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 vyhaslé radionuklidy
 kosmogenní nuklidy, využití pro datování
 radiouhlík (14C)
 datování pomocí LA‐ICPMS a FT
 difuse a blokující teploty



 odstraňuje nejistotu stáří, jejíž příčinou jsou procesy probíhající na 
mateřských planetách, protože jejich akrece a další geologický vývoj 
znemožňují přesné určení stáří planet  horniny na Zemi nenesou původní 
časovou informaci kvůli post-magmatickým procesům

Datování meteoritů, kosmochronologie

nejstarší minerály (zirkon, Jack 
Hills, Austrálie) – 4.40 Gyr

nejstarší horniny ≈4.28 Gyr
(Nuvvuagittuq, Kanada)



Klasifikace meteoritů



Klasifikace meteoritů



Datování meteoritů, kosmochronologie

CAI v NWA 2364 
(CV3 chondrit)

 angrity (nejstarší vyvřelé horniny Sluneční soustavy) = 4.563 Gyr
 eukrity (HED meteority z asteroidu 4 Vesta, diferenciace pláště, segregace 

kovového jádra) = 4.564 Gyr

 stáří Země ≈ 4.54 Gyr
 stáří Měsíce ≈ 4.46 Gyr
 stáří Marsu ≈ 4.55 Gyr
 stáří nejstaršího materiálu Sluneční soustavy = 

4.568 Gyr
 většina CAIs ≈ 4.5675 Gyr



Datování meteoritů, kosmochronologie



Datování meteoritů, kosmochronologie



Vyhaslé radionuklidy

 radioaktivní specie, vzniklé v 
počátcích Sluneční soustavy

 část krátkodobých nuklidů vznikla 
při explozi SN jedna z příčin 
kolapsu prachoplynové nebuly před 
vznikem regulérní sluneční soustavy

 krátký poločas rozpadu (0.1–106 Myr)
 stopování rané historie Sluneční soustavy, nukleosyntetických příspěvků z 

blízkých supernov, zdrojových oblastí meteoritů
 datování raných geologických procesů na původních mateřských tělesech 

meteoritů (termální metamorfóza, fluidní aktivita,…)
 datování globálních událostí na terestrických planetách (segregace kovového 

jádra, plášťových rezervoárů, kůry)
 tavení nově formovaných planetesimál během prvních 1–3 Myr po vzniku CAI 

(26Al, 60Fe,…)



Vyhaslé radionuklidy

parental isotope daughter isotope decay mode half-life
7Be 7Li electron capture 53 d
10Be 10B beta - 1.39 Myr
26Al 26Mg beta + 0.717 Myr
41Ca 41K electron capture 0.101 Myr
53Mn 53Cr electron capture 3.7 Myr
60Fe 60Ni beta - 1.49 Myr
92Nb 92Zr beta + 36 Myr
99Tc 99Ru beta - 0.211 Myr
107Pd 107Ag beta - 6.5 Myr
126Sn 126Te beta - 0.2345 Myr
129I 129Xe beta - 15.7 Myr
135Cs 135Ba beta - 2.3 Myr
146Sm 142Nd alpha 106 Myr
182Hf 182W beta - 8.90 Myr
205Pb 205Tl electron capture 15.1 Myr
247Cm 235U fission (alpha, beta, SF,..) 16 Myr



Vyhaslé radionuklidy



Vyhaslé radionuklidy

 datování založeno na principu rozdílných geochemických vlastností 
mateřského a dceřiného izotopu  litofilní/chalkofilní/siderofilní, 
volatilní/refraktorní, kompatibilní/nekompatibilní

 relativní stáří pomocí vyhaslých radionuklidů je ukotveno k absolutním
stářím (U-Pb,…) pomocí konvenčními metodami dobře datovaných materiálů 
(některé meteority, CAI,…)  iniciální poměry vyhaslého a stabilního nuklidu



Vyhaslé radionuklidy

 datování založeno na principu rozdílných 
geochemických vlastností mateřského a 
dceřiného izotopu 
litofilní/chalkofilní/siderofilní, 
volatilní/refraktorní, 
kompatibilní/nekompatibilní

 mateřské izotopy jsou již vyhaslé  detekce 
příspěvku k přírodnímu pozadí dceřiného 
izotopu přebytek 26Mg

přítomnost žijícího 26Al



Vyhaslé radionuklidy

 182Hf 182W (t1/2 = 8.9 Myr)
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Vyhaslé radionuklidy

 182Hf 182W (t1/2 = 8.9 Myr)
 Hf/Wcore ≈0, Hf/Wmantle ≈15
 segregace kovového jádra s 

drtivou většinou zemského 
W, ale s žádným Hf
nulový přírůstek 
radiogenního 182W v jádře

Metal
Core 

Segregation
D  > DW HFSE, REE
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Vyhaslé radionuklidy

 frakcionace během tavení a segregace různých rezervoárů  různý stupeň 
radiogenních přírůstků

raná diferenciace pláště na 
Marsu (ca. 60 Myr po CAI)

izolace rezervoárů po jejich 
vzniku



Kosmogenní nuklidy

 vytvářeny jadernými reakcemi mezi částicemi v atmosféře (na povrchu) a 
nepřetržitým tokem kosmických paprsků

 kosmické paprsky – vysokoenergetické nabité částice, zejména protony 
nebo H jádra (až do ≈1019 eV)

 tříštivé reakce – primární reakce při vstupu kosmických paprsků do oblasti 
Země

 tok kosmických paprsků klesá exponenciálně s hloubkou v atmosféře, i když 
původní idea hledala zdroj uvnitř Země

 1910: Victor Hess – pozaďová radiace se zvyšuje s výškou  vnější zdroj
 jen malý podíl paprsků projde atmosférou, interaguje s horninami na povrchu 

a produkuje 10Be, 26Al, 36Cl,…  interakce jsou řídké  kosmogenní nuklidy 
jsou vzácné, často nestabilní a obtížně detekovatelné

 produkce kosmogenních nuklidů musí být vysoká vzhledem k jejich 
přírodnímu pozadí  detailní studie jen pro 3He, 10Be, 26Al, 21Ne, 36Cl

 in-situ produkované nuklidy

 široké využití pro 102 – 3107 y



Kosmogenní nuklidy



Kosmogenní nuklidy

 jádro je zasaženo 
vysokoenergetickou částicí a 
roztříští se do několika 
produktů, včetně stabilních a 
nestabilních jader, protonů, 
neutronů a lehkých nestabilních 
částic (, , mezony,…)

 interakce kosmických paprsků s jádrem vyvolá řetězovou reakci, v níž 
sekundární částice a fragmenty jader, které samy o sobě mají značnou 
energii, produkují další srážky o nižších energiích



Kosmogenní nuklidy

 nízká produkce kosmogenních nuklidů

 10Be (5.1 ± 0.3 at/g-Qtz/y)
26Al (31.1 ± 1.9 at/g-Qtz/y)
21Ne (19.0 ± 3.7 at/g-Qtz/y)

 závislost na nadmořské výšce, šířce, toku neutronů, účinném průřezu reakcí, 
změnách magnetického pole v historii,…

nuklid t1/2 (y) hlavní terč v silikátových horninách
14C 5730 O
10Be 1.5  106 O
36Cl 3.01  105 Cl, K, Ca, Fe
3He stabilní O, Mg, Si, Fe
21Ne stabilní Mg, Al, Si
26Al 7.05  105 Si
36, 38Ar stabilní Cl, K, Ca, Fe



Kosmogenní nuklidy

 penetrace klesá exponenciálně s hloubkou

 pro protony a neutrony l=160 g/cm2, typická hornina =2.5 g/cm3  r/l 
(charakteristická hloubka penetrace) = 64 cm  tok kosmických paprsků 
bude 1/e (≈0.36 tok na povrchu)

 pro  (mion) l=1000 g/cm2, pro  (neutrino) l=
 většina interakcí zahrnuje protony a neutrony 
 kosmogenní nuklidy jsou produkovány
jen na povrchu Země (0–10 m)

z…hloubka
l…konstanta, závislá 
na charakteru a 
energii částice, 
materiálu
…hustota

produkce z reakcí s neutrony

produkce z reakcí s neutrony a miony

100 kyr

500 kyr



Kosmogenní nuklidy

 penetrace klesá exponenciálně s hloubkou

 pro protony a neutrony l=160 g/cm2, typická hornina =2.5 g/cm3  r/l 
(charakteristická hloubka penetrace) = 64 cm  tok kosmických paprsků 
bude 1/e (≈0.36 tok na povrchu)

 pro  (mion) l=1000 g/cm2, pro  (neutrino) l=
 většina interakcí zahrnuje protony a neutrony 
 kosmogenní nuklidy jsou produkovány
jen na povrchu Země (0–10 m)

z…hloubka
l…konstanta, závislá 
na charakteru a 
energii částice, 
materiálu
…hustota

produkce z reakcí s neutrony

produkce z reakcí s neutrony a miony



Kosmogenní nuklidy

 počet stabilních částic vzniklých na povrchu za časovou periodu t:

 pokud známe P, můžeme vypočítat délku času, kdy byl materiál vystaven na 
povrchu kosmickým paprskům

P…měřítko povrchové produkce  funkce toku 
kosmických paprsků, hloubky, nadmořské výšky, 
geomagnetické zeměpisné šířky, účinného průřezu 
reakce



Kosmogenní nuklidy ‐měření

tvorba iontů

tandemový urychlovač (0.2–13 MV)

negativní  pozitivní ionty
oddělení izobarických

interferencí (14N od 14C)

detekce vzácných izotopů
0.01–1000 částic/s

X % rychlosti světla

chemická separace



Kosmogenní nuklidy ‐měření



Kosmogenní nuklidy ‐měření



Kosmogenní nuklidy ‐ 10Be, 26Al, 36Cl

 tyto nuklidy mají mnohem delší t1/2 než 14C aplikace pro větší rozsah 
událostí (e.g., chronologie Pleistocénu, datování spodních vod, rychlost 
denudace,…)

 10Be – vyšší měřítko produkce (10-2–10-3 at/cm2/sec) než 26Al a 36Cl (10-5–10-6

at/cm2/sec)  relativní imobilita po absorpci na jílové minerály  žádná 
vnitřní 'nukleogenní' produkce na Zemi ( 36Cl produkce neutronovým 
záchytem z 35Cl)



Kosmogenní nuklidy ‐ 10Be

 produkován tříštivými reakcemi mezi kosmickými paprsky a N+O
 díky četnosti N a O v atmosféře vyšší produkce než 26Al (tříštění 40Ar) a 36Cl 

(zejména 40Ar(p,)36Cl se sekundárními p)
 Be, Cl, Al netvoří plyny na zemském povrchu (Cl je plyn, ale velmi reaktivní 

chloridy)  ‘residence time’ pro 10Be, 26Al, 36Cl v atmosféře je velmi krátký 
extrakce z atmosféry deštěm

 tok kosmických paprsků se mění se zeměpisnou šířkou  variace produkce a 
toku 10Be na povrch Země se zeměpisnou šířkou

 distribuce 10Be v oceánu je uniformní (tres Be ≈4000 y; absorpce na jílové 
částice v oceánu i na pevnině)

 datování mořských sedimentů, paleosolů, Fe-Mn nodulí, rychlosti 
denudace,…



Kosmogenní nuklidy ‐ 10Be

10Be

intensita 
paleomagnetického pole

pokles 10Be na pozadí  krátkodobá 
exposice na povrchu



Kosmogenní nuklidy ‐ 10Be

počet slunečních skvrn
méně skvrn =
menší magnetická 
aktivita Slunce menší 
vliv na kosmické paprsky 
 vyšší produkce 
kosmogenních nuklidů

inversní škála vyšší [10Be]  nižší sluneční aktivita

Maunderovo minimum – období bez slunečních skvrn



Kosmogenní nuklidy ‐ 10Be + 26Al rychlost 
eroze zdroje 
jeskynních 
sedimentů

stáří  uložení

rámcově podobná produkce, různý t1/2



Kosmogenní nuklidy – 36Cl

 produkce 36Cl:
 záchyt termálních neutronů 35Cl (četnější přírodní izotop Cl)
 tříštivé reakce na 39K a 40Ca
 záchyt částic  pomocí 40Ca

 další důležité parametry: zeměpisná šířka, nadmořská výška, nekosmogenní 
produkce 36Cl (záchyt neutronů na 35Cl)

 studium pohybu morén
 větší rozptyl stáří u starších 

vzorků = zděděný 35Cl z 
předchozích fází exposice + 
přednostní loužení 35Cl + eroze 
povrchu horniny + sněhový 
pokryv, …

 korelace s vysokým 18Omarine
(indikátor chladnějších period)



Kosmogenní nuklidy – 36Cl

 produkce 36Cl:
 záchyt termálních neutronů 35Cl (četnější přírodní izotop Cl)
 tříštivé reakce na 39K a 40Ca
 záchyt částic  pomocí 40Ca

 další důležité parametry: zeměpisná šířka, nadmořská výška, nekosmogenní 
produkce 36Cl (záchyt neutronů na 35Cl)

 studium pohybu morén
 větší rozptyl stáří u starších 

vzorků = zděděný 35Cl z 
předchozích fází exposice + 
přednostní loužení 35Cl + eroze 
povrchu horniny + sněhový 
pokryv, …

 korelace s vysokým 18Omarine
(indikátor chladnějších period)



Kosmogenní nuklidy – další využití

 TRE (terrestrial exposure ages) – čas exposice 
kosmickým paprskům na Zemi meteority

 CRE (cosmic ray exposure ages) – čas 
exposice kosmickým paprskům ve vesmíru ≈ 
doba setrvání meteoritů od jejich vytržení z 
mateřského tělesa Mars, Měsíc, Vesta,…

 81Kr, 21Ne, 129I, 59Ni, 126Xe,…



Kosmogenní nuklidy – 14C

 'radiouhlíková' metoda vyvinuta týmem W.F. Libbyho
(Uni Chicago) bezprostředně po WW2 (1960 –
Nobelova cena za chemii)

 tradiční metodologie stanovení 14C – sčítání  paprsků během rozpadu 14C 
(14C neprodukuje  záření)

 extrakce C ze vzorku a konverze na CO2  umístění do odstíněné sčítací 
trubice

 nutnost X–X0 gramů C  značný objem CO2

 nověji stanovení pomocí AMS
 pyly, archeologie, jeskynní sedimenty, dendrochronologie, zubní sklovina, led, 

kosti, kůže, rašelina, textilie, pergamen, voda, koráli, foraminifery, vulkanity,…



Kosmogenní nuklidy – 14C

 stabilní 12C a 13C (14C radioaktivní, t1/2=5730 y)
 14C – tvorba během interakce N2 s neutrony
 14C/C ≈10-12

 výměna 14C s prostředím (e.g., fotosyntéza)
 po uhynutí  pokles 14C díky  rozpadu

 tvorba 14C
 rozpad 14C
 výměna 14C v živých organismech

rozpad 14C v mrtvé organické hmotě



Kosmogenní nuklidy – 14C

 první ostrý test metodologie pomocí 
historických materiálů se známým 
stářím, primárně z Egypta

 teoretická křivka za použití t1/2=5568 y
 poměr aktivity 14C ve vzorcích a 

moderní aktivity 14C
 vyžaduje citlivé detekční metodiky: 
 13.6 dpm/g (rozpad/minuta/1g C) v 
současném dřevu  0.03 dpm/g pro 
50 kyr dřevo

 testování správnosti metodologie – "curve of knowns"



Kosmogenní nuklidy – 14C

 kalibrace pomocí dendrochronologie
 letokruhový záznam žijících a mrtvých recentních borovic Pinus longaeva

z Kalifornie

variace v aktivitě 14Catm vzhledem k 
průběžnému záznamu z letokruhů



Kosmogenní nuklidy – 14C

 vyšší produkce na pólech (nižší 
aktivita magnetického pole)

 doba promíchání atmosféry je 
kratší než doba setrvání 14Catm 
koncentrace v atmosféře je 
uniformní

 variace 14C s časem a magnetickým 
polem?



Kosmogenní nuklidy – 14C

 specifická aktivita 14Catm stejná dnes i v minulosti?

variace v toku kosmických paprsků? (Sluneční aktivita, cyklus skvrn,…)



Kosmogenní nuklidy – 14C

 umělá produkce

Radiouhlík je tvořen také v jaderných reakcích. V malém měřítku je tvořen i v 
jaderných elektrárnách. Testování jaderných zbraní produkovalo značné 
množství 14C v období 50. a 60.let, koncentrace v atmosféře se téměř zdvojila 
snazší odlišení období 'před' a 'po' testování

 další umělé efekty

Spalování fosilních paliv uvolňuje do atmosféry značné množství CO2 bez 14C 
(kvůli stáří!)  pokles 14C/Catm (Suessův efekt)

 relativní problém datování materiálů z období ca. 1650–1950



Kosmogenní nuklidy – 14C

 umělá produkce

Radiouhlík je tvořen také v jaderných reakcích. V malém měřítku je tvořen i v 
jaderných elektrárnách. Testování jaderných zbraní produkovalo značné 
množství 14C v období 50. a 60.let, koncentrace v atmosféře se téměř zdvojila 
snazší odlišení období 'před' a 'po' testování

 další umělé efekty

Spalování fosilních paliv uvolňuje do atmosféry značné množství CO2 bez 14C 
(kvůli stáří!)  pokles 14C/Catm (Suessův efekt)

 relativní problém datování materiálů z období ca. 1650–1950



Kosmogenní nuklidy – 14C

 umělá produkce

14Catm jako důsledek zahájení 
jaderných testů (H-bomba)  nárůst do 
1963, pak pozvolný pokles díky 
transportu 'přebytkového' 14C do 
oceánu a biosféry
 14Catm poklesne na nulovou 
hodnotu v důsledku spalování fosilních 
paliv během několika desetiletí

distribuce 14C z 
jaderného 
testování mezi 
atmosféru, 
oceán a biosféru



Datování magmatických a metamorfních procesů

 LA-ICPMS

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation



Datování magmatických a metamorfních procesů

 srovnání LA-ICPMS, TIMS, SIMS



Datování magmatických a metamorfních procesů

 LA-ICPMS

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation



Datování magmatických a metamorfních procesů

 ablační cela – různý design



Datování magmatických a metamorfních procesů

 parametry ovlivňující kvalitu LA

 síla (energie) laseru, hustota energie a profil svazku
 vlnová délka (266, 213, 193 nm), doba pulsu (ns, fs)
 frekvence (5, 10, 20,…Hz)
 nosný plyn (He, Ar, směsné plyny,…), absorbance laseru 
 složení materiálu (fáze), teplota tavení materiálu, homogenita,…

NdYAG 266 nm, Ar Excimer 193 nm, He–Ar



Datování magmatických a metamorfních procesů

 parametry ovlivňující kvalitu LA

 síla (energie) laseru, hustota energie a profil svazku
 vlnová délka (266, 213, 193 nm), doba pulsu (ns, fs)
 frekvence (5, 10, 20,…Hz)
 nosný plyn (He, Ar, směsné plyny,…), absorbance laseru 
 složení materiálu (fáze), teplota tavení materiálu, homogenita,…

Ni sulfid zirkon



Datování magmatických a metamorfních procesů

 parametry ovlivňující kvalitu LA

 síla (energie) laseru, hustota energie a profil svazku
 vlnová délka (266, 213, 193 nm), doba pulsu (ns, fs)
 frekvence (5, 10, 20,…Hz)
 nosný plyn (He, Ar, směsné plyny,…), absorbance laseru 
 složení materiálu (fáze), teplota tavení materiálu, homogenita,…

islandský vápenec foraminifera



Datování magmatických a 
metamorfních procesů



Datování magmatických a metamorfních procesů

 problémy prvková frakcionace
 přesná standardizace pomocí 
dobře definovaných referenčních 
materiálů, korekce prvkové 
frakcionace pomocí externích 
roztoků,…



Datování magmatických a metamorfních procesů

 magmatické zirkony



Datování magmatických a metamorfních procesů

 magmatické zirkony s inheritancí



Datování magmatických a metamorfních procesů

 zirkony z metamorfních hornin



Datování magmatických a metamorfních procesů

 detritické zirkony  nutná znalost vnitřní stavby (chemická zonalita)



Datování magmatických a metamorfních procesů

 celková vs. in-situ analýza



Datování detritických zirkonů

 sedimenty – směs zirkonů z různých facií o různých stářích



Datování detritických zirkonů

 sedimenty – směs zirkonů z různých facií o různých stářích



Datování detritických zirkonů

 velký počet zrn  s vyšším počtem zrn klesá pravděpodobnost chybějící 
komponenty



Datování detritických zirkonů

 sedimenty – směs zirkonů z různých facií o různých stářích
 doplňkové analýzy Hf izotopů



Datování detritických zirkonů

 sedimenty – směs zirkonů z 
různých facií o různých 
stářích

 doplňkové analýzy Hf
izotopů

 provenience sedimentů
 tektonické rekonstrukce
 paleogeografie



Fission track (FT) datování

 prvky se Z>90 – spontánní štěpení  štěpné 
produkty a neutrony  průchod krystalem = 
latentní štěpná stopa ze spontánního 
rozpadu 238U

 limitovaná délka (12 m zirkon, 16 m
apatit), nemají přednostní orientaci, po 
zahřátí se zkracují a mohou vymizet

10 m

artefakty

štěpné stopy

štěpné stopy



Fission track (FT) datování

 založená na přirozeném rozpadu U 
spontánním štěpením

 FT stáří odvozena z  počtu 
spontánních "štěpných stop" v 
krystalové mřížce,  známé rozpadové 
konstanty pro spontánní štěpení a 
měřené koncentrace 235U (konstantní 
přírodní 238U/235U), získané z podílu 
vyvolaných FT po ozáření tepelnými 
neutrony v reaktoru
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Fission track (FT) datování

 minerální separace
 upevnění minerálu do pryskyřice (apatit) nebo PFA teflonu (zirkon)
 vyleštění zrn
 leptání zrn
 sčítání spontánních stop v optickém mikroskopu
 přidání detektoru/monitoru (muskovit)
 ozáření páru vzorek/monitor v jaderném reaktoru
 leptání monitoru v HF
 sčítání vyvolaných stop v optickém mikroskopu



Fission track (FT) datování

 leptání minerálů

spontánní stopy – vznik v existujícím vzorku nebo v části odstraněné leštěním


stopy v detektoru mohou vzniknout jen z existujícího vzorku

Zirkon: (záleží na složení a stupni 
metamiktizace) 6–24 h v eutektické
směsi NaOH–KOH (1:1), 225oC

Apatit: 20 s in 5M (5.5M) HNO3 , 21oC

Titanit: 2–4 h v NaOH (120oC)
24 hod v 0.4% HF (120oC)



Fission track (FT) datování

10 m



Fission track (FT) datování

 apatit, titanit, zirkon, slídy, 
vulkanická skla – mladé události 

 epidot, granát – staré události
 značný rozsah X00 až >2109

Myr

 obvyklý rozsah Tc: apatit 60–120°C, 
zirkon 210–310°C, titanit 300°C 



Fission track (FT) datování

 kombinovaný přístup ke zjištění p-T vývoje
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Fission track (FT) datování

 kombinovaný přístup ke zjištění p-T vývoje



Úvod do difuse

 předpoklady

 rozpadová konstanta se nemění s časem (nebo změnou p–T podmínek a 
chemických parametrů)

 neradiogenní komponenta dceřiného izotopu je známa nebo může být 
empiricky stanovena

 vzorek byl uzavřen vzhledem k získání nebo ztrátě mateřských nebo 
dceřiných izotopů během krystalizace

 všechny vzorky použité pro určení stáří musí být navzájem v izotopové 
rovnováze v čase krystalizace

 krystalizace z taveniny ≈ magmatické stáří
 rekrystalizace v pevném stavu ≈ metamorfní stáří



Úvod do difuse

Mg zoning

Modelová geometrie
původně homogenníanisotropní zoning v olivínu

b

c
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Úvod do difuse

150 mm

Mg zoning

b

c

150 m

Fe zoning

řešení difusní rovnice s předpokladem pevné 
povrchové koncentrace

vstupní parametry: DFe-Mg //c, DFe-Mg //b            
výstup: čas



Úvod do difuse

 velmi krátké trvání mnoha vulkanických procesů (< 100 let,…)  v rámci chyb 
stanovení pomocí radiogenních izotopů

 určení časové škály  přímá vazba na fyzikálně-chemické procesy
 velký rozsah časových měřítek, nezávislý na skutečném stáří
 kombinace informací z odlišných minerálů/prvků  komplexní náhled
 žádný síťový přenos materiálu přes rozhraní ( tok, pohyb)
 elektroneutralita (difuse iontu v jednom směru musí být spojena s difusí 

stejného množství elektrického náboje v opačném směru

pohyb částice vzhledem k pohybu ostatních 
částic v definovaném prostoru jiných částic

 velmi neúčinný pohyb v dlouhodobém 
měřítku

 vyrovnání rozdílů v koncentracích je 
následek, nikoliv příčina difuse



Úvod do difuse

Difuse v různých médiích

SOLIDLIQUIDGAS



Úvod do difuse
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koncentrační distribuce prvku  C x,y,z,t 

Isotropní médium:
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 Fickův 1. zákon

fyzikální jednotka

množství _   
plocha × čas

 J – difusní tok (mol/m2.s), minus znaménko indikuje difusi do místa nižší koncentrace

 D – difusní koeficient = difusivita (m2/s), musí být určen empiricky – závisí na 
materiálových vlastnostech systému, teplotě, viskozitě toku, velikosti částic,…



Úvod do difuse
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Úvod do difuse

 změna koncentrace s časem jako důsledek difuse

 objem krychle o rozměru dx
 difusní tok specie napříč rovinou 

do krychle v 'x' a z krychle v 'dx'

 rychlost změny koncentrace s časem v jakémkoliv bodě je úměrná 
diferenciálu difusního profilu (2. Fickův zákon)

 difusní koeficient je konstantní, platí zákon zachování hmoty (žádná 
reakce,…)

C

t
 D 2C

x2



Úvod do difuse
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Úvod do difuse
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Úvod do difuse

 výměna (exchange): výměna pozice vzájemně 
sousedících atomů

 v meziprostorech (interstitial):  pohyb atomu v 
rámci meziprostoru mezi mřížkou specií jiného 
druhu

 do meziprostoru (interstitialcy): vytlačení atomu 
z krystalové mřížky do meziprostoru

 volné místo (vacancy): přesun atomu z krystalové 
mřížky na volné místo, zároveň po sobě uvolňuje 
místo v mřížce

 mechanismy  a  zahrnují přemístění 2 atomů 
 vysoká aktivační energie

 mechanismus  zejména pro malé atomy (H, He, 
Li,…)



Úvod do difuse
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Binary ionic solid solution, e.g., olivine (Fe,Mg)2SiO4



Úvod do difuse
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Úvod do difuse ‐ aplikace v geologii

 difuse Mn v granátu v 
uzavřeném systému



Úvod do difuse ‐ aplikace v geologii

 blokující teplota (blocking, closure T) = teplota, při níž systém zchladl
natolik, že nedochází k další difusi ze systému do okolního prostředí

 koncept podle Dodsona (CMP, 1973)
 Tc značně kolísá pro jednotlivé minerály a liší se v závislosti na vlastnostech 

mateřských a dceřiných izotopů  specifická pro daný materiál a izotopový 
systém

geometrická 
funkce uzavření

měřítko
chladnutí

aktivační
energie

difusní
vzdálenost

difusní
koeficient

plynová konstanta



Úvod do difuse ‐ aplikace v geologii

 blokující teplota (blocking, closure T) – experimentální určení Tc ve
vysokoteplotní peci

 během chladnutí se formuje krystalová struktura a difuse isotopů zpomaluje

 při Tc se krystalová mřížka uzavře pro další difusní pohyb minerál se stává 
uzavřeným systémem a difuse je neměřitelně malá

 pomalu chladnoucí magmatická nebo metamorfní hornina/tavenina 
nevykazuje měřitelný radioaktivní rozpad mateřského izotopu na dceřiný až 
do Tc  radiometrické stáří představuje čas, ve kterém hornina/minerál 
vychladly pod blokující teplotu

 faktory ovlivňující blokující 
teplotu izotopového systému

minerál
 prvek, izotop
 velikost (difusní vzdálenost)
 geometrie krystalu

 celkové minerální složení
modální složení horniny (fáze, 

minerály)

měřítko chladnutí
 další faktory – trhliny, dostupnost 

fluidní fáze, neidealita mřížky, 
radiační poškození



Úvod do difuse ‐ aplikace v geologii

minerál izotopový systém blokující teplota
zirkon Lu‐Hf >1000°C
zirkon U‐Pb >900°C
cpx Hf‐W >880°C
cpx U‐Pb >770°C
baddeleyit U‐Pb >800°C
monazit U‐Pb ≈700°C
titanit U‐Pb ≈600°C
granát U‐Pb >550°C
granát Sm‐Nd >550°C
granát Lu‐Hf >550°C
amfibol K‐Ar ≈500°C
muskovit Rb‐Sr ≈500°C
plagioklas Rb‐Sr ≈450°C
muskovit K‐Ar ≈350°C
apatit U‐Pb ≈350°C
biotit Rb‐Sr ≈300°C
biotit K‐Ar ≈280°C
K‐živec K‐Ar ≈200°C



Úvod do difuse ‐ aplikace v geologii

 průměrné blokující teploty



Úvod do difuse ‐ aplikace v geologii

 izotopové systémy pro datování metamorfních procesů


