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Magmatik kayaçların kullanım alanları



Bu sayfayı görüntüleyemiyorum mu? Ne olduğunu görmek için teşhis sayfamıza gidin. Bu sayfayı görüntüleyemiyorum mu? Ne olduğunu görmek için teşhis sayfamıza gidin. Colorado Springs, ABD'deki The Garden of the Gods Park'ta dengeli bir kaya. Kayalar - farklı mineraller veya mineral
ve taş parçacıkları, ya da mineral büyük miktarda hacmi nden kaynaklanan katı bir mevduat birikir. Kayaç terimi eski Türkçe'de sahre için, yeni Türkçe'de küller için ve yabancı dillerde Rock, roche, Gestein kelimeleri için kullanılır. [1] Kayalar oluşumu sırasında doğal çevreyi yansıtan bir tür
belgedir. Yerkabuğunun jeolojik gelişim izleri bu tür kayalar üzerinde işlenir. Bu nedenle, onlar yerin tarihinin doğal belgeler olarak kabul edilir. [1] Kayaçlar mineral yapılarına, kimyasal bileşenlerine, içerdikleri bileşenlerin dokularına ve oluşumuna neden olan faktörlere göre sınıflandırılır. Bu
determinantlarla sınıflandırma, üç tür maternal ırkiçerir; bunlar magmatik kayaçlar, seditul ve damper kayaçlarıdır. Bu sınıflandırma esas olarak parçacık boyutlarına dayanmaktadır. Kayanın başka bir kayaya dönüşümü, kaya döngüsü adı verilen jeolojik bir modelle gösterilir. Kayalarla
ilgilenen bilime petrografi denir. Petrografi jeolojinin ana dallarından biridir. [2] Büyük Kanyon, Colorado Nehri kıyısında ki yatay kaya tabakalarını kazarak kuruldu ve Kayaların Sınıflandırılması, Kosta Rika'nın Oros kenti yakınlarında bir kaya sedimanter şamandırasıdır. Kayalar mineral
taneciklerden oluşur, homojen katılar geleneksel bir kimyasal bileşikten oluşur. Kayayı oluşturan taneler ve mineraller kimyasal bağlarla bir arada tutulur. Kayadaki minerallerin türleri ve bolluğu nasıl oluştuklarına göre belirlenir. Kayaların çoğu silikat mineralleri, kristal yamalar silikon oksit
tetragedru içeren bileşikler, bilinen tüm mineral türlerinin yaklaşık üçte birini ve yerkabuğunun yaklaşık% 95 temsil içerir. Kayaçlarda ve minerallerde silika oranı, adlarını ve özelliklerini belirlemede önemli bir faktördür. [4] Kayaçlar mineral ve kimyasal bileşim, geçirgenlik, parçacık doku
bileşenleri ve parçacık boyutu olarak sınıflandırılır. Bu fiziksel özellikler kayaları oluşturan işlemlerin sonucu. Kaya Çilesi adı verilen jeolojik bir modeltarafından açıklandığı gibi, zaman içinde kayalar bir kaya türünden diğerine değişebilir. Bu dönüşümle yılın üç sınıfını oluşturur: magmatik,
oosni ve metamorfik. Ayrıca BAKIN: Plütonik kayaçların oluşumu Volkanik kayaların saçılması Kayaçlar Kimyasal ön galvanizli kayaçlar Diğer kayaçlar Granit Bazalt kumtaşı kireçtaşı (kireçtaşı) kireçtaşı → Mermer Siyenit Andesite kil taşı cipleri (alçı taşı) Granit → Gnays Sayit Obsed
Pebbles (Concolomer) Stone Salt Stone Kömür → Elmas Gabor Taff Kömür [6] Magmatik Kayalar Bunlar magma veya akkor meydana gelen kayaçlar, erimiş formda silikat hamuru olan, yerkabuğunda veya yerde derinsoğur. Ortak karakterleri kristallerden oluşan kütle halindeki ırklardır.
Magmanın soğuması ve katılaşması yavaş yavaş derinliklerde meydana geldiğinde, volkanik ve vasküler kayaçlar, kristal ploutonik kayaçlar, soğutma ve katılaşma dünya üzerinde veya Dünya'ya yakın derinliklerde hızlı veya hızlı bir şekilde meydana gelirse oluşur. [7] Magmatik kayaçlar,
yeryüzünün kabuğundaki veya kabuğundaki mevcut kayaların kısmen erimesiyle oluşur. Üç ana süreç cinserimesine neden olur. Sıcaklığı arttıracağım, basıncı düşüreceğim ya da bileşimini değiştireceğim. Topraklamalar magmatik kayaçları hacim olarak yaklaşık %65 oranında oluşturarak
magmatik kayaçları en bol miktarda yapar. Bunların %66'sı bazalt ve gagro, %16'sı granit, %17'si granodymid ve tırnaktır. Sadece %0.6'sı symentit, %0.3'ü ise ultramaphic'tir. Bu okyanus kabuğunun önemli bir kombinasyonudur, %99 bazalt. Granitoidler, granitoidler olarak bilinen, ve
böylece kıta kabuğu hakim. [8] Gagro'nun Hagro Plufonic kayaçları, yükselen magmanın yeryüzüne ulaşmadan kabuğun herhangi bir derinliğinde çökeltme ve sertleşmeyle oluşan kayaçlara denir. Derin seviyelerde yerleşen ve sert çetin olan magmatik kütleler de derin kayalar olarak
adlandırılır. [10] Bunlar genellikle iyi kristalize minerallerden oluşan kayaçlardır. Mineraller kayaçların türüne göre bir veya daha fazla çeşit olabilir. [7] Çoğul kayaçlar yerkabuğunun içinde farklı şekillerde bulunur ve buna göre adlandırılırlar. İç kuvvetlerin doğası, yükselen magmanın
kabuğunu oluşturan malzemenin özellikleri, akıcılığı, yoğunluğu ve hacmi, sitedeki tükürük kütlelerinin konumlarının şekil ve stilini belirleyen temel faktörlerdir. Spitonik kitlelerin ana türleri, şekilleri ve stilleri farklı bulunan ve bu nedenle ayrı adlar olarak adlandırılan, batolithic, lacolite,
lapolithic, fillon (kavun), pencere eşikleri (şist fillies) ve volkanik gags (nec) vardır. İlk üç, alan ve hacim olarak en büyük, genellikle terim plüton ile açıklanır. Plütonyum oluşumuna yol açan tüm magmatik olaylara plütonnima da denir. [10] Volkanik (Ekstrüzyon) Kayalar Ana makale: Magma
Rock'ın Yeryüzüne Püskürmesi ve Cool There ilgili kayalar dar anlamda ekstrüzyon kayaçlar veya volkanik kayalar denir. [10] Bunlara yüzey kayaçları da denir; onlar yarı kristal, porfir vardır. Kajach mineral fenocrintals ve kristal olmayan oluşur, cam hamur, genellikle levrek görülebilir.
Örneğin, adesit, sürü, bazalt kullanmak istiyorsanız. [7] Sedimanter, kumtaşı nın bir yerden bir yere demir oksit şeritleri içeren taşlarını kayar. Kayaçların oluşumufarklı olan ikinci kısmı tortu (tortu) kayaçlar veya tortu ile oluşur. Tortular (tortular), akarsular, buzullar, rüzgarlar, dalgalar veya
normal basınç ve sıcaklık altında kimyasal olarak meydana gelen maddeler, su veya sualtı ortamlarında oluşan dış etkenler tarafından aşınmış olan, daha önce var olan kayaçların kırıntılarının ve diğer erime ürünlerinin artmasıyla oluşur. Tortular zaman içinde çeşitli değişiklikler yapılır.
Birikmiş maddelerin ağırlığı altında sıkışıp kalırlar, içerdikleri su atılır, gözenekleri azalır ve hacimleri azalır; kendi içlerindeki kimyasal olaylarla yeni mineraller oluşabilir; taneler ve kırıntılar arasında çimento vardır. Tüm bu işlemler sonucunda tortular çok taş haline gelir ve tortulara dönüşür.
Tüm bu süreçler, yüz binlerce, hatta belki de milyonlarca yıl aşan ve tortuların diyagenez adı verilen kaya tortularına dönüşmelerine yol açar. [11] Bu kayaçlar kimyasal, fiziksel (ufalanmış) ve organik sedinen olarak ikiye ayrılır. Kimyasal ışınlamalar, erimiş maddelerin sudaki çökmesi sonucu
oluşur ve kireçtaşı, travertin ve kaya tuzu gibi numuneler içerir. Bu sedinee'ler dünya üzerindeki tüm sedinlerin %65'ini kapsıyor. Fiziksel kanatlar, kayaların çürümesi sonucu oluşan malzeme kırıntıları tarafından oluşan kayaçlar ve bunların içinde konglomeralar, kumtaşı ve kil taşı gibi
örnekler vardır. Bu tohumlar tüm odiscinlerin %20-25'ini kaplar. Son olarak, organik seditules bitki ve hayvan kalıntılarının birikme sonucu oluşan kayalar ve petrol ve kömür gibi örnekler içerir. Bu tip seditullar toplam kumun %10-15'ini kapsamaktadır. Tüm oosnide kayaçlar yüzeyde veya
dünya yüzeyinin yakınında oluşur. Fiziksel tortul kayaçlar grenlidir - farklı boyutlarda taş ve mineral parçaları karada ve denizlerde tortu havuzlarında meydana geldiğinde oluşan parçacık kayaçlarıdır. Katı ve yoğun olan çimentolu kemikli kayaçlar, farklı boyutlardaki tanelerin çimento-madde
ile birleştirilmesi ve iç içe geçmiş çetrelen bir sonucu olarak oluşur. örneğin, Eğer Sandstone, holding, benzeri kullanmak istiyorsanız. Taneleri bağlayacak ve birbirine bağlayacak madde durumlarda, tahıl serbest bırakılır ve çimento olmadan tortul kayalar vardır. Örneğin, kum, çakıl, kil gibi
kullanmak istiyorsanız. Tortul kayaçların sınıflandırılması ve adı, taneciklerin büyüklüğü, tipleri, şekilleri, yuvarlak ve uzun evreleri, homojen ve heterojen ortaya çıkmaları ve çimento malzemesinin bileşimine göre yapılır. [13] Organik tazelenmiş kayalar, foraminifers, radiolaria, algler,
süngerler ve mercanlar gibi kabuklu organizmaların kalıntılarından oluşan kayaçlardır. Buradaki organizmaların katı parçaları taşlaşmış, fosile dönüşürler. [2] Organik tortul kayaçların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, organizmaların boşlukları ve iskeletlerini oluşturan ana maddelerin
kimyasal bileşimine uygun olarak gerçekleştirilmiştir; Örneğin, kireç, silika, bitüm, fosfat. [2] Kimyasal tortul kayaçlar, doymuş erime ve tuzlu suyun buharlaşmasısonucu oluşan çökeltilerdir. Mağaralarda dikit ve yiğitlerin yanı sıra deniz kıyılarında çapa yağları, gölün kapalı kenarlarındaki tuz
yatakları ve kaynakların etrafındaki yiğitler (travesti) kimyasal birikintilerin başlıca örnekleridir. [14] Metamorfik kayaçlar çok katmanlı gnelerdir. Yağış veya magmatik, sıcaklık, basınç, stres ve kimyasal aktivite ye sahip sıvılara maruz kalarak diğer ırkların değişimi ve farklılaşmasısonucu
ortaya çıkar. Bunlar genellikle kristallerden yapılmış paralel kayaçlar. Onlar da kristal şeyl denir. Metamorfizma: Yerkabuğunun derinliklerinde hakim olan çeşitli fiziksel ve kimyasal koşullara maruz kalma nedeniyle kayalardan sıkıca oluşan bir mineral değişimi veya mineral dönüşüm olayıdır.
Mineraller belirli bir sıcaklık ve basınçta duray bir durumdadır. Her mineralin sıcaklık ve kendine duyarlılık basıncı vardır. Sıcaklık ve basınç değerinde bir artış varsa, mineral değişimi, mineral de değişmeye başlar, mineral aynı kimyasal formda başka bir duray minaredönüşür, bu yüzden bir
mineral dönüşümü vardır. Bu metamorfizmanın gerçeğidir. [14] Metamorfizma büyük ve sıcak magma kütlesi etrafında meydana geldiğinde, temas veya termal metamorfizma neden olur; büyük bir arıza veya bindirme düzleminin kenarında meydana gelirse çıkık veya katalitik metamorfizma
dan bahsedilir; jeosinclinlerde (dalış bölgesi) dağ oluşumu (origenez) hareketlerinde meydana gelen metamorfizme reginal termo-dinamo metamorfizması; Tortuların (tortuların) alt kısımların kademeli çöküşüyle on binlerce metre kalınlığında biriktiği okyanus havzalarında gelişen
metamorfizma, çökme veya mezar metamorfizması olarak da adlandırılır. [14] Ana metamorfik ırk bunlar bölünür, paralel düzlemlere bölünür ve dilimlerle bir levha veya dilimle kolayca yapraklanır. [14] kalcri → mermer granit → kömür kemirmeleri → elmas kil taş → şist kumtaşı → kuvarsit
bu üç tip yatak - magmatik, kemikleşme ve dalms - çok daha fazla alt çukurlar ayrılır. Ancak, bu bağlı kayalıklar arasında hiçbir sert ve sert sınırları vardır. Bileşenlerindeki minerallerin boyutunu artırmak ve azaltmak kayayı başka bir cins haline getirebilir. Bu nedenle, belirli özelliklere göre
hazırlanan dereceler için hazırlanan tanımlar ile herhangi bir cins için adverilebilir. Buna ek olarak, bazı kayalar elmas sağlamak için kullanılır[15] Kayaların insan kullanımı insan üzerinde büyük bir kültürel ve teknolojik etkisi vardır. Homo sapiens ve diğer insancıl olanlar tarafından iki milyon
yıl boyunca kullanılan kayalar insanlar için teknolojinin ana unsurlarından biridir. Çeşitli amaçlarla madenlerden taş kullanımı en eski teknolojik gelişmelerden biridir. Ancak bu süreç farklı yerlerde farklı maden ve taşların bulunması nedeniyle farklı zamanlarda ilerlemiştir. Doisto'nun hikâyesi
Taş Devri, Tunç Çağı ve Demir Çağı'nı içeriyordu. Taş Devri tüm dünya uygarlıklarında sona ermesine rağmen, birçok kaya, bina ve altyapı yapımında kullanılmaya devam etti. Kayalar bu anlamda kullanıldığında, bunlara oyma taş denir. Madencilik değerli mineraller veya diğer jeolojik
malzemelerin topraktan, cevherden veya tabakadan çekilmesidir. [16] Terim aynı zamanda toprak kaldırma içerir. Madencilikten elde edilen malzemeler arasında büyük metaller, değerli metaller, demir, uranyum, kömür, elmas, kireçtaşı, petrol şisti, kaya tuzu, potax, inşaat agregası ve kaya
bulunmaktadır. Madencilik, tarımsal süreçler le yetiştirilemeyen veya bir laboratuvar veya fabrikada yapay olarak oluşturulamayan herhangi bir malzemeyi elde etmek için gereklidir. Daha geniş anlamda, madencilik topraktan herhangi bir kaynağın (örneğin, petrol, doğal gaz, tuz, hatta su)
çıkarılması olarak adlandırılır. [17] Kaya ve metal madenciliği prehisto tarihinden yapılmıştır. Modern madencilik süreçleri; mineral yataklarının araştırılması, önerilen madenin karlı potansiyelinin analizi, gerekli malzemelerin çıkarılması ve son olarak madencilik bitiminden sonra diğer
kullanıma hazırlanmak için arazi ıslahı içerir. [18] Madencilik süreçleri hem madencilik sırasında hem de madenciliğin sona ermesinden uzun yıllar sonra çevreyi olumsuz etkileyebilir. Bu potansiyel sonuçlar, Yulklerin madencilik ve madencilik zaman ını uygun bir şekilde kabul etti. [19]
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