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SUBDUKSI DAN TEKTONIK LEMPENG

§ Subduksi kerak dan tumbukan benua merupakan inti dari teori
lempeng tektonik. Pemahaman pembentukan dan evolusi orogen
tumbukan lempeng merupakan kunci untuk mengembangkan
teori lempeng tektonik.

§ Berbagai jenis zona subduksi telah dikategorikan berdasarkan
sifat kerak subduksi. Dua jenis orogen tumbukan, yaitu orogen
tumbukan benua-benua dan benua-samudra, telah dikenali
berdasarkan sifat blok tumbukan dan komposisi batuan
turunannya.



§ Zona subduksi adalah tempat tumbukan di Bumi. Batas-batas ini
menandai tumbukan antara dua lempeng tektonik.

§ Lempeng adalah potongan kerak bumi yang bergerak secara
perlahan-lahan di permukaan bumi selama jutaan tahun.

§ Apabila dua lempeng tektonik bertemu di zona subduksi, yang
satu menekuk (menyusup) dan meluncur di bawah lempeng yang
lainnya, penyusupan ke dalam bumi atau ke arah mantel. (Mantel
adalah lapisan yang lebih panas yang berada di bawah kerak.).



§ Lempeng tektonik dapat membawa baik kerak benua maupun kerak
samudera, atau lempeng tektonik dapat terdiri dari satu jenis kerak
saja.

§ Kerak samudera lebih padat (karena memiliki densitas/masa jenis lebih
tinggi) dari kerak benua (memiliki densitas/masa jenis lebih rendah).
Pada zona subduksi, kerak samudera biasanya tenggelam (menyusup)
ke dalam mantel di bawah kerak benua yang lebih ringan.

§ Apabila 2 lempeng yang sama bertabrakan, seperti lempeng benua
dengan lempeng benua, maka yang terjadi adalah pengangkatan
(obduksi) dari kedua lempengan-lempengan tersebut.

§ Barisan pegunungan Himalaya terbentuk dengan cara ini, ketika
lempeng benua India menghantam lempeng benua Asia.



§ Ilmuwan pertama kali mengidentifikasi zona subduksi pada 1960-
an, dengan menempatkan gempa bumi di kerak yang turun.

§ Sekarang, instrumen baru dapat dengan tepat melacak
pergeseran lempeng tektonik. Pergeseran lempeng tektonik dapat
dilihat dengan jelas dari data GPS.

§ Zona subduksi terjadi di sekitar tepi Samudra Pasifik, lepas pantai
Washington, Kanada, Alaska, Rusia, Jepang dan Indonesia.
Disebut sebagai "Cincin Api", dimana zona subduksi ini
bertanggung jawab atas gempa bumi terbesar di dunia, tsunami
paling mengerikan, dan beberapa letusan gunung berapi terburuk.



Zona Subduksi disekitar lingkar Pasifik



Gempabumi

§ Zona subduksi adalah tempat dimuka bumi dimana dua lempeng
besar saling bertabrakan, dimana pada zona ini tersimpan energi
yang sangat besar yang akan dilepaskan saat gempa bumi. Skala
zona subduksi yang masif berarti dapat menyebabkan gempa
bumi yang sangat besar.

§ Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat berada di zona
subduksi, seperti skala 9,5 di Chili pada tahun 1960 dan skala 9,2
di Alaska pada tahun 1964. "Zona subduksi adalah zona batas
lempeng tumbukan lempeng yang sangat luas, sehingga akan
menghasilkan gempa bumi yang sangat besar,”.



§ Mengapa gempa yang terjadi pada zona subduksi menjadi gempa yang
terbesar di dunia? Alasan utamanya adalah karena ukurannya.
Besarnya gempa berkaitan dengan besarnya patahan/sesar yang
menyebabkannya, dan sesar yang berada pada zona subduksi adalah
patahan yang terpanjang dan terluas di dunia.

§ Zona subduksi Cascadia di lepas pantai Washington memiliki panjang
sekitar 620 mil (1.000 kilometer) dan lebar sekitar 62 mil (100 km).

§ Gelombang seismik dari gempa dan getaran ini membantu para
ilmuwan "melihat" ke dalam bumi, mirip dengan CT scan medis. Gempa
mengungkapkan bahwa lempengan tenggelam cenderung menekuk
pada sudut antara 250 hingga 450 dari permukaan bumi, meskipun
beberapa lebih datar atau lebih curam dari ini.



Zona Subduksi 



TSUNAMI

§ Zona subduksi biasanya berada di sepanjang garis pantai, jadi tsunami
akan selalu terjadi di disepanjang garis pantai.

§ Ketika gempa zona subduksi menghantam, kerak bumi melentur dan
pecah seperti mata air lepas. Untuk gempa bumi yang lebih besar dari
skala 7,5, hal ini dapat menyebabkan tsunami, gelombang laut raksasa,
dengan menggerakkan dasar laut secara tiba-tiba. Namun, tidak semua
gempa di zona subduksi menyebabkan tsunami.

§ Selain itu, beberapa gempa bumi memicu tsunami dengan memicu
tanah longsor di bawah air. Tsunami dapat menyerang dalam hitungan
menit untuk daerah pesisir yang dekat gempa bumi, atau beberapa jam
kemudian, setelah gelombang melintasi laut.



Volcanoes

§ Saat lempeng tektonik meluncur ke dalam mantel, lapisan yang lebih panas
di bawah kerak bumi, pemanasan melepaskan cairan yang terperangkap di
lempeng tersebut.

§ Cairan ini, seperti air laut dan karbon dioksida, naik ke lempeng atas dan
sebagian dapat melelehkan kerak di atasnya, membentuk magma. Dan
magma (batuan cair) sering berarti gunung berapi.

§ Cincin Api Pasifik mengungkapkan hubungan antara zona subduksi dan
gunung berapi. Pedalaman setiap zona subduksi adalah rantai gunung berapi
menyemburkan yang disebut busur vulkanik, seperti Kepulauan Aleutian
Alaska.

§ Letusan gunung berapi Toba di Indonesia, letusan gunung berapi terbesar
dalam 25 juta tahun terakhir, berasal dari gunung berapi zona subduksi.



Ada 2 tipe zona subduksi

§ Batas lempeng samudera-samudera: Jika lempeng subduksi
menunjam ke bawah lempeng samudera yang berdekatan, maka
akan terbentuk busur kepulauan. Contohnya termasuk Aleutian,
Kuril, Jepang, dan Filipina, semuanya terletak di perbatasan utara
dan barat lempeng Pasifik.

§ Batas lempeng samudera - benua: jika lempeng subduksi
menunjam ke bawah litosfer benua, maka busur gunung berapi
yang serupa akan terbentuk di benua itu. Ini disebut busur
vulkanik. Contohnya termasuk busur vulkanik Cascade di barat
laut Pasifik AS, dan busur vulkanik Andes di Amerika Selatan,
tetapi juga busur Hellenic di selatan Aegean.



Tumbukan lempeng Samudra – Benua à Membentuk BUSUR 
KEPULAUAN (ISLAND ARC)



Tumbukan lempeng Samudra dan Benua à Membentuk BUSUR GUNUNGAPI 
(VOLCANIC ARC)



§ Latar belakang yang penting kedua adalah di mana banyak gunung
berapi terjadi berada di sepanjang atau di dekat batas lempeng
yang menyatu.

§ Pada sebagian besar batas seperti itu, di mana dua lempeng
bertabrakan, yang lebih berat dari keduanya - biasanya satu
samudra - tenggelam (atau ditarik) di bawah lempeng lainnya,
sebuah proses yang disebut subduksi.

§ Subduksi mengkonsumsi litosfer dan karena permukaan bumi
adalah konstan, ia mengkompensasi jumlah litosfer yang dibuat
pada batas lempeng yang berbeda.



Pembentukan Magma Pada Zona Subduksi

Ketika kerak samudera (biasanya sangat tua) tenggelam kembali ke mantel di
zona subduksi, ia semakin berada di bawah tekanan dan suhu yang lebih besar.
Batuannya mengandung sejumlah besar air, karbon dioksida, dan cairan lain yang
dilepaskan ke lapisan mantel yang menutupi.

Melelehkan mantel dengan menambahkan cairan Penambahan cairan ini
menurunkan titik leleh mantel (dengan cara yang sama seperti menambahkan
garam menurunkan titik leleh es).

Akibatnya, batuan mantel di baji di atas pelat subduksi menghasilkan lelehan
parsial = magma. Saat magma lebih ringan dari mantel dan mulai naik di atas
zona subduksi untuk menghasilkan sabuk gunung berapi linier yang sejajar
dengan palung samudera. Contoh terbaik adalah zona subduksi di sekitar
Samudra Pasifik, yang sering disebut "Cincin Api".
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