint például a gradált rétegzés, a keresztrétegzés, vagy a párnalávaszerkezet, melyekről könnyen eldönthető, hogy normál, vagy fordított helyzetűek-e.

Ferde- (A), átbuktatott (B) és fekvőredő (C)
A két utóbbiban a redősík alatti szárnyban a települési sorrend
fordított.

Ha a gyűrődésben résztvevő valamennyi réteg azonos módon van redőzve, egymásba simuló harmonikus redőket
látunk. Ennél gyakoribb jelenség a diszharmonikus redőződés, amikor a redőket alkotó rétegek eltérő mértékben
gyüredeznek.

Diszharmonikus gyűrődés a Bükk hegységi Vesszős -völgyben

A diszharmonikus gyűrődés sajátos példája a sódómok kialakulása. A kősó nagymértékben hajlamos a képlékeny
deformációra, viszonylag kismértékű kompresszióra is jelentősen felboltozódik, míg a felette lévő rétegek változatlanok
maradnak. A felfelé nyomuló sótömeg áttöri és megemeli a felette lévő rétegeket. A jelenséget só-diapirizmusnak is
nevezik (a diapirizmus tágabb értelemben olyan szerkezetet jelent, ahol idősebb, keményebb kőzet töri át a fiatalabb,
plasztikusabb rétegeket).

Gyűrt és töréses formák kapcsolata
A töréses formák, vetők a mélység felé képlékeny deformációban folytatódhatnak, míg egyre kisebb ráncok
formájában elhalnak.
Ha adott feszültségviszonyok különböző kompetenciájú rétegekre hatnak, lehetnek olyanok, amelyek ridegen, mások
képlékenyen viselkednek. A monoklinális redők kialakulásának is ez az egyik oka.
A gyűrt és töréses szerkezetek kombinációjára sok példát találunk az Alpok és Kárpátok vonulataiban. Erős
kompressziós hatásra átbuktatott, majd fekvő redők alakulnak ki. További kompresszió miatt a fekvőredő
középszárnya elvékonyodik, majd elszakad, és egy igen kis dőlésű, közel vízszintes áttolódási sík jön létre. A sík
mentén mozgó maradék redőszárnyak tovább gyüredeznek. Ezt a szerkezetet takarós áttolódásnak nevezik, maga a
mozgó fekvőredő a takaró. Az Alpok takarós áttolódással létrejött szerkezetei az 50 km kiterjedést is elérik. Ha a takaró
bizonyos részei lepusztulnak, és feltáródnak az alattuk lévő – az átbuktatás miatt fiatalabb – rétegek, tektonikai ablak
jön létre.

Átbuktatott redő továbbfejlődése takarós áttolódássá
A: Átbuktatott redő, B: fekvőredő, C: A redő középszárnya
elszakad, áttolódási sík jön létre, D: Az elszakadt redőrész nagy
távolságra tolódik át.

Példa takarós áttolódásra [v ]
Alsókréta márga és flis sorozatot (előtérben lankás dombok) takarós áttolódással
idősebb, triász dolomit (felső, sziklás egység) fed le.

6. Ellenőrző

KéRDéSEK

A KŐZETEK SZERKEZETE ÉS DEFORMÁCIÓJA - ELLENŐRZŐ FELADATOK
Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező.
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!

1.

Az oszlopos elválás az üledékes kőzetek szingenetikus szerkezeti I
eleme.

H

2.

A bioturbáció a metamorf kőzetekben alakul ki.

I

H

3.

A gránit képlékeny deformációra hajlamos.

I

H

4.

Normál vető estén a fedőtag e fekvőtaghoz képes lefelé mozdul el.

I

H

5.

A normál vetőt húzófeszültség és gravitáció hozza létre.

I

H

Társítsa a megfeleltethető fogalmakat!
Kattintással válasszon elemet majd mozgassa a nyilakkal a kívánt helyre!

6.
holokristályos
inkompetens kőzet
ásványkitöltés
gyűrődés
feltolódás

mélységi
magmás
kőzet
mélységi
magmás
redő
redő
telér
telér
térrövidülés
evaporit
térrövidülés

kőzet

Társítsa a fogalmakat!
A kitöltéshez válasszon először szót, majd kattintson egy pontozott vonalra!

oszlopos
elválás,
oldaleltolódás

redő,

holokristályos,

Az a szerkezeti jelenség, amikor a vető két szárnya egymás mellett,
horizontálisan mozdul el:
A mélységi magmás kőzetekre jellemző szövet:
Szubvulkáni szinten kihűlő magmás kőzetek jellemző szingenetikus
szerkezeti eleme:

fedőtag,

A gyűrődés alapeleme:
A vetősík fölött elhelyezkedő kőzetblokk:

Jelölje meg a helyes választ a következő kérdésre!

12. Melyik kőzet esetében lesz a feszültség-alakváltozás görbén rövid a
képlékeny alakváltozási szakasz?
csillámpala

gránit

kősó

Párosítsa a meghatározáshoz a fogalmat!
A kitöltéshez kattintson először az adott szóra, majd a beszúrás helyére!

kompetens
kőzet,
rideg
szingenetikus
szerkezeti
elem,
monoklinális redő,
telér,
dőlésirány,

deformáció,
oldaleltolódás,
takaró,
feltolódás

13.

Olyan szerkezeti jelenség, amely a kőzet képződésével egyidejűleg alakult ki:

14.

A fedőtag a fekvőtaghoz képest felfelé mozog:

15.

Leggyakrabban akkor jön létre, ha a mélyebb helyzetű, rideg kőzetekben vető
jön létre, és a rideg kőzetek feletti plasztikusabb rétegek követik az
elmozdulás ívét:

16.

A sík mentén mozgó maradék redőszárnyak tovább gyüredeznek (takarós
áttolódás). Maga a mozgó fekvőredő pedig a:

17.

Akkor fordul elő a kőzetekben, ha a feszültség a törési határ értékét
meghaladja:

18.

Rideg deformációra (törés) hajlamos kőzet:

19.

Az észak felé és a vonal lefelé dőlő vége felé mutató, vízszintes vektorok
között, az óramutató járásával megegyező irányba (kelet felé) felmért
forgásszög:

20.

Ásványkiválással kitöltött kőzetrés:

21.

Akkor alakul ki, ha vető két szárnya a vetősík csapásirányában, horizontálisan
mozdul el:
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