Plegadora de falles
Model experimental per a l’observació dels efectes
de la deformació en les roques: plecs i falles

Plegadora de falles – CRP Tarragonès
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1. Fonament teòric
Els materials que formen l’escorça terrestre es veuen sotmesos a una sèrie d’esforços que
originen deformacions en la seva estructura original.
Aquests esforços poden ser de dos tipus:

Esforços compressius

originen

Plecs
Falles inverses

Esforços distensius

originen

Falles normals

Per tal de poder avaluar millor els efectes de la deformació es necessari conèixer la
terminologia que s’empra per descriure els diferents tipus d’estructures.

Descripció d’un plec
Els plecs són estructures que resulten de la curvatura d’una superfície original plana sotmesa a
una deformació. Les deformacions que produeixen els plecs són deformacions dúctils perquè
els canvis que es produeixen a la roca són graduals i continus sense arribar al trencament. Les
parts principals d’un plec són:
Xarnera: Zona de màxima curvatura de la superfície del plec.
Flanc: Cada una de les parts laterals d’un plec situades a banda i banda de la xarnera.
Pla axial: És el pla imaginari que conté xarneres de cada un dels estrats que constitueixen el
plec.
Nucli: La zona més interna del plec.
Direcció: És l’angle que forma l’eix del plec amb el nord geogràfic.
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Classificació dels plecs
Els plecs es poden classificar seguint diferents criteris. Alguns dels més utilitzats són els següents:
a) Segons el seu perfil
-

Paral·lel: el gruix dels estrats es
manté constant, perpendicular a
la superfície del plec.
Similar: el gruix dels estrats es
manté constant, paral·lel a la
superfície axial
Concèntric: les línies que formen
són el radi d’un cercle.
Chevron: les xarneres són
anguloses, en forma de V.

b) Segons la relació entre les capes

c) Segons la forma: classificació segons el patró de les isògones.
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Descripció d’una falla
Una falla és una fractura del terreny segons una superfície plana a través de la qual hi ha hagut
un desplaçament relatiu dels dos blocs resultants. Aquestes fractures es produeixen quan es
sotmeten les roques a esforços molt grans de forma brusca. Aquest tipus de deformacions
s’anomenen deformacions fràgils. Les parts principals d’una falla són:
Pla de falla: És la superfície sobre la que s’ha produït el trencament.
Bloc: És la massa rocosa que queda a banda i banda del pla de falla.
- Bloc aixecat: És el bloc que queda més enlairat.
- Bloc enfonsat: És el bloc que ha baixat seguint el pla de falla.

Classificació de les falles
Hi ha tres tipus principals de falles segons el sentit del desplaçament dels blocs resultants i la
direcció dels esforços que les han produït:

a) Falla normal: són produïdes per una situació
d’esforços distensius. Es produeix un augment de la
superfície del terreny. El bloc enfonsat baixa respecte
al pla de falla.

b) Falla inversa: són produïdes com a conseqüència d’una
situació d’esforços compressius. Es produeix un
escurçament de la superfície del terreny. El bloc enlairat
puja respecte el pla de falla.
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c) Falla direccional: el pla de falla és vertical i es
produeixen per un desplaçament lateral dels blocs.
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2. Descripció del mecanisme
Aquest model experimental és un mecanisme que reprodueix a petita escala els esforços dels
plecs i falles.
Consta d’un recipient limitat per dos èmbols amb moviment independent, accionats per dues
manetes. L’espai contingut entre els dos èmbols augmentarà o disminuirà segons com accionem
les manetes. Aquest espai interior serà el que omplirem amb els materials que vulguem
deformar.

Les possibilitats d’experimentació que ofereix aquest mecanisme són molt amplies. Segons si
accionem un o els dos èmbols i segons en quin sentit és el moviment, podem reproduir fins a
vuit situacions diferents d’esforços:
a)

Compressiu

b) Distensiu
c)

Translació a la dreta

d) Translació a l’esquerra
e) Compressiu asimètric
f)

Distensiu asimètric

g)

Distensiu asimètric

h) Compressiu asimètric
7

Plegadora de falles – CRP Tarragonès

3. Activitats que es poden realitzar amb el mecanisme
Amb la plegadora de falles es poden reproduir a petita escala quins serien els efectes de
l’actuació d’un camp d’esforços sobre uns dipòsits sedimentaris en el seu interior.
El mecanisme no reprodueix totes les variables que intervenen en la realitat, per tant, ens
donarà uns resultats aproximats, però no exactes.
En aquest model, les principals variables que intervenen són:
- La direcció dels esforços: una única direcció coincidint amb l’eix de l’èmbol.
- El sentit de l’esforç: dependrà del sentit de gir de la maneta.
- La naturalesa dels materials:
o Mida de gra
o Porositat
o Densitat
- Gruix de les capes
- Velocitat de deformació.

Planificació de l’experiència
Amb aquesta experiència es vol observar com actuen uns dipòsits sedimentaris en el cas que
siguin sotmesos a esforços. És per això, que s’intentarà de reproduir de la millor manera possible
quina seria la disposició dels sediments d’una conca sedimentària. Aquests es disposen en capes
o estrats horitzontals i paral·leles entre si, i normalment s’alternen els materials de diferent
litologia.
Materials a utilitzar: Les característiques dels materials més apropiats per a simular els estrats
són els següents:
-

Materials granulats, en pols,...
Mida del gra entre 0,25mm i 3mm de diàmetre
Materials de diferents tipus i colors per simular les litologies i que permetran veure
millor els canvis que es produeixen durant la deformació.
Materials de duresa inferior a 7 (escala de Mohs) per no fer malbé el mecanisme, ni
ratllar el vindre, ni arrencar la pintura, ni bloquejar els èmbols. No utilitzar sorra.

Alguns exemples dels materials proposats són: farina, sèmola de blat, llavors petites (chia, lli,
sèsam, rosella, mill, quinoa), pasta meravella,...
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Disposició del material
Es giraran les dues manetes alhora, en sentit contrari, de forma que es separin els èmbols uns
25cm. A l’espai interior es depositarà el material en capes primes (màxim 2cm) i
horitzontalment, ocupant tot l’espai. S’alternaran les capes amb els diferents materials fins a
obtenir un gruix total de uns 10cm.

Per tal d’obtenir un bon resultat, s’han de dipositar un mínim de 3 capes. És recomanable que
la primera capa sigui del gra més gran per ajudar al lliscament dels èmbols, evitant que penetri
el material per sota d’ells.
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Realització de l’experiència
Tal com s’ha descrit anteriorment, es poden realitzar diferents simulacions amb la plegadora de
falles. A continuació es proposa la simulació d’una deformació compressiva i d’una deformació
distensiva.
Simulació d’una deformació compressiva
Un cop es tingui el material dipositat al recipient, s’accionarà lentament les dues manetes a la
mateixa velocitat, de tal manera que els èmbols s’apropin entre ells. Aquesta situació a la realitat
seria la d’una conca sedimentaria recent (on encara no s’ha modificat la seva estructura original)
que es veu afectada per una tectònica compressiva. Per exemple, les conques sedimentaries de
les fosses oceàniques en les zones de convergència de les plaques litosfèriques.
Les deformacions a escala geològica són molt lentes, per tant, en aquest cas haurem d’adequar
la velocitat.

A mesura que s’apropen els èmbols:
- Què s’observa?
- Descriu pas a pas les estructures que es formen. Pots reconèixer-les?
- Es trenca la continuïtat entre les capes? Per tant, és una deformació dúctil o fràgil?
- És possible que es formin diversos tipus d’estructures, raona el perquè.
Atura la deformació un moment, a continuació acciona únicament una de les manetes. La
situació d’esforços ha canviat, ara només actua una força.

Sobre l’estructura anterior, aquesta força produirà nous efectes. La simulació haurà acabat quan
l’èmbol arribi al seu màxim.
-

Descriu pas a pas que és el que succeeix.
Quina estructura s’ha format?
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-

Conserva la continuïtat de les capes?
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Activitat 1 – Simulació d’una deformació compressiva
a) Assenyala amb fletxes la direcció i el sentit dels esforços que s’han aplicat.
b) Marca quina ha estat la posició final dels èmbols respecte la posició inicial.
c) Dibuixa dins l’esquema del mecanisme les estructures que s’han format a les capes
després de la deformació. Quin tipus d’estructura es tracta?

Primer estadi de la deformació

Segon estadi de la deformació
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Simulació d’una deformació distensiva
Un cop tinguem el material dipositat de nou al recipient del mecanisme, s’ha d’efectuar un pas
previ abans de reproduir una situació distensiva. Per tal de compactar el material dipositat a la
cubeta, accionarem lentament les dues manetes a la mateixa velocitat de tal manera que els
èmbols s’apropin entre ells, recorrent només un centímetre cada un.

Compactar
1 cm

Compactar
1 cm

A partir d’aquest moment iniciarem l’experiència que reproduirà una situació distensiva.
Aquesta situació a la realitat seria la d’una conca sedimentària compactada que es veu afectada
per una tectònica distensiva (per exemple: sediments d’un rift oceànic en les zones de separació
de plaques litosfèriques).
Un cop compactats els materials, s’ha d’accionar ràpidament una única maneta en sentit invers,
sense donar temps a que els materials segueixin l’èmbol.

A mesura que es separa l’èmbol:
- Què s’observa?
- Descriu pas a pas les estructures que es formen. Pots reconèixer-les?
- Es trenca la continuïtat entre capes? Per tant, és una deformació dúctil o fràgil?
- És possible que es formin diversos tipus d’estructures? Raona perquè.
Atureu la deformació un moment i analitzeu el que ha succeït.
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Compara aquesta experiència amb l’anterior:
- Quines variacions hi ha hagut respecte als esforços?
- Els mateixos materials s’han comportat de la mateixa forma?
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Activitat 2 – Simulació d’una deformació distensiva
a) Assenyala amb fletxes la direcció i el sentit dels esforços que s’han aplicat.
b) Marca quina ha estat la posició final dels èmbols respecte la posició inicial.
c) Dibuixa dins l’esquema del mecanisme les estructures que s’han format a les capes
després de la deformació. Quin tipus d’estructura es tracta?

Primer estadi de la deformació

Segon estadi de la deformació
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4. Cura i manteniment del material
Per tal de fer una utilització idònia del material:


Utilitzeu només els materials recomanats.



No feu servir sorres, la duresa dels grans es superior a la del vidre i la del metall, per
tant, els fregaments dels grans contra el vidre i les parets els ratllaria.



No forceu les manetes més enllà del seu màxim. Ja està calculada la distància perquè el
desplaçament sigui el suficient per produir tot tipus d’efectes.



Netegeu el mecanisme després de cada ús amb un raspall o pinzell. No utilitzar aigua ni
altres líquids.
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