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A Sudbury szerkezet elhelyezkedése és 

kialakulása (elméletek)

o Kanadai pajzs déli részén Ontario 
államban, Huron- tótól 60 km-re északra, 
Ottawától 400 km-re nyugatra, földtanilag 
3 provincia határán

o Egyedülállónak tekinthető, bonyolult 
geológiájú

kialakulása a mai napig sem teljeskörűen 
tisztázott

o Kezdetben: endogén magmás és ehhez 
kapcsolódó vulkáni működéssel 
magyarázták

o Fő fordulópont: 1964 Dietz       sokk 
metamorfózisra utaló bizonyítékok

o U-Pb koradatok alapján: 1.85 milliárd 
évvel ezelőtt becsapódott meteorit hozta 
létre a szerkezetet



A Sudbury szerkezet földtani viszonyai 

• Képződményei 3 fő részre oszthatók:

1. Sudbury Magmás Komplexum- 60 km hosszú, 25 km széles elliptikus   
gyűrűként jelenik meg a Föld felszínén

- Fő Tömeg- a becsapódási olvadékból kristályosodott ki 
Alsó (nórit), Középső (kvarcgabbró) és Felső (granofír) Zóna

- Sublayer- SMK hűlése fekükőzet asszimiláció, lencsés megjelenés
Ni-Cu-PGE érctelepek

- Offset Telérek- behatolnak a fekübe, sugárirányú és koncentrikus telérek
kvarcdiorit  
sugárirányú telérek Ni-Cu-PGE érctelepek

A világ legjelentősebb Ni-Cu-PGE szulfidércesedésének hordozója                                                         



A Sudbury szerkezet felépítése



2. Whitewater Formációcsoport- az SMK gyűrűjének belsejét tölti ki, 

szintén 3 formációból áll, melyek mind a becsapódás után képződtek a   
medencében:

- Onaping- közvetlenül a becsapódáshoz köthető, sokat vitatott egység

breccsa jellegű, a becsapódás után visszahullott, majd áthalmozott,

részlegesen beolvasztott klasztokból, üvegfragmentumokból, szulfid

ásványokból épül fel

- Onwatin- pelágikus, 600 m vastag

- Chelmsford – turbidites jellegű üledékes képződmény, 800 m vastag

3. SMK archai és proterozoós fekükőzetei (Huroni Főcsoport)
- É, K, Ny-i fekü: archai plutonok, metavulkanikus és metaüledékes kőzetek

- D, ÉK-i fekü: alsó  proterozoós kőzetek, a Huroni Főcsoport alkotja



A Sudbury szerkezet deformációja

• Mai elliptikus formájának kialakításában 4 deformációs 
esemény játszott szerepet:

-Penoki orogenezis (becsapódás előtt is)

- SMK kialakulásakor fellépő deformáció

- Grenvilli orogenezis

- Wanapitei Tó Szerkezethez kötődő becsapódásos

eredetű deformációs esemény

- Mazatzal orogenezis (legújabb kutatások szerint)



A meteorit becsapódás jellegzetességei a földtani 

kifejlődésre

• A meteorit becsapódás jelentős felszínformáló erő

• Sokk metamorfózis jelei: 

- kőzetek mozaikos felépítésűek, deformáltak

- mikroszkópikus deformációk + makroszkópikus deformációk

pl.: sokkolt kvarcszemcsék  döntő bizonyíték

párhuzamos sík törési felületek plagioklászban is

deformációs sávok biotitban

becsapódási kúpszerkezetek

• Becsapódási breccsák

becsapódás  sokk metamorfózis  kőzetek szögletes darabokra töredeznek

- a szerkezet fekükőzeteiben: Sudbury és Footwall Breccsa

- Footwall Breccsa  Ni-Cu-PGE telepek



Kvarcban megjelenő sík planáris lemezek

 

o párhuzamos, néha egymást 

keresztező hasadási vonalak

sorozata

o 10GPa <



Becsapódási kúpszerkezetek

o hirtelen nagy P

o jellegzetesen ék alakú,

lófarokszerű mintázat

o becsapódástól távolodva a 

V- alakú minta által bezárt

szög növekszik  helyi P

viszonyok meghatározása



A meteorit becsapódás tágabb következményei a 

Sudbury szerkezetben és környezetében
Sávos- vasérc képződésének megszűnése:

o a területet sekély tenger borította  becsapódás  kéregrugózás

 cunami hullám

o akár több 1000 km- es távolságban  törmelékes cunami üledék lerakódás

o Megváltozott klimatikus viszonyok

Nyersanyagtelepek képződése:

o Sublayer + fekübreccsa  kontakt telepek

o Kvarcdiorit telérekben  offset telepek  

o fekükőzet típusú telepek

Nyersanyagkutatási és bányászati szempontból is a világ egyik legjelentősebb 
geológiai formációja  Ni-Cu-PGE telepek



Ni-Cu-PGE telepek elhelyezkedése
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