
 ד"ר לירן גורן: –סיכום גיאולוגיה סטרוקטורלית 

 מבוא:

העתקים, סדקים, קמטים, וכו'. הם  –ניתן להסתכל על מבנים סטרוקטורליים כאל דברים שניתן לקטלג אותם 

גוף שמעיד על "פשע" שהתרחש לפני הרבה זמן. גיאולוגים סטרוקטורליים הם מעין  –תוצר של דפורמציה 

 "המודל". –ורות ובונים סיפור על מה שקורה בלשים, מחפשים סטרוקט

 גיאולוגיה סטרוקטורלית היא שימושית:

: ניתן לחקור מישור העתק שרואים בשדה ולבדוק האם הוא פעיל או לא, מתי היה הערכת סיכונים טבעיים -

 פעיל בעבר ונחפש עדויות לתנועה רצנטית.
לעים מרוכזים בגבולות בין לוחות. לעתים : הרבה מהכוחות שפועלים על סלמידה על טקטוניקת הלוחות -

 התרוממות וארוזיה עשויים ליצור סדקים בפני השטח ומכך אנו למדים על קצבי תנועה.
 : מלכודות נפט )אנטיקלינות( והעתקים שיכולים להרוס אותן.חיפושי גז ונפט -

התורה שלו מלמדת אותנו  ( היה אבי הסטרטיגרפיה המודרנית וגיאולוג סטרוקטורלי.1638-1686ניקולס סטנו )

 הוא ביסס שלושה עקרונות חשובים:על אירועים שהתרחשו בעבר. 

 סטרטיגרפיה. –חוק הסופרפוזיציה  -
 עיקרון האופקיות המקורית. -
 עיקרון הרציפות המרחבית. -

 מכניזמים שעשויים ליצור דפורמציה בסלעים:

יקה מכתיבה קצבי תנועה של לוחות של . הטקטונRidge Push-ו Slab Pullמודלים של  טקטוניקת הלוחות: -

 מ"מ לשנה.-השתפלות של כ\מס' מ"מ בשנה וקצבי התרוממות
: בעומק מסוים משקל עמודת הסלעים הוא זהה ותנועת זרימת המעטפת הויסקוזית יכולה זרימת המעטפת -

 אזור מוגבה שלא מכיל פיצוי של שורש כמו רכסי הרים רגילים. –לייצר טופוגרפיה דינמית 
 משושים(. –רחבות והתכווצות כתוצאה מהפרשי טמפ' עשויים לגרום לסידוק )בשפכי בזלת לדוגמה הת -
 : כתוצאה ממטרי מטאוריטים שחווה כדור הארץ לפני מיליארדי שנים.מכתשי מטאוריטים -
הקרקע עולה, הוא ירצה להתרחב. מכיוון שהוא תחום על ידי סלע מכל -: אם לחץ הנוזל בתתלחץ מי נקבים -

וונים הוא עשוי לסדוק את הסלעים שמעליו כדי לפרוץ החוצה.  דוגמה לכך היא דייק קלסטי שנוצר כתוצאה הכי

מלחץ מי נקבים גבוה, גורם אפשרי לעלייה בלחץ מי הנקבים הוא תוספת מים או חדירה של פלוטון או דייק 

 לאזור.
 : ניתן לקבל מישורי כשל וגלישות קרקע.גרביטציה -
בים הצפוני, צפיפות המלח נמוכה מצפיפות הסלעים שמעליו ולכן מתקיים היפוך  –וגמה : לדהפרשי צפיפות -

המלח זורם כלפי מעלה ומנסה לטפס מעל הסדימנטים ויוצר דיאפיר של מלח. תופעה זו מפרה  –צפיפויות 

 את עיקרון הסופרפוזיציה והאופקיות המקורית.

 שיכוב, גלונים. –לע. לדוגמה מתרחשים בזמן היווצרות הס –סטרוקטורות ראשוניות 

 המבנים בהם נתעסק בקורס, קשורים לדפורמציה בסלע לאחר שנוצר. –סטרוקטורות משניות 

 זיהוי סטרוקטורות דפורמציה:

דייקים קלסטיים, העתקים, שברים וסדקים מפרים את עיקרון הרציפות האופקית וניתן לזהות אותם  מגע: -

 בשדה.
ליתולוגיות, מבנים נוספים, מורפולוגיות פני שטח )נהרות( מפרים את עיקרון  : יחידותרציפות של סמנים-אי -

 הרציפות האופקית וניתן לזהות אותם בשדה.
 : קימוט של שיכוב, מאובנים, אואוליטים. דפורמציה-שינוי צורה של מרקרים פרה -

 



 אנליזה סטרוקטורלית:

דה כך שגם אנשים שלא נמצאים בשטח מי: מתארים את הגיאומטריה, הצורה, וקנה האנליזה תיאורית .1

ידעו למה אנו מתכוונים וכדי שנוכל להשוות בין סטרוקטורות שונות בסקלות שונות. לשם כך אנו לומדים 

 מה למדוד, איך למדוד, איך לדווח על מדידות ואיך לתאר במילים את הגיאומטריה שאנו רואים.

נצטרך לתאר  קצב הדפורמציה. –י צורה. קצב מעוות שינוי גודל, תזוזה, ושינו –: מעוות אנליזה קינטית .2

לרוב דפורמציה  –מה זז ולאן. ישנם כמה סוגים שונים של דפורמציה ורק בודדים ניתנים לזיהוי בשדה 

שקשורה בשינוי צורה )עיבור(. נלמד לתאר סוגים שונים של עיבור ולכמת אותם. במקרים מסוימים נוכל 

 פורמציה התרחשה ולדעת את קצב העיבור.להסיק מידע על המהירות שבה הד
 מה היה גודל וכיוון המאמצים שפעלו על החומר ויצרו את הדפורמציה. אנליזה דינמית: .3

 :גישה כללית לאנליזה סטרוקטורלית

 : מבנים בשדה, ניסויים במעבדה או ניסויים נומריים או דפורמציה בהווה. תצפיות -
 סינתזה והסקת מסקנות :אנליזה -
 מודל. :סופיתוצר  -

 מבוא לדפורמציה:

 סוגי הדפורמציה:

 יחסית קשה לזהות בשדה.כך שכל הנקודות זזות באותה כמות ולאותו כיוון. סיבוב ותזוזה,  – גוף קשיח -

 

 – Dilatation-שינוי צורה, הפרעה )קל לזהות( ו – Distortionהגוף )שאיננו קשיח( משנה את צורתו.  – עיבור -

 שינוי נפח, התנפחות.

 

שהם בדרך כלל  (Infinitesimals)ומעוותים מאוד קטנים  (Finite strains)נו מתעסקים בעיקר במעוותים סופיים א

 גם הפיכים. 

  מעוות סופי:

 –מתואר באמצעות וקטורים שמחברים את הנקודה בגוף לפני המעוות לנקודה בגוף אחרי המעוות 

Displacement Vector. 

רוטציה, הווקטורים הם לא באותו גודל ובאותו כיוון אבל בתזוזה הם כן. עבור  עבור בדפורמציה של גוף קשיח:

 גזירה, כל ווקטור זז בכיוון אחר ובגודל אחר. 



יותר מורכב מכיוון שמחברים רק את נק' ההתחלה עם נק' הסוף ולא יודעים מה  Displacement Vector-ה בעיבור:

 Particle Pathשונה מהווקטור. לכן, משתמשים במה שנקרא המסלול שעברה הנקודה בפועל וזה עשוי להיות 

 (.Infinitesimalsמעוותים קטנים מאוד )שהם למעשה סכימה של 

 הומוגנית:-דפורמציה הומוגנית לעומת לא

קווים ישרים ומקבילים לפני הדפורמציה נשארים ישרים ומקבילים גם אחרי הדפורמציה. כלומר, כל  הומוגנית:

 המעוות התעוות באותו סוג ועוצמה של מעוות: האזור שחווה את

 

 הומוגנית:-לא

 

כאן קנה המידה מאוד חשוב, מכיוון שבקנה מידה גדול מעוות לרוב ייראה לא הומוגני, ואם מסתכלים עליו בקנה 

 מידה קטן כן נוכל לראות הומוגניות:

 

 הומוגני בקנה מידה גדול:הומוגני בקנה מידה קטן עשוי להיראות בקירוב -וגם להיפך. מעוות לא



 

 מעוות פריך לעומת מעוות משיך:

 

 : סידוק או החלקה חיכוכית, מאופיינת על ידי העתקה בלתי רציפה.דפורמציה פריכה

 ת, לא מתפרסת על פני מישור, מאופיינת על ידי העתקה רציפה.בוזר: מדפורמציה משיכה

ל לראות דפורמציה פריכה, ואם נסתכל בקנה מידה גדול גם כאן הקנה מידה חשוב, מכיוון שבקנה מידה קטן נוכ

על אותו סלע נוכל לראות דפורמציה משיכה. כמו כן, המגניטודה חשובה מכיוון שסוג דפורמציה מסוים עשוי להפוך 

 דפורמציה משיכה במעוותים קטנים ודפורמציה פריכה במעוותים גדולים. –לסוג דפורמציה אחר 

 התארכות:דפורמציה של התקצרות או 

שמבטאים התארכות  העתקים נורמלייםמבטאים התקצרות אופקית והתארכות אנכית, לעומת  העתקים הפוכים

 אופקית והתקצרות אנכית:

 

רגולרי בסלע שלעתים נראה בשדה כמו קו זיגזג. אלו הם מישורי המסת לחץ -משטח מאוד אי סטילוליטים:

לתם להתמוסס גדלה והם נכנסים אחד לתוך השני. הסטילוליטים הנוצרים כאשר לוחצים את המינרלים, כך שיכו

מסיסה שמצטברת על המישור. דפורמציה כזו מתארת התקצרות והקטנת נפח -שרואים בשטח הם הפרקציה הלא

 מכיוון שהמינרלים מתמוססים והחומס המומס מוסע למקום אחר.



 

ציה, השכבה הקשיחה יותר )צמיגות גבוהה( כאשר יש הבדל צמיגויות בין שכבות שעוברות דפורמ בודינים:

 נשברת והשכבה הפחות קשיחה )צמיגות נמוכה יותר( לא תישבר אלא תזרום. זוהי סטרוקטורה של התארכות.

 

 Right)ניתן לראות מעין פוליאציה עם כיווניות מסוימת שנוצרת כתוצאה מגזירה ימנית  דפורמציית גזירה:

Lateral)י קוורץ או עורקי קלציט שעברו דפורמציה שבה כיוון הגזירה הוא ימני ומקבלים . דוגמאות לכך הם עורק

 הסטה על העורקים:

 

 

 

 

 



 ממדי:-מעוות חד

 

 מוגדרת כאורך סופי פחות אורך התחלתי חלקי האורך ההתחלתי:צירית, אלונגציה: -התארכות חד

𝑒 =
𝑙 − 𝑙0
𝑙0

 

 התקצרות. –לית התארכות, אלונגציה שלי –אלונגציה חיובית 

 היחס בין האורך הסופי לאורך ההתחלתי, ערך זה תמיד חיובי: :Stretchמתיחה, 

𝛽 = 𝑆 = 1 + 𝑒 =
𝑙

𝑙0
 

  :Quadratic Elongationאלונגציה ריבועית, 

𝜆 = 𝑆2 

 התקצרות. – 1-ל 0התארכות. למדא בין  – 1-למדא גדול מ

 ממדי:-מעוות דו

חן ובעדינות לוחצים עליהם תרחש כאשר מניחים חפיסת קלפים על השולאנלוגית לתהליך שמ גזירה פשוטה:

מלמעלה. כאשר מזיזים את היד, גג החפיסה יחליק לעבר בסיס החפיסה כך שכל קלף עוקב מחלק לעבר השכן 

 שנמוך ממנו:

 

 מצב שבו כדור נלחץ והופך לצורת פנקייק או קופסה הופכת ללוח. גזירה טהורה:

 יכולים למדוד: ממדי אנו-במעוות דו

 ממדי(.-שינוי באורך הקווים )כמו במעוות חד -
 בזוויות בין הקווים.שינוי  -
 שינוי בנפחים )בגזירה טהורה וגזירה פשוטה אין שינוי בנפח או בשטח(. -

 



 :גזירה פשוטה

 

 (: הזווית שבין קו לפני לפני מעוות הגזירה לבין אותו הקו אחרי מעוות הגזירה.ψגזירה זוויתית ) -

γ (: היחס בין ווקטור ההסטה לבין אורך הקו המקורי של הקו שמוסט.γות גזירה )מעו - = tan(ψ) 

 מעוות גזירה חיובי כאשר הזווית בין שתי פאות קטנה ושלילי כאשר הזווית בין שתי פאות גדלה.
- X הוא חצי הציר האורך ביותר ו-Y הוא חצי הציר הקצר ביותר של אליפסת המעוות כך ש-R יניהם. הוא היחס ב

 גדל, המעוות גדל. R-ככל ש

𝑅( אז rמכיוון שהצורה לפני הדפורמציה היא מעגל עם צירים שווים )רדיוס  - =
𝑆𝑋

𝑆𝑌
=

𝑆1

𝑆2
. 

 גזירה טהורה:

 

𝑅גם כאן  =
𝑋

𝑌
, מבטא את היחס בין חצי הציר הארוך לחצי הציר הקצר, ומכיוון שהצורה לפני הדפורמציה היא 

Stretch :𝑅-( זה כמו היחס של הrל עם צירים שווים )רדיוס עיגו =
𝑆𝑋

𝑆𝑌
=

𝑆1

𝑆2
. 

 :שימור שטחכמו כן, בגזירות הללו מתקיים 

𝑋 ∗ 𝑌 = 𝑟 ∗ 𝑟 

𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟 ∗ 𝑟 = 0.25 

𝑖𝑓𝑋 = 1 → 𝑌 = 0.25 

𝑎𝑛𝑑𝑆1 ∗ 𝑆2 = 1 

 מעוות שינוי נפח:

 :Δעל ידי הפרמטר  ממד נמדד-ממד ובתלת-השינוי הנפח בדו

Δ =
𝑉𝑓 − 𝑉0

𝑉0
=
𝐴𝑓 − 𝐴0

𝐴0
 



 :חלק א' (Strain)מעוות 

 מעוות אינפיניטסימלי:\מעוות סופי מול מעוות קטן

המתארים את  Y-ו Xכאשר המעוות גדול, כתוצאה מכך מקבלים את אליפסת המעוות הסופי עם צירי  –מעוות סופי 

 כיווני המאמץ העיקריים:

 

 2%-, כלומר מתחת ל0.02-כאשר המעוות הוא קטן ואלסטי )אלונגציה קטנה מ –אינפיניטסימלי \מעוות קטן

ההתארכות המהירה  – ISA1מעוות(. מקבלים את אליפסת המעוות האינפיניטסימלית עם שני צירי מעוות מידיים: 

 ההתקצרות המהירה ביותר: – ISA3-ביותר ו

 

 א קואקסיאלי:מעוות קואקסיאלי ומעוות ל

צירי המעוות הסופי מסתובבים במהלך דפורמציה מתמשכת. דוגמה לכך היא גזירה  –מעוות לא קואקסיאלי 

. צירי אליפסת המעוות הסופי מסתובבים במהלך ממדית בנפח קבוע-פשוטה שהיא דפורמציה לא קואקסיאלית דו

 :ISAהדפורמציה המתמשכת, ואינם מקבילים לצירי 

 

 



צירי המעוות הסופיים לא מסתובבים במהלך דפורמציה מתמשכת. דוגמה לכך היא גזירה  –סיאלי מעוות קואק

בנפח קבוע. צירי אליפסת המעוות הסופי מקבילים במהלך ממדית -טהורה, שהיא דפורמציה קואקסיאלית דו

 .ISAהדפורמציה וגם מקבילים לצירי 

 

 

 תנה:קווים בעלי אוריינטציה מש –גזירה טהורה מתמשכת 

 

הקווים השחורים אינם עוברים רוטציה ועוברים התארכות והתקצרות מקסימליים. אלו הם הצירים הראשיים של 

 .ISA3-ו ISA1אליפסת המעוות הסופי, ויש להם את האוריינטציה של 

 הקו הכחול מסתובב ומתקצר, כך שאם הדפורמציה תתמשך הוא לבסוף יתארך.

 ומתארכים, אך לא יתקצרו! הקו האדום והקו הצהוב מסתובבים

ולאט לאט הולכים ומתקרבים לכיוון שהולך ומתארך הכי הרבה  הקווים עוברים רוטציה בכמות שונה,שלושת 

 ולכן כולם לבסוף יתארכו.

 

 כאשר סוכמים שני שלבים במהלך הדפורמציה, נוכל לחלק את האליפסה המתקבלת לשלושה אזורים:



 אזור שתמיד מתארך. – 1אזור 

 אזור שתמיד מתקצר. – 2ור אז

 כך ניתן לקבל לעתים בודינים.אזור שבהתחלה מתקצר ואז מתארך.  – 3אזור 

 ISA1הם צירי המעוות הרגעיים והם קבועים במהלך גזירה טהורה אחידה ומתמשכת. בכיוון של  ISAצירי  •

 ביותר. מקבלים את ההתקצרות המהירה ISA3מקבלים את ההתארכות המהירה ביותר ובכיוון של 

 בגזירה טהורה. ISA1, ISA3-( אינם מסתובבים ותמיד מקבילים לX ,Zצירי המעוות הסופי הראשיים ) •

 אינם מסתובבים במהלך הדפורמציה. ISAשמקבילים לצירי קווים  •

 .ISA1-ו Xכל קו אחר יסתובב לכיוון ציר  •

 .ISA-בתבנית סימטרית ביחס ל הקווים שמסתובבים, עושים זאת גם בכיוון השעון וגם נגד כיוון השעוןכל  •

 קווים יכולים להסתובב משדה התקצרות לשדה התארכות, אבל לא להיפך. •

 

 קווים בעלי רוטציה משתנה: –גזירה פשוטה מתמשכת 

 

האוריינטציה של העקום האדום מסמנת את האוריינטציה של מישור הגזירה. בכיוון הזה אין התארכות ואין 

 וא מקביל לגבולות של אזור הגזירה.רוטציה. מישור הגזירה ה

 קווים לאורך מישור הגזירה אינם עוברים דפורמציה )אינם משנים את אורכם( או מסתובבים. •

 אינם מסתובבים. ISA3-ו ISA1( מסתובבים, אך צירי Z-ו Xצירי אליפסת המעוות הסופי ) •

 מעלות למישור הגזירה. 45היא בזווית של  ISA3-ו ISA1האוריינטציה של  •

 קווים פיזיים יסתובבו מהר יותר מצירי אליפסת המעוות הסופי. •

 מידת הרוטציה של הקווים שווה בכל רוטציה של קווים. •

 גם יסתובבו )בניגוד לגזירה טהורה(. ISA-שמקבילים לצירי הקווים  •

יכולים להסתובב משדה של התקצרות רגעית להתארכות רגעית )כך נוצרים בודינים( אבל לא קווים  •

אלא אם כן היה מעוות לא המשכי ולא אחיד, עם שינוי  –פך )לעולם לא נראה בודינים מקומטים להי

 זה קורה גם בגזירה פשוטה וגם בגזירה טהורה. –בשדה המאמצים( 



 

 

 בדיאגרמה הנ"ל, ניתן לראות אליפסת מעוות מצטבר לא קואקסיאלית עם צירים ראשיים שונים:

 

 מורכבת. קיימים ארבעה אזורים באליפסה המתקבלת מסכימת שתי אליפסות. כאן הגיאומטריה היא מעט יותר

 התארכות מתמשכת. – 1אזור 

 התקצרות מתמשכת. – 2אזור 

 בהתחלה התקצרות ואז התארכות. – 3אזור 

 בהתחלה התארכות ואז התקצרות. – 4אזור 

 מדידת המעוות:

ואת צירי  Z=S2, Y=S1(X=S ,3(ת המעוות הסופי המטרה שלנו היא לכמת את הגודל ואת הכיוון של צירי אליפס

 . מגבלות אפשריות:(ISA1, ISA2, ISA3)אליפסת המעוות הקטן 

 .R – X/Y, Y/Z, X,Zלעתים קרובות ניתן למדוד רק את יחסי המעוות הסופי, כלומר את  -

 המעוות הנמדד עשוי לייצג רק חלק מהמעוות האמיתי. -

שכבות מקומטות, דפורמציה במרקרים שאנו יודעים איך הם אמורים  –לכן אנו נחפש מרקרים של מעוות בשדה 

 להיראות ללא דפורמציה )מאובנים( וכו':

 עשויים להוות מרקרים של התקצרות והתארכות, בהתאמה.  קמטים ובודינים -
, Rחלוקים, ,פנוקריסטים, אואוליטים, מאובנים. נוכל לחשב את  – טקטוניים-דפורמציה של אובייקטים פרה -

 להשליך על דיאגרמת פלין ולמצוא את הגזירה הזוויתית ואת מעוות הגזירה.



: מהווה את הקשרים הגיאומטריים והמרחביים בין הגביש והגרגר שמרכיבים את הסלע. לדוגמה, מרקם -

 כיווניות מועדפת של צורת גרגר וצירים קריסטלוגרפיים. אנו מעוניינים במרקם שנוצר במהלך הדפורמציה.
אזור של מעוות נמוך שמוגן מפני דפורמציה על ידי אובייקט קשיח  :(Pressure Shadow)צל לחץ אפקט של  -

 בסלע בעל קשיחות נמוכה יותר.
משתמשים בביטוי זה למישורי מרקם שנוצרים בסלע. למרות שגיאולוגים מסוימים מתייחסים  :פוליאציה -

מתייחסים רק לפוליאציות משניות שהן כתוצאה  לפוליאציה כאל שיכוב עיקרי בסלע, בגיאולוגיה סטרוקטורלית

ממעוות. פוליאציה היא מרקם, כלומר משטח יחיד )כגון העתק או סדק( לא מייצג פוליאציה. גם אם סדקים 

מקבילים נראים בדוגמת יד, הם עשויים לא להכיל את הקוהזיה שהיא מאפיין משני של פוליאציות. פוליאציה 

אזורים בעלי גודל גרגר שונה, אובייקטים משוטחים )חלוקי קונגלומרט(, גרגרים עשויה להיות מוגדרת על ידי 

 קריסטליזציה עם כיווניות מועדפת, מינרלים מישוריים שמסודרים באזורים מאוד דקים ועוד.-שעברו רה

 .קימוט בגנייס, פוליאציית מילוניט, סטילוליטים –מרקמים שאנו מנתחים באמצעות רעיון של גזירה טהורה 

 
משתמשים בביטוי זה לתיאור אלמנטים קוויים שנראים בסלע. גם כאן ההגדרה בגיאולוגיה  ליניאציה: -

סטרוקטורלית היא לגבי מבנים קווים שנוצרו כתוצאה מדפורמציה. ליניאציה היא אלמנט מרקמי שבו ממד 

ים פיסיים מוארכים אחד הוא באופן מובהק ארוך יותר משני הממדים האחרים. אלמנטים כאלו הם אובייקט

כמו צבר מינרלים או חלוקי קונגלומרט שעברו מעוות, קווים חיתוך בין שני סטים של מבנים מישוריים 

)ליניאציה גיאומטרית ולא פיסית(. קיימת הבחנה בין ליניאציות חודרניות אשר יוצרות מרקם ליניארי )או מרקם 

Lכמו (, לבין ליניאציות משטחיות שהן מוגבלות למישור מ( סויםSlickenlines.) 

 

. סוגי מרקמים שאנו מנתחים Tectonitesסלעים שיש בהם מרקם דפורמציה חודרני )לרוב טקטוני( נקראים 

 באמצעות רעיון של גזירה טהורה:

- S –  )שבה הצירים הארוכים של אלמנטים משוטחים מתכנסים אל תוך מישור מסוים. לשיסטוזיות )פוליאציה-

S-Tectonites ש מרקם מישורי מובהק.י 

- L –  ליניאציה בלבד, כתוצאה ממתיחה בכיוון אחד. מאופיינת על ידי אלמנטים מוארכים שציריהם הארוכים

 ויש להם מרקם ליניארי מובהק. L-Tectonitesמתכנסים לכיוון קו יחיד. הסלעים שמכילים אותם נקראים 

 



- LS –  אל מישור וגם אל קו שנמצא על המישור הזה. סלעים פוליאציה וליניאציה, כך שיש התכנסות כלשהי גם

 והם מראים אלמנטים מפותחים כאלו בצורה שווה. LS-Tectonitesשמכילים אותם נקראים 

 מכיוון שיחסית קל לפרש אותם במובן של אליפסת מעוות: Tectonitesאנו לומדים על 

 

 אזורי גזירה דוקטיליים:

וות משמעותית גבוה יותר מסלעי הסביבה. העתקים פריכים בקרום העליון אזור גזירה הינו אזור לוחי שבו המע

משיך. עומק אזור -הופכים לאזורי גזירה דוקטיליים בקרום התחתון. המעבר הוא הדרגתי ונקרא אזור מעבר פריך

-10kmהמעבר תלוי בגרדיאנט הטמפ' ובמינרלוגיה של הקרום. עבור סלעים גרניטיים זה קורה לרוב בטווח שבין 

15km . 

 

בתמונה ניתן לראות אזור גזירה אידיאלי שמעוות רשת שממחישה אותו. נשים לב איך ריבועי הרשת משנים צורה 

והמרקרים המישוריים משנים אוריינטציה ועובי לאורך אזור הגזירה. זהו מעוות הטרוגני ומקסימלי במרכז של אזור 

 הגזירה.

 



 מרקרים וסטרוקטורות של אזורי גזירה:

)כיוון הגזירה(. המרקרים הללו  Sense of Shear-נו רוצים לדעת מהי האוריינטציה של מישור הגזירה ומהו הא

 מייצגים כיוון גזירה בחומר שעבר דפורמציה לא קואקסיאלית ממושכת )מקביל לגזירה פשוטה(.

מעוות גזירה )גמא( מאוד  משמשים מרקרים טובים לכיוון הגזירה, ניתן למצוא אותם באזורי גזירה עם: S-Cמרקם 

 גדול. 

 

מישורים משוטחים )עם שיסטוזיות או פוליאציה(. הכיווניות שלהם מייצגת את כיוון ההתארכות  – Sמשטחי 

 או משהו שקרוב אליו.  Xציר  –הסופית 

שלרוב מישורי גזירה מקסימלית "רצועות גזירה". הם נוצרים כצבר של מעוות. אלו הם מישורי החלקה  – Cמשטחי 

 נוצרים במקביל לגבולות של אזור הגזירה. 

 כדי למצוא את הגיאומטריה של אליפסת המעוות הסופי ושל כיוון הגזירה: S-Cנוכל להשתמש במרקם 

 

 נסתכל על המעוות הסופי כאל גזירה טהורה בלבד. מוטיבציה: –אליפסת המעוות הסופי 

יגיבו בצורה שונה. כאשר אנו לא יודעים את היסטוריית גם אם הדפורמציה היא הומוגנית, הקווים והזוויות 

 הדפורמציה ואין לנו רמזים:

 

אנו נרצה לענות על שאלות כגון: האם המרקרים הללו יכולים היו להיווצר כתוצאה ממעוות הומוגני? אם כן, מהם 

את הרוטציה של ו Stretches-האם נוכל לחזות את ה –הצירים הראשיים של שדה המעוות הזה? שאלה נוספת 

 ?2S-ו 1Sקווים שונים בהינתן 



 גזירה פשוטה או גזירה טהורה:

אם אנו יודעים את המאמצים או את היסטוריית צירי אליפסת המעוות הסופי, נוכל להבחין בין גזירה טהורה 

ל לדעת כי )קואקסיאלית( לבין גזירה פשוטה )לא קואקסיאלית(. כמו כן, אם ישנם רמזים כגון מישורי גזירה, נוכ

 הדפורמציה הושפעה על ידי גזירה פשוטה. אבל, זה בעייתי אם אנו רואים רק את הצורה הסופית:

 

כל דפורמציה הומוגנית יכולה להיות מוסברת על ידי שילוב של גזירה טהורה, רוטציית גוף קשיח, תזוזת גוף 

 קשיח, ושינוי בנפח. לדוגמה:

 

נחה של גזירה טהורה ושינוי פוטנציאלי בנפח. לפני הדפורמציה, אליפסת המעוות הסופי שנבנית תחת הה

 .r=1האליפסה הייתה בעלת רדיוס 

. הם גם נקראים הצירים הראשיים f3=Z=l3S-ו f1=X=l1Sהציר הארוך והציר הקצר של אליפסת המעוות הסופי הם: 

 של המעוות מכיוון שהם חווים מקסימום ומינימום התארכות, ללא רוטציה. 

רה טהורה אמיתית, קווים שמקבילים לצירים הראשיים אינם חווים מעוות גזירה אלא רק התארכות או בגזי

 התקצרות. 

 של כל ציר, נוכל לחשב את השינוי הנפחי במידה וקיים: Stretch-נדע את האם 

 



 ( חלק ב':Strainמעוות )

 תיאור מתמטי של דפורמציה:

 כללית של גוף.בעיה: נרצה לתאר בצורה מתמטית דפורמציה 

פיתרון: עבור כל נקודה או סגמנט קטן בגוף נתאר טרנספורמציה שמביאה אותו מהמיקום והאורך ההתחלתיים 

 שלו למיקום והאורך הסופיים שלו. נתאר את הטרנספורמציה הזו באמצעות מטריצה.

 מציאת מטריצת גרדיאנט הדפורמציה:

מוגני. אנו רוצים לתאר את המעוות בצורה מתמטית ולכן נייצר נניח שיש לנו ריבוע שאנו מעוותים בשדה מאמץ הו

מוסכמה לגבי מערכת הצירים ומכך נוכל להגיד מהן הקואורדינטות של הריבוע ושל המקבילית )לאחר 

 הדפורמציה(:

 

, המטריצה תגיד X. על כל נקודה שיש לה קואורדינטה 2x2את התיאור של המעבר הזה נעשה באמצעות מטריצה 

יך הוא לפני הדפורמציה ואיך הוא אחרי הדפורמציה. באמצעות הייצוג המתמטי, נוכל לקחת כל נקודה לנו א

 במרחב שעובר מעוות, להכפיל אותה ולקבל את הנקודה אחרי המעוות.

 

dL –  .אורך הקו המקוריdl –  .אורך הקו הסופיX,Y מתארים את הקואורדינטות המקוריות ו-x,y  מתארים את

 xשהן תלויות בשינוי של  dx, dyהסופי ניתן לייצוג על ידי קואורדינטות  dlות אחרי המעוות. לכן, הקו הקואורדינט

. לכן, על ידי הכפלה של וקטור הקו המקורי במטריצה שמכתיבה את השינויים Y-וב X-ב yובשינוי של  Y-וב X-ב

 :F*dL )מטריצת גרדיאנט הדפורמציה( אנו נקבל את הווקטור החדש, שהוא למעשה



 

כאשר הדפורמציה היא הומוגנית, מטריצת גרדיאנט הדפורמציה פועלת על הנקודות בחומר המתוארות 

 כווקטורים:

 

X  וקטור שמתאר את המיקום ההתחלתי של נקודה בחומר במערכת קואורדינטות נתונה. –גדול 

x  דינטות.וקטור שמתאר את המיקום הסופי של נקודה בחומר באותה מערכת קואור –קטן 

 :F-את מטריצת גרדיאנט הדפורמציה ניתן לייצג בכמה צורות, ובכללי היא מסומנת ב

 

 

שליליים, שאר המספרים במטריצה יכולים להיות כל -, המספרים חייבים להיות לאFבאלכסון הראשי של מטריצה 

 מספר:

 

 



 דוגמאות למטריצת גרדיאנט הדפורמציה:

 

 סימטרית, כלומר קווים שמקבילים למערכת הקואורדינטות אינם מסתובבים.. המטריצה Dilatation –מתיחה 

 

ערכת הקואורדינטות הנתונה במ רכיב סיבוביסימטרית, מה שמעיד על -רוטציית גוף קשיח. המטריצה הזו היא א

 כך שהזווית תטא היא זווית הרוטציה.

 

ורה בגזירה טהורה ללא שינוי נפחי )מכפלת . זה תמיד מה שקyY=1/FxXFגזירה טהורה. מטריצה סימטרית, שבה 

 (.1-האלכסון שווה ל

 

סימטרית עם רכיב סיבובי מקביל למערכת הקואורדינטות. גם כאן אין שינוי נפחי -גזירה פשוטה. המטריצה היא א

 . הפרמטר גמא עוזר לנו לתאר את הדפורמציה )מעוות גזירה(. 1מכיוון שמכפלת האלכסון היא 

Det(F)=Vf/Vi של מטריצת גרדיאנט הדפורמציה היא למעשה  דטרמיננטההiV/fV אין 1-ולכן כאשר היא שווה ל ,

 שינוי נפחי. בכל הדוגמאות הנ"ל, אין שינוי נפחי:

 



 

 :1-במקרים הבאים יש שינוי נפחי, וניתן לראות זאת בכך שהדטרמיננטה שונה מ

 

. הדוגמה השמאלית מייצגת התכווצות Zיא בכיוון הדוגמה הימנית מייצגת קומפקציה מכיוון שהירידה בנפח ה

 איזוטרופית.

 רצף דפורמציה:

F(f)  הוא תוצר של הפעלתF(d)  ולאחר מכןF(e)ניתן לראות זאת ב( כאן הסדר משנה .-F(g):) 

 



 משמעות האלכסון הראשי:

 

 במערכת הקואורדינטות הנתונה.  x,y( של הסגמנטים S) Stretches-ערכי האלכסון הם ה

 מטריצת גרדיאנט הדפורמציה היא למעשה טנזור גרדיאנט הדפורמציה.

 טנזור:

 טנזורים מייצגים יישויות פיסיקליות, למשל דפורמציה, או מצב מאמץ. •

מייצגים התאמות בין סטים של וקטורים. לדוגמה, טנזור גרדיאנט הדפורמציה לוקח וקטור טנזורים  •

צר וקטור שמייצג את הנקודה בחומר לאחר הדפורמציה שמייצג נקודה בחומר לפני הדפורמציה ומיי

 באותה מערכת קואורדינטות. 

הם חשובים בעולם הפיסיקה מכיוון שהם מספקים מסגרת מתמטית מדויקת לניסוח ופיתרון של טנזורים  •

 בעיות פיסיקליות בתחומים כמו מכניקת נוזלים ומוצקים. 

מערכת הקואורדינטות שבה הטנזור מיוצג )כלומר, הפיסיקלית של טנזור היא בלתי תלויה בהמשמעות  •

 ניתן לייצג את אותו הטנזור גם במערכת קואורדינטות אחרת(.

 איך הטנזור מקשר בין שני וקטורים:

dx/dX  האיבר הראשון בטנזור( מכתיב איך הקואורדינטה הראשונה בנקודה בחומר שלא עבר דפורמציה מומרת(

 דפורמציה. לקואורדינטה הראשונה בחומר שעבר

dz/dY  שורה שלישית עמודה שניה בטנזור( מכתיב איך הקואורדינטה השניה בנקודה בחומר שלא עבר(

 דפורמציה מומרת לקואורדינטה השלישית בחומר שעבר דפורמציה.

כל השורה הראשונה בטנזור מכתיבה איך הקואורדינטה הראשונה בחומר שעבר דפורמציה תלויה בחומר שלא 

 ה.עבר דפורמצי

במערכת הקואורדינטות. כדי להבין מה זה אומר, נצטרך לדעת איך  לא תלויההמשמעות הפיסיקלית של טנזורים 

 לבצע טרנספורמציית קואורדינטות לווקטורים וטנזורים. 

 טרנספורמציה של ווקטורים )מכפילים מטריצת טרנספורמציה בווקטור(:

 

הטרנספורמציה בטנזור ואז בהופכי של מטריצת טרנספורמציה של טנזורים )מכפילים את מטריצת 

 הטרנספורמציה(:

 



 (. מה נוכל לעשות איתו?Fנניח שאנו יודעים את טנזור גרדיאנט הדפורמציה )

 

 נוכל לחשב דפורמציה של קווים באורכים שונים ובאוריינטציה שונה.

 מעוות הסופי:ואת הצירים הראשיים של אליפסת ה (Stretches)נוכל למצוא את המתיחויות 

, כלומר Quadratic Elongation-שהם למעשה ה 3ולמדא  2, למדא 1דא למהם  TF*Fהערכים העצמיים של 

 .בריבועהמתיחויות בריבוע שהם האורכים של צירי אליפסת המעוות הסופי 

 TF*Fהוקטורים העצמיים של 
ירים מצביעים לכיוון הצירים הראשיים של אליפסת המעוות הסופי. אלו הם הצ 

 הראשיים של המעוות הסופי. 

 לדוגמה, ניקח מעגל יחידה ונכפיל כל נקודה בו בטנזור גרדיאנט הדפורמציה ונקבל אליפסה מוארכת:

 

 :TF*Fכדי למצוא את אליפסת המעוות הסופי נצטרך למצוא את הערכים העצמיים ואת הוקטורים העצמיים של 



 

 בהופכי שלו נותנת:  Fמכפלת 

 נותנים:  TF*Fעצמיים ווקטורים עצמיים של  חישוב ערכים

 באליפסה. Xמעלות המתאר את הכיוון של ציר  16-מתאר קו עם שיפוע של כ 1Fהווקטור העצמי 

 באליפסה.  Yמעלות המתאר את הכיוון של ציר  73-מתאר קו עם שיפוע של כ 2Fהווקטור העצמי 

 .בריבוע Y-ו Xהצירים הערכים העצמיים מתארים את גודל 

 טנזור המעוות הקטן:

 טנזור המעוות הקטן מעניין אותנו בשביל:

 (.e<0.02תיאור של מעוותים קטנים ואלסטיים ) -

 להעריך מעוות רגעי במהלך דפורמציה מתמשכת.  -
 .ISA1, ISA2, ISA3למצוא את צירי המעוות הרגעיים  -

ורמציה, לעומת אליפסת הבא של הדפ ברגעאליפסת המעוות הקטן מתארת את המעוות שחלקיקים ירגישו 

 המעוות הסופי שמתארת את המעוות הכולל מההתחלה ועד להווה שהחלקיקים ירגישו.

 עבור מעוותים קטנים מאוד, האלונגציה מוגדרת כך:

 

 

 

 



 ומעוות הגזירה הקטן מוגדר כך:

 

 על כן, טנזור המעוות הקטן ייראה כך:

 

 :eדברים שחייבים לדעת על טנזור המעוות הקטן 

 ( בהתאמה. X,Y,Zערכים לאורך האלכסון הראשי מתארים את האלונגציה בכיוון מסוים )ה -

 הערכים מחוץ לאלכסון הראשי מתארים חצי ממעוות הגזירה בכיוון מסוים. -
- e .הוא טנזור סימטרי 

 ניתן לבצע מעבר בין טנזור גרדיאנט הדפורמציה לבין טנזור המעוות הקטן על ידי המשוואה: -

 

 :ISA –ם הראשיים של המעוות הקטן מציאת הצירי

קווים שחווים את ההתארכות המקסימלית והמינימלית או  – ISA-הצירים הראשיים של המעוות הקטן הם ה

 האלונגציה וההתקצרות המהירה ביותר.

 מה נוכל לעשות עם זה?

 אין מעוות גזירה רגעי.  ISA-לאורך ה -

לא יכיל ערכים מחוץ  ISA-מקבילה לזו של הטנזור המעוות הקטן שכתוב במערכת קואורדינטות ש -

 לאלכסון )ערכי גזירה(.
 לשם כך אנו מחפשים טרנספורמציית קואורדינטות שמאפסת את הערכים שמחוץ לאלכסון: -

 



 ממד:-יעילה בדו –שיטה ראשונה 

 את הערך שמחוץ לאלכסון:מבודדים 

 

 תנו אל כיוון המעוות הראשי:כאל הזווית שתוביל או pθונתייחס לזווית  0-נשווה את הערך ל

 

 , נשתמש קצת בזהויות טריגונומטריות, נסדר את המשוואה ונקבל:pθ2cos-כעת, נחלק את המשווה ב

 

 שיטה שנייה:

 של הצירים הראשיים של המעוות הקטן הם הווקטורים העצמיים של טנזור המעוות הקטן.  הכיוונים

 הערכים העצמיים של טנזור המעוות הקטן.הם  של המקסימום ומינימום התארכות רגעית הגדלים

 הפולינום המאפיין והאינווריאנטים של המעוות הקטן:

 

הערכים העצמיים הם בלתי תלויים במערכת הקואורדינטות ותלויים רק במצב המעוות. לכן, המקדמים של 

צב המעוות. מסיבה זו, הפולינום גם צריכים להיות בלתי תלויים במערכת הקואורדינטות, והם מאפיינים את מ

 אינווריאנטים.המאפיינים הללו נקראים 

 ישנם שלושה אינווריאנטים:

 



 ממוצעים קטנים:\מעוותים הידרוסטטיים

מעוות הידרוסטטי קטן הוא פשוט הממוצע של שלושת המעוותים הנורמליים, הערכים על האלכסון הראשי בכל 

 טנזור:

 

 רכת הקואורדינטות מכיוון שהאלכסון הוא אינווריאנט.המעוות ההידרוסטטי הוא בלתי תלוי במע

 המעוות ההידרוסטטי הקטן אחראי על שינוי בנפח. 

 

הקטן הוא מה שנותר אחרי שמחסירים את המעוות ההידרוסטטי. זהו כל המעוות שגורם  דיוויאטוריהמעוות ה

 לשינוי בצורה מבלי לשנות את הנפח.

 

 לבין מעוות נפחי: הקשר שבין המעוות ההידרוסטטי הקטן

 כאמור הגדרנו את המעוות הנפחי להיות:

 

 מתקיים: לכן, נוכל להראות שעבור מעוותים אינפיניטסימליים 

 

 המעוות הנפחי הוא האלכסון של הטנזור )אינווריאנט ראשון(.

אנט , אין מעוות נפחי. כמו כן, עם הדטרמיננטה של טנזור גרדי0-אם המעוות ההידרוסטטי הקטן שווה ל

 , גם אין מעוות נפחי.1-הדפורמציה שווה ל

 

 

 

 

 



 מאמצים:

חומרים, למשל מוצקים, נוזלים וגזים מורכבים ממולקולות שמופרדות על ידי חלל ריק. בסקלה גדולה,  תווך רציף:

לחומרים יש סדקים ואי רציפויות. לעומת זאת, תופעות פיסיקליות ניתנות לחקירה תוך הנחה שהחומרים 

כתווך רציף, כלומר החומר בגוף מפולג בצורה רציפה וממלא את כל מרחב החלל שהוא תופס. גוף  מתקיימים

 רציף הוא כזה שניתן לחלק אותו לאלמנטים אינפיניטסימליים עם מאפיינים כמו של החומר השלם.

 כוחות:

הנפוץ ביותר הוא המשקל  . הכוח21N=1kg*m/sכוחות הם וקטורים. יש להם כוח וכיוון. היחידות של כוח הם ניוטון 

 כוח שחווה מסה בכיוון תאוצת הכובד.  –

 כוחות גוף:

כוח כבידה, כוח אלקטרומגנטי. כוחות גוף הם  –כוחות גוף הם כוחות שפועלים על כל נקודה בגוף כלשהו 

 פרופורציונליים למסת הגוף )נפח כפול צפיפות(.

 כוחות פני שטח:

חיצוניים של גוף מסוים. לדוגמה, דחיפה של אובייקט או כוח החיכוך. כוחות פני שטח פועלים על הגבולות ה

 התוצאה של כוח כזה היא פרופורציונלית לשטח עליו פעל הכוח. 

כוחות פני שטח יכולים לפעול על מישורים אמיתיים או דימיוניים בתוך הגוף ועשויים גם לנבוע מתוך פעולה של 

 כתוצאה ממתיחה של גומייה. אין דרישה למשטח פיזי עליו יופעל הכוח.כמו כוח המתיחה שנוצר  –הגוף על עצמו 

מיוצרים מחוץ לגוף והם מועברים אליו דרך כל התווך הרציף שמחבר אותו למקום שממנו פני שטח לרוב כוחות 

 הכוח מגיע. לדוגמה, כוחות טקטוניים מועברים דרך הלוח הטקטוני אל הגבולות שלו.

 כוחות פני שטח מצומדים:

אלו הם כוחות שפועלים על מישורים נגדיים של גוף והם הפוכים בכיוונם )לחיצה, מתיחה, גזירה, סיבוב(. מרכז 

 הכובד של הגוף לא זז כתוצאה מהכוחות הללו:

 

 מישור:\כוח שפועל על קו

 

שור על ידי תמיד נוכל להגיד מהו הכוח שפועל על המישור )גזירה, הטרחה( ומהו הכוח הנורמלי שפועל על המי

 פירוק לרכיבים. 

 



 הטרחות:

כאשר אנו מסתכלים על גופים רציפים, עוצמת הכוח לא מספרת את כל הסיפור וצריך לקחת בחשבון גם את 

 השטח עליו פועל הכוח. 

  

מעוותים הם תוצר של מאמצים. נניח שאותו הכוח פועל על המישורים עם שטח שונה: כאשר המאמץ של אותה 

 ניתן לראות מעוות שונה, מכיוון שהמאמץ גדול יותר איפה שהשטח קטן יותר. –של שטח שונה הרגל מופעל 

. כמו כוחות, ניתן לחלק הטרחות 2Pascal=N/m , T=F/Aהטרחה מוגדרת ככוח ליחידת שטח, ביחידות של 

 לשלושה רכיבים בהתאמה למישור עליהם הם פועלים. 

 

 גוף:מאמצים שפועלים על מישורים נגדיים של 

 

מכיוון שאנו מניחים שיווי משקל סטטי )מרכז הכובד של הגוף לא זז(, כל הטרחה על מישור של גוף חייבת להיות 

מלווה בהטרחה הפוכה במישור ההפוך של הגוף. אחרת, הגוף יבצע רוטציה כתוצאה מרכיב הגזירה או ינוע 

 .הטרחות מצומדות = מאמץכתוצאה מהרכיב הנורמלי. 

מאמץ חיובי. יש בכך היגיון מכיוון שאוריינטציה של מישור מוגדרת כווקטור  –ץ שלילי, מתיחה מאמ –לחיצה 

המאמץ הוא חיובי )כמו  –מהגוף. לכן, כאשר לכוח ולנורמל למישור יש את אותו סימן מאונך לפני השטח כלפי חוץ 

 המאמץ הוא שלילי )כמו בלחיצה(. –במתיחה(. כאשר הסימנים הפוכים 



 

 נקודה:מאמץ ב

 

נניח שיש לנו נקודה בתוך חומר מסוים ולצורך הנוחות של מערכת קואורדינטות קרטזית נניח שהנקודה היא 

בצורת קוביה. נשים את צירי מערכת הקואורדינטות בהתאמה לקוביה. כתוצאה מכך, בתלת ממד ישנם תשעה 

מתייחס לכיוון של הנורמל למישור  של הנקודה שלנו. האינדקס הראשון מצב המאמץרכיבי הטרחה שמגדיר את 

)מייצג את המישור עליו פועל הכוח(. האינדקס השני אומר לנו לאיזה ציר ווקטור ההטרחה מקביל. נזכור כי 

ן ושוות בגודלן להטרחות אותן אנו רואים )הנחת שיווי משקל נההטרחות על הפאות המוסתרות הן הפוכות בכיוו

 סטטי(.

 ובצורת מטריצה:

ת תשעת הרכיבים במטריצה נקבל מטריצה כזו )מימין(, ותחת הנחת שיווי משקל סטטי נוכל לצמצם אם נסדר א

 לשישה רכיבים בלבד )בלתי תלויים( ונקבל את המטריצה הזו )משמאל(:

 

 טנזור המאמץ:

קשר מטריצת המאמץ היא גם טנזור המאמץ מכיוון שהיא מייצגת מצב פיסיקלי של גוף ומכיוון שהיא מתארת את ה

בין שני שדות וקטוריים. במקרה הזה, בין אוריינטציית המישור להטרחה על המישור במערכת הקואורדינטות 

 המקורית:

 



( המתאר נורמל n1,n2,n3טנזור המאמץ מייצג את המאמץ בנקודה בשלושה כיוונים. הטנזור מקבל וקטור )

 במערכת הקואורדינטות של טנזור המאמץ. למישור )וקטור יחידה( והוא מחזיר את ההטרחה על אותו המישור

 

, מישור שמשיק לספרה באותה נקודה. וקטור Pשניצב למישור  nניתן לראות את הרכיבים של וקטור היחידה 

 היחידה ניתן לתיאור גם כווקטור קוסינוסים של הזוויות שבין הצירים לווקטור:

 

 לטנזור המאמץ ישנם שתי משמעויות:

 אמץ בנקודה, בהינתן מערכת קואורדינטות. הוא מתאר את מצב המ •

מכונה שיכולה להגיד לנו מהי ההטרחה על כל מישור. זה אומר שטנזור המאמץ מתאר אינסוף הוא  •

 הטרחות בכל המישורים האפשריים.

 מאמצים ראשיים:

למצוא  ניתן מאמצים ראשיים.לאורך הכיוונים הראשיים אין מאמצי גזירה. המאמצים בכיוונים הללו נקראים 

מערכת קואורדינטות שבה הצירים מקבילים לכיווני המאמצים הראשיים. כלומר, לאורך הכיוונים הללו אין מאמצי 

 טנזור המאמצים הראשיים נראה כך: גזירה.



 

 בגיאולוגיה, נהוג לבחור את מערכת הצירים של המאמצים הראשיים ולכתוב את המאמצים הראשיים כך ש:

 מאמץ המתיחה המינימלי. \יצה המקסימלי הוא מאמץ הלח 1סיגמא 

 מאמץ המתיחה המקסימלי. \הוא מאמץ הלחיצה המינימלי  3סיגמא 

 הוא המאמץ הבינוני. 2סיגמא 

של טנזור המאמץ והגדלים של המאמצים  הווקטורים העצמייםהכיוונים הראשיים הם  –כל מצב מאמץ עבור 

 הערכים העצמיים.הראשיים הם 

 מאמץ ממוצע:מאמץ דיוויאטורי ו

  מאמץ ממוצע:

 מאמץ דיוויאטורי )=טנזור המאמץ פחות המאמץ הממוצע(:

 

 המאמץ הממוצע מייצר מעוות נפחי.

 (.Distortionהמאמץ הדיוויאטורי מייצר תזוזה בגוף )

 מצבי מאמץ מיוחדים:

 (.3או סיגמא  1כאשר יש רק מאמץ ראשי יחיד )סיגמא  –מאמץ חד צירי 

 .0-חד מהמאמצים הראשיים שווה לא –מאמץ דו צירי 

 ישנם שלושה מאמצים ראשיים. –מאמץ תלת צירי 

 שניים מתוך שלושת המאמצים הראשיים שווים. –מאמץ צירי 

 טרנספורמציית קואורדינטות:

כמו בכל טנזור, טנזור המאמץ הוא אינווריאנט תחת טרנספורמציית קואורדינטות. לכן, נוכל לבצע טרנספורמציה 

 ינו עם טנזור המעוות הסופי:כמו שעש

 

 



 לחץ מי נקבים:

חלל הנקבים עשוי להיות פורוזיות בין הגרגרים, או סדקים פתוחים. לחץ מי הנקבים מתייחס ללחץ בתוך ושנוצר 

על ידי הנוזלים שנמצאים בתוך החללים בסלע. תחת תנאי שיווי משקל ואם הפורוזיות מחוברת לפני השטח, לחץ 

. לעתים, לחץ מי הנקבים עולה. מכיוון שלחץ מי דרוסטטי ומשתנה עם העומק: מי הנקבים הוא הי

 הנקבים נוצר על ידי נוזלים שאינם יכול לספוג מאמצי גזירה )בכל כיוון שהוא(, טנזור לחץ מי הנקבים שנוצר הוא:

 

כי המים רוצים הלחץ מנסה להרחיב את הסלע לחץ מי הנקבים מופעל גם כלפי הסלע על ידי הנוזל שבחללים. 

לצאת החוצה, לכן המאמץ הוא מתיחתי )חיובי(. כלומר, לחץ מי הנקבים משפיע על מצב המאמץ הממוצע, 

 : מאמץ אפקטיביוכתוצאה מכך מקבלים 

 לחץ מי הנקבים משפיע על מצב המאמץ הממוצע ועל מצב המאמץ העיקרי כך שנצטרך לקחת אותו בחשבון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ום:מצב המאמץ בקר

 הקשר שבין מאמצים ראשיים למאמצי גזירה:

 מעלות למאמצים הראשיים. 45מאמצי הגזירה המקסימליים הם בזווית של  -

 .הערך של מאמצי הגזירה המקסימליים הוא  -
, שהוא חשוב מכיוון שהוא מכתיב את מאמץ הגזירה המאמץ הדיפרנציאליהוא  3פחות סיגמא  1סיגמא  -

 המקסימלי.
 ( אז אין מאמצי גזירה.3שווה לסיגמא  1יים שווים בגודלם )סיגמא המאמצים הראשאם  -

 מדידות מאמץ:

היינו רוצים למדוד את מצב המאמץ הנוכחי כדי להעריך סיכונים גיאולוגיים, פעילות הנדסית, וחיפושי משאבים. 

ץ מתיאוריית מדידות מאמצים הן בלתי ישירות. מה שאנו מודדים זה את המעוות וממנו אנו מסיקים את המאמ

 הריאולוגיה של הסלע.

 מאמצים ראשיים בקרום:

בפני השטח של כדור הארץ אין מאמצי גזירה. בקרום המאוד מאוד רדוד המאמצים העיקריים ברוב המקרים 

 .1atm=0.1MPaההטרחה על פני השטח של כדור הארץ היא ניצבים ומקבילים לפני השטח של כדור הארץ. 

 

קרקעיות יוצרים רוטציה של המאמצים הראשיים, כך שהם הופכים -ותעלות תתהעתקים, סדקים, מערות 

 למקבילים לפני השטח של המבנה:

 

 תנאי המאמץ עקב עומס עמודת הסלעים: -מצב המאמץ המיוחס 

זהו מצב המאמץ  –בכוכב לכת סטטי שבו אין טקטוניקת לוחות כל המאמץ הוא עקב מעמסה של עמודת הסלעים 

מאמץ המיוחס בקרום מניח שאחד מהמאמצים הראשיים הוא אנכי, מכיוון שפני השטח של כדור המיוחס. מצב ה

 .הארץ לא יכולים לחוות מאמצי גזירה. מאמץ זה מסומן על ידי 

 .על כן, שני המאמצים האחרים יהיו אופקיים והם מסומנים על ידי 



 המאמץ האנכי:

 .א מוגדר על ידי מדידות מראות כי המאמץ האנכי הוא ליתוסטטי והו

 

 מצב ייחוס ליתוסטטי:

 

זהו מצב שבו המאמצים שווים מכל הכיוונים והסלעים מתנהגים כמו נוזל. במצב זה אין מאמצי גזירה בשום כיוון. 

 Vמצב זה מתאים לקרום מאוד עתיק שלא חווה שינויי מאמצים הרבה זמן. כאמור במצב זה המאמץ האנכי סיגמא 

 (.h-ו Hקיים )שווה למאמצים האופ

 צירי:-של מעוות חדייחוס מצב 

 

 במצב מאמץ זה המאמץ האנכי הוא ליתוסטטי 

ההנחה היא שהסלע עובר דפורמציה רק בכיוון האנכי )קומפקציה או התרחבות(. הוא איננו משנה את גודלו 

בד מכיוון שהם מושפעים הרעיון הוא שהסלעים יכולים לעבור מעוות אנכי בלבכיוונים האופקיים. זהו מצב מעוות. 

רק מעמודת הסלעים שמעליהם, בכיוונים האופקיים יש רק עוד חבילות סלעים ולכן אין להם אפשרות לנוע בכיוונים 

 אלו.



 מתוך חוקי האלסטיות ניתן לראות שהמאמצים האופקיים הם פונקציה של המאמצים האנכיים מתוך הקשר:

 

 - )כאשר  0.5-לא דחיסים )כמו מים למשל( הוא שווה ל הוא יחס פואסון, ועבור חומרים vהפרמטר 

, כך שיוצא 0.33-ל 0.25כלומר תחת לחץ ליתוסטטי או הידרוסטטי(. עבור סלעים באופן כללי יחס פואסון הוא בין 

  שהמאמצים האופקיים שווים בגודלם לכשליש או כחצי מהמאמץ האנכי:

 א יותר לחיצתי )שלילי( מהמאמצים האופקיים. צירי המאמץ האנכי הו-במצב ייחוס של מעוות חד

 קבורה והוצאה מקבורה:

כאשר סלע נקבר תחת עמודת סלעים עמוקה או כאשר הוא יוצא מקבורה ומתקרב אל פני השטח של כדור הארץ, 

. התגובה של  -ו משתנה מייד לפי  Vהמאמץ האנכי סיגמא 

 צירי כך ש:-וס של מעוות חדהמאמצים הראשיים האופקיים תמיד תהיה לפי מצב הייח

 

 

 מאמצים תרמליים:

צירי החומר לא יכול להתרחב -כאשר מחממים חומר הוא ירצה להתרחב. אבל בתוך המסגרת של מעוות חד

 בכיוונים האופקיים לכן מופעל עליו מאמץ תרמלי:

 

 .Celcius/1מקדם ההתרחבות התרמלית ביחידות של  - 

 מודול יאנג. - 

 לב בין ההשפעה של יחס פואסון לבין ההשפעה התרמלית:כעת נוכל לש

 

 ועמודות סלע, כתלות ביחס פואסון ומודול יאנג.סלעים שונים מתנהגים בצורה שונה לעומסים תרמליים 

 

 

 

 



 ניתן לקבל סלע שונה כתלות בתכונות המכניות שלו: –קוברים סלעים ואז מוציאים מקבורה כאשר 

 

 נקבל כתוצאה מכך סדקים. -קוברים חומר לא מלוכד ומוציאים מקבורה חומר מלוכד בקבורה של אבני חול אנו 

 הקלסיפיקציה של אנדרסון:

 ההנחה היא שאחד מהמאמצים הראשיים הוא ורטיקלי:

 מקבלים העתק נורמלי. –הוא ורטיקלי  1כאשר סיגמא  -
 מקבלים העתק סטרייק סליפ. –הוא ורטיקלי  2כאשר סיגמא  -
 מקבלים העתק הפוך. –א ורטיקלי הו 3כאשר סיגמא  -

 

-צירי אנו צפויים לקבל העתקים נורמליים בלבד. מצב הייחוס החד-לפי המודל של אנדרסון ולפי מצב הייחוס החד

 צירי לא לקח בחשבון מאמצים טקטוניים כי בפועל אנו מקבלים גם העתקים הפוכים והעתקים אופקיים.

 מאמצים טקטוניים:

 Slab pull, Ridge push, Basal drag, Collisionalץ מתייחס לתנועת לוחות: אזורי הפחתה, בסקלה גלובלית: המאמ

Resistance:מאמצים טקטוניים מראים תבנית עקבית לאורך אזורים נרחבים . 

 



כיפוף לאורך אזורי העתקה, הפרעות מקומיות של העתקים וכו' אשר  –קיימות גם השפעות בסקלה המקומית 

 יינטציות מאמצים משתנות. מובילות לאור

 

המאמצים הטקטוניים הם הכי דומיננטים באזורים שבין לוחות. כאשר מסתכלים על מפת המאמצים של כדור 

כפי שניתן הארץ ניתן לראות קשר הדוק בין מצב המאמץ לבין קרבה ללוחות טקטוניים ולסוג התנועה עליהם. 

יה של המאמצים הטקטוניים, של המאמץ האנכי ושל מצב המאמץ האופקי הוא פונקצילראות במשוואות, 

 שינויים הטמפ' האחרונים שהסלע חווה.

 ריאולוגיה חלק א':

זהו מדע שמתעסק באיך חומרים זורמים. הריאולוגיה מתארת את התגובה של החומר לשדה מאמצים שמופעל 

זרימה של סלעים בתגובה עליו. התגובה הזו משתנה ביחס לתנאים הפיסיקליים של הדפורמציה. התנהגות ה

לעומסים שמופעלים עליהם נגזרה מניסויי מעבדה וניתן להשוות אותה למשוואות תיאורטיות. ריאולוגיה של סלעים 

 תלויה בטמפ', בלחץ, בתכולת הנוזל ובהרכב.

וות הפיך, לא קבוע, מע - אלסטימאמץ גורם למעוות. המעוות יכול להיות  –סלע היא כתוצאה ממאמץ דפורמציית 

בלתי הפיך, שינויי צורה קבועים בחומר. תגובה פלסטית מכילה שבירת  – פלסטירגעי. אבל הוא יכול להיות גם 

גוף הסלע או המינרל  –קשרים אטומיים ללא אובדן קוהרנטיות של החומר. כמו כן, המעוות יכול להיות פריך 

 מאבדים קוהרנטיות על ידי שבירה של הרבה קשרים בין אטומים.

 וואות מכוננות:מש

מעוות כתלות בזמן. הן מתייחסות לתכונות חומר כגון הרכב, \המשוואות המכוננות מתארות התנהגות של מאמץ

 מסה, צפיפות ולתכונות חיצוניות כגון לחץ, טמפ', כימיה של הסביבה וכו'. 

יים. עלינו לקחת לעומת זאת, אין משוואה יחידה שמתארת את התנהגות החומר בטווח רחב של תנאים פיסיקל

בצורות בחשבון מספר סוגים של תגובות )ריאולוגיות אלסטיות, ויסקוזיות, פלסטיות וכו'( שמספר חומרים מראים 

סלע בפני השטח יגיב בצורה שונה מאותו סלע בעומק. לשם כך זה חשוב  –שונות תחת תנאים פיסיקליים שונים 

 להבחין בין חומרים לבין תגובה:

 

 .time/1ביחידות של  –קצב המעוות 

 המודלים העיקריים של הריאולוגיה:

מעוות, תגובה ישירה של החומר למאמץ, מעוות לא קבוע, הפיך. זה -: קשר ליניארי בין מאמץאלסטי-ליניארי -

 :מודול יאנגכמו למתוח קפיץ ואז לשחרר. כאן השיפוע של הגרף הוא 

 



 

ות, המאמץ תלוי בקצב המעוות, ישנו עיכוב בתגובה למאמץ קצב מעו-: קשר ליניארי בין מאמץויסקוזי-ליניארי -

יותר מעוות(, המעוות הוא קבוע. זה כמו למשוך קצה של מזרק מלא במים. כאן השיפוע של הגרף  –)יותר זמן 

 הוא הויסקוזיות של החומר:

 

, המאמץ של החומר (Yield Stress) כניעה: דפורמציה במאמץ קבוע כאשר מגיעים למאמץ הפלסטי מושלם -

הוא קבוע בלי קשר לקצב המעוות. זה כמו לגרור גוף לאורך מישור. כאן השיפוע הוא אפס והקו הישר מתאר 

 :כניעהאת מאמץ ה

 

 חוזק:

. כלומר, חוזק הוא חוזק הסלעמאמץ יגרום לדפורמציה קבועה בגוף של חומר )מעוות פלסטי( רק אם עברנו את 

 כמו מאמץ. Paיכול לספוג תחת תנאים מסוימים. היחידות של חוזק הן המאמץ הדיפרנציאלי המקסימלי שהחומר 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דפורמציה אלסטית: רגעית והפיכה

 

אלסטית השיפוע הוא קבוע ומתאר את מודול יאנג. בדפורמציה -כאמור זה כמו למתוח קפיץ. בדפורמציה ליניארית

המאמץ למעוות. במהלך דפורמציה אלסטית של  אלסטית לחלוטין השיפוע משתנה והוא פונקצייה של היחס בין

 המאמצים הראשיים.של הכיוונים הראשיים של המעוות הקטן מקבילים לכיוונים חומרים איזוטרופיים 

 בסיס מולקולרי לאלסטיות:

אבל אנחנו לא שוברים את הקשר. לדוגמה, גזירה  rבמעוות אלסטי, אנו מגדילים או מקטינים את אורך הקשר 

 טית של גביש תיראה כך:פשוטה אלס

 

 ממד מלא:-צירי( ודו-ממד )חד-ממד, דו-הקשר האלסטי שבין מאמץ למעוות בחד



 

 חוק הוק מראה לנו את הקשר שבין מאמץ נורמלי למעוות:

 

 מכיוון שמדובר בטנזור, הרכיבים שלו הם סימטריים ולכן רכיבי הגזירה יהיו:

 

 מאמצים הממוצעים )אלכסון של טנזור המאמץ(:מקשר בין המעוות הנפחי ל Bulk Modulus-ה

 

לסיכום, אלסטיות היא רגעית והפיכה, חוק הוק מתאר את הקשר המלא בין טנזור המאמץ לטנזור המעוות, קבועי 

. כמו כן, חוק הוק חוזה שניתן לקבל v=0.5ועבור מים  v=0.25-0.33. עבור סלעים E, v, K –אלסטיות חשובים הם 

 כל המאמצים הם לחיצתיים. אלונגציה גם אם 

 



 דפורמציה ויסקוזית:

חומר  –חומר זורם מהר, ויסקוזיות גבוהה  –הויסקוזיות היא ההתנגדות של החומר לזרימה. ויסקוזיות נמוכה 

 . לבה היא דוגמה לחומר ויסקוזי.Pa*secקשיח, זורם לאט. היחידות של ויסקוזיות הן 

 

 ויסקוזיות יחסית:

השכבה הקשיחה היא בעלת ויסקוזיות גבוהה  –קוזיות בין חומרים שונים, נוכל לקבל בודינים כאשר יש הבדלי ויס

 יותר ביחס לסלע שמקיף אותה.

 ויסקוזיות לא ליניארית )צמיגות משתנה(:

 

 קצב מעוות וקצב גזירה:

 

 , קצב המעוות יהיה:10%-במעבדה, אם אנו לוחצים על דוגמה במשך שעה והיא מתעוותת ב



 

ק"מ, נוכל לחשב את המעוות  40מ"מ לשנה, ונניח שעובי הקרום הוא  1ע, נניח שהר מתרומם בקצב של בטב

 )אורך סופי חלקי התחלתי( ולחלק בפרק זמן של שנה ולקבל את קצב המעוות:

 

 במעבדה לא ניתן לדמות קצבי מעוות של תהליכים ויסקוזיים טבעיים בכדור הארץ.  -
שלו תלויים בקצב המעוות )וזה אכן כך(, לא נוכל באמת למדוד אותם במעבדה אם חוזק הסלע והויסקוזיות  -

 אלא רק לחלץ אותם מתוך מדידות מעבדה. 

 :דפורמציה פלסטית מושלמת

 

עד שמגיעים למאמץ הכניעה, לא קורה כלום. כאשר מגיעים אליו אנו מקבלים דפורמציה קבועה ובלתי הפיכה 

 שגדלה תוך השקעת מאמץ קבוע. 

 

 

 

 

 

 



 פלסטיים:-אלסטיים –סלעים אמיתיים )לא מושלמים( 

 

עבור מאמצים קטנים החומר מגיב בצורה אלסטית ומנקודה כלשהי החומר נכנע ולא יכול יותר לשאת את המאמץ 

)כאשר עוברים את מאמץ הכניעה של החומר(, ואז הוא מתחיל להגיב בצורה פלסטית )נכנע( וכאשר נוריד את 

 יירד.  המאמץ המעוות לא

 עבור חומרים מסוימים נקבל מעוות מתמשך עבור אותו מאמץ )מאמץ הכליאה( קבוע.

שבו המעוות מאיץ ויידרש  Strain Softeningעבור חומרים מסוימים לאחר מאמץ הכניעה הם יתנהגו בצורה של 

נה בגודל מאמץ נמוך יותר ממאמץ הכליאה כדי להמשיך לעוות את החומר )זה קורה בסלעים בהם יש הקט

 הגרגר(.

שבה נצטרך להפעיל מאמץ  Strain Hardeningעבור חומרים מסוימים לאחר מאמץ הכניעה הם יתנהגו בצורה של 

 החומר מתחזק(. –יותר גדול כדי להמשיך לעוות את החומר )לדוגמה כאשר מצטברים "דפקטים" בשריג 

 

נסגרים(, כאשר מגיעים למאמץ הכליאה הסלע במאמצים נמוכים התגובה של הסלע היא אלסטית )החללים בסלע 

 – Rupture Strength –כתוצאה מירידה בפורוזיות עד שהוא נשבר במאמץ השבירה  (Strain Hardening)מתחזק 

 נהגות אופיינית לסלעים דוקטיליים.מעוות פריך. זו הת



 ריאולוגיה חלק ב':

 דפורמציה של סלעים אמיתיים:

 ברים דפורמציה אנו עורכים ניסויים ומנסים להתאים תיאוריה למה שמתקבל.כדי לדעת איך סלעים באמת עו

 צירי:-מבחן תלת

 

הניסויים מתמקדים בהפעלת קצב מעוות קבוע ומדידת המאמץ הדיפרנציאלי הנדרש. כמו כן, מתמקדים בהפעלת 

 מאמץ דיפרנציאלי ומודדים את קצב המעוות.

 

שווה  1. וסיגמה 3שווה לסיגמא  2אפקטיבי אנכי, כך שסיגמא  1גמא בניסוי של לחיצה מפעילים מאמץ עיקרי סי

 לתוספת המאמץ שמפעילים + מאמץ הכליאה פחות לחץ מי הנקבים. 

והם אופקיים.  2שווה לסיגמא  1אפקטיבי אנכי, כך שסיגמא  3בניסוי של מתיחה מפעילים מאמץ עיקרי סיגמא 

 ים פחות תוספת מאמץ המתיחה.שווה למאמץ הכליאה פחות לחץ מי הנקב 3סיגמא 

של לחיצה על דוגמת שיש ניתן היה לראות שתחת תנאים שמייצגים את הקרום הרדוד, השיש עובר בניסוי 

 דפורמציה פריכה ותחת תנאים שמייצגים את הקרום העמוק )עלייה בלחץ וטמפ'( השיש מגיב בצורה דוקטילית.

קצב המעוות, טמפ' ומאמץ קצב מעוות בסלעים: -ובת מאמץדוקטילית תנאים שונים משפיעים על תגבדפורמציה 

  כליאה )אחראים על המעבר בין דפורמציה פריכה לדוקטילית( ולחץ מי הנקבים.



מפעילים קצב מעוות קבוע )עם מאמצים דיפרנציאליים משתנים(. הדוגמה קודם עוברת  –ראשון של ניסויים בסוג 

וצריך  Strain Hardeningמפ' נמוכה הדוגמה בדרך כלל תראה דפורמציה אלסטית ולאחר מכן דוקטילית. בט

 להפעיל יותר מאמץ. 

מאמץ הכליאה ומאמץ השבירה של הסלע גדלים גם כן, ובאופן כללי העלאת  –כאשר מעלים את לחץ הכליאה 

 , ומגדילה את שדה הדפורמציה הדוקטילית של הסלע. מחזקת את הסלעלחץ הכליאה 

 

 שבירה או חוזק הכשל של הסלע.נקרא מאמץ ה rסיגמא 

 נקרא מאמץ הכניעה של הסלע. yסיגמא 

מאמץ הכניעה יורד, ומאמץ השבירה עולה. באופן כללי שדה הדפורמציה הדוקטילית  –כאשר מעלים את הטמפ' 

 גדל.

 

לק"מ( גדלים עם העומק. הטמפ'  30MPa-מעלות לק"מ( וגם לחץ הכליאה )כ 25-בכדור הארץ גם הטמפ' )כ

ברת על השפעת ההתחזקות של הסלע כתוצאה מהעלייה בלחץ הכליאה וכתוצאה מכך מקבלים התנהגות מתג

 דוקטילית בעומקים גדולים בקרום. 

 השפעת לחץ מי הנקבים:

 על סלעים: השפעות מחלישותלנוזלים ישנן שתי 

פעה דומה לזו של השפעה ראשונה: הנוזלים מחלישים את הקשרים המולקולריים בתוך הגבישים, מה שנותן הש

 .5-10הטמפ' )לחץ הכניעה יורד(. מים מחלישים את הסלע בפקטור של 



 

. מצב זה גורם לירידה Over-pressuredהשפעה שניה: אם הנוזלים בחללים או בסדקים נלחצים הם עשויים להיות 

 במאמץ הכליאה האפקטיבי של הסלע, כלומר במאמץ שהסלע באמת מרגיש. 

 

דם, הפחתת לחץ הכליאה מפחיתה גם את מאמץ הכניעה וגם את מאמץ השבירה ובאופן כללי כפי שראינו מקו

 ההפחתה מחלישה את הסלע ומקטינה את שדה הדפורמציה הדוקטילית.

 

 

 

 

 



 ההשפעה של קצב המעוות:

 ירידה בקצב המעוות גורמת לסלעים לזרום יותר ומחלישה אותם:

 

 רום העמוק והמעטפת העליונה: לסיכום הניסוי הראשון של דפורמציה בק

ולכן  Strain Hardeningנקבל  –מקבלים דפורמציה אלסטית ואז דוקטילית. בטמפ' נמוכה  –בקצב מעוות קבוע 

 צריך להגדיל את המאמץ.

 מאמץ כניעה עולה ומאמץ שבירה עולה. – בלחץ הכליאהעלייה 

 מאמץ כניעה יורד ומאמץ שבירה עולה. – עלייה בטמפ'

 אפקט הטמפ' מנצח. –ומק עלייה בע

האפקט הכימי הוא כמו עלייה בטמפ'. האפקט המכני הוא כמו ירידה  – עלייה בלחץ מי הנקבים )תוספת מים(

 בלחץ הכליאה. כלומר, מאמץ הכניעה יורד.

 מאמץ הכניעה יורד. – ירידה בקצב המעוות

 סוג שני של ניסויים:

בקצב מעוות נמוך ומאמץ קבוע,  מפעילים מאמץ קבוע. זה נקרא גם "ניסויי זחילה". זחילה היא דפורמציה פלסטית

 0.95קרח ואוליבין יתנהגו באותה צורה בטמפ' הומולוגית של . melt=T/THT-בדרך כלל בטמפ' הומולוגיות גבוהות 

 מעלות באוליבין(. 1744-מעלות בקרח ו 14-)שהם 

 



 מה:חוקי זרי

ניסויי זחילה מתבצעים תחת מאמצים דיפרנציאליים קבועים. קצב הדפורמציה הדוקטילית, שהוא השיפוע של 

 .תלוי במאמץ הכליאה, לחץ מי הנקבים, תכולת המים וכו'תנועת הזחילה בשיווי משקל 

 

 ניסויים מראים שמתקיים הקשר הבא:

 

לב כי חוק הזרימה ומעטפת הכשל הדוקטילית הם בלתי חוקי הזרימה מגדירים לנו גם את מעטפת הכשל. נשים 

תלויים במאמץ הכליאה, אבל תלויים בטמפ' שעולה עם העומק. לכן, החוזק הדוקטילי של הליתוספרה קטן עם 

 העומק. 

לסיכום הניסוי השני, זחילה היא דפורמציה פלסטית תחת מאמץ דיפרנציאלי קבוע וקצבי מעוות נמוכים בדרך כלל 

משיך -מולוגיות גבוהות. ניסויי זחילה משמשים אותנו להערכת ריאולוגיה של סלעים מתחת לגבול הפריךבטמפ' הו

איך בדיוק המאמץ הדיפרנציאלי שפועל על הסלע )יחד עם תנאים נוספים כמו טמפ'( משפיעים על קצב המעוות.  –

 זחילה מואצת.סלעים מראים שלושה שלבים דוקטיליים: זחילה רגעית, זחילה בשיווי משקל ו
 זחילה בשיווי משקל, מכיוון שהיא מאופיינת בקצב מעוות קבוע. –לרוב מסיקים על הריאולוגיה מתוך השלב השני 

 עלייה בלחץ הכליאה ובלחץ מי הנקבים יש השפעות הפוכות.ל

ומק יש השפעות דומות. מכיוון ששניהם גדלים עם העומק, המעוותים בעהקטנת קצב המעוות לעלייה בטמפ' ול

 גדולים יותר.

 פלסטית, ויסקואלסטית )קלווין ומקסוול( וליניארית כללית:-פלסטית, ויסקו-ריאולוגיות טבעיות: אלסטו

 אלו הן בדרך כלל שילוב של שלושת ריאולוגיות הקצה: אלסטית, ויסקוזית ופלסטית.

 

 

 

 

 



 פלסטית:-אלסטו

 

מץ ומקבלים לבסוף מעוות קבוע ולא קבוע. כאשר מעוות אלסטי ולאחר מכן פלסטי. קיימת תגובה ישירה למא

מפעילים מאמץ דיפרנציאלי, בהתחלה המעוות הוא ליניארי )השיפוע הוא מודול יאנג(, בשלב מסוים כאשר הגענו 

קפיץ  –למאמץ הכניעה של החומר השיפוע משתנה ואם נסיר את המאמץ כעת נקבל מעוות בלתי הפיך. אנלוג 

הקפיץ יימתח ואם נשחרר  –תחלה המסה לא תזוז כי הכוח לא מתגבר על החיכוך שמחובר למסה חיכוכית. בה

 אותו הוא יחזור לקדמותו.

 אלסטיות )המודלים של קלווין ומקסוול(:-ויסקו

ובפרקי זמן קצרים הסלעים מתנהגים  –גלים אלסטיים יכולים לנוע דרך סלעים בקרום התחתון ובמעטפת העליונה 

 –אותם סלעים עשויים גם לזרום )לדוגמה בהתרוממות כתוצאה מהמסת קרחונים( בצורה אלסטית. נראה כי 

 ובפרקי זמן ארוכים הם מתנהגים בצורה ויסקוזית. 

 מותחים קפיץ שמחובר למזרק עם מים. המודל של מקסוול:

 

המזרק  מושכים את הקפיץ כך שהמעוות הרגעי מופעל בצורה אלסטית לחלוטין. לאחר מכן,תנאי סף של המעוות: 

עם המים מתחיל לנוע בצורה ויסקוזית והמעוות על הקפיץ משתחרר. אם לא הופעל כוח נוסף, המאמץ על הקפיץ 

 ישתחרר על ידי תנועה קבועה של המזרק מה שמוביל לדפורמציה בלתי הפיכה. 

 

-( לתווך ויסקו0מה יקרה כאשר נפעיל מעוות )אפסילון קצב המעוות הוא פונקציה של קצב המאמץ והגודל שלו. 

. במהלך ההפעלה המאוד מהירה של המעוות הנגזרות לפי t>0ונשאיר את המעוות קבוע עבור  t=0אלסטי בזמן 

. לאחר מכן, הוא:  t=0הזמן הן דומיננטיות והחומר מתנהג בצורה אלסטית. לכן, המאמץ ההתחלתי בזמן 

 והמשוואה הופכת להיות:  0יא כאמור אין שינוי במעוות ולכן הנגזרת בצד שמאל של המשוואה ה

 



 ולקבל: t=0-ו 0ניתן לעשות אינטגרציה על המשוואה עם תנאים התחלתיים של סיגמא בזמן 

 

 .מהערך המקורי שלו בזמן טאו:  e/1-המאמץ במערכת דועך ל

-ך של כהויסקואלסטי. הזמן הרלקסציה עבור הקרום ניתן לחישוב ומקבלים ער Relaxation Time-זה ידוע בתור ה

שנים. אמנם זה זמן הרבה יותר גדול מזמן של רעידת אדמה, אבל הוא קצר יותר מהזמן שלוקח להרי געש  2,364

 להיווצר ולהעמיס על המעטפת.

ליישום של מעוות רגעי היא ההעתקה הסייסמית על גבי העתק. ההעתקה הזו מתרחשת תוך מס' שניות, דוגמה 

במצב המאמץ. אם הטמפ' של הסלע גבוהה מספיק, המאמץ הזה דועך על ידי וכתוצאה מכך מתרחש שינוי רגיונלי 

 תהליכי זחילה שיש להם ריאולוגיה ויסקוזית.

 המודל של קלווין:

 

מעוות אלסטי וויסקוזי בו זמנית. ישנה תגובה ישירה למאמץ, קצב המעוות נשלט על ידי הויסקוזיות והמעוות הוא 

ל שניהם מפעילים מאמץ. המעוות יהיה מעוכב על ידי הויסקוזיות. כאשר הפיך. זה אנלוגי לבוכנה וקפיץ שע

נשחרר את המאמץ הקפיץ ירצה לחזור לקדמותו וגם כאן זה יעוכב על ידי הבוכנה. בכל מקרה, זמן מה לאחר 

 הדפורמציה היא הפיכה.  –ששיחררנו את הכוח מהקפיץ, נגיע להחלמה מלאה 

 

 :(Bingham)פלסטיות -ויסקו

 

 –ליניארי מעבר למאמץ הכניעה של החומר )כמו להפעיל כוח על מסה חיכוכית ובוכנה -לים מעוות ויסקוזימקב

המעוות בלתי הפיך.  –בעת שחרור המסה לא תחזור אחורה(. אין תגובה למאמץ עד שמגיעים למאמץ הכניעה 

חת מאמצים גבוהים. לבה חומר ויסקופלסטי מתנהג כגוף קשיח במאמצים נמוכים אבל זורם כנוזל ויסקוזי ת

 סיליקטית כנראה מתנהגת בצורה כזו. 

 



 תיאור פשוט של ריאולוגיית הליתוספרה:

סלעים אמיתיים לרוב מתנהגים בצורה אלסטית עבור מעוותים קטנים. כאשר המעוות ממשיך לסלע יש שתי 

 אפשרויות לספוג מעוות בלתי הפיך:

 בדרך כלל בטמפ' נמוכות ובלחצים נמוכים.או שהוא נשבר, כלומר עובר דפורמציה פריכה. 

 בדרך כלל בתנאי לחץ וטמפ' גבוהים. –פלסטיים( -או שהוא עובר דפורמציה דוקטילית )עם מכניזמים מיקרו

 ישנה גם אפשרות שקודם הסלע יעבור מעוות דוקטילי ורק אז יישבר.

 מבוא קצר לדפורמציה פריכה על ידי סדקי גזירה:

 י ומאמץ הגזירה שפועלים על מישור הם פונקציה אחד של השני: בשבירה, המאמץ הנורמל

זה הקוהזיה ומיו זה מקדם החיכוך  cכאשר  ניתן לתאר כך:  fניסויים מראים שאת הפונקציה 

הפנימי של החומר. שני הפרמטרים הללו הם מאפיינים של החומר. תזכורת: מאמץ הגזירה המקסימלי הוא 

 .אלי: פונקציה של המאמץ הדיפרנצי

בשבירת הקשרים הקוהזיביים + החלקה  ההמשוואה הזו מניחה שדפורמציה פריכה על ידי סדקי גזירה תלוי

 עבור העתקים קיימים שבהם אין קוהזיביות:  חיכוכית.

תוצאות ניסויים מראות שהקשרים הללו הם לא רגישים בכלל להרכב הסלע, ונראה שהם מתאימים למאמצים 

 .(15km)מעלות  400וטמפ' של עד  1,500MPa (50km)נורמליים של עד 

הגזירה הדרוש ליצירת כשל פריך בסלע עולה בצורה ליניארית עם המאמץ הנורמלי, כלומר עם המעמסה מאמץ 

 על ההעתק. מאמץ הגזירה אמור גם לעלות בצורה ליניארית עם העומק. 

לא תהיה החלקה חיכוכית. אחרת,  – מצב מאמץ הגזירה קטן ממכפלת מקדם החיכוך במאמץ הנורמליכאשר 

 תהיה החלקה. זה מגדיר את מעטפת הכשל הפריכה ואזורים יציבים ולא יציבים.

 

מעטפות כשל נבנות על בסיס הנחת ליתולוגיות מסוימות, תכולת מים, גרדיאנט טמפ', משטר מאמצים והערכה 

משיך הם החלק החזק ביותר -ם בין פריךלגבי חוקי זרימה וחוקים מכניים. לכן, קיים חוסר ודאות. המעברי

 בליתוספרה, וליתוספרה יבשה חזקה יותר מליתוספרה רטובה.

 



 :מתיחהסדקי 

 סדקי מתיחה מייצרים מישור אי רציפות שהתנועה עליו היא בניצב למישור )בניגוד לסדק גזירה(.

 

 (:Mode 3( וסדקי קריעה )Mode 2, סדקי החלקה )(Mode 1)סדקי מתיחה  –ישנם שלושה סוגים של סדקים 

 

: עורקים, סדקי מתיחה ודייקים. לעתים, מכיוון שסדק מלווה בפתיחה של חלל, (Mode 1)סוגים של שברי מתיחה 

מים יכולים להיכנס דרך הסדק ותמיסות יכולות להשקיע בו חומר ובכך נקבל עורקים. דייקים הם סוג של סדק 

פלסטית, אך לפעמים ניתן -לעים הרדודים מתנהגים בצורה אלסטיתמתיחה שהתמלא בחומר מגמתי. כאמור, הס

להגדיל את המאמץ ולשבור את הסלע בדפורמציה פריכה או שמגדילים את המאמץ והסלע מגיב בצורה פלסטית 

 )דוקטילית( ורק אז נשבר:

 

Griffith Microcracksתוך השריג:: גריפית' הציע לחשוב על הסדקים כמעין פגמים אליפטיים שנפתחים ב 

 



 .10MPa-הוא לרוב פחות מ Mode 1ניסויים מראים לנו שמאמץ המתיחה הדרוש לסדיקה של סלעים מסוג 

 Griffithגריפית' הניח שפגמים מיקרוסקופיים כמו בועות, חללים או גבולות בין גרגרים ) 20-בתחילת המאה ה

Cracksים. סדקי גריפית' בסלעים עשויים להיות טבעיים ( מפוזרים בצורה טבעית לאורך חומרים הומוגניים ואלסטי

או פגמים באזור שבין הגרגרים או בתוכם. לצורך הפשטות, ניתן להתייחס אל הסדקים הללו כאל אובייקטים 

 אליפטיים:

 

 סדקי גריפית' וריכוז מאמצים:

ור ריכוז הגיאומטריה האליפטית המיוחדת גורמת למאמץ להתרכז ולהאיץ בקצוות הסדק האליפטי. פקט

 הוא הציר הארוך של האליפסה: b-הוא הציר הקצר ו a, כאשר C=2b/a +1המאמצים: 

 

 כפול מאמץ השבירה של הסלע. C. המאמץ שמורגש בקצוות האליפסה שווה למקדם C=3 –בעבור פגם עיגולי 

 ככל שהסדק ארוך וצר יותר, הוא צובר יותר מאמץ. 



 אזור התהליך:

 ר התהליך הפעיל. סדקים נעים לכיוון אזו

 

 השלכות של סדקי גריפית':

האורך המקורי של סדקי גריפית' תלוי בגודל הגרגר. ככל שגודל הגרגר קטן יותר, הסדקים קטנים יותר ולפי 

כמו כן, התיאוריה של גריפית', יש צורך במאמצים גדולים יותר כדי לשבור מכיוון שפקטור ריכוז המאמץ קטן יותר. 

 .(Mode 2 & 3)( מאשר סדקי החלקה וקריעה Mode 1. יותר קל ליצור סדקי מתיחה )צורת הפגם משנה

 סדקי מתיחה אמיתיים ופתיחה אורכית:

 הוא חיובי )מתיחה(: 3סדקי מתיחה אמיתיים נוצרים כאשר סיגמא 

 

 הוא שלילי )לחיצתי אך קטן(: 3פתיחה אורכית נוצרת כאשר סיגמא 

 



ניסויי מעבדה מראים שסדקי מתיחה אמיתיים  –רם לפתיחה של סדקי מתיחה המשטר הדינמי )מצב המאמץ( שגו

 הוא מתיחתי )חיובי(. 3. בסדקי מתיחה אמיתיים סיגמא 3בניצב לסיגמא וסדקי פתיחה אורכית נוצרים 

בבלוק שחווה מתיחה: כאשר מאמץ מתיחה מופעל, סדקי גריפית'  (Throughgoing Crack)של סדק חודר היווצרות 

ים והם חווים ריכוזי מאמצים בקצוות שלהם. הסדקים הארוכים ביותר שכיוונם מתאים למתיחה, חווים את נפתח

מאמץ המתיחה המקסימלי בקצוות שלהם. הם נכשלים בקצוות שלהם ונפתחים במהירות תוך כדי התארכות 

 .Throughgoing Crackולבסוף מתמזגים ליצירת 

חיצה, כאשר מוסיפים מים אל החללים והסדקים שבתוך הסלע. הנוזל סדקי מתיחה עשויים גם להיווצר תחת ל

תחת לחץ מי נקבים מספיק גבוה נוצרים סדקי מים לחיצה מפעיל מאמצי מתיחה בקצוות של הסדקים. שחווה 

Hydrofractures האפקטיביים יהיו  3וסיגמא  2שליליים )לחיצתיים( סיגמא  3וסיגמא  2. כלומר, כאשר סיגמא

 )כתוצאה מלחץ מי הנקבים(.חיוביים 

 

 קריטריון גריפית לסידוק:

 גריפית' הציע את הקשרים הבאים עבור מאמצי מתיחה ומאמצי לחיצה קטנים מאוד בכשל:

 

מעטפת הכשל. קריטריון גריפית' ניתן להשלכה כמעטפת כשל בגרף של מאמץ גזירה מול מאמץ לחיצה.  –באדום 

)חוזק המתיחה של החומר( ואת ציר מאמץ  T-ציר המאמץ הנורמלי במעטפת הכשל היא פרבולה שחותכת את 

 )שווה ערך לקוהזיה של החומר לפי קולומב(. 2T-הגזירה ב

-שווה ל 3טהורים ייווצרו בנקודה אחת על מעטפת הכשל, כאשר סיגמא  (Mode 1)חוזה שסדקי מתיחה  גריפית'

T1גמא , וכאשר אין חוזק גזירה על מישור הכשל אשר מקביל לסי. 



 

תלוי בגודל  T. הערך של Throughgoing, הדוגמה תיכשל ותפתח סדק פתיחה מסוג T-אם מאמץ המתיחה שווה ל

הערה: אין מאמץ דיפרנציאלי ייחודי לכשל מתיחה )אין מצב מאמץ גזירה ייחודי(, כל ובצורת הפגמים בדוגמה. 

 .3T-מ לא גדול 1עוד סיגמא 

 

 קים:העומק המקסימלי להיווצרות סד

הוא ורטיקלי, נוכל לכתוב את המאמץ כפונקציה של העומק, צפיפות הסלע  1אם נניח כי קרוב לפני השטח סיגמא 

. על כן, העומק המקסימלי Pf/ro*g*zכאשר למדא הוא יחס לחץ מי הנקבים  ולחץ מי הנקבים: 

 להיווצרות סדקי פתיחה יהיה: 

 

, 6km-מאוד גדול, העומק המקסימלי של היווצרות סדקים הוא כ על כן, חוץ ממקומות בהם לחץ מי הנקבים הוא

 .40MPa-בהינתן חוזק סלעים למתיחה קטן מ

 תיאוריית גריפית' לסדקי גזירה:

הוא שלילי(  1וסיגמא  0הוא  3צירי )כשל כאשר סיגמא -התיאוריה של גריפית' אומרת שהחוזק הלחיצתי החד

ים שזו תחזית הגיונית אבל לא כזאת טובה עבור חוזק הלחיצה ניסויים מרא .8Tהוא  1מתרחש כאשר סיגמא 

צירי האמיתי. נצטרך לפתח קריטריון אחר לכשל בגזירה. הערה: התיאוריה של גריפית לא מסבירה תצפיות -החד

 של סידוק על ידי פתיחה אורכית )וגם לא קריטריונים נוספים שנלמד עליהם(.



 

 לסיכום, תיאוריית גריפית': 

 סדקים וגבולות גרגרים הם פגמים נפוצים מאוד בסלע.-קרעים, מיקרוחללים,  •

 למען הפשטות, גריפית' הציג פגמים אלו כסדקים אליפטיים הידועים כסדקי גריפית. •

גריפית התחשב בריכוז המאמצים בקצוות הסדקים והעריך בצורה ריאלית את החוזק למתיחה של  •

 החומר.

 לא ליניאריים בין מאמץ גזירה ומאמץ נורמלי.גריפית' לכשל מציג קשרים קריטריון  •

משולב בחלק המתיחתי של מעטפת הכשל של מוהר ונותן הערכה סבירה גם לחוזק הסלע הקריטריון  •

 בלחיצה.

 מחוזק הסלע בלחיצה )עבור אותו סלע(. 8גריפית צופה שחוזק הסלע במתיחה יהיה קטן פי קריטריון  •

 מישור הסידוק:

מישור )סדקי גריפית'( ומתקדמים כלפי חוץ. סדקים מסוימים עשויים לחצות אל פני -ל תתסדקים נוצרים בנקודה ע

השטח, סדקים אחרים יהיו מוגבלים לשכבת הסלע שבה הם נוצרו. חזית הסדק היא קו שמפריד בין הסלע השבור 

 לסלע הלא שבור:

  

 

 



 מונחים שקשורים למישור הסדק:

 

Arrest Linesרך מישור הסדק, בו חזית הסדק נעצרה או הפסיקה במהלך ההתקדמות. זה : רכס בצורת קשת לאו

 .Rib Marksנקרא גם 

Hackle Lines / Plumose Structure.חספוס עדין של מישור הסדק שנראה כמו תבנית של נוצה : 

 :Plumoseסוגים של מבנה 

 :Straight Plumeנוצה ישרה 

 

 :Curvy Plumeנוצה עקמומית 

 

 : מעידה על כך שהפתיחה נעשתה בשלבים.Arrest Linesה נוצה עם הרב

 

 .Arrest lines-מבנה נוצה מתחיל מאזור הנוקליאציה של הסדק ומתקדם בכיוון הנוצה וה

 

 



 כיוון ההתקדמות:

 

Twist Hackleאשלון קטנים שנוצרים לאורך קצה של סדק אחר:-: סט של סדקי אנ 

 

 סטים של סדקים:

 ות של סדקים. מערכי סידוק הם קבוצ

 קבוצת סידוק שבה הסדקים מקבילים אחד לשני ושומרים על מרווח שווה ביניהם. – סיסטמתייםסדקים 

רגולרית בשטח, אינם מקבילים לסדקים השכנים שלהם והם נוטים -מבוזרים בצורה אי – סיסטמתיים-סדקים לא

 להיות לא מישוריים.

 

 .מערכת סידוקבה סטים מצומדים יוצרים . הרסטים מצומדיםסדקים סיסטמתיים יוצרים 



 סטים מצומדים משפיעים על:

 מאפיינים מכניים של יציבות הסלעים )בייחוד במכרות(. -
 התנגדות לארוזיה. -
 הידרולוגיה. –זרימת נוזלים  -
 מינרליזציה. -

ניתן להשתמש בחוק הזה כדי להעריך סדקים חדשים שנוצרים מפסיקים כאשר הם פוגשים סדקים ישנים. 

 ילאים יחסיים של סטים של סדקים בתוך מערכת סידוק.ג

 מערכת סידוק:

כאשר סדק חדש פוגע סדק ישן, הוא מרגיש את שדה המאמצים המקומי שמשתנה עקב ההעתק הישן. כתוצאה 

 .3מכך, הסדק החדש עשוי לשנות את האוריינטציה שלו כדי להמשיך להיות ניצב לסיגמא 

 

 מרווחים בין סדקים:

האזור : (Stress Shadow)צל המאמץ מראים שסדקים נוצרים בסדרות. המרווח בין הסדקים נשלט על ידי ניסויים 

בכל צד של הסדק שבו יש ירידה במאמץ המתיחה. מכיוון שסדקים דורשים מאמץ מתיחה קריטי כדי להיווצר, 

הצל יש את אותו השטח עבור  סדקים חדשים לא יכולים להיווצר בתוך אזור הצל של סדקים ישנים. מכיוון שלאזור

אורך הסדק )=עובי פרמטרים:  4מקבלים מרווחים שווים. מרווחים בין סדקים נקבעים על ידי  –כל סדק באותו סט 

 השכבה(, ליתולוגיה )מידת החוזק(, חוזק המתיחה והמעוות שפועל.

 



 מדוע אזורי צללי מאמץ קיימים )הם קשורים לאורך הסדק(:

. כאשר נחתוך חוט אחד נגרום למספר חוטים שכנים "להירגע" סביב הקרע בחוט, לכן רק אזור נדמיין רשת חוטים

יחסית קטן מושפע. אם נחתוך הרבה חוטים בשורה ברשת נגרום לכך שרצועה של חוטים "יירגעו". לכן, אזור 

 כלומר אזור הצל גדול יותר. –נרחב יותר מושפע 

 

 נגמרים בגבולות של שכבות:מכיוון שסדקים  –הקשר לעובי השכבה 

 מרווחים קטנים יותר בין הסדקים. צללים קטנים יותר  סדקים קצרים יותר  שכבות דקות 

 

 קושי:\הקשר לליתולוגיה

אז הסלע  לדוגמה, דולומיט הוא קשיח יותר מאבן חול. נניח שהמעוות בכל שכבה הוא שווה, אך מכיוון ש

 סדקים צפופים.סלעים קשיםוגודל אזור הצל יהיה קטן יותר.  –ראשון הקשה יותר יפתח יותר מאמץ וייסדק 

 הקשר לחוזק למתיחה:

( נמוך יותר יהיו סדקים במרווחים קטנים יותר Tכאשר שאר הפרמטרים שווים, לסלעים שיש להם חוזק למתיחה )

 יהיה קטן יותר.  T-אזור הצל שמקטין את המאמץ מתחת לשטח )צפופים( מכיוון ש

 עוצמת המעוות:הקשר ל

 מתיחה מוגברת תגרום לעלייה במספר הסדקים.

 סדקים ניצבים:

 

, איך ניתן לקבל 3סטים של סדקים ניצבים היא תופעה נפוצה אך בעייתית, מכיוון שאם הסדקים מאונכים לסיגמא 

קסימלי. שני סטים ניצבים? הפיתרון לבעיה הוא שהיווצרות סט סדקים משחררת מאמץ בכיוון מאמץ המתיחה המ

יכולים לשנות כיוון. אבל גם כאן יש בעיה, כי מה קורה אם הסטים הניצבים נוצרו  3וסיגמה  2כתוצאה מכך, סיגמא 

 באותו זמן?



 היווצרות סדקים:

סדקים עשויים להיווצר כתוצאה מהוצאה מקבורה של יחידות סלע. בעומק הסלע נמצא בטמפ' גבוהות וכאשר 

תקרר ולכן מתכווץ. הכיווץ יוצר מאמצי מתיחה על הפגמים בסלע וכתוצאה מכך מעלים אותו לפני השטח הוא מ

 עשויים להיווצר סדקים. 

 היווצרות סדקים משוכבים:

מקבילה -מפני השטח. בצורה תת 40mסדקים משוכבים נוצרים כתוצאה משחרור עומס מהסלעים, בעומק של עד 

תופעה זו בולטת בסלעי גרניט ולא בסלעים עם שיכוב קודם. הוא אנכי.  3הוא אופקי וסיגמא  1לפני השטח, סיגמא 

 זה קורה בדומה לפתיחה אורכית במעבדה. כמו כן, הסדקים נהיים יותר צפופים ככל שמתקרבים אל פני השטח.

סדקים משוכבים עשויים להיווצר גם מפלוטון שהתקרר כאשר התקרב על פני השטח, רק שבמקרה הזה הסידוק 

 י השטח:לא ממש מקביל לפנ

 

סדקי מתיחה לעתים קרובות קשורים להעתקים )סדקי גזירה(. ניתן לראות סדקי מתיחה שנוצרים בגוש הרוכב של 

 העתק נורמלי או ממש מעל מישור ההעתקה:

 

 סיכום כללי על סדקי מתיחה:

חה נוצרים סדקים הם מישורי הפרדה עליהם לא הייתה תנועה של גזירה. שתי הקירות שנוצרים כתוצאה מהפתי

במגע צמוד ותואם. סדקים עשויים להיווצר מטקטוניקה רגיונלית, קימוטים )כתוצאה מכיפוף השכבות(, העתקים, 

קירור. לרוב, סדקים נוצרים תחת לחץ מי נקבים גבוה )כלומר מאמץ \או משחרור מאמץ פנימי במהלך התרוממות

 (.3תר )סיגמא קטן ביותמיד ניצבים למאמץ העיקרי האפקטיבי נמוך(, והם 

הוא המרווח שבין שתי  (Aperture)המפתח של הסדק גדילה של סדקים נשלטת על ידי עובי השכבה של הסלע. 

הקירות שנמדד בניצב למישור הסדק. מפתחים של סדק עשויים להיות פתוחים )מגדיל פרמיאביליות(, או מלאים 

. אם ישנם (Fissure)בקע )מעל מס' מ"מ( נקרא בצמנט מינרלוגי )הקטנת פרמיאביליות(. סדק עם מפתח גדול 

הרבה סדקים עם מפתחים יחסית פתוחים, הם עשויים לתרום לפרמיאביליות של הסלע ובכך להפוך אותו לסלע 

 מאגר סדוק. בכרייה, גודל הבלוק המקסימלי תלוי בתדירות הסידוק. 

 



 סדקי גזירה:

 

-קביל למישור הסדק ומאמץ הגזירה על מישור הסדק שונה מבניגוד לסדקי מתיחה, סדקי גזירה חווים תנועה במ

 . ישנן שתי דרכים להשיג זאת:0

 הגעה למאמץ השבירה של סלע שלפני כן היה קשיח. -
הפעלה מחדש של מישור חולשה )משטח שיכוב, סדק עתיק(. ניתן להשיג זאת תחת מאמצים דיפרנציאליים  -

 לית.נמוכים יותר, אך לא תמיד באוריינטציה האופטימ

Microcracks :של גזירה 

 

עם ריכוז מאמצים  Mode 1סדקים אלו לא נעים בקלות. ניתן לראות שבקצוות שלהם יש סדקי מתיחה -מיקרו

, אחרת הם הופכים לסדקי 3ניצבים לסיגמה מסתובבים במהירות על מנת להיות  3-ו 2בקצוות. סדקים מסוג 

קי גזירה גדלים מסדקים קטנים. יש המאמינים שסדקי גזירה לא . עדיין לא יודעים בדיוק איך סד1מתיחה מסוג 

 קטנים: Mode 1אלא על ידי סדקי  Mode 2 & 3גדלים מתוך סדקים של 

 



 

שבירה פריכה מתרחשת כתגובה להפעלת מאמץ דיפרנציאלי. החלקה מתרחשת כתגובה למאמץ גזירה במקביל 

ההעתק לא יכול להיות מקביל לאחד מהמאמצים  ולכן מישור 3שונה מסיגמא  1למישור ההעתק. סיגמא 

 הראשיים.

 :Throughgoingניסיון ליצור סדק גזירה 

( ובכך 1צירי )סיגמא -( ולאט לאט מגדילים את המאמץ החד3וסיגמא  2מפעילים מאמצים קבועים )סיגמא 

 מגדילים את המאמץ הדיפרנציאלי. לאורך התהליך מודדים את המעוות הצירי.

י השלבים הראשונים מקבלים קומפקציה. לאחר שמגיעים למאמץ הכניעה של החומר, שומעים : בשנהתוצאה

כאשר המאמץ הדיפרנציאלי מגיע למאמץ השבירה של החומר )שהוא מאמץ  סדקים.-פצפוצים ונוצרים מיקרו

 מצומד.מעלות. השבירה גורמת לירידה במאמץ, ונוצר סט  30הכשל לגזירה( מתפתחת תנועת גזירה בזווית של 

 

 

מעלות  60מעלות למאמץ הצירי. הזווית בין הסדקים המצומדים היא  30לעתים שתי שבירות נוצרות בזווית של 

 . 1וחוצה החזית החדה מקביל לסיגמה 

 

 



 קריטריון כשל לגזירה:

 מאמצים נורמליים ומאמצי גזירה על מישור:

 

 מתוך גיאומכניקה:

 

אם המאמץ שמופעל הוא לא איזוטרופי, כלומר המאמץ הדיפרנציאלי שונה מאמץ גזירה על כל מישור מתרחש רק 

 .ABהטרחה משיקית על מישור  – s. סיגמא ABהטרחה נורמלית על מישור  – n. סיגמא 0-מ

 קריטריון קולומב:

 

קולומב הציע שאם כל המאמצים הראשיים הם לחיצתיים )שליליים(, כמו בניסויי לחיצה, חומר נכשל על ידי 

ווצרות של סדקי גזירה. מאמץ הגזירה המקביל למישור הסדק ברגע הכשל קשור למאמץ הנורמלי על ידי הי

זווית החיכוך הפנימית של החומר )מקדם  tanהיא הקוהזיה של החומר, מיו הוא  C. כאשר המשוואה: 

 ר.הוא מאמץ הגזירה על המישו sהוא המאמץ הנורמלי על המישור וסיגמה  nהחיכוך(, סיגמא 



 

זווית החיכוך הפנימית, שאותה ניתן לקשר לזווית שבה נוצר מישור הכשל )תטא(.  tanמיו לפי נוכל לתאר את 

 60מעלות וזווית מישור הכשל היא  30, זווית החיכוך הפנימית היא 0.6עבור סלעים רבים מקדם החיכוך מיו הוא 

מעלות עם  60על מישור שהנורמל שלו יוצר זווית של מעלות, הכשל נוצר  60מעלות. מכיוון שזווית תטא היא לרוב 

 מעלות: 30היא  1ולכן הזווית בין מישור הכשל לבין סיגמה  1סיגמה 

 

הקריטריון של קולומב הוא אמפירי, הוא מבוסס על ניסויים ולא על רעיונות פיסיקליים. הוא לא מתאר את 

ישור כשל. כמו כן, הקריטריון לא אומר לנו על הצטברות הסדקים טרם השבירה, אלא את המאמץ שבו נוצר מ

 איזה ממישורי הכשל המצומדים ההחלקה תתרחש.

 התיאוריה של אנדרסון:

, ושל העתק נורמלי (phi/2-45)מעלות  45לפי התיאוריה, נטיית מישור ההחלקה של העתק הפוך תהיה קטנה מ

 (. phi/2+45מעלות ) 45גדולה מ

 

 מוהר:-קריטריון קולומב

לבין הנורמל למישור הכשל קטנה.  1הזווית בין סיגמא  –הניסויים של מוהר, ככל שמאמץ הכליאה גדול יותר לפי 

 למישור הכשל גדלה ועל כן נטיית המישור )כמות דיפ( קטנה יותר. 1ת בין סיגמא כלומר, הזווי

 תחת מאמצי כליאה גדולים יותר מיסס:-קריטריון פון

מעבר למאמצי כליאה מסוימים, ישנה כניעה  ורמציה דוקטילית )פלסטית(.הקריטריון מתאר כשל על ידי דפ

 מעלות. 45פלסטית תחת מאמץ דיפרנציאלי קבוע, בזווית של 



 שילוב של הקריטריונים )כולל הקריטריון של גריפית'(:

 :1, מגדילים את זווית השבירה ביחס לסיגמא cPכאשר מעלים את לחץ הכליאה 

 

 מבנים שנצפה להם:

 

 (.1, במקביל לסיגמא 3עורקים, בקעים וסדקי מתיחה )בניצב לסיגמא  –סידוק אורכי 

 (.1מעלות לסיגמא  30סדקי גזירה )על מישור בזווית של  –מבני גזירה 

 (.3ובמקביל לסיגמא  1סטילוליטים )בניצב לסיגמא  –מבני לחיצה 

 אחד מהמבנים יש זווית שונה ביחס למאמצים הראשיים.לכל 

א כל הדפורמציה הפריכה מתרחשת על גבי מישור שנטוי בזווית הנצפית על ידי מעטפת הכשל! חלק בל, לא

 מההחלקה מתרחשת על גבי מישורי חולשה קדומים בעלי זוויות שונות.



 , איך זה מתקשר להחלקה על גבי מישור?Throughgoingקיים קריטריון ליצירת סדק גזירה 

גבי משטח שמתרחשת כאשר מאמץ הגזירה המקביל למשטח מתגבר על  החלקה חיכוכית מתייחסת לתנועה על

ההתנגדות החיכוכית להחלקה. כוח החיכוך הוא פונקציה של הכוח הנורמלי, הוא בלתי תלוי בשטח המגע ותלוי 

 בסוג החומר. 

Asperities – :קשיות 

יות שונה בפועל, הוא לא הבליטות על גבי מישור ההחלקה יוצרות מישור מחוספס. לכן, שטח המגע עשוי לה

 באמת חלק ויש עליו גורמים שמקשים את התנועה עליו.

 

 החלקה על מישורים קדומים: –קריטריון ההחלקה של ביירלי 

 היחס בין מאמץ הגזירה למאמץ הנורמלי הוא מקדם החיכוך מיו. החוק של ביירלי תלוי בסיגמה הנורמלי:

 אמצים . עבור מהקריטריון המתאים ביותר הוא  

 ., כאשר מקדם החיכוך הוא הקריטריון המתאים ביותר הוא 

 

(. B-E( נקבל החלקה על מישורים קיימים )1מעלות לסיגמא  22-)ב Aבמקום החלקה על גבי מישור החלקה חדש 

 מקדם החיכוך הנמוך ביותר. E-. בE-ל B-ההחלקה תתרחש תוך ירידה במקדם החיכוך מ

 



 י הנקבים:ההשפעה המכנית של לחץ מ

בתנאים הידרוסטטיים, לחץ מי הנקבים תלוי בעומק והלחץ הולך וגודל ככל שמעמיקים. לעתים לחץ הנוזל עולה 

עד כדי המאמץ הליתוסטטי. ללחץ הזה יש השפעה קריטית על היכולת לסדוק סלעים. לחץ מי הנקבים מוריד את 

הוא מקטין את הלחץ האפקטיבי בכל כיוון לה רכיבי המאמצים הנורמליים הראשיים. כאשר לחץ מי הנקבים עו

נקבל סידוק. לחץ מי הנקבים לא משפיע על  –שהוא וכתוצאה מכך מעגל מוהר זז. אם הוא פוגע במעטפת הכשל 

 מאמצי הגזירה מכיוון שהמאמץ הדיפרנציאלי נשאר אותו הדבר. 

 

 :חלק א' העתקים

 למה לומדים על העתקים:

 יחידות הסלע. הם שולטים בסידור המרחבי של -
 הם משפיעים על הטופוגרפיה ושולטים בהתפתחות הנוף. -
 שולטים בפרמיאביליות ומסלולי נדידת נוזלים בתת הקרקע. -
 מעוותים את הליתוספרה בגבולות בין לוחות. -
 עשויים לגרום לרעידות אדמה הרסניות. -

 העתקים וסדקי גזירה:

י העתק נשמר לאזור גזירה פריך עם עובי שניתן למדוד, העתקים. אבל הביטו-סדקי גזירה לעתים נקראים מיקרו

 עם ליבת העתקה מובהקת ומישור החלקה מובהק. לעומת זאת, בליתולוגיות שונות העתקים נראים אחרת.

 אזורי העתקה:

 



ניתן להבחין בין העתק נורמלי, דפורמציה על גבי מספר מישורים )אזור העתקה(, דפורמציה דוקטילית )אזור 

 (Fault Splay)דוקטילי(, העתקים במבט מפה בהם רואים העתק ראשי שממנו יוצאים העתקי משנה גזירה 

 .Anastomosingוהעתקים שלא ניתן לדעת מי מהם הוא הראשי 

 גיאומטריית העתקים:

 

Net Slip Vector קו שמחבר בין נקודה לפני ההעתקה לנקודה אחרי ההעתקה. לווקטור הזה  –: וקטור ההחלקה

גודל )כמות ההסטה( וכיוון )כיוון ההסטה(. לרוב אנו יודעים רק את הכיוון שלו. ניתן לחלק את וקטור ההחלקה יש 

 רכיב סטרייק סליפ )בכיוון הסטרייק( ורכיב דיפ סליפ )בכיוון הדיפ(. –לשני רכיבים 

Rake Angle:  מעלות ההחלקה היא  90הזווית בין הסטרייק לבין וקטור ההחלקה )זווית תטא( כאשר הזווית היא

ואחרת ההעתק הוא  ההחלקה היא בכיוון הסטרייק )סטרייק סליפ( 0בכיוון הדיפ )דיפ סליפ(, כאשר הזווית היא 

 אלכסוני. 

 העתק אופקי ימני. העתק דקסטרלי:

 העתק אופקי שמאלי. העתק סיניסטרלי:

מעלות(. להעתקים מסוג  30-)מתחת ל: הם סוג מיוחד של העתקים הפוכים שבו הדיפ יחסית נמוך Thrustהעתקי 

 אופקי(. 1זה ישנה חשיבות רבה בבנייה של הרים )סיגמא 

 

העתק ליסטרי מוגדר כהעתק נורמלי בעל עקמומיות שבו מישור ההעתק קעור כלפי מעלה, כלומר  העתק ליסטרי:

 הדיפ של ההעתק יורד עם העומק:



 

לאורך מישור ההעתק, או שהוא יימשך החוצה מההעתק הגוש הרוכב בהעתק ליסטרי עשוי להסתובב ולהחליק 

לעתים קרובות נוצרים בין  Roll-over Anticlinesהראשי, ויחליק במקום רק באזור המתון יותר של דיפ ההעתק. 

 מישורי השיכוב לבין מישור ההעתק כתוצאה מהכיפוף ביניהם.

 התארכות והתקצרות:

התארכות אופקית, ובהעתקים הפוכים מקבלים התארכות אנכית בהעתקים נורמליים מקבלים התקצרות אנכית ו

 והתקצרות אופקית

 העתקים במבט מפה:

 

 השיניים הם בכיוון הגוש הרוכב ולא בכיוון הדיפ. 

Thrust Sheet :.מישור העתק משטחי עם דיפ מאוד נמוך 

 

 ן הגוש הרוכב.כאשר נחשף בלוק הבסיס כתוצאה מבלייה, השיניים מצביעות לכיוו :Windowחלון 

Klippe :.)מעיד על כך שהלוח הרוכב משתרע עד נקודה מסוימת )ניתן לראות את הגבולות שלו 

 : גוש הבסיס. אוטוכטוןהגוש הרוכב.  אלוכטון:



Detachment Fault: אופקי שלאורכו מישור הגוש הרוכב נע ביחס למישור -העתק שנוצר על מישור החלקה תת

 גוש הבסיס.

 חספוס.  –טופוגרפיה -תק לעתים קרובות ניתן לראות מיקרומישורי ההעעל 

 כיפופי העתקים בהעתקים הפוכים:

 

 . גיאומטריית ההעתק נראית לפני ההעתקה עצמה. Thrustלאורך העתק הפוך מסוג  Flats-ו Rampsניתן לראות 

Ramp:  .)כאשר מישור ההעתק הוא בעל נטייה כלשהי )עבר כיפוףFlat: אופקי.-ופקי או תתמישור ההעתק א 

 /Pull-apartכתוצאה מכיפופי מישור העתק בהעתקים אופקיים )סטרייק סליפ( לעתים ניתן לקבל מבנים של 

Rhomb shaped graben  בהעתקים ימניים ומבנים שלPush up ridge .בהעתקים שמאליים 

 

 

 

 

 

 

 



 איך העתקים נגמרים:

 

שנקטעים במישורי אי התאמה, העתקים שנקטעים על ידי פלוטון ישנם העתקים שמגיעים עד פני השטח, העתקים 

 והעתקים שנקטעים אחד בשני מהם אנו למדים מי קדם למי )העתקים צעירים חוצים העתקים עתיקים(.

ו כן, במבט מפה ניתן לראות העתקים שמתפצלים להעתקים קטנים שדועכים אל דפורמציה דוקטילית )בנקודה כמ

Cתן לראות סדרת העתקים עם (. בחתך צד נוסף ניRamps :שמתכנסים בעומק 

  

 העתקים יופיעו בפני השטח או כתוצאה מהוצאה מקבורה )ארוזיה( או כתוצאה מקריעה של פני השטח )העתקה(.

 ארכיטקטורת העתקים:

ל : האזור שסופג את רוב הדפורמציה, עשוי להשתנות בעובי שלו מטווח של מישור בודד לעובי שליבת ההעתק

 מס' מטרים. ליבת ההעתק מכילה את הסלעים שלוקחים חלק בתהליך ההחלקה.

Slickenslides: .מישור ההעתק עובר החלקה על ידי החלקה חיכוכית 

Slickenlines:  מעידים על  –נוצרים כאשר אלמנטים של חספוס נגררים ויוצרים ליניאציות לאורך מישור ההעתק

 כיוון ההעתקה.

אזור הנזק בהעתק מכיל סוגים שונים של מבני העתקה, כמו רצועות דפורמציה,  :Damage Zoneאזור הנזק 

מישורי החלקה קטנים, סדקי גזירה וסדקי מתיחה. עובי אזור הנזק מוגדר כעובי מליבת ההעתק אל הנקודה שבה 

 עם ההחלקה.צפיפות הנזק שווה לנזק של הרקע )כלומר, כמות הנזק מפסיקה להשתנות(. עובי אזור הנזק גדל 

 מבנה הפרמיאביליות הייחודי לאזורי העתקה:

בליבת ההעתק מקבלים פרמיאביליות נמוכה )קומפקציה של הגרגרים( ובאזור הנזק מקבלים פרמיאביליות גבוהה 

 )אזור סדוק(.

 



 כיוון הגזירה:

 רים אקטיביים.באמצעות מרקרים נוכל להגיד מה זז לאיזה כיוון. נהוג להפריד בין מרקרים פסיביים למרק

קו שעבר דפורמציה כתוצאה מההעתקה. הקו מושפע מההעתקה ולא משפיע עליה. לדוגמה, דייק  מרקר פסיבי:

 מוסט.

 מרקר שגדל ומתעוות תוך כדי ההעתקה. לדוגמה, פוליאציות. דינמי:\מרקר אקטיבי

 

ית כאילו השכבות נמרחות על כשיש לנו שיכוב, ההעתק חוצה את השיכוב ואנו מקבלים תבנית שנרא: Dragמבנה 

 שילוב של דפורמציה פריכה ודפורמציה דוקטילית. –גבי ההעתק 

 

 גדילה של מינרלים סיביים, סטילוליטים, סליקוליטים: –כמו כן, יש מרקרים נוספים 

 



Grove Marks:  חלוקים גסים על מישור ההעתק שנגררו על גבי המישור בהעתק, מהם ניתן להסיק את כיוון

 עתקה.הה

ומינרלים סיביים( נוטים להיווצר במקביל לכיוון ההחלקה. אם ההעתק נע  Slickenlinesום, ליניאציות החלקה )לסיכ

רק בכיוון אחד אז הליניאציות הללו הן אינדיקטיביות לאוריינטציה של וקטור ההחלקה. אבל אם ההעתק שינה 

 חרון של ההעתק ורכיבי תנועה קודמים נמחקו. כיוון, הליניאציות כנראה הקליטו רק את רכיב התנועה הא

 סלעי העתקים:

לכל ההעתקים יש עובי בר מדידה, שבנוי מסלע שעבר דפורמציה. הטבע של סלעי ההעתקים תלוי בעומק בקרום 

שבו התבצעה ההעתקה, בסוג הסלע שהושפע מההעתקה ובנוכחות של נוזלים ומינרלים מומסים. כמו כן, סלעי 

 על פי הטקסטורה שלהם.  העתקים מסווגים

העתק שעובר דרך עומקים שונים של הליתוספרה יכיל סוגים שונים של סלעי העתקים שהתפתחו על מישור 

 עבודות נרחבות על סלעי העתקים בוצעו על סמך קידוחים בהעתק הגדול של סן אנדראס. ההעתק שלו.

 

מטריקס הסלע  30%-)אם הוא מכיל יותר ממטריקס  30%-סלע העתק פורוזי שמכיל פחות מברקציית העתק: 

 .Fault Gaugeייקרא 

 

 



Fault Gauge : המשך תנועה לאורך מישור העתק עשוי להקטין את גודל הגרגר וליצורFault Gauge על כן זהו .

הרבה יותר "מרוסק", שעבר סוג של טחינה של הסלע הראשוני. לעומת זאת, לעתים משתמשים בביטוי סלע 

Fault Gauge 2,700כדי לתאר חרסיות או פצלים בליבת העתקים של אזורים סדימנטריים. נוצרים בעומק של כm 

 דוגמה לסלע כזה מקומט:

 

Cataclasitesמטריקס \: סלעים אלו הם הגרסה הקוהזיבית של סלעי העתק. סלעים אלו מאופיינים ביחס גרגרים

גרגרים טחונים שיוצרים סלע קוהזיבי, -ממיקרו נמוך )כלומר הרבה מטריקס ומעט גרגרים(. המטריקס מורכב

 .5kmמחודד ומאוד קשה. סלעים אלו נוצרים בעומק יחסית גבוה של לפחות 

 

Mylonite:  סלע העתק דק גרגר, שעבר פוליאציה ונוצר על ידי התגבשות דינמית של המינרלים שמרכיבים את

וב הוא מאופיין כסלע מטמורפי. נוצרים בעומקים הסלע הראשוני, מה שגורם לירידה בגודל הגרגר המקורי ולר

 ק"מ עומק(. 10-15גדולים יותר משאר סלעי ההעתק )

 

סלע העתק שמכיל זכוכית שחורה או חומר מיקרוקריסטליני צפוף אחר. הוא  :PseudoTachylyteטכיליט -פסואו

שוי להראות עורקים באזור נוצר על ידי המסה מקומית של הסלע הראשוני במהלך החלקה חיכוכית. סלע זה ע

 מישור ההעתק, שולי קירור, אינקלוזיות ומבנים זכוכיתיים. לרוב הם נוצרים בחלק העליון של הקרום.



 

 התנהגות העתקים עם העומק:

 

, הפעלה של העתקים עתיקים. מבחינת Slickensidesק"מ ומטה: מקבלים מישורי העתקה חדשים,  5בעומקים של 

 . כמו כן מקבלים אזור נזק רחב והתפצלות של העתקים.Breccia\Gauge, Pseudotachylyteסלעים: 

 .Cataclasites, Pseudotachylyteק"מ: מקבלים  5-15שבין בעומקים 

 משיך ונקבל סלע מילוניט.-ק"מ אנו עוברים את הגבול פריך 15מעבר לעומק של 

 העתקים חלק ב':

 שדה התנועה על גבי ההעתק:

אים עלייה הדרגתית בתנועה מקצב ההעתק למרכזו. ככל שההעתק ארוך יותר, הוא יבצע העתקים בודדים מר

 יותר תנועה.

 



לעתים נדירות ניתן לקבל את הצורה האליפטית האידיאלית בגלל האינטראקציה של ההעתק והשינויים במאפיינים 

 המכניים של השכבות השונות.

  

 גדילה של העתקים באזורים סייסמוגניים:

 

. כאשר עבור רצועות ההעתקה המקסימלית בהעתק היא פונקציה של אורך ההעתק, לפי המשוואה: 

 מגודל ההעתק. 3%-, כלומר ההעתקה המקסימלית היא כD=0.03-ו n=1ועבור העתקים  n=0.5דפורמציה 

 עקומי כמות העתקה כפונקציה של עובי אזור הנזק וליבת ההעתק:

  

מדידת עובי לוג. -, על כן מקבלים קשר די ליניארי למרות סקלת הלוג1שיפוע של  הקווים המקווקווים הם בעלי

 ליבת ההעתק ואזור הנזק יכולים להגיד לנו סדר גודל להערכת מגניטודת התנועה על ההעתק.

 



 רעידות אדמה ותנועות על העתקים:

העתק, פורוזיות נמוכה, מאמץ נורמלי גבוה על ה –החלקה חיכוכית  – המודל הנפוץ ביותר לרעידות אדמה

הזמן שבין רעידות  –רעידת אדמה. סטיק  –. סליפ Slip and Stick –סלעים קריסטליניים ומהירות העמסה איטית 

 האדמה.

נוסף מתאר מאמץ נורמלי נמוך על ההעתק, לחץ מי נקבים גבוה ופורוזיות גבוהה, העתקה של חרסיות מודל 

 וג של זחילה.באזור הגזירה ומהירות העמסה מהירה. ס

 הסייסמי של רעידות אדמה במבט מפה:המחזור 

 

 ובתלת ממד:

 

זו דיאגרמה כללית שמראה הצטברות מעוות אלסטי בהעתק סטרייק סליפ שמתרחש בין רעידות אדמה 

המשחררות מאמצים. המעוות האלסטי לאורך ההעתקים בקרום העליון מונעים על ידי תנועות מתמשכות לאורך 

 סייסמיים בקרום התחתון.-דוקטיליים א אזורי גזירה

 מבנים משניים בהעתקים:

מישורי העתקים ומשטחי ההעתקה לרוב לא מגיעים לבד. הם מוקפים במבנים משניים שיוצרים חלק מאזור 

. ישנם מבנים משניים מסוימים שנחקרו (Anastomosing or Splay)ההעתקה כמו במערכת של התפצלות העתקים 

 ם אותנו על הקינמטיקה והדינמיקה של ההעתקה. הרבה והם מלמדי

 

 



 גזירת רידל:

 

ניתן לראות תיאור סכמטי של שכבת חרסית שעוברת דפורמציה כאשר בלוקים  a. בתרשים P-' וR ,Rגדילה של 

ניתן לראות מבט מפה של פני השטח של שכבת  bשל עץ שמתחתיה מחליקים אחד ביחס לשני. בתרשים 

. נשים לב שחוצה הזווית P( וגזירת ’R(, רידל מצומד )Rהאוריינטציה של גזירת רידל )החרסית, המתאר את 

 . 1' הוא מקביל לסיגמא R-ו Rהחדה של 

 

בשלבים המוקדמים של היווצרות העתק סטרייק סליפ, תנועה בין סלעים עמוקים מייצרת מבני העתקה אופייניים 

נמצא בתוך שטח של סדימנטציה ר סטרייק סליפ פעיל בסלעים שמעל התנועה. מצב זה יקרה גם כאשר אזו

מתמשכת. ברמות נמוכות של מעוות הגזירה הפשוטה הכוללת גורמת לסט העתקים קטנים להיווצר. הסט 

מעלות להעתק שמתחת ויש לו את אותה כיווניות גזירה.  15, נוצרת בזווית של Rהדומיננטי שנקרא גם גזירת 

מעלות להעתק הראשי. שני אוריינטציות  75-' שנוצר בזווית של כRנוסף,  יוצרות סט Rלאחר מכן גזירות 

שקשור בשדה המעוות של גזירה  ISA3מעלות לציר  30-ההעתקים הללו יכולות להיות מובנות על ידי סט מצומד ב

כאשר  .1' הוא גם הכיוון של סיגמא R-ל Rפשוטה שנוצר על ידי התנועות בבסיס החומר. חוצה הזווית החדה בין 

, Pההעתקה ממשיכה הסגמנטים של רידל יתחברו אחד לשני, לרוב עם התפתחות של סט גזירה משני שנקרא 

נוצר. הסגמנטים האלכסוניים  Throughgoingביחס לכיוון הגזירה הכללי, עד שהעתק  Rשהם סימטריים לגזירות 

 הללו יתחברו בכיוון מטה אל ההעתק שנמצא מתחת.

 אשלון:-מבנה אנ

אשלון. הסדקים הללו מתרחבים והופכים לעורקים. -מתיחה שמתפתחים ביחס להעתקה ומגדירים מבנה אנ סדקי

 45-לאחר מכן, הם מסתובבים על ידי ההעתקה בכיוון הגזירה. חלק חדש של העורק מתחיל להיפתח שוב ב

 מעלות לקיר ההעתק. כתוצאה מכך, מקבלים צורה של סיגמא:

 



 

אשלון באזור גזירה. כיוון ההתקצרות המצטברת המקסימלית מקביל -צרים מערך של אנעורקים בצורת סיגמא יו

לקצוות העורקים, מה שמעיד על תנועת התקצרות ימנית. התנועה בכיוון השעון עליה מצביעים העורקים גם 

 מסמלת גזירה ימנית. 

 קמטים שקשורים להעתקים:

 :Thrustכיפוף וקימוט על העתק 

 

 רה:קימוט באזור גזי

 

 :Detachmentקימוט על העתק 

 

 קימוט לכיוון אגן שנוצר כתוצאה מהעתקה:

 



 ההעתקה: התקדמותקמט שמתאר את 

 

 סינקלינה.-כיפוף קטן מתחיל להתפתח תוך התקצרות השכבות ומתפתח צמד אנטיקלינה aבדיאגרמה 

 אשלון בקמט.-נוצרים סדקי אנ bבדיאגרמה 

 , אשר חותך את הכיפוף העדין.העתק נוצר דרך הקמט cבדיאגרמה 

 ניתן לראות את גיאומטריית הקמט של התקדמות ההעתק. dבדיאגרמה 

 מערכות העתקה:

סדקים או מתוך אזורי רצועות דפורמציה וצוברים תנועה עם הזמן. העתקים נוטים -העתקים גדלים מתוך מיקרו

 אוכלוסיית העתקיםקבוצות העתקים כאלו לפעול במקומות שונים כאשר מרחב מסוים חווה מאמץ ואנו קוראים ל

. באופן כללי, רוב ההעתקים מאוכלוסיה מסוימת הופכים להיות לא פעילים ולכן נשארים מערכות העתקהאו 

קטנים. העתקים אחרים מגיעים לשלב בינוני לפני שמפסיקים לפעול ובודדים ממשיכים לגדול להעתקים ארוכים 

 עם תנועות גדולות.

ים יגדלו כמבנים בודדים בפרקי זמן ארוכים. ככל שהם גדלים, סביר שהם ייתקלו בהעתקים לא סביר שהעתק

 Growth byקרובים אחרים. בצורה זו שני העתקים יכולים להתחבר וליצור העתק אחד ארוך. מכניזם זה נקרא 

Linkage.  לעתים קורה שהעתקים מתחברים במכניזם זה על ידי התפתחות שלRamps and Flats .לפני החיבור 

 מבנים סינתטיים ואנטיתטיים:

 

 במערכות העתקים נורמליים:



 

 , או מבנה של דופלקס שבו יש כמה קומות.Thrust faultsמקבלים רצועות של  במערכות העתקים הפוכים:

 

 .Flower structuresמקבלים מבני פרח  במערכות של העתקי סטרייק סליפ:

 :Relay Rampמבני 

 

היא קמט שעבר דפורמציה רבה. כאשר הרמפה תחבר בין העתקים, הרמפה תהווה כיפוף של  Relayרמפת 

 ההעתק, ויישאר אזור נזק גדול.

 

 

 



 העתקים ומאמצים:

המאמץ הראשי המקסימלי  –כאשר כיוון ההחלקה מקביל לכיוון הדיפ או לכיוון הסטרייק  –עבור העתקים מצומדים 

( מקביל לכיוון 3העתקים מצומדים, והמאמץ הראשי המינימלי )סיגמא  ( חוצה את הזווית החדה של1)סיגמא 

 ההתארכות.

 דברים לקחת בחשבון: –התיאוריה של אנדרסון 

העתקים לא תמיד מתחילים מסלע קשיח, לעתים ישנה החלקה על מישורים חלשים והפעלה מחדש של  .1

 סדקים ישנים. 

 ת )התחברות להעתקים אחרים(.אוריינטציית העתק יכולה להשתנות בדפורמציה המשכי .2

 מסלולי מאמץ מקומיים עשויים להשתנות כתוצאה מהטקטוניקה הרגיונלית כתוצאה מהטרוגניות.  .3

 שינויים סיסטמטיים במסלולי המאמץ בעומק עשויים להתרחש בהרבה סביבות טקטוניות. .4

לכן מקטין את מאמץ נוזלים עשויים לגרום להשפעה רבה: לחץ מי הנקבים מוריד את המאמץ האפקטיבי ו .5

 הגזירה הדרוש להחלקה או שבירה.
 יש רעש!תמיד  .6

 קמטים וקימוט:

קימוט הוא תהליך שבו משטחי סלע עוברים עיקום במהלך הדפורמציה. מכיוון שקימוט הם מבני דפורמציה 

ית של קבועים עם פחות או יותר אובדן קוהזיה של השכבה המקומטת, הקימוט מתייחס להתנהגות איטית ודוקטיל

 או חמים באופן יחסי. קמטים בדרך כלל מתרחשים בקצב מעוות נמוך מאוד. \סלעים רכים ו

 הגיאומטרי של קמטים מתייחס למכניקה של הקמט ולהיסטוריית ההתפתחות שלו. התיאור 

גז, משנים את \דינמי, מייצרים מלכודות לנפט\לומדים על קמטים מכיוון שהם מספקים לנו מידע קינמטיאנו 

 הטופוגרפיה ומעלים יחידות שונות אל פני השטח.

 גיאומטריית הקמט:

 

Hinge : באזור בקמט שמחבר בין שתי צלעות נגדיות. הוא יכול להיות חד ורציף, אבל לרוב הוא יהיה עקמומי

 .Hinge Zoneויוגדר לו 

Hinge Point: נקודת העקמומיות המקסימלית של שכבה מקומטת, ממוקמת במרכז ה-Hinge Zone. 

Hinge Line : קו המחבר נקודותHinge  לאורך שכבה מסוימת. לרוב הוא עקמומי, ובמידה והוא לא הוא ייקרא "ציר

. אחרת )אם הוא עקמומי( הקמט ייקרא Cyllindrical Foldוהקמט ייקרא "קמט צילינדרי"  Fold Axisהקמט" או 

 .Non-Cyllindrical Foldצילינדרי -קמט לא

 



 מול קמט לא צילינדרי: צילינדריקמט 

 

Axial Plane / Axial Surface :מישור צירי. אם הוא מישורי, הוא יכיל את ה\משטח-Hinge Line  של שתיים או יותר

 שכבות מקומטות.

Axial Trace: חתך המחשוף עליו מסתכלים. קו זה מחבר קו החיתוך בין המשטח הצירי וHinge Points  במחשוף

 וצה את הצלעות.אבל הוא לא תמיד ח

 :Box Foldsנקראים  – (Axial Surfaces)להיות קמטים שיש להם שני מישורי צירי עשויים 

 

 :Axial Surface-ו Hinge Lineסיווג על סמך 

  

Upright –  .)המישור הצירי אנכי( קמט עומדRecumbent –  .)קמט שוכב על הצד )המישור הצירי אופקיVertical 

 נטוי.  – Inclinedאלכסוני.  – Reclinedונינו )המישור הצירי אנכי(. קמט שוכב לכיו –

 

 

 



 .דיסהרמוני. אחרת, הוא ייקרא קמט הרמונילרצף שכבות יש את אותו אורך גל ואמפליטודה הוא ייקרא קמט אם 

 

 רציף. Axial Traceלקמט הרמוני ניתן לייצר 

 הגדרות נוספות:

 ים רבים מעל העתקים שהופעלו מחדש ומעל למבני מלח.מונוקלינות נוצרות במקרמונוקלינה: 

  

Synform.צורה של קערה )כמו סינקלינה( כאשר הסטרטיגרפיה לא ידועה : 

Antiform.צורה של קמר )כמו אנטיקלינה( כאשר הסטרטיגרפיה לא ידועה : 

Syncline :.צורה של קערה כאשר השכבות הצעירות הן מעל השכבות העתיקות 

Anticline: .צורה של קמר כאשר השכבות הצעירות הן מעל השכבות העתיקות 

 

Synformal Anticline אנטיקלינה שבה השכבות העתיקות מעל השכבות הצעירות. הסלעים הצעירים רחוקים :

 יותר מהמישור הצירי.

Antiformal Synclineחוקים יותר : סינקלינה שבה השכבות העתיקות מעל השכבות הצעירות. הסלעים העתיקים ר

 מהמישור הצירי.

 לכיוון השכבות העתיקות! מצביעות Yהשיניים של 

 ועובר קימוט אנו מקבלים מבנים כאלו: tight-ו Recumbentכאשר יש לנו קמט שהוא 

 



 

 כדי לתת שם לקמט, נצטרך לדעת לאן הוא פונה. 

 

מחבר את הנקודות  Trough-ה מחבר את הנקודות הטופוגרפיות הגבוהות ביותר בשכבה מקומטת. Crest-ה

 הנמוכות ביותר. 

 של הקמטים: troughs-ואת ה crests-מחברים את ה מישורי המעטפת

 

 קינמטיקה מדומה של קמטים:

Vergence:  .לאן הקמט פונה, מידת הסימטריה של הקמט 

 Vergence-ון ה. כיוVergenceיש לקמט  – Recumbentאו  Inclinedסימטריה עקבית, והקמט הוא -יש אכאשר 

ניתן על ידי כיוון התנועה של הצלע העליונה בקמט ביחס לצלע התחתונה. בשכבה שעברה גזירה זה יגיד לנו את 

 כיוון הגזירה. 

Vergence של קמטים פרזיטיים )משניים( מכוון לכיוון ה-Hinge Line של ה-Antiform 

 



 לאיזה כיוון הקמט נוטה:

 

 נוטים ימינה. zכלים על קופסה שמכילה את הצלע הקצרה באמצע(. קמטי )מסת zלקמט הזה יש צורה של 

 

 נוטים שמאלה. s)מסתכלים על קופסה שמכילה את הצלע הקצרה באמצע(. קמטי  sלקמט הזה יש צורה של 

של קמטים פרזיטיים כדי לחזות אלמנטים סטרוקטורליים של קמט גדול ורגיונלי עליו  Vergence-להשתמש הנוכל 

 ושבים.הם י

מידת האסימטריות של קמטים פרזיטיים תלויה במיקום של הצלע. בצלע שמאלית של אנטיפורם וצלע ימנית של 

 .m. על ציר הקמט נקבל s. בצלע ימנית של אנטיפורם ובצלע שמאלית של סינפורם נקבל zסינפורם נקבל 

 

 

 

 



 של קמטים: Tightness-המידת 

 

 מידת העיגוליות של קמטים:

 

 לסיווג קמטים: Dip Isogonsת שיט

 על חתך פרופיל של קמט על ידי חיבור נקודות שוות דיפ בקשתות החיצוניות והפנימיות: Dipisogonsמציירים 

 

 .(Parallel)השכבה הוא אחיד עובי  –כאשר האיזוגונים הם באותו אורך 

 .Class 2 Similar –כאשר האיזוגונים מקבילים אחד לשני 

 



 

 .Similarבקמט מסוג  Hinge Line-לייה בעובי השכבה המקומטת קרוב לנשים לב לע

 דינמיקה של קמטים:

מאמץ בלבד הוא לא מספיק בשביל ליצור קימוט. משטח מישורי חייב קודם להתקיים כדי להגדיר את צורת הקמט. 

צר. בסלעים הומוגניים כמו כן, האוריינטציה של המרקר המישורי ביחס לכיוון המאמץ מכתיבה את סוג הקמט שייוו

 לא נראה קמטים גם אם יופעל עליהם מאמץ!

 

 קימוט עובר שלב של נוקליאציה )התחלה(, אמפליפיקציה )העצמה(, פרופגציה )התקדמות( ודעיכה.

 : שלב זה מכיל את הרוטציה של השכבות באזורים מסוימים בהם יש הטרוגניות בדפורמציה.)התחלה(נוקליאציה 

 תהליך הגדילה של אמפליטודת הקמט. עצמה(:אמפליפיקציה )ה

 : התפשטות שטח הקימוט.פרופגציה )התקדמות(

ולהתנגדות מספיקה על הדפורמציה. לעתים קרובות זה כאשר השיכוב הסתובב עד להגעה לנקודה יציבה  דעיכה:

 נקרא "נעילה" של הקמט.

 

 

 

 

 

 

 



 כיוון המאמץ ביחס לשכבות: –מכניזמים ותהליכים 

 

Buckling: .קימוט אקטיבי עקב הפרשי קשיחות ביחידות הסלע 

Bending: .כיפוף, מופעל מאמץ לאורך שכבות הסלע והן נאלצות להתקמט 

 .Flexural Slip, Flexural Flow, Orthogonal Flowסיווג נוסף לתהליכים הללו: 

Passive Folding: אפקט ריאולוגי. השכבות המקומטות הן למעשה מרקרים פסיביים של דפורמציה ללא 

 

 :Buckling, Active folding (B1, Parallel)מנגנון של 

כאשר השכבה מתקצרת במקביל לעצמה. השכבה בהתחלה מתעבה בכיוון האנכי ורק לאחר מכן מתקפלת. מנגנון 

 :גדולה מהצמיגות של המטריקס  זה דורש הפרשי צמיגויות, שבו הצמיגות של השכבה 

 

עם צורה סינוסוידלית. במהלך התהליך  (B1)מקרים מקבלים קמטים מעוגלים ומקבילים כתוצאה מכך בהרבה 

 רגולריות לאורך השכבה או בשדה המאמץ או תנאי הסף. אחרת, השכבה רק תתעבה.-חייבים להיות אי



 

 זהו מנגנון אקטיבי מכיוון שבלי הפרשי הקשיחויות הדפורמציה הייתה פשוט התקצרות והתארכות.

 של הקמט נקבע על ידי היחס בין אורך הגל לעובי השכבה תחת הנחת שכבה הומוגנית: הגלאורך 

 

 B1אם עובי השכבה משתנה אז גם אורך הגל ישתנה. אם יש רצף של שכבות, השכבה הקשיחה תראה קמטי 

 .3או  1Aוהשכבה הפחות קשיחה תראה קמטי 

 אמנם עבור קמטים באמפליטודה קטנה בלבד. היחסית פשוט הזה נבדק מבחינה ניסויית ונמצא מדויק,הקשר  -
 אורך הגל הוא בלתי תלוי במאמצי הלחיצה ובקצב המעוות.  -
של השכבה הקשיחה. לכן, אורכי גל משתנים יופיעו  thאורך הגל קשור באופן ישיר לעובי השכבה המתקמטת  -

 בשכבות עם עובי משתנה. שכבות עבות יותר ייצרו אורכי גל ארוכים יותר.
 גל קשור באופן ישיר לשורש יחס הצמיגויות של השכבה והמטריקס. האורך  -

גדול . תהליך זה מתקיים עבור יחס צמיגויות Bucklingקיים ערך מגביל ליחס הצמיגויות שמתחתיו לא ניתן לעשות 

 .10-מ

 שיחס הצמיגויות יורד, ההתקצרות במקביל עולה לפני הקימוט והקימוט הופך לפחות דומיננטי:ככל 

 

גדל  Buckling-יסויי מעבדה ותיאוריה של נוזלים ניוטונים מראים שככל שיחס הצמיגויות עולה, אורך הגל של הנ

 לפי המשוואה:

 

 עבור מספר שכבות: Bucklingמנגנון 

 tL/hכאשר מספר שכבות קשיחות קרובות אחת לשניה, במהלך באקלינג הן יעברו דפורמציה כשכבה אחת והיחס 

 משותף של השכבות.משקף את העובי ה



 

, אבל כאשר השכבה העבה Bucklingקודם השכבה הדקה מתחילה לעבור  –כאשר ישנם הפרשי עוביים גדולים 

עוברת באקלינג אורך הגל שלה נהיה דומיננטי והשכבה הדקה הופכת להיות משנית למרות שהיא התקמטה 

 היא הופכת לקמט פרזיטי: –ראשונה 

 

 כבה שעברה באקלינג:מכניזמים שמשפיעים על הש

Flexural Slip:  החלקה לאורך השכבה במהלך הקימוט. לשכבה המקומטת חייב להיות שיכוב פנימי או

אנאיזוטרופיות מכנית חזקה. אנלוגי לקימוט של כריך ג'לי או חפיסת קלפים. זהו מכניזם נפוץ בשכבות 

 . Slickenlinesצב זה האגפים עשויים להראות סדימנטריות בקרום העליון, שבו השיכוב מספק אנאיזוטרופיות. במ

. כל שכבה שומרת על האורך המקורי שלה וזה Hinge-נקבל מקסימום החלקה בנקודת הנטייה שיורדת לכיוון ה

 מאפשר לנו לבנות מחדש את כמות ההתקצרות.

 



Flexural Flow:  פלסטית היא יותר בקרום העמוק כאשר דפורמציה  –כאשר המעוות מפוזר בצורה שווה באגפים

. קיים אותו מעוות בשכבות Hinge-דומיננטית. יותר מעוות גזירה באגפים ביחס לכמעט אפס מעוות גזירה ב

העליונות והתחתונות של הקמט. כל שכבה שומרת על העובי המקורי שלה וזה מאפשר לנו לבנות מחדש את 

 כמות ההתקצרות.

 

Orthogonal Flexure: ים שהיו ניצבים לשיכוב המקורי נותרים ניצבים לאורך היסטוריית במכניזם זה, כל הקוו

הדפורמציה. החלק העליון של השכבה הקשיחה המקומטת נמתח והחלק הפנימי מתקצר. החלקים מופרדים על 

הציר הארוך של אליפסת המעוות הוא ידי מישור נייטרלי )התקצרות קודמת עשויה להשמיד את החלק המתיחתי(. 

 ב בחלק העליון וניצב לשיכוב בחלק התחתון.מקביל לשיכו

  

 

 יש מישור נייטרלי, אורכי שכבות שונים, ומרקרים ניצבים נותרים ניצבים. –בפלקסורה אורתוגונלית 

 אין מישור נייטרלי, אותו אורך של שכבות ומרקרים שהיו ניצבים עברו רוטציה. –בפלקסורה של זרימה 

 וגם מישור נייטרלי. Slickenlinesים האלו יכולה ליצור גם כמו תמיד, קומבינציה של המכניזמ

 



 :Orthogonal Flexure-מבנים שקשורים ל

)סוג של פוליאציה או התפצלות שבה  Cleavage-, סטילוליטים, עורקים, העתקים נורמליים, וThrustהעתקי 

 זה לא כמו פצילות של מינרלים(. –מישורים בסלע מתפצלים 

  

Bending – וט בכוח:קימ 

כוחות פועלים על השכבה בזווית גדולה )לעומת קמטי באקלינג שהמאמצים הם מקבילים(. במקרים רבים, זה 

 מלווה במבנה נוסף.

 כאשר השכבה הפחות קשיחה מתקמטת ונוצרים בודינים: 

 התכופפות לעבר מבנה רמפה:  –כאשר יש קמט שבו העתק מתכופף 

 ואים את פני השטח, השכבות בפני השטח חלשות מדי בשביל להתקמט:כאשר יש קמטים מעל העתקים שלא ר

 

 :Flexural Slipכאשר יש מחדר מגמתי או מחדר מלח שיכול להכיל גם 

 

 



 . Openאו  Gentleהוא תהליך קימוט פעיל שלרוב יוצר קמטים מסוג  Bending-תהליך ה

Bending :בטבע 

 רים כיפות ואגנים.אזורים קרטוניים שבהם המאמצים האנכיים מייצ -
- Flexural Bending  באזורי הפחתה, סמוך לרכסים מרכז אוקייניים, הרי געש גדולים, העמסת קרחונים או

 סדימנטים.
- Bending  בסקלה של הקרום– Arching  ,וסדימנטים מעל לצלקות העתקים.של סלעים שנמצאים מעל פלוטון 

 (:Class 2 (Similar)קימוטים פסיביים )

הקימוט, אין הבדלי צמיגויות, השכבות הן פסיביות, לרוב מייצרות את עילות שום השפעה מכנית על שכבות לא מפ

 בהעתקים. Drag. דוגמאות: קמטים באזורי גזירה, קמטי (Class 2 (Similar))אותו סוג של קמט 

 , שיש, ומלח והם נפוצים גם באזורי מילוניט.מינרלים כמו קוורציט-קמטים פסיביים לרוב נוצרים בסלעים מונו

 קמטי קינק:\רצועות

בין ס"מ בודדים לעשרות של  ברוחב הן רצועותרצועות קינק נוצרות בסלעים אנאיזוטרופיים ומשוכבים היטב. ה

והם נוהגים להופיע בסטים אוד חד מ Hingeסימטריה חזקה, -שלאורכם הפוליאציה היא מסובבת. ישנה אס"מ 

 :1מצומדים, לכן נוכל לדעת מהו סיגמא 

 

 קמטי שברון:

  

ות השונות והשכבה הקשיחה יותר . קיים יחס קשיחויות גדול בין השכבFlexural Slipקמטי שברון נוצרים על ידי 

וקשת פנימית חדה. יש ירידה  מקבלים קשת חיצונית עם סדקי מתיחהטב, מוגדר הי 1בהכרח עבה יותר. סיגמא 

 בזרימה הדוקטילית על חשבון כיפוף מקומי.

 



 הפרעות קימוט וקימוט מחדש:

 .Interference Pattern –קמטים מחדש ויוצרים תבנית מופרעת כאשר ישנן שתי פאזות של קימוט, הקמטים מת

 

 קימוט סדימנטים בקרום המאוד רדוד:

 בסדימנטים רדודים שקרובים לפני השטח, כתוצאה מהעמסה גרביטציונית של שכבות נטויות ורעידות אדמה,

 Uprightהשכבות עשויות להתנהג כמו נוזל וכתוצאה מכך נוצרים קמטים לא צילינדריים. קמטים אלו עשויים להיות 

י, הם מוגבלים לשכבה ן פצילות סביב המישור הציר. לקמטים הללו איIsoclinalאו אפילו  Recumbentאו 

 הסטרטיגרפית ללא קמטים מעל או מתחת )ממש כמו בסיור בנחל פרצים(:

 

 מבנים משניים:

Axial Planar Cleavage : הפצילות היא סוג של פוליאציה אבל מסוג ספציפי שבו הסלע נוטה להתפצל במקביל

וצרות על ידי למשטחי הפצילות. פצילות זו נוצרת בקירוב טוב במקביל למישור הצירי של הקמט. רוב הפצילויות נ

 שניצב להתקצרות המקסימלית. תהליך של המסת לחץ בכיוון

של קמט אנו מסתכלים. אם הפצילות היא בזווית גבוהה  ה אגףאיזעל  לעזור לנו לזהות בשדה הפצילות הזו יכולה

-ה מסתכלים על הקמט הארוך. ואם להיפך, אנו מסתכלים על האגף שלכיוונואנו  –יותר מנטיית שכבות הסלע 

Vergence: 

 



 דפורמציה דוקטילית:

כאשר הדפורמציה מבוזרת ולא ממוקמת על גבי מישורים אחידים. היא קיימת בכל קנה מינה ממספר מ"מ ועד 

 לרכסי הרים. 

 

 מטר חשוב כאן הוא טמפ' הומולוגית:פר תלוי טמפ', לחץ, תכולת מים וגודל גרגר.התהליך הוא 

 

 פגמים נקודתיים, פגמים שורתיים ופגמים מישוריים. פגמים בגביש:

 פגמים נקודתיים:

Vacancy :.ה חללים בשריג-Vacancies  דיפוזיהנודדים בתוך השריג, בתהליך שנקרא. 

 
Impurity: חלפה כימית של אטום בשריג או שאטום מסוים הצליח להיכנס לחללים.כאשר יש ה 

 

 



 דיסלוקציות: –פגמים קוויים 

 

 תאומים:גבולות  –פגמים מישוריים 

 

את אותן נקודות בשריג בצורה סימטרית. כתוצאה מכך תאומים בגביש נוצרים כאשר שני גבישים נפרדים חולקים 

תאומות או משטח הרכב מפרידים ונות. גבול הפרדים בטווח של צורות שמקבלים גדילה פנימית של שני גבישים נ

 בין שני הגבישים.

 מקור הדיסלוקציות:

. לגבישים מעוותים 2דיסלוקציות לס"מ 6^10גביש נוצר עם דיסלוקציות בצפיפות של כל  –שום דבר אינו מושלם 

 יש צפיפות דיסלוקציות גבוהה יותר, כלומר, דיסלוקציות חדשות מופיעות בעת מעוות.

 גרזן בבול עץ:תקיעת  –דיסלוקציית קצה 

 

)יש פחות אטומים  והחלק התחתון נמתח )יש יותר אטומים בשורה( השריג מתעוות כך שהחלק העליון נלחץ

 אטומים אחרים אלא לשלושה. 4החלקים יש פתאום אטום שלא מחובר ל ניתן לראות שבמעבר בין .בשורה(

 

 



 דיסלוקציית בורג:

 

ביניהם מפריד מישור  –כאשר יש גוש שלם שנמצא בדיסלוקציה לגוש אחר, נראה כאילו הוא ירד ביחס אליו 

 תיאורטי.

 ווקטורי בורגר:

 ווקטור שמצביע על כיוון החיבורים של האטומים בשריג, הרבה ווקטורי בורגר יוצרים מעגל בורגר.

 

דיסלוקציה ניצבים אחד לשני. בדיסלוקציית בורג הבורגר ווקטור והדיסלוקציה בדיסלוקציית קצה הבורגר ווקטור וה

 מקבילים.



 

 שדה המאמץ של דיסלוקציות:

 :ולחיצה מתיחה

  

 גזירה:

 

 :Crystal Plasticityגבישית פלסטיות  –מכניזם ראשון 

, Crystal Plasticityדת הדיסלוקציות יוצרת הפרעה בשריג הגביש. הדפורמציה הזו בסקלה של השריג נקראת נדי

 דיסלוקציית זחילה וטיפוס(.) Glide+Climbודיסלוקציית  Glideדיסלוקציית  –והיא מתרחשת בשני אופנים 

 כלומר מישור שמהווה פגם.  י תאומים,זה עשויים להיווצר מישורכמו כן, במכניזם 

ה, מצד שני ( בשריג הגבישי. מצד אחד זה דורש אנרגיהללו מספרים לנו שדיסלוקציות זזות )מחליקותהמכניזמים 

 נמיך את מצב האנרגיה הפנימית שלהם כדי להיפטר מהדיסלוקציות.הגבישים מנסים לה

 



Glide: :תנועת פגמים במאמץ מינימלי 

 

עות על , הדיסלוקציות נGlideצורת הגביש השתנתה מבלי לייצר שבירה מכנית או אובדן המבנה הגבישי. במהלך 

ור מישור שלם של קשרים  במישור שמכיל את הדיסלוקציה ואת הבורגר ווקטור. במקום לשאותו  –חלקה מישור ה

ישירות לדיסלוקציה נשברים. כתוצאה מכך הגביש נותר שלם  אטומיים )כמו בהעתקה(, רק הקשרים שמתחברים

 הבלתי הפיכה שעבר.  למרות הדפורמציה

 

יאגרמה מתאר את חצי המישור הנוסף. האטומים שהכילו את חצי המישור הנוסף קו האטומים האפור בד

 מה הזו,בהתחלה מסומנים כנקודות שחורות. קו הדיסלוקציה הוא הקצה התחתון של חצי המישור הנוסף. בדיאגר

ל מרווח שריגי קו הדיסלוקציה ניצב לדף. בכל שלב, רק קשר יחיד נשבר כך שהדיסלוקציה נעה באינקרמנטים ש

. כמו כן, נשים לב כי b. המרחק הזה שהדיסלוקציה עברה נקרא "בורגר וקטור" והוא מסומן באות יחיד כל פעם

 ן רקורד למסלול שהדיסלוקציה עברה.בגביש אי

בדיסלוקציית  Cross Slipצה ובדיסלוקציית ק )טיפוס( Climbיחד עם  Glideוהות יותר מתרחש מכניזם של גב בטמפ'

 :Dislocation Creepוזה נקרא  בורג

כאשר הדיסלוקציה נתקעת כתוצאה מהיתקלות באטום שחוסם את הדרך או מיותר מדי דיסלוקציות שמנסות 

 ה מרגישה צורך לעבור למישור אחר )טיפוס(.לעבור על מישור יחיד, על מנת להמשיך לנוע הדיסלוקצי

  

 

 

 



 מכניים:תאומים  – Crystal Plasticity-ב היווצרות פגמים מישוריים

הוא פחות ממרחק אטומי אחד, תאומים מכניים דורשים טמפ' הומולוגיות זה מתרחש כאשר הבורגר ווקטור 

 קלציטתאומי  –וגמה לד נמוכות וזה מתרחש בקרום הרדוד.

 

 חישוב מעוות בתאומי קלציט:

 

 

אנו נקבל את המעוות המקסימלי כאשר העובי הכולל של התאומים  זה עובי התאום. t-זה עובי הגרגר ו Tכאשר 

 .0.7-של כמעוות  –הוא כעובי הגביש עצמו 

 ניתוח מאמצים מתוך תאומים:

מעלות לסיגמא  45קסימלי. כלומר, האוריינטציה האידיאלית של מישור תאומים היא איפה שמאמץ הגזירה הוא מ

 .10MPaה הנפוצים ביותר בקלציט מתרחשים במאמץ גזירה של קצת מעל . תאומי הדפורמצי1

 



 :Crystal Plasticityלסיכום 

ר אחד יותר ליניארי של אטומים שתוחם שטח בגביש והחליק מרחק בורגר ווקטומערך  –הגדרת הדיסלוקציה  -

 משאר הגביש. 
- Glide  מכניזם שיוצר מעוות. זהו  –של דיסלוקציה מייצר שינוי בצורת הגביש 

- Climb ו-Cross Slip ל הם שולטים ביכולת להמשיך לייצר של דיסלוקציה מייצרים מעוות סופי קטן אבGlide .

 מכניזמים ששולטים על הקצב.לכן, הם מהווים 
שמשמרת מידע על טמפ' -מעוות ונמוכת-דפורמציה פלסטית נמוכתמכניזם של תאומים מכניים בקלציט הם  -

 שדה המאמצים בזמן הדפורמציה.

 מפות מכניזמים של דפורמציה:

השונים של הדפורמציה הפועלים לעיוות מינרלים תחת תנאים פיסיקליים שונים יכולים להתבטא המכניזמים 

עם קונטורים של טווחי באמצעות מפת מכניזמים של דפורמציה. מדובר במפה שבה רואים לחץ כתלות בטמפ', 

ויי שעבר אקסטרפולציה למידע של קצבי מעוות קצבי מעוות. המפות הללו מבוססות חלקית על מידע ניס

גיאולוגיים וטמפרטורות, וחלקית על סמך שיקולים תיאורטיים. הדוגמה הנ"ל היא של קוורץ. קצבי המעוות 

 הטבעיים מסומנים בצהוב:

 

 Climb and cross-slipעם  Glideדיסלוקציית נמוכת טמפרטורה", ונקראת גם "זחילה  Glideלעתים, דיסלוקציית 

 טמפרטורה.-נקראת גם זחילה גבוהת

 חוקי זרימה לדיסלוקציית גלייד וקריפ:

 חוק כללי לשניהם: 

 : )פונקציה מעריכית( עבור דיסלוקציית גלייד

 גלייד וקריפ )חוק חזקה(: עבור דיסלוקציית 

 מבנים של דפורמציה:-מיקרו

. אבל אנחנו מוגבלים לות על מבנים וסטרוקטורותלרוב נוכל לזהות מכניזמים של דפורמציה על ידי הסתכ

 לדפורמציה האחרונה שהתרחשה מכיוון שדפורמציות קודמות עשויות היו להימחק. 

 

 

 



. הדיסלוקציות מפוזרות בשריג, אנרגיית המעוות יורדת ואז Recovery-כת מובילה לדיסלוקציית גלייד מתמש

גרגרים. הזווית בין תת הגרגרים -הדיסלוקציות ממוקמות לאורך גבולות או "קירות דיסלוקציות" המפרידות בין תת

 מעלות: 10היא עד 

 

נוכל לדעת כי מדובר כך  –הגרגרים האלה ולזהות החשכה גלית -נוכל לראות את תתתחת המיקרוסקופ האלו 

 במכניזם של גלייד.

על מנת להיפטר מאנרגיית המעוות. גבולות הגרגרים יהיו יחסית  להתגבשות מחדשגורמת זחילה דיסלוקציית 

ים יחסית קטנים מאוד. כמו כן זה מעיד לנו על טמפ' גבוהה )כתלות מעלות, גביש 120-ישרים, נראה זוויות של כ

 מעלות. 450 –מעלות ופלדספר  350 –מעלות, קוורץ  300 –במינרל(: קלציט 

 

 מילוניטים:

 

ית מראים שככל שגודל הגרגר קטן, המאמץ הדיפרנציאלי גדל: ניסויים בסלעים שעברו התגבשות מחדש דינמ

 . לכן נוכל להשתמש בגודל הגרגר כדי להעריך מאמצים שפעלו בעבר:



 

 לסיכום:

 אקספוננציאליים. –גרגרים והחשכה גלית(. חוקי זרימה -)תת Recovery –דיסלוקציית גלייד: מבנים 

חזקה, גודל גרגר אינדיקטיבי למאמץ חוק  –מחדש דינמית. חוקי זרימה התגבשות  –דיסלוקציית קריפ: מבנים 

 רנציאלי. הדיפ

 מעלות למישור התאומים, ניתן לחשב מעוות. 45הוא בהמאמץ  –חוקי זרימה  תאומים. –תאומים מכניים: מבנים 

 : Mass TransferDiffusional –מכניזם שני 

 והמסת לחץ. הרינג(-)זחילת נבארו דיפוזיה נפחית, )זחילת קובל( גבולות גרגרדיפוזיה של מכניזם זה כולל 

רטוט המכניזמים הראשונים מופעלים בטמפ' גבוהות מכיוון שהאנרגיה התרמלית הנדרשת לגרום לאטום לשני 

 .Super Plasticity-זחילה דיפוזיבית והיא גבוהה וכך קל יותר לשבור ולבנות מחדש קשרים. הם גם נקראים 

 גדל עם הטמפ' והחללים מאכלסים תנועות של אטומים. (Vacancies)מספר החללים בשריג 

 

. אטומים Vacancyהאטומים האפורים הכהים יותר זזו מהמיקום המקורי שלהם על ידי קפיצה אל תוך חלל קרוב 

 וחללים עוברים דיפוזיה בכיוונים הפוכים. 

 שריג:במעוות קבוע עקב דיפוזיה של אטומים 

 הגרגרים עוברים דפורמציה פנימית:

 



 כאילו ההחלקה לאורך גבולות הגרגרים איננה חיכוכית:

 

 .1ניצבים לסיגמא  חללים נעים ומסתדרים כך שהםה

 דיפוזיית זחילה בגבולות בין הגרגרים:

פוזיה עם מאמץ לחיצתי גבוה לאזורים עם פחות מאמץ לחיצתי. הדי לות הגרגרים מאזוריםלאורך גבו דיפוזיה

  בקרום. נמוכותמתרחשת בטמפ' 

 

 דיפוזיית זחילה נפחית:

 במעטפת בעיקר. ת(, מתרחש0.85בטמפ' הומולוגיות גבוהות ) הדיפוזיה מתרחשת בתוך נפח הגביש,

 

 חוקי זרימה לזחילה דיפוזיבית:

 

ויסקוזי ניוטוני. אבל הקשר בין תהליך  –הוא גודל הגרגר. הקשר בין המאמץ לקצב המעוות הוא ליניארי  dכאשר 

קצב המעוות הוא מהיר יותר ותהליך יעיל יותר . 3-ל 2הוא בין  rקצב המעוות לגודל הגרגר הוא לא ליניארי אם 

 עבור גודלי גרגר קטנים.

 : CreepDiffusion  –Superplasticity-נקודות עיקריות ב

 מכניזם שמתרחש בטמפ' גבוהות וגודלי גרגר קטנים. -



 ניתן להשיג מעוות גדול.  -
 קצב המעוות למאמץ.קשר ליניארי בין  -
 קשר של חוק חזקה בין קצב המעוות לגודל הגרגר. -

 המסת לחץ:

אחד המכניזמים הנפוצים ביותר בקרום העליון קשור בהמסה של פאזות חומרים שונות. התהליך הזה נקרא 

 המסת לחץ או זחילת המסה לחילופין. עדויות להמסות לחץ בסלעים:

 

ת של המינרל גדלה תחת לחץ גבוה של המגע בין הגרגרים, ביחס למאמץ התהליך מונע על ידי העובדה שהמסיסו

 הנמוך שיש בחללים. זה יוצר גרדיאנט פוטנציאל כימי שמייצר הסעה של חומר:

 

 בדיפוזיה בנוכחות נוזל ולא בדיפוזיה יבשה!מדובר 

 הראשי בקרום העליון הוא המסת לחץ. המכניזם הדוקטילי 

השקעה באזור בהם הלחץ נמוך או  ה של מומסים דרך מי הנקבים הסע באזורים של לחץ גבוה המסה 

 ירידה בנפח. הסרת החומר מהמערכת 

 


