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NAPRNAPRĘŻĘŻENIE  A  ZNISZCZENIEENIE  A  ZNISZCZENIE
rróównanie Coulombawnanie Coulomba--MohraMohra
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σ1- σ3 = różnica naprężeń
(naprężenie dewiatorowe)
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USKOKI ZRZUTOWEUSKOKI ZRZUTOWE
NORMALNENORMALNE

ODWRODWRÓÓCONECONE

POWIERZCHNIE POWIERZCHNIE ŚŚCINANIACINANIA



USKOKI  KOMPLEMENTARNEUSKOKI  KOMPLEMENTARNE
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θ – kąt ścinania

2θ = ±(90o - φ)



USKOKI  USKOKI  
KOMPLEMENTARNEKOMPLEMENTARNE

farm2.static.flickr.com www.fault-analysis-group.ucd.ie

Nowa Zelandia

farm2.static.flickr.com 



www.geosci.unc.edu

uskoki normalneuskoki normalne uskoki odwruskoki odwróóconecone uskoki uskoki przesuwczeprzesuwcze

www.quake.usgs.gov
www.homepage.mac.com
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www.tesla.jcu.edu.au

UKUKŁŁAD NAPRAD NAPRĘŻĘŻEEŃŃ A USKOKIA USKOKI
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lewoprzesuwczylewoprzesuwczy
sinistralsinistral

prawoprzesuwczyprawoprzesuwczy
dextraldextral

NORMALNYNORMALNY
((normalnormal))

ODWRODWRÓÓCONYCONY
((reversereverse))

u s k o k i    z r z u t o w e

GGŁŁÓÓWNE  TYPY  USKOKWNE  TYPY  USKOKÓÓWW

NORMALNE/ODWRNORMALNE/ODWRÓÓCONECONE
PRAWORZESUWCZE/PRAWORZESUWCZE/
LEWOPRZESUWCZELEWOPRZESUWCZE

USKOK ~ DYSLOKACJA ~ DUSJUNKCJAUSKOK ~ DYSLOKACJA ~ DUSJUNKCJA
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PRZESUWCZYPRZESUWCZY
((strikestrike slip)slip)

USKOKI ZRZUTOWOUSKOKI ZRZUTOWO--PRZESUWCZE PRZESUWCZE 

USKOKI PRZESUWCZOUSKOKI PRZESUWCZO--ZRZUTOWEZRZUTOWE



z wcięcia

TEKTOGLIFYTEKTOGLIFY
STRUKTURY  NA POWIERZCHNIACH  USKOKSTRUKTURY  NA POWIERZCHNIACH  USKOKÓÓWW

rysy
zadziory z oderwania



TEKTOGLIFYTEKTOGLIFY

z wyorania

z wcięcia

z oderwania



z.about.comwww.marin.cc.ca.us

Dol. Śmierci

LUSTRA LUSTRA 
TEKTONICZNETEKTONICZNE

synkinematycznysynkinematyczny wzrost minerawzrost minerałłóóww



PARAMETRY  USKOKUPARAMETRY  USKOKU
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(slip)

•• linia upadulinia upadu – prosta ┴ do linii biegu
•• upadupad – kąt zawarty między daną płaszczyzną
a płaszczyzną poziomą

www.karencarr.com
szczelina uskokowa
lustro tektoniczne
strefa tektoniczna
strefa ścinania 
brekcje tektoniczne
kataklazyty
mylonity
pseudotachylity

•• linia biegulinia biegu – prosta pozioma należąca do płaszczyzny
•• biegbieg – kąt zawarty między kierunkiem północy 

a linią biegu mierzony w prawo



ELEMENTY USKOKELEMENTY USKOKÓÓWW

�� powierzchnia uskokowa (lustro tektoniczne):powierzchnia uskokowa (lustro tektoniczne):
bieg, upad, kierunek zapadaniabieg, upad, kierunek zapadania

�� skrzydskrzydłło wiszo wisząące, skrzydce, skrzydłło zrzuconeo zrzucone
skrzydskrzydłło stropowe (o stropowe (hanginghanging wallwall), sp), spąągowe (gowe (ffootwallootwall))

�� uskoki prawoskruskoki prawoskręętne, lewoskrtne, lewoskręętnetne

�� parametry uskoku: bieg, upad, parametry uskoku: bieg, upad, śślizg, zrzut, rozstlizg, zrzut, rozstęępp

�� strefa uskokowa: rozwarte szczeliny strefa uskokowa: rozwarte szczeliny ekstensyjneekstensyjne, brekcje,   , brekcje,   
katklazytykatklazyty, mylonity, , mylonity, 

�� struktury towarzyszstruktury towarzysząące ce 



uskoki zrzutoweuskoki zrzutowe

RODZAJE USKOKRODZAJE USKOKÓÓWW
uskokiuskoki normalne normalne 
uskokiuskoki odwrodwróóconecone
uskokiuskoki przesuwczeprzesuwcze (prawoskr(prawoskręętne, lewoskrtne, lewoskręętne)tne)

uskoki uskoki zrzutowozrzutowo--przesuwczeprzesuwcze (normalne i odwr(normalne i odwróócone)cone)
uskoki uskoki przesuwczoprzesuwczo--zrzutowezrzutowe

uskoki pierwotne uskoki pierwotne 
uskoki wtuskoki wtóórne (odmrne (odmłłodzone)odzone)

uskoki podatne uskoki podatne 
uskokiuskoki kruchekruche

uskoki uskoki popołłogieogie
uskoki stromeuskoki strome

uskoki nouskoki nożżycowe, zawiasowe, ycowe, zawiasowe, listrycznelistryczne (rotacyjne)(rotacyjne)

uskoki uskoki synsedymentacyjnesynsedymentacyjne, uskoki transformuj, uskoki transformująącece



www.ruhr-uni-bochum.de

Hiszpania

geomaps.wr.usgs.gov

Gwatemala

www.geology.wisc.edu

Salwador

USKOKI USKOKI 
NORMALNENORMALNE



Trynidad

www.ig.utexas.edu

www.geology.pitt.edu

Bakerstown

farm4.static.flickr.com 

USKOKI USKOKI 
NORMALNENORMALNE



USKOKI USKOKI 
NORMALNENORMALNE

farm3.static.flickr.com 
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www001.upp.so-net.ne.jp www.classzone.com

www.ucmp.berkeley.edu

www.indiana.edu

Oregon

USKOKI USKOKI 
ODWRODWRÓÓCONECONE



www.lbl.gov

USKOKI USKOKI 
PRZESUWCZEPRZESUWCZE

www.quake.usgs.gov

www.geo.cornell.edu

www.marlimillerphoto.com

Nevada



www.ldeo.columbia.edu

openlearn.open.ac.uk

USKOKI  TRANSFORMUJUSKOKI  TRANSFORMUJĄĄCECE

geology.uprm.edu



USKOKIUSKOKI
KRUCHEKRUCHE



USKOKIUSKOKI
PODATNEPODATNE

www.uwm.edu



www.geo.umn.edu

sjenity

www.uwm.edu

Hiszpania

DEFORMACJEDEFORMACJE
PRZYUSKOKOWEPRZYUSKOKOWE



ic.ucsc.edu

Japonia

farm2.static.flickr.com/ 

DEFORMACJEDEFORMACJE
PRZYUSKOKOWEPRZYUSKOKOWE



www.ukgeohazards.info www.ukgeohazards.info

www.ukgeohazards.info

SZCZELINYSZCZELINY
USKOKOWEUSKOKOWE
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tektonicznetektoniczne
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SKASKAŁŁY  USKOKOKOWEY  USKOKOKOWE

www.eos.ubc.ca

pseudotachylity



BREKCJEBREKCJE
TEKTONICZNETEKTONICZNE



MMĄĄCZKACZKA
TEKTONICZNETEKTONICZNE



www.geophysics.rice.edu

Hiszpania

MYLONITY,MYLONITY,
KATAKLAZYTYKATAKLAZYTY



jaeger.earthsci.unimelb.edu.au

content.answers.com

mylonity amfibolowe Norwegia

www.indiana.edu

earth.boisestate.edu

Kanada

MYLONITYMYLONITY



www.geology.wisc.edu

www.geotech.org

USKOKI LISTRYCZNEUSKOKI LISTRYCZNE

www.glossary.oilfield.slb.com

www.searchanddiscovery.com

www.3d-geo.com 

Otway Basin



USKOKI  SYNSEDYMENTACYJNEUSKOKI  SYNSEDYMENTACYJNE

crustal.usgs.gov

San Ysidro Fault

www.3d-geo.com 

M. Północne

www.3d-geo.com 



CHARAKTER USKOKU I ZWROT CHARAKTER USKOKU I ZWROT 
RUCHURUCHU

�� relief powierzchni uskokowej relief powierzchni uskokowej 
(p(płłaszczyzna lub powierzchnia o zraszczyzna lub powierzchnia o zróóżżnicowanej morfologii)nicowanej morfologii)

�� struktury struktury śślizgowe na powierzchni lustralizgowe na powierzchni lustra
(rysy i zadziory tektoniczne)(rysy i zadziory tektoniczne)

-- z wyorania z wyorania 
-- z oderwaniaz oderwania
-- z wciz wcięęciacia

�� spspęękania kania przyuskokoweprzyuskokowe (sp(spęękania Riedla)kania Riedla)
�� przyuskokoweprzyuskokowe podgipodgięęcia warstwcia warstw
�� „„skaskałły uskokowey uskokowe””

-- brekcje tektonicznebrekcje tektoniczne
-- kataklazytykataklazyty
-- mylonitymylonity
-- pseudotachylitypseudotachylity



Pytania:
• Podaj charakterystyczne kąty upadów dla pierwotnych uskoków normalnych,  
odwróconych i przesuwczych.
• Jaką rolę odgrywa woda  w strefie tektonicznej w trakcie przemieszczenia 
uskokowego? 


