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Sedimentologie ambientala
Reconstituirea mediilor de sedimentare prin
analiza secventiala

ANALIZA SECVENŢIALĂ – principii si metode
Modul de succedare a termenilor litologici în cadrul unei asociaţii
litologice şi observarea atentă a ei a impus dezvoltarea analizei secvenţiale
ca o metodă eficientă de investigare a depozitelor sedimentare. Asociaţiile
naturale de roci sunt constituite din secvenţe litologice, adică din termeni
petrografici care se suprapun în continuitate de sedimentare. Ele cuprind
simultan atât micro-secvenţe sesizabile prin alternanţa unor lamine de
constituţie diferită (de ex. varvele), cât şi mega- sau magnasecvenţe —
succesiuni de strate cu grosimi mari sesizabile la scara unui afloriment sau
a unui areal larg din cadrul zonelor cu ocurenţe sedimentare.
Toate acestea poarta amprenta mediilor de sedimentare in care s-au
acumulat si, in consecinta, parametrii secventelor pot fi utilizati in
reconstituirea evenimentelor geologice care au contribuit la initierea si
evolutia acestor medii (sisteme depozitionale).
TERMINOLOGIE
Sistemul depozitional - un cadru structurat de produse ("efecte" cu atributele lor) si/sau
procese aflate în interactiune, care functioneaza individual si în comun pentru a avea noi
generatii de produse (forme depozitionale si efecte erozionale).
Holon (H) - un sistem care se comporta simultan ca sistem si subsistem; el include
aspecte structurale si functionale complementare. Un holon este un subîntreg stabil întro ierarhie -de exemplu, sistemul solar (H2) este un subîntreg al galaxiei (H1); aceasta le
rândul ei este un subîntreg al universului (H0).
Sistemul natural are urmatoarele trasaturi esentiale:
- este un întreg structurat (functioneaza ca o entitate);
- are identitate (îsi mentine entitatea în conditii de schimbare a ambiantei mediului);
- se autoorganizeaza (se creaza prin raspunsul la schimbarea mediului, are capacitatea
de a-si dezvolta structuri si functii noi);
- are o structura ierarhica (sistemele contin subsisteme care pot fi examinate de sine
statator).
Facies - trasatura texturala, structurala si compozitionala a unei entitati petrografice
(litologice; corp de sedimente) care s-a format într-o anumita ambianta depozitionala.
Facies descriptiv - o entitate petrografica (un volum de roca) care poate fi caracterizat
printr-un set de proprietati (parametrii texturali, structurali, compozitionali, chimici, biotici)
care-l deosebesc de alte entitati, de exemplu facies arenitic, facies imbricat, facies
carbonatic etc. Notiunea de litofacies - care exprima aceste trasaturi - ramâne echivoca;
de aceea, faciesul descriptiv poate fi exprimat mai riguros, mai clar si mai direct, prin
urmatoarele subcategorii:
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Granofacies-ul defineste clasa de dimensiuni care grupeaza cele mai multe din
particulele (granulele) unei entitati petrografice; aplicat rocilor clastice, el poate fi: ruditic,
arenitic, siltic, lutitic sau aplicat rocilor carbonatice chimice: micritic, sparitic etc.
Morfofacies-ul exprima clasele si parametrii morfometrici ce caracterizeaza cel mai
mare numar de claste si/sau cristale dintr-o entitate petrografica (ex. morfofacies oblat,
rotunjit, euhedral).
Structofacies-ul defineste relatiile tridimensionale dintre clastele sau cristalele unei
entitati petrografice, exprimate prin structuri depozitionale (ex. structofacies granoclasat,
imbricat).
Clastofacies-ul defineste natura mineralogica a clastelor ce domina o entitate
petrografica în acord cu normele în vigoare de separare a cetegoriilor petrografice prin
analiza modala (ex. clastofacies cuartos, litic).
Petrofacies-ul exprima tipul petrografic al acelei unitati depozitionale (termen litologic),
separat pe criterii compozitionale, cantitative (ex. petrofacies arcozian, calcaros).
Faciesul interpretativ se constituie într-un set de generalizari care grupeaza criteriile de
reconstituire a proceselor si mediilor de depunere ale acelei entitati petrogarfice definite
prin faciesurile descriptive mentionate (ex. facies de canel, turbiditic, evaporitic).
Asociatii de facies - un grup de faciesuri care apar împreuna, generate de aceleasi
cauze si într-un acelasi sistem (sub-) depozitional.

ANALIZA de FACIES
Analiza de facies cuprinde descrierea si sistematica faciesurilor în succesiune
verticala (deci a "secventelor"), sub controlul extinderii areale; ea are drept scop
interpretarea proceselor si mediilor de depunere în termenii setului de variabile
ce definesc sistemul (respectiv, modelul de facies). Acest set cuprinde :
PROCESE (mecanice, chimice, biotice)
AGENTUL (apa, aerul, gheata)
BAZINUL (pozitia geografica, topografica, batimetria)
CONTEXTUL GEOTECTONIC (fundamentul, mobilitatea)
ARIA SURSA
Setul de informatii (date primare/faciesuri descriptive) indispensabil oricarei
analize secventiale cuprinde:
- localizare (geologica, geografica);
- vârsta;
- grosime;
- limite (inferoara-baza, superioara-top);
- succesiunea litonilor;
- granofacies, morfofacies, structofacies, petrofacies, biofacies;
- geometria secventei: ThUS/TkUS - CUS/FUS;
- ritmicitatea; ciclicitatea;
- faciesuri diagnostic.
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Schema desfasurarii analizei secventiale în vederea elaborarii modelului de
facies include urmatoarele trepte:
1 - Culegerea datelor de observatie (aflorimente, carote).
2 - Intocmirea LOG-ului (coloana litologica).
3 - Definirea si precizarea unitatilor de faciese (faciesuri descriptive); coduri de
faciese.
4 - Descifrarea contactelor (discontinuitatilor) dintre faciesuri si stabilirea, prin
examenul relatiilor de faciese verticale.
5 - Identificarea si precizarea "faciesului diagnostic" (cheie) si urmarirea pozitiei
sale în cadrul secventei; relatia cu secventele învecinate.
6 - Stabilirea granofaciesurilor si structofaciesurilor imediat învecinate faciesului
"cheie" si schitarea faciesurilor interpretative.
7 - Analiza relatiilor verticale dintre faciesuri
8 - Ierarhizarea si revederea criteriilor, integrarea faciesurilor interpretative în
termenii arhitecturilor specifice, ambiantelor de sedimentare si, in final a
sistemelor (“mediilor sau domeniilor” de sedimentare.
MODELul DE FACIES
Definirea si conturarea sistemului depozitional pregateste elaborarea modelului
de facies care reprezinta "un sumar general al unui mediu de sedimentare
specific, scris in termeni care-l fac utilizabil" (Walter, 1979).
El este: - o NORMA pentru acel mediu;
- un CADRU pentru observatii viitoare;
- o BAZA pentru interpretari hidrodinamice;
- un INSTRUMENT de predictie.
Poate fi reprezentat:
- descriptiv - printr-o succesiune idealizata de faciesuri;
- geometric
- prin harti, sectiuni si bloc diagrame;
- matematic
- prin analiza factoriala, analiza de tendinta
- statistic
- prin simulare pe computer.
Astfel, MODELUL de FACIES constituie expresia reconstituirii relatiilor
intercauzale a fenomenelor naturale si a integrarii proceselor (cauzelor) - pe
baza cunoasterii riguroase a produselor (efectelor - respectiv, faciesurilor
sedimentare).
Nivelul de analiza în elaborarea modelului de facies are în vedere scara la care
se poate si este necesar de a fi emis. Astfel, se pot separa diferite ordine de
Prof.N.Anastasiu
2003

3

Sedimentologie ambientala

marime:
- I. Complex de sisteme limitrofe (ex. fluvio-deltaic).
- II. Sistemul (ex. fluvial).
- III. Subsistemul (ex. albia majora sau câmpia aluviala).
- IV. Asociatia de faciesuri (ex. secventa de point bar în canal meandrat).
- V. Faciesul individual (ex. granofaciesul ruditic din baza canalului).
Rezulta ca analiza de facies bazata pe informatia obtinuta într-o unitate din
scara V nu va fi pertinenta pentru realizarea unui model în scara I.
CONSTRUIREA MODELULUI DE FACIES urmeaza deducerii sistemului (sau
subsistemului) depozitional, si integreaza alaturi de elementele veridice,
obiective, si elemente intuitive dictate de experienta, informatia si inteligenta
cercetatorului.
Pentru exemplificarea analizei secventiale si a pasilor necesari elaborarii unui
model de facies au fost alese doua sisteme depozitionale controlate de factori si
procese net diferite: din domeniul continental, sistemul fluviatil, iar din domeniul
marin (oceanic) sistemul de ape adanci (deep sea), respectiv, cel turbiditic.
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SISTEMUL FLUVIATIL
Sistem controlat si definit de distributia retelei hidrografice în ariile continentale.
Un organism fluvial, având o scurgere continua a apei, se manifesta în cursul
mijlociu (zona submontana) si în cel inferior (zona de câmpie) ca un agent de
transport si ca mediu de acumulare.
Formele acumulative sunt foarte variabile, iar criteriile de apreciere si delimitare
a
"mediilor
de
sedimentare"
(subsitemelor)
sunt
foarte diferite:
morfologia
disting:

I.
Dupa
vaii
se

a. forme de eroziune:
* canalul de etiaj
(talvegul)
cu
scurgere permanenta
si nedelimitat lateral;
*
albia
minora
(canalul = channel) corespunde profilului
de scurgere permanenta
a
râului
delimitat de mâluri;
* albia majora (lunca
=
flood
plain,
overbank)
corespunde profilului
ocupat de râu la viituri
(inundatii)
b.
forme
acumulare:

de
Fig. 12.1 Subunit__i ale sistemului fluviatil (dup_ Einsele, 1992).

* în albia minora: aluviuni bazale (channel floor, lag deposit), bare axiale,
transversale (bars), renii sau bancuri arcuite (point bar), bare de inundatie
(chute bar), canale colmatate si parasite (fill channel);
* în albia majora: câmpii aluviale (pânze aluviale = flood plain), grinduri de
viitura (natural levee), conuri de crevasa (crevase splay), meandre parasite
(oxbow).
* conuri de dejectie (alluvial fan).
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Fig. 12.2 Arhitectura bazinelor fluviatile (dup_ Miall, 1985).

II. Dupa gradul de sinuozitate al traiectului râului
în special în cursul inferior, se disting urmatoarele subsisteme:
** Râuri împletite (Braided Rivers)
Caracteristici: debit tractat (load bed); viteza mare; sinuozitate scazuta =
1,1-1,2; canale dominant nisipoase. Exemplu: Brahmaputra: 20 km latime; 40 m
grosime; raport latime/adâncime: 50:1 - 500:1
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Fig. 12.3 Sistemul braided river (dup_ Miall, 1985).
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** Râuri meandrate (Meandering Rivers)
Caracteristici: transport în suspensie; viteza medie; sinuozitate > 1,5; dominant
mâloase; Exemplu: Maiandros, Mississippi

Fig. 12.4 Sistemul fluviatil meandrat (sup_ Einsele, 1992).
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** Râuri anastomozate (Anastomosed Rivers
Caracteristici: apar în cursurile inferioare afectate de cresterea nivelului de
baza; dominant mâloase; energie redusa. Exemplu: în centrul Australiei si vestul
Canadei.

Fig. 12.5 Sistemul fluviatil anastomezat (dup_ Miall, 1985).

** Cursuri drepte (Straight river) (ex.Rin);
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III. Dupa ponderea si pozitia debitului solid (sarcinei):
* cu debit tractat (sarcina de fund) (bed load);
* cu debit în suspensie (suspended load);
* cu debit mixt (mixed load);
Factorii sedimentarii
Aparitia formelor de acumulare este controlata de:
- natura rocilor din aria sursa si gradul lor de consolidare;
- volumul de apa si dinamica acesteia în profilul râului (viteza, regim de
curgere, turbulenta, competenta etc.);
- pozitia organismului fluvial fata de regimul climatic (ploios sau arid);
- ponderea mecanismelor de transport (tractiune, suspensie, curgere în
masa);
- adâncimea de sedimentare redusa (1-5 m, de regula, rar mai mult).
Procese si unitati depozitionale
Procesele de sedimentare sunt exclusiv mecanice si depind de tipul de transport
al clastelor:
- individual în cazul debitului tractat si în suspensie, în zona albiei minore,
majore si respectiv în zone torentiale;
- partial în masa, în sectorul conurilor aluviale.
Acumularea sedimentelor are loc prin agradare, în zona centrala a canalului de
scurgere (si în câmpia aluviala) si prin acretie laterala, în zonele marginale ale
canalelor meandrate (în renii si grinduri).
Tabelul 1 Ierarhia unitatilor depozitionale în sistemul fluvial:
Procese:
Durata R.S.
Unitati depozitionale Scara
(m/1000a) si limite
-6
1 ciclu "burst-sweep"
10
lamina
105
microforme, ripple
2 migrarea formelor de fund
10-5-4
105
dune diurne
3
"
"
10-3
104
mesoforme, dune
4
"
"
10-2-1
102
macroforme
5 ev. sesoniere, inundatii
100-1
102
point bar, levee, splay
6 migratia barelor
102-3
100-1
canale, lob deltaic
ord.5
7 pr. geomorfice de termen lung 103-4
10-1
secventa de canal, flat
ord.6
8 ciclu Milancovic ord. 5
104-5
10-2
S.D. all.
ord.7
9 ciclu Milancovic ord.4
105-6
6-7
-1
10
complex, bazinal
ord.8
10 pr. tectonice-eustatice ord. 3 10

ord.0
ord.1
ord.1
ord.2
ord.3
ord.4

Precizari: macroforme = componente (la scara mare) ale morfologiei fluviale; reflecta efecte
cumulate ale proceselor erozionale si depozitionale, desfasurate în zeci de mii de ani.
Ex.: canale si bare, point bar, insule, sand flat.

Scari de heterogenitate a colectorilor potentiali:
* magascopica: la scara bazinala, unitatile sedimentare majore (grupurile 8-10);
* macroscopica: complexele de canale si bare (grupurile 5-7);
* mesoscopica: nivelul unitatilor stratificate si a str. sedimentare (grupurile 1-4);
* microscopica: porozitatea intergranulara.
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Fig. 12.6 Heterogenit__i ale rezervoarelor de fluide din depozitele
nisipoase ale sistemului fluviatil (dup_ Tyler, 1988).

Faciesuri depozitionale:
Produsele sedimentarii fluviale - aluviunile - se caracterizeaza printr-o mare
varietate granulometrica, morfometrica si structurala:
Faciesuri depozitionale în ALBIA MINORA:
Aluviuni bazale (Channel lag deposits): pietrisuri si bolovanisuri în depresiuni ale
canalului sau pe fundul sau; regim superior de curgere.
Bancuri arcuite (Point-bar deposits): repauzeaza peste aluviunile bazale;
grosimea lor este proportionala cu adâncimea canalului. Granofaciesul
variabil: rudite, arenite si silt-uri, slab sortate; variatiile de debit determina
interstratificatia sedimentelor fine cu cele grosiere; secvente fining-up; au
stratificatie oblica la scara mare cu înclinari reduse, spre aval. Este o unitate
de acretie laterala.
Bare longitudinale si transversale (Channel bar deposits): sunt macroforme de
acretie generate de curgeri rapide (dupa precipitatii abundente). Granofacies
ruditic fin si arenitic grosier cu structuri oblic laminare sau stratificate, tabulare
sau concoide. Barele situate în mijlocul canalului sunt acretionari în capatul din
amonte al barei (din aval sau lateral); ating înaltimi de 1-15 m si lungimi de
10-1000 m. Reprezinta un "downstream-acrretion deposits".
Canal colmatat (channel fill deposits): canal abandonat, uneori curbat, dominat
de o energie mica si format din sedimente fine: silt-uri, mâluri laminate sau
cu structuri tip cross-lamination.
"Chute cannels" - acumulari alungite sau lobate, la capatul unor microcanale ce
traverseaza o bara sau un point bar. Apar ca efect al cresterii energiei
curentului, la viituri.
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Faciesuri depozitionale în ALBIA MAJORA (Overbank):
Grinduri (Levee deposits): forme ale albiei majore cu sectiune triunghiulara si
înclinare mica spre câmpia aluviala; materialul grosier trece lateral în nisip fin si
silt; interstratificatii nisip grosier\nisip fin-silt; laminatii si stratificatii oblice la scara
mica; în zonele uscate (aride) poligoane de contractie si oxidari ale substantelor
organice.
Microdelte (Crevasse-splay deposits): acumulari lobate sau linguoide uneori
sinuoase si înguste, de material grosier, moderat sau bine sortat, acoperit de
vegetatie; pe suprafata lobilor microondulatii; grosimi mai mici de 30 cm.
Câmpii aluviale - Lunci (Flood plain deposits): acumulari tabulare sau elongate,
de material fin (silt, mâl) cu laminatii paralele (uneori ritmice);
microsecvente fining-up, deseori poligoane de contractie, fitoclaste,
paleosoluri si resturi de radacini în top.
Lacuri - bazinete curbate (Oxbow lake): = meandre parasite, colmatate cu
sedimente fine.
CONUL ALUVIAL (Alluvial Fan) = Con de dejectie
Corp sedimentar subaerian, de forma conica, acumulat din cursuri intermitente,
torentiale, la baza pantelor; apexul conului este situat proximal în punctul în care
curentul paraseste canalul situat pe versant; baza conului este situata distal, pe
patul plan pe care a avut loc acumularea (fig. 12.13).
Factorii sedimentarii.
- calitatea si pozitia ariei sursa; zonele alterabile si friabile (argile) genereaza
conuri mai largi decât cele masive, cu roci dure (gresii);
- energia de relief, înclinarea pantelor si suprafata bazinului de drenaj; suprafata
conului este conditionata de cea a bazinului; panta conului descreste cu
marimea suprafetei acestuia;
- clima (regimul precipitatiilor); în zonele umede conurile sunt mai plate decât în
cele aride;
- lipsa vegetatiei;
- spatiul accesibil pentru depozitare determina suprafata conului; în spatii largi
conurile au tendinta de dezvoltare pe laterala;
- tectonica; conurile din zone subsidente sunt mai groase si de doua ori mai largi
decât conurile acumulate în arii stabile;
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Fig. 12.7 Geometria _i distribu_ia sedimentelor în conurile aluviale.

Procese si faciesuri depozitionale
Sedimentarea conurilor aluviale este controlata, în special, de scaderea vitezei,
puterii si adâncimii curentilor de apa pe masura refularii acestora pe suprafetele
nou formate si a infiltrarii apei în depozitele anterior acumulate.
Transportul aluviunilor se face prin curgere gravitationala (debris flow) si prin
curgere individuala, turbulenta. Depunerea materialului grosier este urmata de
infiltrarea apei si antrenarea mecanica, în spatiul intergranular generat anterior,
a fractiei fine, argiloase. Modelul radial al paleocurentilor unidirectionali este
tipic.
Rata de sedimentare, pentru conurile din regiuni umede: 15 m/2-3 ani (la
precipitatii de 1500-2500 mm/an)
Principalele faciesuri depozitionale, pentru CONUL ALUVIAL sunt:
1. debrite:
- blocuri angulare amestecate cu pietrisuri, prinse într-o matrice argiloasa în
corpuri lobate, levee sau corpuri linguoide (spre apexul conului);
- contacte nete cu unitatile subiacente;
- flancurile interne ale canalelor au sortare mai buna decât flancurile externe;
- o posibila sortare granulometrica a blocurilor si bolovanisurilor în josul
curentului; aceasta sortare lipseste la nivelul fractiei fine;
- grosime variabila de la 30 cm la câtiva metri
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2. pietrisuri lobate (sieve deposits);
- formeaza brâuri sau centuri lobate, de material grosier, bine sortat, prin care
se infiltreaza apele,aval de punctul de intersectie al profilului de echilibru
erozional cu cel depozitional;
- contactele lor sunt gradate, iar panta "sieve deposits" este mai mica decât
panta conului;
3. pânze de nisipuri sortate (sheet flood deposits = water-laid sediments);
- au marginile difuze, si acopera faciesuri de canal;
- se subtiaza spre margini;
4. pietrisuri imbricate, aluviuni în canal (stream channel deposits = water-laid
sediments) au granulometrie variabila; sortare slaba.
Trasaturi globale:
Granofaciesul este predominant grosier; fractia fina este specifica conurilor
formate în zone reci. Sortarea este slaba, dar se poate trece brusc de la o clasa
granulometrica la alta. Dimensiunile clastelor scad spre baza conului.
Morfofaciesul variaza de la angular la rotunjit; exista o relatie liniara între
rotunjimea (Ro) clastelor de aceeasi dimensiune si distanta de transport (în
special în zonele aride).
Structofaciesurile specifice reflecta trasaturile curgerilor individuale: stratificatii
gradate, laminatii, stratificatii oblice, tabulare si concoide, imbricatii si structuri
non-organizate; uneori slump-uri; mecanoglife de tractiune (groove casts).
Geometria corpurilor (arhitecturi specifice):
- Conurile actuale variaza ca dimensiuni între 1 km2 si 900 km2 si grosimi de
pâna la 700 m; cele vechi au dimensiuni mult mai mari (4000-5000 m
grosime).
- Panta suprafetei variaza între 5 si 10 .
- O unitate depozitionala (lob, pânza, cuvertura etc), care materializeaza o
singura depunere, poate atinge câtiva km lungime si 150-500 m latime.
- Grosimea minima a unui interval depozitional: 1-10 cm; grosime maxima:
metrii.
- Unitatile fin granulare cresc în frecventa si grosime spre baza conului.
- Sunt frecvente secventele repetitive fining-up alcatuite din conglomerategresii.

Prof.N.Anastasiu
2003

14

Sedimentologie ambientala

Fig. 12.8 Principalele geometrii ale rezervoarelor,
formate în sistemul fluviatil (dup_ Galloway, 1985).

SISTEMUL BAZINELOR ADÂNCI (”DEEP SEA”)
Domeniul de sedimentare cu ape adânci cuprinde ”bazinele” suprapuse
peste marginea continentală şi bazinele oceanice în care adâncimea apelor
este mai mare de – 200 m. El este, astfel, mărginit; spre ariile continentale de
sistemul de şelf şi are un substrat alcătuit atât din litosferă continentală cât şi
din litosferă oceanica. Ocupă cea mai mare suprafaţă de sedimentare de pe
glob.
Subsistemele separate după criteriul batimetric şi geomorfologic
(relieful fundului) corespund cel mai bine necesităţilor impuse de
particularităţile sedimentologice ale bazinelor. Astfel:
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A. Subsistemul clinoformelor (domeniul batial)
Corespunde domeniului de pante subacvatice din zona de margine
continentală şi include diverse tipuri de ”bazine” marginale. Din punct de
vedere morfologic, cuprinde praguri, suprafeţe de povârniş, microcordiliere,
canioane submarine şi conuri cu pante medii de 3 – 6° (uneori 15° –
povârnişul Floridei, sau chiar verticale – povârnişul Arhipelagului Bahama).
Factori. Sedimentarea este controlată de sursa de material, morfologia
fundului, energia gravitaţională, regimul hidrodinamic şi mai puţin de salinitate,
temperatură, lumină (fig. 2.21).

Fig.
Factorii care controlează sedimentarea în sistemul abisal [17].

2.21.

Sursa de material -poate fi:
a) de origine terigenă: sedimentele din extremitatea oceanică a
zonelor de şelf (siliciclastice sau carbonatice), aluviunile aduse de
marile fluvii prin albiile submarine până deasupra taluzului,
depozitele vechi aparţinând substratului continental şi care
”aflorează” în zona de povârniş (roci sedimentare epiclastice,
calcare, roci piroclastice);
b) de origine pelagică: fracţiunea pelitică.
Morfologia fundului şi energia gravitaţională. Pantele înclinate
reprezintă sectoarele de deplasare a sedimentelor, iar suprafeţele plane cele
de acumulare. Unghiul de pantă controlează viteza de înaintare a depozitelor
şi determină natura proceselor. Energia gravitaţională creşte direct
proporţional cu valoarea acestui unghi.
Regimul hidrodinamic. Sistemul de curenţi este determinat de:
– alunecarea pe pantă a clastelor şi densitatea lor în apă (curenţi de
turbiditate cu densitate mare şi mică, viteza 20 m/s);
– variaţiile de salinitate (curenţi haloclini);
– variaţiile de temperatură (curenţi termoclini).
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Adesea, curenţii termohalini sunt curenţi de fund care se deplasează în
lungul pantelor (de aceea se numesc şi curenţi de contur viteză – 5 m/s); forţa
de transport este direct proporţională cu densitatea lor. Energia de bazin în
sectoarele afectate de curenţi de turbiditate este ridicată; în zona curenţilor
termohalini este scăzută. Rata de sedimentare este mare şi foarte mare:
10-1...10 m/1 000 ani.
Geometria depozitelor. Sedimentele au grosimi foarte variabile,
atingând sute şi mii de metri grosime şi îmbrăcând forma unor corpuri cu
geometrie diversă: praguri de taluz (rampe de alunecare; engl. = apron);
prisme conturitice (în sectoarele centrale); cuverturi şi conuri submarine (în
partea bazală).
Procese şi produse. Domeniul batial este dominat de procese
mecanice; procesele biotice şi chimice nu generează produse semnificative.
În zonele superioare procesele sunt predominant erozive, iar în cele inferioare
sunt preponderent acumulative. Mecanismele de sedimentare şi
resedimentare a clastelor sunt controlate de procesele gravitaţionale, de
pantă (fig. 2.22);

Fig. 2.22. Modelul distribuţiei
sedimentelor la baza taluzului continental şi principalele tipuri genetice şi
granulometrice [32].

1)Transportul în masă se manifestă prin “căderi libere”, alunecări
gravitaţionale şi curgeri gravitaţionale exprimate spaţial printr-o succesiune de
depozite ruditice şi arenitice care cuprind, din zona superioară spre cea
inferioară: a) olistolite şi acumulări de blocuri libere (engl. = rock fall), b)
alunecări nestratificate (engl. = slide şi slump); c) curgeri de sedimente
(curgeri fluidizate, curgeri mâloase, (engl. = grain flow, debris flow, mud flow)
(ex.: Marele Bank 7,6 1011 m3);
2) Curenţii de contur, cu densitate scăzută (curenţi termoclini)
transportă şi depun sub formă de conturite sedimente fine pelitice şi siltice
(ex. Curentul Arctic, pe marginea continentală estică a Americii de Nord).
Structuri specifice şi alte caractere sedimentologice:
Prof.N.Anastasiu
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Formaţiuni cu olistolite. Au compoziţie polimictică, granulometrie
variabilă, sortare slabă, elemente cu grad ridicat de angulozitate, matrice
pelagică, contacte nete cu formaţiunea subiacentă.
Alunecări nestratificate. Prezintă structuri interne deformate, adesea
convolute, de dislocaţie şi rupere, de distorsiune şi rulare; suprafaţa stratelor
deformate este adesea neregulată, acoperita de claste grosiere; unităţile
alunecate pot fi separate prin seturi cu laminaţie paralelă şi prezintă modificări
importante în grosime.
Curgeri gravitaţionale de tip ”debris flow”: claste într-o masă argiloasă
cu sortare foarte slabă; strate masive cu grosimi uneori mari, lipsite de
stratificaţie, şi cu suprafeţele de separaţie neregulate.
Curgeri de tip ”grain flow”. Apar ca strate groase, formând umplutura
unor canale. Au partea superioară plană şi structuri omogene, lipsite de
orientări preferenţiale. Clastele mai grosiere se află într-o matrice de nisip
şi/sau silt, cu sortare slabă. În baza stratelor sunt posibile granoclasări şi
filoane clastice; pe talpa stratelor, caneluri de eroziune.
Conturite. Strate subţiri (< 5 cm grosime) cu limite nete în bază şi ”top”,
predominant siltice şi lutitice, bine sortate, cu stratificaţie gradată normală şi
inversă. Uneori, laminaţii oblice marcate de minerale grele; se dezvoltă paralel
cu marginea bazinului.
Resurse minerale şi energetice: stratele groase pot fi colectoare
foarte bune pentru hidrocarburi.
Asociaţiile litologice specifice sunt redate în coloanele din figura
2.24.

Fig. 2.24. Coloane litologice idealizate în sedimentele de apă adâncă (zona
piemontului oceanic şi a câmpiei abisale) [17].
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Depozite vechi, considerate ca având la origine sedimente batiale
acumulate într-un sistem de clinoforme sunt:
- Olistostromele cretacice din Munţii Trascău, România;
- Calcarele de Adneth, cu aIunecări nestratificate, din Alpi, Jura;
- Curgerile gravitaţionale din flişul cretacic din Carpaţii Orientali
(România) şi flişul mezozoic şi cainozoic din Apenini.
B. Subsistemul fondoformelor (domeniul abisal şi hadal)
Corespunde bazinelor oceanice care au drept fundament o litosferă
oceanică şi o adâncime de sedimentare mai mare de 2 000 m. Din punct de
vedere morfologic cuprinde piemontul oceanic (pante de 1:100, 1:700),
câmpiile abisale (1:1000), cordilierele de rift şi fosele.
Factorii care controlează sedimentarea sunt sursa de material, regimul
hidrodinamic, salinitatea, temperatura apelor, conţinutul de gaz, procesele de
rift şi activitatea biotică.
Sursa de material:
a)aportul terigen din zona taluzului prin intermediul curenţilor de
turbiditate;
b)materialul pelagic, de larg oceanic, reprezentat prin suspensii fine şi
organisme (micro.) planctonice şi material grosier (accidental) provenit prin
topirea blocurilor plutitoare de gheaţă;
c)contaminarea cu produse endogene emanate în lungul zonelor de rift
sau prin vulcanism subacvatic.
Regimul hidrodinamic. Este dominat de curenţi oceanici de fund
(termohalini) şi influenţat accidental de reflexele curenţilor de turbiditate.
Energia de bazin se consideră scăzută, iar mediul calm, liniştit.
Salinitatea medie în bazinele oceanice este de 34,8 o/oo dar poate
depăşi 100 – 150 o/oo în zonele cu flux termic ridicat (ex. Marea Roşie, Golful
Californiei). Poate influenţa declanşarea unor curenţi haloclini.
Temperatura medie a apelor este de 4 °C... – 1 °C, dar creşte vizibil în
dreptul zonelor de rift (la peste 40 ... 60 °C) şi determină apariţia unor curenţi
de fund termoclini.
Conţinutul de gaze. O2 scade direct proporţional cu adâncimea,
ajungând pe fundul bazinelor la conţinuturi de 1 cm3/l; suprafaţa de
sedimentare poate avea un Eh > 0, favorizând stabilitatea oxizilor de Mn, Fe.
În bazinele cu circulaţie restrictivă, semiînchise, sub nivelul pragurilor O2
dispare, iar locul lui este, de regulă, ocupat de H2S; mediul devine euxinic,
favorizând conservarea substanţei organice şi stabilitatea sulfurilor. CO2
creşte cu adâncimea atingând pe fundul oceanelor concentraţii de 25 cm3/I;
conţinutul de CO2 în apă controlează stabilitatea carbonaţilor. Limita de
compensaţie a carbonaţilor (CCD) – la cca. 4,5 km adâncime – si lysoclina
CaCO3 explică repartiţia sau lipsa sedimentelor carbonatice în şi din zonele
abisale (sau hadale).
Procesele de rift. Fluxul termic ridicat, aportul de gaze (CO2, H2S, Cl-,
2SO3 ) şi de coloizi metalici (Zn, Cu, Fe, Mn, Al) modifică vizibil condiţiile de
sedimentare din zonele respective.
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Organisme specifice: nanoplancton (coccolite), alge şi microorganisme
peIagice (diatomee), radiolari, globigerine, pteropode, silicoflagelate, spiculi
de spongieri; organisme bentonice rare.
Procese şi produse. Sedimentarea în mări deschise este dominată de
evenimente ”normale”; acumularea verticală a materialului fin de origine
terigenă cu o rata de 0,1 – 1 mm/1 000 ani şi/sau biogenă cu o rată de 1 – 5
cm/1 000 ani, şi de procese chimice de autigeneză a unor compuşi de Fe, Mn,
S etc. (cu o rată de 1 cm/105... 106 ani). Zonele marginale ale bazinelor
oceanice corespunzătoare piemontului (”continental rise”) sunt acoperite cu
material terigen provenit prin evenimente accidentale sau întâmplătoare din
zona taluzului: turbidite.
Sedimentele piemontului oceanic
Turbiditele sau produsele curenţilor de turbiditate, îmbracă faciesuri
proximale, grosiere, în apropierea taluzului, şi faciesuri distale, fine spre Iargul
oceanului; se întâlnesc în toate bazinele oceanice în apropierea marginilor
continentale; uneori ajung şi în fose. Din punct de vedere litologic se identifică
turbiditate siliciclastice şi turbidite carbonatice, cu foarte multe caractere
comune: formează depozite cu grosime mai mare în apropierea sursei şi mai
redusă în sensul de transport al materialului; se extind pe suprafeţe largi
– cuprind alternanţe de sedimente fine (argile, siltite, calcilutite) cu
sedimente grosiere (nisipuri, calcarenite);
– depozitele sunt moderat sau slab sortate şi conţin cantităţi mari de
fracţiune argiloasă;
– asociaţiile turbiditice au limita inferioară netă şi evidenţiată de
structuri erozionale direcţionale, iar limita superioară se pierde
treptat în formaţiunea acoperitoare,
– de obicei sunt lipsite de fosile.
–
Curenţii de turbiditate cu densitate scăzută generează niveIe turbide
(sau nepheloide) mâloase, puţin stabile.
Termeni, procese si produse specifice “subsistemului turbiditic”:
Turbidit - produsul unui curent de turbiditate (curent episodic de densitate mare
sau scazuta), cu traiect unidirectional, care antreneaza volume mari de
sedimente dintr-un punct de alimentare (extremitatea selfului, rampa pe taluz)
spre baza taluzului si câmpia abisala.
Transportul: în cadrul covorului de tractiune, prin curenti tractivi (fractia
grosiera), si în suspensie (fractia fina).
Curentul pierde treptat sarcina (încarcatura) sedimentara
hidroenergetic scade progresiv; sunt generate astfel granoclasari.
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"Turbiditul" (ss) - este un depozit stratiform, delimitat
prin hiatusuri non-depozitionale sau partial erozionale si
este rezultat al unui singur eveniment depozitional (deci
al unui singur curent de turbiditate, al unui singur
"puls"). Grosimea unui astfel de turbidit poate ajunge
pâna la 60 cm si poate fi echivalat cu:
Secventa Bouma - este o succesiune de cinci termeni
litologici sau intervale depozitionale: Ta,Tb,Tc,Td,Te cu
trasaturi granulometrice si structurale distincte.

Fig. 9.9 Curen_i de turbiditate.

Asociatia turbiditica - este alcatuita dintr-o succesiune de "turbidite" cu grosimi
variabile (descrescatoare sau crescatoare) spre topul ei. Astfel, ea cuprinde
alternante de evenimente depozitionale si erozionale, si desi are ritmicitate
interna este un produs disciclic. In acest context un "turbidit" are valoarea unui
"ritm" alcatuit din doi sau mai multi termeni litologici. Multe turbidite sunt
incomplete, adica nu au toti termenii "secventei Bouma" (clasica).
Rata de sedimentare: 100-1000 m/Ma;
Frecventa:
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Tabelul 9.1.

Nomenclatura, codificarea si caracterizarea faciesurilor turbiditice dupa Mutti si
Lucchi (1975):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cod
Facies
Proces
Potential hidrodinamic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------mediu
slope, upper-middle fan
debris flow
A
curgeri lichefiate
bun
upper-middle fan
debris flow
B
curgeri turbulente (densitate mare)
curenti de turbiditate
foarte bun
middle-lower fan
C

D

upper-lower fan, abyssal plane

E

upper-middle fan

F

slope, upper-middle fan

curgeri turbulente
cu energie scazuta
curgeri turbulente
si lichefiate, curenti tractivi

slump, debris flow

slope, abyssal plain, upper fan

sedimentare pelagica
si semipelagica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------G

mediu
mediu
slab
slab

Tabelul 9.2
Caracteristicile comparative ale faciesurilor de canal si lobi ale conurilor submarine:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caracteristici
Canal
Lobi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grosime
1-50 m
1-50 m
curenti de turbiditate
Procese
transport în masa, slump, debris flow
Petrofacies
conglomerate, gresii, argile, mudstone
gresii, argile
Structuri
neorganizate, limite erozionale
secventa Bouma
Geometrii
canale colmatate si corpuri lenticulare corpuri tabulare, pânze
fining upward, thinning up
coarsening upward, thicker up
Secvente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fig. 9.10 Caracterizarea faciesurilor turbiditice.
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FACIESURI TURBIDITICE (Clasificarea turbiditelor).
Criteriul compozitional:

- siliciclastice
- carbonatice (alodapice)

Criteriul granulometric:
(Facies)

Criteriul structural:
(Subfacies)

turbidite grosiere
G - Gravel (Rudit)
GS
- Gravel-Sand
GyS
- Gravelly Sand

m - massive
g - graded
s - plane-stratified

turbidite nisipoase (grezoase)
S - Sand (Arenit)
SM
- Sand-Mud

x - cross-stratified
c - cross-laminated

turbidite mâloase (argiloase)
TM
MT
M

- Silt-Mud (Silt)
- Mud-Silt
- Mud (Lutit)

b,d - parallel-laminated
e - pelitic
q - liquefied (fluidizat)

unde:
m = transport în mas_, curgeri gravita_ionale;
g = granoclasare, transport
"particul_ cu particul_", suspensii
turbulente;
s = transport prin curen_i tractivi cu
densitate mare;
x = curgeri turbulente, cu dese
schimb_ri de direc_ie; apar forme de
fund erozionale _i construc_ionale;
b,c,d = curen_i tractivi ce antreneaz_
frac_ia fin_ _i determin_ forme de
fund;
e = curen_i de turbiditate cu densitate sc_zut_, se depun suspensii
siltice _i lutitice;
q = eliberarea rapid_ a lichidului
intersti_ial, sin- sau postdepozi_ional.

Pentru definirea faciesurilor si subfaciesurilor se aleg codurile de mai sus; codul
structurilor devine un prefix la codul faciesurilor (codul granofaciesului).

Fig. 9.11 Turbidite nisipoase, situate la baza pantei cu surs_ liniar_ de material.
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Faciesuri turbiditice în medii
depozitionale:
Faciesuri proximale - pe taluz si în
vecinatatea sa:
* de canal (channel)
* de terasa (terasse)
* de grinduri (overbank = levee)
* de con proximal (upper fan)
Faciesuri distale
spre câmpia abisala:
* lob (con) inferior (lower fan)
* lob (con) mijlociu (mid fan)
Fig. 9.12 Modele de facies bidimensionale pentru cazul
conurilor cu lobi ata_a_i (sus) _i cu lobi deta_a_i (jos).

Sedimentele câmpiilor abisale
1)Sedimente pelagice cu < 25 % fracţiune terigenă, vulcanogenă sau
neritică de dimensiuni > 5 µm şi Md < 5 µm, reprezentate prin:
a) argile pelagice (argilă roşie) < 30 %, bioclaste carbonatice sau
silicioase;
b)mâIuri organogene (”ooze”) cu > 30 % bioclaste, reprezentând mâluri
carbonatice (marne, crete) şi mâluri silicioase cu radiolari, cu diatomee.
2)Sedimente hemipelagice cu > 25 %, fracţiune terigenă, vulcanogenă
sau neritică cu dimensiuni > 5 µm şi Md > 5 µm reprezentate prin:
- mâluri calcaroase (”calcilutite”) cu > 30 % CaCO3 şi bioclaste
(foraminifere, nanoplancton); mâluri terigene cu < 30 % CaCO3, dominate de
cuarţ, feldspaţi şi mice; mâluri vulcanogene: cenuşă, palagonite.
3)Sedimente autigene de precipitare, sin- sau postdepoziţionale în raport cu
sedimentele pelagice şi hemipelagice:
- chert-uri (silicolite);
- calcare pelagice;
- noduli polimetalici (de Mn, Fe, Cu, Ni, Co);
- mâluri cu sulfuri, zeoliţi şi baritină.
4)Sapropelite: acumulări de substanţă organică şi argile negre.
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Structuri specifice: laminaţii paralele şi structuri de tipul varvelor; suprafeţe
de strat plane şi rare bioturbaţii; structuri diagenetice de remobilizare şi
concreţionare a silicei, fierului şi manganului. Resurse (foarte variate): mâluri
sapropelice, sulfuri de Cu, Zn, Fe, oxizi de Mn, Fe, baritină.
Depozite vechi rezultate din sedimente abisale asociate cu complexe
ofiolitice:
- argilitele şi radiolaritele jurasice din Munţii Drocea;
- argilele negre şi silicolitele cambrian-ordoviciene din Scoţia;
- silicolitele manganifere şi caIcarele albe mezozoice din Apeninii Ligurici;
- argilele negre cu sulfuri din masivul Troodos, Cipru;
- nodulii de mangan şi argilele roşii cretacice din Timor.
Sedimentele foselor
Au fost apreciate indirect prin profile de reflexie seismică, la adâncimi
ale apei de 6 000 – 11 512 m (Fosa Cook). Au grosimi variabile: 100 – 200 m
în fosele Tonga şi Peru – Chile din Oc. Pacific şi mai mari de 1 500 m în Fosa
Puerto Rico (Oc. Atlantic) şi Fosa Kamceatka (Oc. Pacific). În constituţia lor
intră sedimente hemipelagice (Fosa Mariane, Fosa Filipine) şi turbidite (fosele
Puerto-Rico şi Peru Chile). În nivelele superioare prezintă stratificaţie gradată
(nisip-silt-argilă) şi nu sunt deformate tectonic.
Criterii de recunoaştere pentru depozitele sistemului de mare
adâncă:
– repetarea monotonă a unor secvenţe pelitice şi carbonatice cu
laminaţie paralelă de ordinul mm;
– alternanţa unor strate mai groase de sedimente carbonatice cu
strate mai subţiri de marne;
- structuri sedimentare care indică curenţi sporadici şi alunecări
submarine;
- suprafeţe de stratificaţie cu ”hardground” şi structuri de dizolvare;
– din punct de vedere petrografic claste resedimentate, claste cu
cruste de mangan, silicolite abundente, sedimente negre datorită
sulfurilor de fier, acumulări de glauconit sub planele de
discontinuitate;
– microorganisme sesile încrustate cu Mn şi Fe;
– absenta borings-urilor algale;
- nivele de fauna condensata.
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