
Activitatea LP_11



DESPRE METAMORFISM

1. Metamorfismul și rocile metamorfice

2. Factorii de control ai metamorfismului

3. Intensitatea metamorfismului

4. Transformările și modificațiile metamorfice

5. Noțiunile de:

- izograd, zonă mineralogică și facies metamorfic

6. Structura și textura rocilor metamorfice

7. Tipurile de metamorfism și produsele acestora

8. Tipuri de roci metamorfice
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Protoliți
(a) Gresie cuarțoasă
(b) Siltit cuarțos Metamorfit

(c) Șist cuarțitic cu mică

(d) Micașist cuarțitic

Temperatură

Presiune

Temperatură

Presiune



Metamorfismul prograd
*intensitatea metamorfismului crește progresiv;

*de exemplu, în cazul metamorfismului de îngropare, odată cu creșterea adâncimii 

crește temperatura și presiunea și se formează în funcție de adâncime roci epi-, mezo-

și catametamorfice. 





Metamorfismul retrograd
*intensitatea metamorfismului corpurilor de roci metamorfice scade progresiv;

*de exemplu, dacă corpurilor de roci mezo- și catametamorfice formate la adâncimi mari, prin 

exondare ajung spre suprafață, în condiții de temperatură-presiune mai joase, atunci, rocile 

suferă transformări metamorfice, asociațiile metamorfice de intesitate ridicată transformîndu-se în 

asociații de intensitate scăzută. 



*Mineralele indicatoare (index) pentru zonle mineralogice și intensitatea metamorfismului

Izogradul și Zona mineralogică



CLASIFICAREA DOMENIILOR DE METAMORFISM ȘI ROCILOR METAMORFICE

ÎN FUNCȚIE DE CUPLUL T-P



Zona cu clorit

Filite

Șisturi clorito-sericitoase

Șisturi clorito-sericitoase cu albit

Șisturi cu cloritoid

Zona cu biotit

Șisturi cu biotit

Șisturi cu sericit și biotit

Șisturi cu clorit și biotit

Șisturi cu albit și biotit

Zona cu almandin

Micașisturi cu granat

Micașisturi cu granat și albit

Micașisturi cu grafit

Zonele

cu disten, staurolit și sillimanit 

Șisturi cuarțo-feldspatice

Ortognaise

Paragnaise

Asociații litologice corespunzătoare zonelor mineralogice



Metamorfismul regional

Factorii: P şi T se manifestă în întreaga gamă de valori, până la cele ce determină 

fuziunea rocilor, de regulă în sistem închis; acţionează în special stressul şi într-o 

mai mică măsură presiunea litostatică;

Condiţii geologice: în regiunile de convergenţă a plăcilor, acolo unde are loc cutarea 

formaţiunior geologice;

Distribuţie: de regulă în arii alungite, paralele cu zonele de subducţie şi de sutură a 

plăcilor;

Caractere petrografice: roci foarte variate constituite din neoformaţiuni, cu şistozitate 

pronunţată, cu o distribuţie petrografică zonală;

Metamorfimul regional este divizat în trei subtipuri, în corelaţie cu adâncimile la care 

se manifestă:

TIPURI DE METAMORFISM



Zona de 

adâncime

Temperaturi 

[0C]

Presiune 

litostatică
Stressul Tipuri de roci

Epizona 200 - 400 slabă puternic Filite şi şisturi

Mezozona 400 – 600 medie slab

Micaşisturi      

Amfibolite

Marmure

Cuarţite

Catazona

600 – pct. de 

fuziune al 

rocilor

puternică
slab / f. 

slab
Gnaise

Roci cuarţo-feldspatice

Acțiunea cuplului temperatură-presiune în metamorfismul dinamo-termic







Metamorfismul fundurilor oceanice

Factori: T şi soluţiile hidrotermale cu un caracter sodic; sistemul este deschis;

Condiţii geologice: în imediata apropiere a rifturilor oceanice;

Distribuţie: datorită expansiunii fundului oceanic, deşi generate lângă rift, produsele 

ajung să aibă o largă dezvoltare cvasitabulară în întreg bazinul oceanic;

Caractere petrografice: roci cu caracter bazic, neşistoase (masive), conţinând 

adesea albit şi minerale hidratate: serpentinitele, metabazaltele, metagabrourile.

Metamorfismul cataclastic

Factori: stressul şi cu totul accidental T, acţionând în sistem închis;

Condiţii geologice: în apropierea faliilor cu deplasări importante;

Distribuţie: corpuri tabulare, subţiri, care urmăresc planul de falie;

Caractere petrografice: simpla zdrobire a mineralelor preexistente şi crearea unei 

puternice şistozităţi şi neoformaţii de minerale lamelare; roci puţin coerente; roci 

cataclastice necoezive, milonite, gnaise milonitice.



7.4. M. de contact

- Termic (corneene)

- Pirometasomatic (skarne)



Metamorfismul de îngropare



Tipuri de roci metamorfice



Zona cu clorit

Filite

Șisturi clorito-sericitoase

Șisturi clorito-sericitoase cu albit

Șisturi grafitoase

Șisturi cu cloritoid

Zona cu muscovit și biotit

Micașisturi muscovitice (șisturi cu muscovit)

Șisturi verzi

Șisturi cu sericit și biotit

Șisturi cu clorit și biotit

Șisturi cu albit și biotit

Micașisturi biotitice (șisturi cu biotit)

Zona cu granat

Micașisturi cu granat

Micașisturi cu granat și albit

Micașisturi cu grafit

Zonele

cu disten, staurolit și sillimanit 

Șisturi cuarțo-feldspatice

Ortognaise

Paragnaise

Asociații litologice corespunzătoare zonelor mineralogice


