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Kînk-bandlar (1) belirgin bir morfoloji-
nin küçük • monoktinal veya sigmoidal kıvrım-
larıdır. Aynı zamanda, katılar içinde iyi geliş-
.miş ve düzlemsel yapraklanmanın, mekanik
olarak etkflenmesiyle oluşan deformasyonun
genel şeklidir. Tipik bir sağ enine kesit örne-
ği şekil 1 de sunulmuştur. Bir bantta iki pa-
ralel veya yaklaşık, paralel düzlemlerle sınır-
lı ve arasındaki orijinal yapraklanma, nor-
malden belirgin şekilde farklıdır. Hills (2) ta-
rafından kînk düzlemleri olarak adlandırılan,
bu sınırlı düzlemler Willis (3) tarafından kes-
kin açılı kıvrımlar çiftinin eksen yüzeyleri
olarak 'tanımlanmıştır.

Jeolojik örnekler genellikle şey il, slate ve
şistler gibi kuvvetli düzlemsel farklılıklar içe-
ren kayalarda ve mikroskobik ölçüde' mika
kristallerinde bulunur, Bir çok farklı, alandan,
farklı "isimler altında ta tür örnekler verilmek
istenirse kısaca joint-drags, knick-zones, con-
jugate folds, monoclinal conjugate folds, " flè-
xural folds ve benzerleri sayılabilir,, Bunlarda
laboratuvarda Willis <3), Ki.en.ow (4), Petterson.
ve Weiss (5) tarafından başarıyla denenmiş-
tir. Kink-bandların orijinal yapraklanmaya
paralel bir kısalma •oluşturduğu, sonucu genel-
likle kabul edilmiştir.. Kink-bandlalann oriji-
nal yapraklanma içinde veya ona yakın bîr
yönde uygulanan birincil esas kuvvete. karşı-
lık oluştukları açıklanmaktadır.. En azından S-
yiizeyînin 'doğrultusuna paralel bir bileşene sa-
hip olan, bir hareketin ifadesidir. Bu sonuç de-
neysel verilerle -de kamtlannuşbr.

Çift kıvrım boyunca etkili olan hareket
genellikle faylarda kullanılan normal, -ters, sağ
doğrultu atındı (dextral), sol doğrultu, atımlı
(sinistral) veya eğim atındı gibi terimlerle 'ta-
nımlanabilir. Herhangi bir alandaki kink-band-
lannın hemen, hepsi birbirine paralel ve herbi-
ri yer değiştirmeden aynı derecede etkilenmiş
olabilirler. ÎM farklı konumda., 'birbirini tamam-
layıcı yerdeğigtirrnelerle oluşan conjugate (eş-
lenik) kink-bandları sistemi yağındır (Şekil, 2).
Bu nedenle kink-bandlar küçük kırıklar andır-
makta ve sağ doğrultu .atımlı kmk-bandlann
aynı zamanda oluşan sol doğrultu atımlı burgu
(wrench.) faylarının tamamlayıcıları oldukları
düşünülmektedir,, Ramsay. (8) . conjugate kıv-
rımların, eksen yüzeylerim conjugate sürtünme
düzlemleri olarak, tanımlamış ve çizmiştir. Ço-
ğun kırıklar gibi kink-bandları da, sahanın tek-
tonik tarihinin son evresinde: oluşan, çoğun kı-
rılgan bir deformasyonun bir parçası olarak ta-
nımlanırlar (8).

Yazar kuzey irlanda'nın Ard Yarımadalarının
güneyindeki Silüriyen sleytlerinde yüzlerce
kink-bandı üzerinde çalışmıştır. Bu 'bölgedeki
kink-bandları oluşumundan önceki belirgin dik
dilinim {cleavage), kink-bandların. oluşumu es-
nasında mekanik olarak önem kazanmıştır ve
tipik, bir yapısal çevre oluşturmuştur. Gözlem-
lenen örneklerin çoğunda kink-bandları içinde-
ki, dilinimlerin yeniden konum kazanmaları, ge-

(•*) Nature, V. 20.2., (April 1,8, 1&64), p.. 272-274 den
çevirilmiştir
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Şekil ı %,

nellikle dilinimlerle belirlenen sınırlı iki düz-
lem boyunca herhangi bir yer değiştirme olmak-
sızın gerçekleşmiş veya tamamlanmıştır ancak
eki • dilinimler, eklem olarak belirginleşmiştir,,
Şekil 1 de görüldüğü, gibi dilinimle belirlenmiş
yapraklar band boyunca devamlılık gösterirler,
Uzunlukları boyunca 'kırıklara dönüşen kink-
bandlan düzlemlerinde makaslanma yaygın de-
ğilken, bazı örneklerde kînk düzlemi boyunca
makaslama oluşmuştur ancak makaslanma
kink-bandlarmın karakteristik bir özelliği ol-
mayıp, büyük bir olasılıkla sonradan oluşan
kıvrımları gösterir,, Kink-bandlanmn, çoğun
kink düzlemlerinin birbirlerine- yaklaşmasıyla
her hangi bir yönde son buldukları gözlenmiş-
tir, içindeki dilinimlerin yeniden yönlendiği kink
düzlemleri yaklaşımları nedeniyle banttan çok,
oldukça düzgün bir mercek görünümündedir
(Şekil 3).
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Eink-band oluşturan kıvrımlar» ilgili kînk
düzlemleri etrafında nadiren simetri gösterir-
ler. 115 Örnekte yapılan ölçümlerin doksan ye-
disi kink düzlemleri ile band dışındaki dili-
nimler arasındaki açının, kink düzlemleri ile
band içinde yeniden, yönlenmiş dilinimler ara-
sındaki açıdan daha az olduğunu göstermiştir
(Şekil 4) teki (a) açısı, 115 örneğin 97 siin-
de (P) açısından daha küçüktür). Kînk düzlem-
leri bu nedenle Willis (3) tarafından eksen düz-
lemleri, olarak değil eksen yüzeyleri olarak be-
lirtilmiştir.

Eğer dilinim düzlemleri ile sınırlanmış bir
yapraklar topluluğu, Mnk-bandları boyunca de-
vamlı ise ve alfa («) açısı beta (P) açısından,
küçükse, yeniden konum, kazanan dilinime dik
yöndeki bandlar içindeki kayalarda bağıl bir
genişleme gereklidir. Dilinime dik alman böyle
bir kink-band içindeki kesit şekil 4 de gösteril-
miştir. EF band dışındaki devamlı dört yap-
rağın gerçek kalınlığını» IJ de bunların band
içindeki, gerçek kalınlıklarını vermektedir.

EP=GH sin« I J = sinP
Beta açısının alfadan büyük olması sına- nın
sinß dan, ve sonuçta IJ uzunluğunun EF uzun-
luğundan, büyük, olmasını getirir. Yani devam-
lılk gösteren yaprakların toplam kalınlığı band
içinde daha fazladır.

Bu genişleme genellikle gerçek örnekler-
de ölçülebilir. Kink düzlemlerinde sonlanan di-
linim düzlemleri kink-bandları. içinde açılma
.eğilimindedirler ve meydana gelen ayrılma yer-
leri, kuvars veya kalsit damarlarıyla doldurulur-
lar (Şek. 5).. Kink-bandlar içindeki birikim da-
marlarının oluşumlarının görünümü, masif ka-
yalarda sık gözlenen çatlaklar ve basamak (en
echelon) mërceksel damar sıralarına benzer
(Şek. 5). Aynı yapılar Ard Yanmadalarındaki
kalın kumtaşı.tabakalarında da gözlenir ve bu-
rada damarların dizileri şeyilerdeki kink-band-
larına paraleldir.. Basamak damar dizileri ma-
kaslama olayı, ile ilgili olarak yorumlanır1 ancak
geometrileri açık bir şekilde izah edilememiştir.
Bu tür damarların yakın paralellikleri masif
kaya içindeki ilksel zayıf yapraklanma, varlı-
ğını belirler. Eğer' zapf bir yapraklanma varsa,
merceksel çatlaklar dizisinin oluşum modeli
kink-bandlarla aynı olabilir.

Kırılgan deformasyon koşullarında dilini-
me dik, yöndeki kink-bandlarmda kayanın bağıl
büzülme hareketinin mekanik güçlükleri,, her
zaman ve açık olarak beta açısının alfa açısın-
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dan -en azından yapraklanmanın kink-bandları
boyunca, devamlılık gösterdiği 'konumda- neden
nadiren daha küçük olduğunu açıklar. Beta açı-
sının alfa açısından küçük olduğu Mnk-bandla-
rının geometrisi u.c. olasılık dahilinde: açıklana-
bilir. Birincisi yapraklanmaya dik 'bir yöndeki
kink. düzlemleri arasındaki, kayanın gerçek bü-
zülmesi olabilir« Bu. hareket bir dereceye kadar,
kırılgan deformasyondan farklı olarak, kaya
akması gibi gözlenir. İkinci olarak kink düz-
lemleri dışındaki kayada belli bir uzaklığa ka-
dar olasıl yapraklanma düzlemlerinin her iki
yöne açılmasıyla genişleme olabilir. Buda diğer
paralel kink-bandlarımn oluşum mekanizmala-
rından daha az olasıdır. Yazar tarafından, açık
örnekleri gözlenmemiştir,. Üçüncü olarak kink-
band düzlemlerinde makaslama hareketi gözle-
nir» böylece yapraklanmanın kink-bandları enin-
ce devamlılığı'bozulur. Bu olayda alfa» beta açı-
lan ve yapraklanma kalınlığı arasında herhan-
gi, bir temel ilişki yoktur. Üç mekanizma ara-
sından en uygun, olanı üçüncüsüdür ve gerçek-
ten kink düzlemlerinde gözlenen • makaslama,
alfa. açısının beta açısından, büyük olduğu bir-
kaç, kink-bandın 'karakteristiğidir.

Ajrd Yanmadaiannd&kî hemen tüm
bandlan yaklaşık dik konumdadırlar1 ve netice-
de dik dilinimler yatay olarak yer değiştirirler.
Sağ doğrultu aumH ..kink-bandları ~' sayıca sol
doğrultu atındı bandlann iki kati kadardır,.
Aynı alandaki sol doğrultu atmak burgu fayla- •
n ise sağ doğrultu, atımlı fayların iki latı ka-
dardır,. Sol doğrultu atımlı burgu faylarının ve
sağ doğrultu atımlı kink-bandlannın çokluğu
İngiliz Adalarının yapısal olarak karışıklık gös-
teren, bölgelerinin 'bir1 özelliğidir. Bunun, yanısı-
ra Ard Yarımadalannda burgu f aylan, ve kink-
bandları arasında açıkça gözlenen bir beraber-
lik yoktur.

Birçok sol doğrultu atımlı. kink-bandın
-doğrultusu D40°G iken dik sağ doğrultu atım-
h .kink-bandlann. doğrultusu çoğun. K15°D dur.
Modal dilinim düzleminin doğrultu atımlı kink
dur, bu nedenle sağ ve sol doğrultu atımlı kink
-banları dilinim etrafında,, hemen hemen simet-
rik eşlenik bir dizi oluştururlar ve varolan esas,
birincil, basıncın, dilinimin do,ğrultusu boyunca
yatay "hareketi açıklanabilir. Sağ ve sol doğrul-
tu atındı kink-bandları bu esas» temel kuvvetle
55°60olik bir açı yaparlar. Sağ ve sol doğrultu
atımlı bandlann beraber gözlenebildiği örnekler-
de eşlenik ilişki açıkça gozelenebîlir (Şek.2). Bu
gibi tek tek yüzeylenmelerde model düzlemlerde^
ki aynı açısal ilişkiyi görmek mümkündür. Her
durumda içe devam. eden. ve şekli, sağ, sol doğrul-
tu atımlı, faylarla belirlenen-kama .geniş açılıdır»
Ancak, bu makaslama düzlemleriyim belirlenen
'kamaların genel ...şekli değildir. Böylece herhan-
gi bir durumda kink-bandlann oluşum mekani-
ği ele alınırsa kolayca açıklanabilir .. •

Bir- kink-band, 'kink düzlemleri arasındaki
zonda» yapraklanma düzlemleri • veya dilinim
üzerinde makaslama île gelişir (Şek. 6), Sol.
atındı bir kink-band içinde, yapraklanma düz-
leminde sağ atımlı makaslama, sağ atındı kink-
band içinde de sol atımlı bir makaslama -vardır:
Yapraklanma düzlemleri makaslama sırasında
dönerler ve böylece makaslama düzlemleri», ge-
lişen hareket süresince değişim gösterirler,., Bu
hareket anında makaslama düzlemlerinin esas
konumu, oluştıpîuklan kink-bandlara hemen
hemen diktir, ancak kink-band'ın yönelimi •de-
ğişmez. Oluşum işlemi içerisinde sağ atımlı bir '
kink-band, bandın kendisine hemen hemen-dik
dizilimli, küçük, sol atımlı, makaslama düzlem-
lerinin topluluğu olarak açıklanabilir.. Aynı şe-
kilde bir sağ atındı kink-band» küçük» sol atım-
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lı makaslar içerebilir. .Eşlenik kink-bandlar se-
risi içerisindeki küçük makaslama düzlemleri,,
kink-bandlarca oluşturulan geniş açının, açı or-
tayı, olan birincil temel kuvvet etrafında dar
açı oluştururlar.. Makaslama düzlemlerinin geo-
metrik, düzenlemesi Anderson (9) tarafından
özetlenen kuralı takip eder. Sonuçta, makasîa-

90-9
malar esas temel kuvvetle —• dere-

2
. çelik bir açı yaparken -ki ş iç sürtünme açı-

90+9
'sidir (10)- kink-bandlian.il bu kuvvetle

2
derecelik Mr açı yapması beklenilebilir. Gerçek-
ten, konum bu olup, en azından Ard Yarıma-
dalarında aynı. kayalardaki burgu faylan. Ân-
derson'ım teorisini yalandan takip etmekte ve
q> açısı için 25°lik bîr değer vermektedir1 (bu.
demektir ki, önceki eşlenik: Kink-ban.dl.an bir-

biri ile, oluşum esnasında, esas kuvvetin yönel-
diği yön etrafında, 115° lik bir' açı yaparken,,
eşlenik burgu fayları, oluşumları esnasında yön-
lenen esas kuvvetin yönü etrafında biröirlsri
ile 65° lik açı yaparlar).

Bank düzlemleri, desteklenen veya genq-
Işştirilmiş kuvvetlerce oluşan zayıf düzlemler
olduğundan, sonuçta bazı örneklerde .makasla-
ma düzlemlerine dönüşürler,,, kısaca açıklanan,
mekanizmada, yapısal jeolojideki çok. eski bir
problem, olan makaslama düzlemlerinin oluşum*
lerinin ilk aşamasında, esas kuvvet ile neden
45°den daha büyük açı. yaptıkları sorusuna da
yanıt getirir (11).

Ard Yanmadalarındaki birkaç yüzeylenim-
de çok sayıda kink-band vardır ve birbirleri
arasındaki mesafe kendi kalınlıklarından çok az
fazladır. Kink düzlemi boyunca makaslama ha-
reketine •uğrayan, yoğun olan bu kink-bandları
gerilim kaymalarına (strain slip) veya küçük
kırışıklıklar;; halindeki, dilinimlere benzerler.
Sık sık yer almış olan kink-bandlardan tipik
gerilim kayması dilinimine tam bir geçişin müm-
kün olduğu ve bu oluşum, mekanizmalarının he-
men hemen aynı olduğu düşünülmektedir.. Kiıık-
bandlann, gerilim, kayma dilinimlerinin oluşum-
larının başlangıcını oluşturduğu, tartışması»
böyle bîr' dilinimin esas temel, kuvvetin yönüne
45°den daha büyük bir açıda geliştiği genel ko-
numuyla uyum halindedir..

Kuzey DonegaTdaki .Dalradian, Güneybatı
trlanda'daki Devoniyen, sleytlerini, Kuzey Gal-
ler'deki alt Paleozoyik sleytlerini ve Merkezi"
Pirene'lerdeki Ordoviziyen sleytlerini içeren ör-
neklerdeki kink-bandlann ve jeolojik literatür-
de kink-bandlar hakkındaki birçok diyagram
ve fotoğrafların incelenmesi-ki yazar yeniden
gözden geçirmektedir- göstermektedir ki açısal
ilişkileri hakkındaki sonuçlar genellikle: geçer-
lidir.. Hemen hepsi yapraklanma yönündeki esas
temel kuvvet ile 'anl&hlabilen, tüm. örnekler böl-
gesel. yapraklanma ile 45° den daha büyük açı
yaparlar ve hemen her örnekte alfa açısı beta
açısından daha küçüktür (Şek. 4). Saha çalış-
maları gerilim-kayması dilinimleriyle . kink-
bandları -arasındaki ilişkiyi vurgulamakta ve
meroeksel, basamak gerilim çatlakları sıraları
ile kink-bandlarmm paralelliklerini örneklerle
ortaya koymaktadır.

70 JEOIiOJt tfOOBBNODlSlJ^OCiAK 1980



DEÖtNlXJGX BCXGXHLER 5., Patersem, M. &. äne 'Weiss, L„ EU Nature, If5,
1046 (1962).

1, Vol, a, Liverpool and .Manchester GeoL X, 2, 503 6 ^^ ^ G e £ > L M a & | ^ m {Wm^
( 1 9 W ) - 7. Kniil, J. U, Proc. GeoL .Assoc., 7:2» 13 (1901). •

2 ..Hills» Ew &t Elements of Structural Geology, .239 g, Ramsay, J. G., GeoL Mag.» 9§» Ö10 (1962)
(Mèthuen and C, Ltd., London, 1963). 9. .Anderson, E, M., The Dynamics of Faulting- (Oll-

3. Willis, B., Ü.S,., GeoL Surv. Thirteenth Anix Repn ver and Body, Edinburgh and London,, 1942).
2» 211 (1893). ' . m Hubbert, M. ICf GeoL Soc. Amer,. Bull.» §2, 355

4. Kienow, &, N. Jb. GeoL u. Pal, Mh.,.,, 39 (Stuttgart, (1951)..
1951). • 11.. Becker, G., F., GeoL. Soc. Amer. Bull, 4, 13 (1893).

JEOLOJİ MÜHBNDÎBLÎÖÎ/OC3AİC î§m 77






