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V. Metody radiometrického datování a izotopové geologie

V.1 Metody datování K - Ar a Ar - Ar

V.1.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a výskyt izotopů

Draslík (Z = 19) je litofilní prvek náležející do skupiny alkalických kovů. V zemské kůře je

osmým nejhojnějším prvkem a vyskytuje se jako hlavní komponenta v mnoha minerálech. Draslík má

tři přírodní izotopy: 39K (tvoří 93.2581 % veškeré hmoty K), 40K (0.01167 %) a 41K (6.7302 %). 40K je

radioaktivní a rozvětveným rozpadem (obr. V.1.1) se mění na 40Ca (β- rozpad, 1.32 MeV) a 40Ar (β+

rozpad, 1.51 MeV a záchyt elektronu - electron capture - EC).

Argon (Z = 18) patří do skupiny

vzácných plynů. Je třetí nejhojnější

komponentou zemské atmosféry (0.934

objemových %) a po He druhým nejhojnějším

vzácným plynem vyskytujícím se v horninách a

minerálech. Přírodní argon je tvořen třemi

izotopy 36Ar (0.337 %), 38Ar (0.063 %) a 40Ar

(99.6 %). Hodnota poměru 40Ar/36Ar = 295.5 je

používána jako konstanta pro korekci

izotopického složení argonu v minerálech a pro

rozeznání příspěvku atmosferického Ar (Nier,

1950; Steiger a Jäger, 1977). V přírodě jsou

však přítomny ještě další dva izotopy argonu

(37Ar a 39Ar). Tyto izotopy vznikají vlivem

kosmického záření a vzhledem ke krátkým

poločasům rozpadu (35 dní a 269 let) je jejich

zastoupení zanedbatelné.

Obr. V.1.1 Schéma rozvětveného rozpadu 40K (Geyh
a Schleicher, 1990).

Zatímco K - Ca metodě datování byla věnována jen malá pozornost (vzhledem k obtížím s

odlišením radiogenního a obyčejného 40Ca v horninách a minerálech), K - Ar rozpad (jak technika K -

Ar, tak Ar - Ar) je vhodný pro datování termální (magmatické a metamorfní) i sedimentární historie

minerálů i hornin. Rozpadové konstanty charakterizující obě větve jsou následující (Steiger a Jäger,

1977)

λβ-  4.962 * 10-10 let-1

λEC 0.581 * 10-10 let-1 (zahrnuje i rozp. konstantu λβ+)

λTOTAL 5.543 * 10-10 let-1.
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V.1.2 Princip metody

Vznik radiogenních produktů rozpadu 40K v uzavřeném systému lze popsat rovnicí
40Ar® + 40Ca® = 40K(eλt - 1), (rovn. V.1.1)

kde 40Ar® a 40Ca® značí radiogenní podíl Ar, respektive Ca, t je čas v rocích, λ je definována jako λ =

λβ- + λβ+ + λEC. Část 40Ar, která vzniká rozpadem 40K, může být vyjádřena jako

[λEC + λβ+ ] / [λEC + λβ+ + λβ-].

Proto lze argonovou větev rozpadové řady popsat zjednodušenou rovnicí V.1.1 jako
40Ar® = [ (λEC + λβ+) / λTOTAL ] 40K (eλTOTAL t - 1), (rovn.V.1.2)

ze které lze vyjádřit čas jako
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a po dosazení hodnoty rozpadové konstanty do rovnice V.1.3

t = 1.804 * 109 * ln [9.540 * 40Ar®/40K + 1]. (rovn. V.1.4)

Pokud nedošlo k frakcionaci izotopů draslíku během geologických procesů, koncentrace 40K (ve

váhových %) může být vyčíslena jako část z celkového obsahu draslíku [K] ve vzorku jako
40K = 0.0001167 * [K]. (rovn. V.1.5)

Podobně jako ostatní izotopové datovací techniky, i metoda K - Ar může poskytnout

smysluplné stáří jen tehdy, byly-li splněny následující podmínky:

1) ve vzorku minerálu (nebo horniny) nebyl v době krystalizace nebo uzavření K - Ar systému přítomen

žádný iniciální 40Ar® a

2) minerál (nebo hornina) zůstal vzhledem k draslíku a argonu uzavřeným systémem.

V.1.3 Metodika stanovení

Obsah 40K ve vzorcích minerálů a hornin se obvykle určuje chemickým stanovením celkového

množství draslíku. Pro tyto účely lze využít celou řadu analytických technik (např. rtg fluorescence,

neutronové aktivace, izotopového ředění), nejčastěji se však vzhledem k jednoduchosti, dostatečné

přesnosti (cca 1%) a cenové dostupnosti využívá metoda plamenné fotometrie. Argon se uvolňuje z

práškových vzorků zahříváním v indukční pícce - obvykle Mo - a odtud prochází vakuovanou extrakční

linkou. V ní se po přidání vnitřního standardu, např. obsahujícího 38Ar, odděluje ze směsi plynů. V

lince pro separaci Ar je zařazena kolona s horkým oxidem Cu, vymrazovací kolona, molekulární síta,

dřevěné uhlí a titanová pícka. Izotopické složení (v části bez vnitřního izotopického standardu) a

koncentrace (s vnitřním izotopickým standardem) jsou pak stanovovány na hmotovém spektrometru.

Nejdůležitějším krokem argonové analýzy je úplné odplynění vzorku, při kterém musí být odstraněna

většina atmosférického Ar. Velmi často je extrakce atmosférického Ar ze systému obtížná. Potom lze

kontrolovat příspěvek z atmosféry pomocí izotopu 36Ar, ovšem pouze za předpokladu, že ve vzorku
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nebyl přítomen žádný iniciální (nadbytečný) argon. V takovém případě může být obsah 40Ar korigován

na atmosférický argon pomocí rovnice
40Ar® = 40ArTOTAL - 295.5 * 36ArMĚŘENÝ. (rovn. V.1.6)

Izotopické složení iniciálního argonu ve vzorku může být určeno pomocí diagramu 40Ar/36Ar vs
40K/36Ar jako průsečík izochrony s osou y (40Ar/36Ar). Rovnice V.1.2 pak může být normalizována

neradiogenním 36Ar do formy
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 V.1.4 Metoda Ar - Ar

Klasická metoda K - Ar je založena na předpokladu homogenity vzorku, tzn. stejném poměru

K/Ar a stejném izotopickém složení Ar ve všech částech analyzovaného vzorku. Modifikací datování K

- Ar je metodika Ar - Ar. Jejím základem je ozáření vzorku v jaderném reaktoru proudem rychlých

neutronů (E > 1MeV), při kterém se 39K mění na 39Ar podle reakce
39K(n,p)39Ar. (rovn.V.1.8)

Vzniklý 39Ar (odráží obsah draslíku) může být analyzován ve stejném podílu vzorku jako 40Ar,

čímž lze eliminovat možný vliv nehomogenity ve složení vzorku. 39Ar se β- emisí rozpadá zpět na 39K s

poločasem rozpadu 269 let, tzn., že je možné jej v rámci analytického stanovení pokládat za stabilní

izotop. Produkci 39Ar z 39K lze popsat rovnicí

39 Ar K t deir e ee

e
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min
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ϕ σ , (rovn. V.1.9)

kde tir je doba ozařování, ϕe je hustota proudu neutronů, které mají energii e, a σe je efektivní průřez
39K. Dělením rovnic V.l.2 a V.1.9 získáme vztah
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Část rovnice uvedená v hranatých závorkách je při jednoduchém ozařování podobná pro všechny

vzorky a standardy a bývá označována jako iradiační parametr. Iradiační parametr (J) může být

definován při použití standardů (monitorů) známého stáří tMONITOR, které jsou ozařovány společně se

vzorky, jako

( )J e
Ar Ar
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. (rovn.V.1.11)

 Při kombinaci s rovn. V.1.10 získáme vztah pro výpočet stáří vzorku t:

t = 1/ λTOTAL * ln [J * (40Ar®/40K) + 1)]. (rovn. V.1.12)
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Přesné hodnoty J pro každý vzorek získáme prostorovou extrapolací z několika standardů umístěných

na držáku vzorků.

Ozáření vzorku rychlými neutrony indukuje několik reakcí, které produkují Ar a které mohou

interferovat s reakcí popsanou v rovnici V.1.8. Nejdůležitější jsou reakce 40K (n,p) 40Ar, 40Ca (n,nα)
36Ar, 42Ca (n,α) 39Ar (viz obr. V.1.2). Proto se používá řady korekčních postupů (viz Mitchell, 1968;

Turner, 1971; Tetley et al., 1980 a další). Obvykle jsou pro datování metodou Ar - Ar vhodnější vzorky

s nízkými poměry Ca/K.

Obr. V.1.2 Část tabulky nuklidů s reakcí 39K(n,p) 39Ar (tučná šipka) a indukovanými reakcemi, které
mohou způsobovat interference při datování metodou Ar - Ar (Dickin, 1995).

V.1.5 Metoda postupného zahřívání a laserové ablace

Hlavní předností metodiky Ar - Ar je fakt, že stáří může být počítáno pouze pro jeden vzorek

(je založena na poměru měření 40Ar/39Ar). Argon se může progresívně uvolňovat z různých domén

vzorku, tj. částí minerálních zrn když je tento postupně zahříván v pícce. Vzhledem k tomu pak může

jeden vzorek poskytnout sérii rozdílných poměrů 40Ar/39Ar, odpovídajících různému stáří; výpočet se

provádí pro jednotlivé stupně zahřívání. V případě narušeného systému K - Ar je třeba vzít v úvahu, že

domény z okrajů zrn minerálů jsou mnohem citlivější na ztrátu Ar a mohou být degazovány již během

prvního zahřívacího stupně, a jejich poměr 40Ar/39Ar tedy odpovídá nižším stářím ve srovnání s

argonem uvolněným z centra téhož minerálu. Tato technika má velkou přednost při aplikaci na vzorky s

komplikovanou geologickou historií, během které došlo v určitém stadiu i ke ztrátě Ar (např. vzorky z

polyfázově metamorfovaných terénů). Z výsledného argonového spektra (obr.V.1.3a) pak lze studovat

termální historii určité horniny za předpokladu, že jsou s dostatečnou přesností známy parametry difúze

Ar při různých teplotách. V tomto diagramu lze období, ve kterém došlo ke ztrátě Ar, snadno

identifikovat podle plochých částí spektra (plató), jejichž stáří odpovídá nenarušené části vzorku. Data
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mohou být uváděna i ve formě 40Ar/36Ar vs 39Ar/36Ar izochron (obr.V.1.3b). Jejich sklon odpovídá

stejnému stáří jako plató v diagramu s Ar - spektry.

Obr. V.1.3 Spektrum izotopického složení Ar uvolňovaného při postupném zahřívání amfibolu z
gabra Jebel Shayi v Saúdské Arábii a odpovídající stáří 39Ar/40Ar (a); b) izochrona 40Ar/36Ar vs
39Ar/36Ar zkonstruovaná ze stejných dat pro jednotlivé kroky zahřívání (Geyh a Schleicher, 1990).

Kromě klasické techniky postupného zahřívání vzorku lze pro Ar - Ar datování využít různé

metody laserové ablace. Laserový mikroanalyzátor poprvé aplikoval pro účely metody Ar - Ar Mergue

(1973). První experimenty v této oblasti používaly rubínové lasery, které produkovaly krátery o

průměru cca 100 µm, a výsledné stáří odpovídalo celkové analýze taveniny. Postupně s rozvojem

laserové technologie, a zejména její kombinace s hmotovou spektrometrií, bylo možno uvolňovat Ar ze

stále menších objemů vzorku a v současnosti lze pomocí laseru produkovat Ar spektra podobná těm,

jež jsou získávána technikou postupného zahřívání (Layer et al., 1987; Lee et al., 1991; Wright et al.,

1991). Hlavní předností aplikace laserové mikrosondy ve srovnání s klasickou technikou je možnost

studia mnohem menších vzorků, tj. méně než 1 mikrogram, dále pak může být stanoveno stáří

jednotlivých domén zrna a minerály mohou být datovány přímo v hornině (jejím výbrusu), a tak lze

vztáhnout zjištěné stáří k mikrostrukturním parametrům horniny.
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V.1.6 Použití a omezení metod K - Ar a Ar - Ar

K - Ar a Ar - Ar metody datování jsou téměř výhradní technikou, kterou lze určit stáří mladých

(recentních) vulkanických hornin. Proto byly široce aplikovány pro datování vulkanitů oceánského dna

a určení absolutního stáří geomagnetických změn (např. Harland et al., 1982). Vzhledem k plynné

povaze argonu lze určit krystalizační stáří jen u nezvětralých magmatických hornin a minerálů, které

chladly rychle a za teplot, jež jsou nižšší než hodnoty blokujících teplot. V pomalu chladnoucích

vyvřelých horninách může Ar difundovat mřížkami minerálů a může docházet k jeho výměně mezi

minerály, nebo může být zachycen v magmatických fluidech. Vzhledem k tomu lze K - Ar a Ar - Ar

data interpretovat jako stáří chladnutí, tj. stáří reprezentující chladnutí pod určitou blokující teplotu

(viz kap. VI). Blokující teploty mohou být počítány pro jednotlivá Ar data získaná postupným

zahříváním vzorku (Buchan et al., 1977; Berger a York, 1981). To umožňuje přímý výpočet blokujících

teplot pro datované minerály a rekonstrukci termálního vývoje horniny.

K - Ar a Ar - Ar metoda mají široké uplatnění rovněž při datování chladnutí metamorfovaných

hornin. Koncept blokujících teplot je podobný jako u magmatitů a výsledná stáří mohou být

interpretována jako doba regionálního chladnutí spojeného s výzdvihem. Rovněž sedimentární horniny

(např. břidlice) a draselné diagenetické minerály (např. glaukonit) lze úspěšně datovat pomocí K - Ar a

Ar - Ar metodiky.

Využití argonových datovacích metod má svá omezení v případě studia hornin, které prodělaly

polyfázový vývoj, jako např. v orogenních pásmech. Výsledná stáří odpovídají vždy době poslední

teplotní události, kterou hornina prodělala. Pro datování starších událostí a fází je nutné použít jiných

geochronologických metod (např. Rb - Sr, Sm - Nd nebo U - Pb).

V.1.7 Příklady použití

K - Ar metoda je využívána zejména k datování mladých vulkanických hornin. Pankhurst a

Smellie (1983) datovali pomocí K - Ar metody celkové vzorky hornin - tholeiitů a andesitů z Jižních

Shetlandských ostrovů (obr. V.1.4). Data ukázala, že s klesajícím stářím hornin se posouvalo složení

magmatu směrem k alkalickému poli. Progresívní pohyb vulkanických center směrem k SV může být

korelován se stářím vulkanitů a pohybem litosférické desky v této oblasti. K- Ar metoda je tak dobrým

základem pro pochopení tektonického vývoje této oblasti.

Při studiu deformovaných granitoidů (ortorul) v Českém masívu byly aplikovány metody

datování Ar - Ar (amfibol) a Rb - Sr (celková hornina - biotit) a byla získána konzistentní stáří v

rozsahu 336 - 331 milionů let (Košler et al., 1995). To odpovídá epizodě, za níž došlo k rychlému

chladnutí v oblasti blokujících teplot Ar - Ar pro amfibol (cca 500 oC) a Rb - Sr pro biotit (cca 300 oC;

obr. V.1.5). Zjištěná data lze interpretovat jako projev rychlé exhumace horniny, která byla časově a

prostorově spjata s intruzí mladších granitoidů středočeského plutonu.
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 Obr. V.1.4 K - Ar stáří tholeiitů a andesitů z oblasti Jižních
Shetlandských ostrovů indikující posun vulkanického centra
směrem k SV v období 120 - 40 Ma (Pankhurst a Smellie,
1983).

Obr. V.1.5 Spektrum izotopického
složení Ar a odpovídající plató stáří
amfibolů z ortorul v okolí Starého Sedla
v jižních Čechách. (Košler et al., 1995).
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V.2 Metoda datování Rb - Sr a izotopová geologie Sr

V.2.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a výskyt izotopů

Rubidium (Z = 37) patří do skupiny alkalických kovů (IA). V přírodě se vyskytují jeho dva

izotopy - 85Rb (tvoří 72.1654 %) a 87Rb (27.8346 %). Vzhledem k velkému iontovému poloměru (1.48

angströmu) Rb běžně zastupuje v horninotvorných minerálech draslík (např. v živcích, slídách,

glaukonitu atd.). Izotop 87Rb je radioaktivní a emisí β- se rozpadá na stabilní izotop 87Sr . Poločas

rozpadu byl stanoven na 4.8813 * 1010 let, což odpovídá rozpadové konstantě λ = 1.42 * 10-11 roků -1

(Steiger a Jäger, 1977).

Stroncium (Z = 38, iontový poloměr 1.13 angströmu) náleží do skupiny IIA (alkalických

zemin). Jeho geochemické vlastnosti jsou od Rb odlišné, má větší afinitu k vápníku, který zastupuje ve

strukturách celé řady minerálů (např. v plagioklasech, apatitu, karbonátech atd.). Stroncium je tvořeno

čtyřmi přírodními izotopy s následujícím zastoupením: 84Sr (0.56 %), 86Sr (9.86 %), 87Sr (7.0 %) a 88Sr

(82.58 %). Poměry stronciových izotopů jsou v čase proměnlivé, což je ovlivněno vznikem

radiogenního 87Sr na úkor radioaktivního 87Rb. Izotopické složení stroncia je tedy závislé na poměru

Rb/Sr v geologickém materiálu a na čase. Obsah rubidia, stejně jako poměr Rb/Sr, je různý v různých

minerálech obsahujících Rb (např. obsah Rb ve slídách je mnohem vyšší než v draselném živci), proto

je proměnlivé i množství radiogenního 87Sr. Protože izotopické poměry lze měřit přesněji a snadněji

než absolutní množství jednotlivých izotopů, používá se často stabilní izotop 86Sr k normalizaci obsahů

ostatních stronciových izotopů, zejména 87Sr.

V.2.2 Princip metody

Rubidium - stronciová metoda je používána pro datování minerálů a celkových hornin

zpravidla starších než 10 milionů let. Je vhodná především pro datování vyvřelých hornin, ale stejně

dobře je možné stanovit i stáří sedimentů či metamorfitů. Je zřejmé, že nejvhodnějšími objekty pro

datování jsou horniny, na jejichž složení se výrazně podílejí draselné minerály jako biotit, muskovit,

draselný živec, glaukonit, smectit, illit, adular atd. Proto jsou hlavními objekty datování granitoidy a

jejich metamorfní ekvivalenty, sedimenty s jílovými minerály a rudní ložiska se syngenetickými

slídami.

Pro úspěšné datování je třeba aby byly splněny tři základní podmínky:

(i) Datované minerály nebo horniny musí být kogenetické.

(ii) Všechny horniny pocházející z homogenního zdroje, např. magmatického krbu, mají identický

iniciální poměr 87Sr/86Sr. Vzhledem k rozdílnému poměru Rb/Sr v jednotlivých draselných minerálech

ve zdrojovém materiálu (tj. v čase tx) je jejich současný (tj. v čase t0) poměr 87Sr/86Sr rozdílný.

(iii) Datované minerály a horniny se během geologické historie chovaly jako uzavřený systém

vzhledem k Rb a Sr (tj. 87Sr a 87Rb).
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Růst obsahu radiogenního 87Sr v rubidiem bohatých minerálech v čase je možno vyjádřit

vztahem

( ) ( ) ( ) ( )87 87 87 1Sr Sr Rb e t
t t t0 X 0

= + −* λ , (rovn.V.2.1)

kde 87Sr a 87Rb představují celková množství těchto izotopů na váhovou jednotku minerálu nebo

horniny v současnosti (t0), (87Sr)tx jsou atomy přítomné ve vzorku v době jeho vzniku, λ je rozpadová

konstanta 87Rb a t je stáří vzorku. Protože 86Sr je stabilním izotopem, jeho množství se s časem nemění

a rovnici V.2.1 je tedy možné napsat ve formě
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Pro stanovení stáří vzorku je tedy potřeba znát současné obsahy 87Rb, 87Sr a 86Sr.  Výpočet

příslušných izotopických poměrů z koncentrací Rb a Sr je možné provést podle následujícího vztahu
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Pro výpočet stáří t je však rovněž nezbytné stanovit iniciální poměr (87Sr/86Sr)i, tj. poměr v čase tx.

Tento problém je možné obejít změřením poměru 87Sr/86Sr v některém koexistujícím minerálu, který

neobsahuje Rb a který si zachoval původní izotopické složení Sr (nebyl postižen pozdějšími

geologickými procesy a poměr jeho Sr izotopů není ovlivněn rozpadem Rb). V některých granitoidech

může být takovým minerálem například akcesoricky se vyskytující apatit. Vzhledem k analytickým

problémům však je obvykle dávána přednost určení iniciálního poměru 87Sr/86Sr výpočtem pomocí

metody izochron. Diagram s izochronou je konstruován v proměnných 87Rb/86Sr a 87Sr/86Sr pro různé

kogenetické vzorky (minerálů či celkových hornin). K tomu účelu jsou využívány zejména minerály či

vzorky hornin s různým obsahem Rb, respektive různým poměrem 87Rb/86Sr (srovnej Allsop, 1961;

Nicolaysen, 1961; York, 1969). Regresní přímka, popř. izochrona, kterou získáme proložením

projekčních bodů jednotlivých vzorků s různým poměrem Rb/Sr, má směrnici rovnající se [exp (λ * tx)

- 1] a průsečík této přímky s osou y udává hodnotu poměru 87Sr/86Sr v čase tx, tj. v době poslední

izotopické homogenizace Sr (izotopické složení iniciálního stroncia; obr. V.2.1).

Obr. V.2.1 Izotopický vývoj Sr v
kogenetických vzorcích. V čase t0
došlo k poslední izotopické
homogenizaci, čas tx je doba, ve
které došlo ke krystalizaci z
magmatu (sklon izochrony je
funkcí času). WR - vzorek
celkové horniny tvořené minerály
A, B, C a D.
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Pro konstrukci minerálních izochron jsou obvykle používána data získaná z apatitu, plagioklasů a K-

živce (jako minerálů s nízkým poměrem Rb/Sr) a muskovitu a biotitu (minerálů s vysokým Rb/Sr).

Použité minerály pochopitelně musí náležet ke kogenetické suitě uzavřeného systému, tj. systému, v

němž vlivem pozdějších změn (alterace, metamorfózy, chemické a izotopické výměny s cirkulující

vodou atd.) nedošlo ke ztrátě nebo přínosu Rb a Sr.

Provost (1990) kriticky zhodnotil numerické metody používané pro výpočet izochron.

Zdůraznil dva hlavní aspekty, které mají vliv na kvalitu výpočtu izochrony:

(i) vzdálenost projekčních bodů na regresní přímce

(ii) pravidelnost distribuce projekčních bodů podél této přímky.

Současné analytické postupy a přesnost stanovení, rozsah kolísání Rb/Sr poměrů v běžných

nealterovaných horninách a draselných minerálech umožňují stanovit stáří s chybou ± 2 %, analytická

přesnost stanovení poměru 87Sr/86Sr je ± 0.1 %.

V.2.3 Analytické postupy pro Rb - Sr

Geyh a Schleicher (1990) doporučují pro datování vzorků metodou celkové horniny odebírat

20 až 50 kg materiálu. Pro stanovení stáří je nutné používat jen naprosto čerstvé, nezvětralé a

nealterované vzorky. Pro přesné určení stáří je nezbytné přesně znát přírodní zastoupení izotopů Rb a

Sr. Nutné je rovněž znát koncentrace Rb a Sr ve studovaných vzorcích. Pro stanovení koncentrací Rb a

Sr jsou běžně používanými metodami rtg-fluorescence (XRF), ICP-ES, ICP-MS nebo metoda

izotopového ředění. Vlastní analýze předchází obvykle standardní kyselý rozklad vzorku; chemikálie

jsou voleny s ohledem na matrix. Vzhledem k izobarické interferenci 87Rb a 87Sr - stejné hmotové číslo

- je nezbytné provést před vlastním měřením na hmotovém spektrometru nejen chemickou separaci

obou prvků od matrix vzorku, ale i dokonalou separaci Rb od Sr, nejčastěji pomocí silně bazických

iontoměničů. Rb je na hmotovém spektrometru analyzováno pouze pro účely stanovení celkové

koncentrace metodou izotopového ředění (s použitím spiku 87Rb). Evaporace a ionizace probíhá na

dvojitém (trojitém) Ta nebo Re vlákně, korekci na frakcionaci izotopů v průběhu měření je nutno

zjiš�ovat vzhledem k izotopickým poměrům vnějších standardů. Určování koncentrace Sr metodou

izotopického ředění se provádí pomocí přídavku známého množství spiku 84Sr ke známému množství

vzorku, u něhož bylo předem stanoveno izotopické složení. Izotopické poměry jsou měřeny po

evaporaci a ionizaci na jednoduchém, dvojitém nebo trojitém Ta či Re vlákně, korekce na izotopickou

frakcionaci v průběhu měření se provádí normalizací změřených izotopických poměrů vzhledem k

hodnotě poměru 86Sr/88Sr = 0.1194 (Steiger a Jäger, 1977).
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V.2.4 Datování magmatických a metamorfních událostí pomocí minerálů a celkové horniny

Datování vyvřelých hornin je založeno na předpokladu, že všechny minerály nebo horniny

vznikající ze společného magmatu mají stejný iniciální poměr 87Sr/86Sr a že projekční body všech

komagmatických vzorků se promítají na jednu regresní přímku. Krystalizace magmatické taveniny dává

vznik určitým pevným fázím (minerálům), ze zbytkové taveniny pak mohou vznikat další, chemicky

odlišné, ale přesto náležející do jedné komagmatické skupiny vyvřelých hornin. Doba chladnutí

takového magmatického systému byla relativně krátká, a proto mají vzniklé horniny velmi podobné

nebo stejné geologické stáří. Z těchto důvodů je možné použít pro datování magmatické události, např.

intruze, místo minerálů i vzorky celkových hornin (whole rock). Podmínkou však je, že vzorky celkové

horniny musí být odebírány tak, aby pokryly co nejširší rozpětí hodnot poměrů Rb/Sr.

Jestliže jednotlivé komagmatické vzorky mají dostatečné rozpětí poměru Rb/Sr, lze ze sklonu

izochrony zjistit jak dobu krystalizace magmatu, tak jejich iniciální poměr izotopů stroncia (průsečík

izochrony s osou y). Minerály vyvřelých hornin, které neprodělaly pozdější alteraci (např. vlivem

teploty, chemické nebo izotopické výměny s cirkulující vodou atd.), zpravidla leží na stejné izochroně

jako vzorky jejich matečné - celkové - horniny. Rb - Sr systém celkových hornin je mnohem stabilnější

než stejný systém horninotvorných minerálů.

Rb - Sr systém dává možnost studovat vznik magmatu, určit proces, kterým magma vzniklo

(částečné tavení, frakční krystalizace, asimilace, kontaminace apod.) a s úspěchem lze i modelovat

mísení dvou magmat, pokud známe poměry Rb/Sr a 87Sr/86Sr zdrojového materiálu, nebo jednotlivých

koncových členů (podrobnosti viz např. Faure, 1986; Langmuir et al., 1978).

Při metamorfóze, hlavně vlivem zvýšené teploty, dochází k rekrystalizaci primárních

minerálních asociací, popřípadě ke vzniku nových minerálů, stabilních v nových P - T podmínkách. Ke

změně primárního chemického složení minerálů může dojít i v přítomnosti fluidních fází, např. vody.

Metamorfní procesy tak ovlivňují i Rb/Sr systém a vedou k redistribuci těchto prvků mezi nové

minerální fáze. Výsledkem pak může být částečná nebo úplná homogenizace izotopů Sr (k úplné

homogenizaci dochází obvykle v podmínkách amfibolitové a vyšších metamorfních facií; obr. V.2.2).

Obr. V.2.2 Vztah mezi obyčejným a radiogenním stronciem v metamorfovaných horninách (b) a
jejich minerálech (a). I - krystalizace protolitu, II - přírůstek radiogenního Sr, III - ztráta Sr při
metamorfóze, IV - současná distribuce Sr.
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V těchto případech dochází ke změně všech primárních poměrů 87Sr/86Sr a k novému startu

“radioaktivních hodin”. Primární minerály ztratí své původní informace o stáří a výsledek datování nám

dává stáří poslední metamorfní události. Nové iniciální poměry 87Sr/86Sr jsou zpravidla vyšší než

původní. Vzhledem k těmto okolnostem nelze využít pro datování vyvřelých hornin minerálů, které

prodělaly by� malé metamorfní změny.

Přes všechna výše uvedená fakta máme možnost datovat i stáří metamorfního protolitu. V

případě uzavřeného metamorfního systému si kogenetické vzorky celkových hornin mohou zachovat

primární poměry Rb/Sr a ze sklonu jejich izochrony lze ještě stanovit primární - magmatické - stáří a

iniciální poměry Sr izotopů. Pokud je toto studium kombinováno s minerálními izochronami, kterými

lze zjistit stáří metamorfní události (např. korelací izotopických a strukturních dat), můžeme získat dvě

stáří - magmatické a metamorfní (obr.V.2.3). Pokud došlo jen k částečné homogenizaci stronciových

izotopů v minerálech, není možné tyto využít pro datování metamorfní události. Izotopické složení

celkových hornin však i v těchto případech může přinést cenné údaje o stáří protolitu.

Obr. V.2.3 Dvoustupňový vývoj poměrů 87Rb/86Sr a 87Sr/86Sr. Izochrona odpovídající stáří
magmatické události  v době t1 a následná změna izotopického složení po homogenizaci
stronciových izotopů během metamorfní události v době t2. Výsledkem je nová hodnota (1)
iniciálního poměru 87Sr/86Sr (Geyh a Schleicher, 1990).

Otevření Rb - Sr systému a mobilitu těchto prvků výrazně ovlivňuje vzhledem k teplotnímu

efektu i regionální metamorfóza. V závislosti na stupni metamorfózy a dosažené teplotě (blokující

teplota) jsou ve smyslu Rb - Sr mobility stabilní různé minerály. Např. biotit má nižší blokující teploty

než světlé slídy (Dickin, 1995). Studiem blokujících teplot různých minerálních systémů lze získat

poznatky o teplotní historii, např.chladnutí, určité metamorfní události.

V.2.5 Sr izotopy v sedimentech a oceánické vodě

Rb - Sr datování sedimentárních hornin je ve srovnání s horninami magmatickými obtížnější.

Přestože téměř každá sedimentární hornina obsahuje minerály s dostatečnými koncentracemi Rb a

vhodnými poměry Rb/Sr (např. glaukonit, K - živec, některé jílové minerály, sylvín a další minerály
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evaporitů), je někdy obtížné určit, které z nich vznikly ve vlastním sedimentu, tedy posoudit, které jsou

autigenní a v jaké etapě vývoje sedimentu vznikly.

Detritické - allogenní - minerály, jako jsou např. slídy nebo K-živce, obsahují izotopickou

informaci, která nemusí být nezbytně spjata s dobou sedimentace. Jejich datování může přinést údaje o

charakteru protolitu (zdroje), diagenezi, strukturní deformaci či metamorfní rekrystalizaci.

Autigenní minerály (např. glaukonit, illit, muskovit), které mohly vzniknout srážením z

vodního prostředí, mají obvykle homogenní distribuci Sr izotopů, a jsou proto použitelné pro určení

stáří sedimentace.

Biogenní a chemogenní mořské sedimenty (karbonáty, evapority atd.) mohou být využity pro

studium variací izotopického složení stroncia v oceánech během různých geologických epoch. Burke et

al. (1982) a Kaufman et al. (1993) uveřejnili křivku, podle níž se měnilo izotopické složení Sr v mořské

vodě od raného paleozoika do současnosti. Tento vývoj ve složení je způsoben tím, že poměry 87Sr/86Sr

ve vodě závisí na poměrech 87Sr/86Sr v horninách, kterými voda proniká. Izotopická homogenizace Sr

během transportu a po dosažení uzavřené sedimentační pánve je následována vysrážením s biogenními

karbonáty (ne detritickou frakcí) a tyto sedimenty jsou zpravidla rezistentní vůči diagenetické alteraci.

Geyh a Schleicher (1990) uvádějí pro současnou homogenní mořskou vodu hodnotu poměru
87Sr/86Sr = 0.7090. Tato hodnota byla ovlivněna třemi zdroji s rozdílným izotopickým složením Sr:

mořskými sedimenty (střední hodnoty 87Sr/86Sr), horninami kontinentální kůry (vysoký poměr 87Sr/86Sr

≅  0.720) a mladými vulkanity (87Sr/86Sr ≅  0.704). Variace izotopického složení stroncia ve

fanerozoických karbonátech odrážející rozdílný příspěvek výše zmíněných zdrojů do oceánu jsou

ilustrovány na obr.V.2.4.

Obr. V.2.4  Variace poměrů 87Sr/86Sr v mořských karbonátech během fanerozoika (Faure, 1986).
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V.2.6 Vývoj Sr izotopů v čase, modelová stáří

Pro interpretaci historie Země a určení původu hornin, např. vyvřelých, bývá používáno

iniciálních poměrů 87Sr/86Sr zjištěných v horninách z různých tektonomagmatických prostředí

(kontinentální, oceánické, ostrovní oblouky apod.). Využití vývoje stronciových izotopů pro řešení

těchto otázek je založeno na předpokladu, že Země vznikla ze solární nebule před 4.5 ± 0.1 miliardami

let. Iniciální poměr 87Sr/86Sr byl v této době velmi blízký hodnotě 0.699, což odpovídá hodnotám

poměru Sr izotopů v chondritických meteoritech.

Rubidium prodělalo geochemickou frakcionaci a je rozděleno mezi zemský plášť a kůru, která

má vyšší poměr Rb/Sr. Proto horniny odvozené z pláště mají jiný (nižší) iniciální poměr 87Sr/86Sr než

horniny odvozené z materiálu zemské kůry. Vzhledem k rozpadu 87Rb se množství radiogenního 87Sr,

stejně jako poměry Sr izotopů v plášťových i korových horninách, zvyšují v čase.

Iniciální poměr 87Sr/86Sr ve svrchním plášti v době vzniku Země měl hodnotu velmi blízkou

chondritům, tj. 0.699. Hodnota poměru Sr izotopů v recentních plášťových horninách, které prodělaly

již určitý vývoj, je 0.704 (srovnej Papanastassiou a Wasserburg, 1969; Cox et al.,1979).

Iniciální poměr 87Sr/86Sr v nejstarších známých kontinentálních horninách granitického složení (∼  3700

milionů let) je obvykle velmi nízký ∼  0.701 (Moorbath et al., 1975). Tato nízká hodnota podporuje

hypotézu, že nejstarší ruly vznikly odvozením z materiálu svrchního pláště. Vývoj stronciových izotopů

byl pak rozdílný v plášťových a v korových horninách (obr.V.2.5).

Obr. V.2.5 Vývoj Sr - izotopů v jednotlivých zemských rezervoárech (plášti a kůře). Tři křivky (A1,
A a A2) znázorňují hypotetický vývoj Sr izotopů v různých typech pláště. Linie B reprezentuje
stronciovou evoluci v plášti ochuzeném o Rb. Čára C ukazuje vývoj stroncia v kůře, která vznikla z
plášťového materiálu před 2 900 milióny let. BABI: Basaltic Achondrite Best Initial (Faure, 1986).
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Iniciální poměry Sr izotopů v korových horninách jsou důsledkem mnohem pokročilejší geochemické

diferenciace a vyššího poměru Rb/Sr ve srovnání s materiálem zemského pláště. Přesto vykazuje

recentní svrchní plášť variabilitu v izotopickém složení Sr. Tato heterogenita může být projevem

ochuzení určitých částí pláště o Rb (vzhledem k Sr) v jeho rané historii. Hodnoty iniciálních poměrů
87Sr/86Sr v magmatu, které vzniklo v plášti nebo v kůře, závisí na původních poměrech ve zdrojovém

materiálu, době tavení a dalším vývoji. Proto jich lze využít pro identifikaci zdroje. Příkladem takové

aplikace může být určení původu granitového magmatu. Inicální poměry stronciových izotopů jsou

odlišné v granitoidech vzniklých parciálním tavením pláště (nízké hodnoty 87Sr/86Sr) a v granitoidech

odvozených např. korovou anatexí (relativně vysoké iniciální poměry 87Sr/86Sr). Při podobných

interpretacích je nezbytné, aby hornina splňovala tři důležité předpoklady (Henderson, 1982):

(i) Horniny, např. granitoidy, odvozené z pláště nebo z kůry jsou výsledkem jednoduchého procesu.

(ii) Zdroj byl izotopicky homogenní.

(iii) Izotopické poměry nebyly ovlivněny žádnými pozdějšími postkrystalizačními procesy.

Stronciové modelové stáří TSr odpovídá době, v níž měla hornina izotopické složení stroncia

stejné jako předpokládaný zdroj nebo zdrojový rezervoár (uniform reservoir - UR). Výpočet

modelového stáří má smysl jen tehdy, jestliže poměry Rb/Sr ve zdroji byly odlišné od poměrů v

hornině, tedy pokud horninotvorné procesy dostatečně ovlivnily distribuci Rb a Sr, např. částečné

tavení. Tento předpoklad je splněn hlavně u většiny korových hornin, jejichž modelové stáří Sr se

obvykle počítá ve vztahu k jednotnému (uniformnímu) rezervoáru (UR)
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Určení Sr modelového stáří může být úspěšné jen při splnění následujících předpokladů :

(i) Je znám izotopický vývoj zdroje (např. UR).

(ii) Mezi vmístěním vzorku do kůry a ustavením korového poměru Rb/Sr proběhla jen krátká časová

perioda.

(iii) Poměr Rb/Sr se nezměnil od doby oddělení Sr od pláště.

(iv) Všechen materiál ve vzorku musel být odvozen z pláště jednoduchým procesem.

Parametry UR0, tj. recentního složení uniformního plášťového rezervoáru, používané pro výpočty

modelového stronciového stáří definovali DePaolo a Wasserburg (1976) hodnotami poměrů

(87Sr/86Sr)0
UR = 0.7045 a (87Rb/86Sr)0

UR = 0.0827.

Pro popis variace iniciálních poměrů 87Sr/86Sr ve vzorcích ve srovnání s primitivním

chondritickým pláštěm nebo uniformním rezervoárem (UR) se obvykle používají hodnoty parametrů ε
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Pro geochemickou charakteristiku pláště a interpretaci procesů v něm probíhajících

(heterogenity, metasomatických procesů, diferenciace, interakce mezi pláštěm a kůrou, historii hornin

odvozených z pláště atd.) se často používá kombinace buï iniciálních poměrů 87Sr/ 86Sr, nebo εSr s

obdobně definovaným parametrem εNd .

V.2.7 Příklady použití Rb - Sr datování

Rb - Sr metoda je většinou používána pro datování granitoidů a jejich metamorfních

ekvivalentů. Nicméně i datování granitoidů může být značně obtížné vzhledem k odlišení jejich

možných zdrojů, alterací apod.

Siebel (1993) použil Rb - Sr metodiku k datování Leuchtebergského granitu, který je

reprezentantem variské magmatické aktivity v Českém masívu, a získal rozporné výsledky. Izochrona

konstruovaná pro granáticko - muskovitický granit určila stáří intruze na 317 ± 2 Ma a dobu

krystalizace na 10 Ma (obr. V.2.6). Tento výsledek však nesouhlasí s K - Ar daty pro minerály (325

Ma). Vysvětluje to tím, že Rb - Sr systém jemnozrnných granáticko - muskovitických granitů byl

změněn postmagmatickou rehomogenizací Sr - izotopů, která způsobila rotaci izochrony k mladšímu

stáří a vyššímu iniciálnímu poměru 87Sr/86Sr. Rubidium - stronciové stáří biotitických granitů (326 ± 2

Ma) naopak souhlasí s K - Ar daty pro slídy a lze jej interpretovat jako stáří intruze (obr. V.2.7).

Obr. V.2.6 Rb/Sr diagram pro celkovou horninu biotitického (vlevo) a granát. - muskovitického
(vpravo) granitu z Leuchtenbergu (Německo). Ve spodní části obrázku jsou jednotlivá data
izochrony, chyba je uvedena jako 1σ ( Siebel, 1993).
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Obr. V.2.7 Geochronologický vývoj Leuchtenbergského granitu. Čárkovaně je vyneseno rozmezí
pro data z biotitického granitu získaná metodou celkové horniny (Siebel, 1993).

Verschure a Maijer (1993) zjistili, že velké

krystaly v granitech mohou být z hlediska Rb - Sr

systému izotopicky nehomogenní. Použili “metodu

vnitřní izochrony” pro datování krystalizace jednoho

velkého zrna biotitu z nedeformovaného granitového

pegmatitu z metagabra na lokalitě Burãs (jižní

Norsko) a určili dobu uzavření Rb - Sr izotopického

systému biotitového megakrystu za teploty okolo 400
oC na 987 ± 62 Ma.

Izotopová geochemie Sr byla použita i pro

studium paleohydrogeologických podmínek v

rozpukaných metamorfitech. Bottomley a Veizer

(1992) studovali poměry 87Sr/86Sr v kalcitové výplni

puklin v prekambrických rulách (Chalk River pluton,

Kanada). Projekční body vzorků rul leží v blízkosti

izochrony odpovídající stáří okolo 1 300 Ma, iniciální

poměr 87Sr/86Sr je 0.704.

Obr. V.2.8 Rb - Sr složení l.3 Ga rul z Chalk River
(Kanada). Distribuce hodnot 87Sr/86Sr v kalcitové výplni
puklin je vyjádřena histogramem (Bottomley a Veizer,
1992).
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Stejný poměr v puklinových kalcitech odpovídá hodnotě 0.7090, a byl tedy více radiogenní než iniciální

poměr v hostitelských rulách, ale podstatně méně radiogenní než hodnoty pro recentní celkovou

horninu (obr. V.2.8). Poměr 87Sr/86Sr v hydrotermálním kalcitu (nízké obsahy Rb) zřejmě odráží

izotopické složení Sr okolních hornin v době vzniku puklinových výplní. Protože ruly jsou relativně

bohaté rubidiem, bylo možno stanovit modelové stáří kalcitu a minimální stáří puklin. Vývojový trend

plutonu Chalk River je znázorněn na obr.V.2.9. Průměrná hodnota poměru 87Sr/86Sr ukazuje, že kalcit je

minimálně 400 miliónů let starý. Pokud

vezmeme v úvahu hodnotu

minimálního poměru 87Rb/86Sr pro

okolní ruly, můžeme kalcit pokládat za

700 - 800 miliónů let starý. Kalcitová

výplň se tak tvořila několik stovek

miliónů let po greenvilské orogenezi.

Stáří hydrotermálního kalcitu z Chalk

River odpovídá stáří počátku otevírání

riftu proto-Atlantického oceánu (700 -

600 Ma).

Booij et al. (1995) pomocí Rb

- Sr studia celadonitů z ofiolitového

komplexu Troodos (Kypr) datovali

hydrotermální alteraci oceánické kůry.

Modelová Rb - Sr krystalizační stáří

celadonitů vzorků z vrtů vykazovala

jen malé variace mezi 83 a 89 milióny

let. Modelová stáří vzorků z povrchu

pak vykazují mnohem širší rozpětí

stáří (58 - 84 Ma). Vzorky z vrtů

pravděpodobně podléhaly

nízkoteplotní alteraci asi 10 Ma,

zatímco vzorky z povrchu byly v

těchto podmínkách mnohem déle (cca

30 Ma - obr. V.2.10).

Obr. V.2.9 Vývojový trend poměru 87Sr/86Sr v 1 300 mil. let starém
plutonu Chalk River (čárkovaně “iniciální” poměr Sr izotopů
plutonu) jako funkce pravděpodobných poměrů 87Rb/86Sr v rulách.
Plnou čarou je znázorněn recentní průměr těchto poměrů v
puklinovém kalcitu (Bottomley a Veizer, 1992).

Obr. V.2.10 87Sr/86Sr vývoj celadonitů z ofiolitového komplexu
Troodos (Kypr) ve srovnání s evoluční křivkou izotopového složení
Sr v mořské vodě, bazaltovými skly a stářím Troodosu (Booij et al.,
1995).
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V.3 Metoda datování Sm - Nd a izotopová geologie Nd

V.3.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a výskyt izotopů

Neodym (Z = 60) a samarium (Z = 62) náleží do skupiny lehkých vzácných zemin (LREE,

skupiny IIIA periodického systému) a vyznačují se litofilními vlastnostmi. Neodym se vyskytuje ve formě

sedmi přírodních izotopů, jak radiogenních, tak radioaktivních s dlouhým poločasem rozpadu, s hmotami:

142 (27.13 %), 143 (12.18 %), 144 (23.80 %), 145 (8.30 %), 146 (17.19 %), 148 (5.76 %) a 150 (5.64 %).

Samarium má rovněž sedm v přírodě se vyskytujících izotopů: 144 (3.1 %), 147 (15.0 %), 148

(11.3 %), 149 (13.8 %), 150 (7.4 %), 152 (26.7 %),a 154 (22.7 %). Izotop 148Sm se alfa rozpadem

(poločas 7 * 1015 let) mění na 144Nd. Tento rozpad je však příliš pomalý na to, aby měl geologický

význam. Totéž platí pro rozpad 144Nd na 140Ce. Změny přírodního zastoupení izotopu 144Nd během

geologické historie Země jsou zanedbatelné a v rámci současné přesnosti analytických metod v podstatě

nezjistitelné. Proto se při geologických aplikacích považuje 144Nd za stabilní izotop a je používán pro

normalizaci v Sm -Nd geochronologii.

Mnohem důležitější pro geochronologii a její geologické aplikace je alfa rozpad 147Sm na 143Nd

(poločas 1.06 *1011 let). Schéma rozpadu v Sm - Nd systému a rozpadové systémy ostatních vzácných

zemin jsou zobrazeny na obr.V.3.1.

Obr. V.3.1 Schéma radioaktivního rozpadu prvků vzácných zemin. Z - počet protonů, N - počet
neutronů. Atomové množství je uvedeno v procentech. Šipky ukazují vývoj během nukleogeneze (r a s
proces) a radioaktivního rozpadu α (DePaolo, 1988).



V. Metody radiometrického datování a izotopové geologie

63

V.3.2 Princip metody

Sm - Nd metoda je používána zejména pro datování krystalizačních stáří vyvřelých hornin, stáří

průměrného zdroje sedimentárních hornin (izochrona celkové horniny) a metamorfních krystalizačních

stáří (metoda minerál - minerál a minerál - celková hornina). Metoda je užitečná zejména pro datování

mafických a ultramafických hornin, které jsou obvykle těžko datovatelné jinými technikami. Základním

předpokladem je, že všechny kogenetické vzorky měly v určitém čase v historii (tx) identické izotopické

složení Nd (143Nd/144Nd). Vzhledem k rozdílným hodnotám poměru Sm/Nd v čase tx jejich současné (t0)

poměry 143Nd/144Nd jsou rozdílné a projekční body stejně starých vzorků leží na přímce (v ideálním

případě izochroně) v diagramu 143Nd/144Nd vs 147Sm/144Nd. Sklon této přímky je úměrný stáří tx a její

průsečík s osou y udává hodnotu iniciálního poměru neodymových izotopů, v tomto případě

(143Nd/144Nd)0 = (143Nd/144Nd)tx. Tento stav je znázorněn na obrázku V.3.2, ve kterém je pro každý

současný vzorek dán poměr (143Nd/144Nd)tx vztahem
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Tento vztah je rovnicí přímky se sklonem [exp(λ*tx)-1] a průsečíkem s osou y rovným

(143Nd/144Nd)tx. Pro stanovení stáří je nezbytné přesné určení sklonu přímky. Proto je pro jednotlivé vzorky

(mohou to být minerály stejně jako

horniny) klíčovou podmínkou, aby

jejich poměry Sm/Nd (tj. 147Sm/144Nd)

byly dostatečně variabilní a

rozptýlené podél izochrony. V

běžných magmatických horninách

mohou být jako příklady minerálů s

nízkými poměry Sm/Nd uvedeny

živce, apatit, monazit a vysoké

hodnoty Sm/Nd pak vykazují

pyroxeny, granáty, titanit, zirkon a

amfiboly (srovnej Faure, 1986).

Obr. V.3.2 Evoluce izotopů Sm a Nd v řadě kogenetických
hornin. TR značí vzorek celkové horniny tvořené minerály A, B a
C. Tx je doba magmatické krystalizace (DePaolo, 1988).

Vezmeme-li v úvahu rozsah hodnot poměrů Sm/Nd v běžných magmatických horninách kolísá od cca 0.1

do 0.5 a současnou přesnost analytické metodiky (2σ ≅  0.003 %), lze chybu stanovení stáří Sm - Nd

metodou určit jako nižší než 20 milionů let (DePaolo, 1988).
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V.3.3 Sm - Nd analytická metodika

Hmotová spektrometrie s termální ionizací, tj. s pevným zdrojem, je nejběžnější technikou, kterou

se stanovují jak hodnoty poměrů Nd izotopů, tak za pomoci techniky izotopového ředění i koncentrace

Sm a Nd. Vzhledem k tomu, že dochází k hmotové interferenci Nd a ostatních vzácných zemin a

některých dalších prvků (např. Ba), je nezbytné před vlastní analýzou na hmotovém spektrometru provést

chemickou separaci Nd. 200 - 500 mg vzorku se rozpustí (nejčastěji ve směsi HF - HNO3), přidá se

odpovídající část spiku Sm a Nd (nejčastěji 149Sm a 145Nd nebo 150Nd). Celková frakce vzácných zemin je

potom separována na iontoměničích. Separace Sm a Nd od ostatních REE se provádí řadou různých

postupů uvedených např. v pracích Hooker et al. (1975), Richard et al. (1976), DePaolo a Wasserburg

(1976). Vzorky Sm a Nd jsou naneseny na dvojité nebo trojité Re nebo Re - Ta vlákno (Thirlwall, 1982;

1991) a měřeny na hmotovém spektrometru jako ionty prvků nebo oxidů. Koncentrace Sm a Nd mohou

být též stanoveny pomocí techniky ICP - MS. Poté, co jsou naměřené hodnoty korigovány na hmotové

interference a frakcionaci (srovnej Faure, 1986; tab.12.4), lze přepočítat poměry Sm/Nd na 147Sm/144Nd

pomocí následující rovnice
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V.3.4 Neodym v horninotvorných minerálech

Lehké vzácné zeminy mají relativně velké iontové poloměry (Nd3+ v 8-četné koordinaci = 1.109

angströmu) podobné zejména Ca2+ a Th4+, které často zastupují v mřížkách minerálů. Toto zastupování

třívalentních iontů za ionty s jiným nábojem je zpravidla provázeno kompenzací náboje nebo přítomností

vakancí v krystalových mřížkách (Clark, 1984; Burt, 1989). Během magmatického procesu je Nd spolu s

ostatními prvky vzácných zemin rozptýlen do minerálních fází

(i) jako stopová složka, jejíž koncentrace může být odvozena z distribučního koeficientu, např. hlavních

horninotvorných fází,

(ii) jako minoritní složka (>0.1 váh. % REE) v některých akcesorických minerálech jako zirkon nebo

titanit,

(iii) jako hlavní složka v minerálech vzácných zemin, např. alanit, xenotim, monazit, bastnäsit apod.

Klíčovou roli pro distribuci Nd (a REE) hraje zdroj magmat - např. v plášťových magmatech je distribuce

Nd kontrolována složením zdroje, ve více diferenciovaných korových nebo smíšených magmatech je

určující vznik jednotlivých minerálních fází. Gromet a Silver (1983) první upozornili na to, že v

granitoidních magmatech je distribuce REE kontrolována přítomností akcesorií skupin (ii) a (iii).
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V.3.5 Datovaní magmatických a metamorfovaných hornin a jejich minerálů

Izochrony konstruované z dat získaných ze vzorků celkových magmatických hornin jsou obvykle

interpretovány jako odpovídající době uzavření Sm - Nd izotopického systému. Tato doba odpovídá

podmínkám, ve kterých teplota a aktivita fluid jsou natolik nízké, že již nemůže dojít k přeskupení Sm a

Nd nebo narušení izotopové rovnováhy Nd. Ačkoliv je všeobecně přijímáno, že uzavírací teploty jsou pro

Sm - Nd systém vysoké, řada pozorování upozorňuje na fakt, že např. mobilita REE může být ovlivněna

metamorfózou (interakcí mezi vodou a horninou) v podmínkách oceánského dna, jak uvádí Jelínek et al.

(l984). Tito autoři zjistili rozdíly v distribuci REE v centrech a na okrajích polštářů pillow láv

ofiolitového komplexu Girvan (Skotsko). Na druhé straně stáří odvozená z izochron pro celkové horniny

v kombinaci s minerály nebo pouze minerálních izochron jsou obvykle interpretována ve smyslu uzavření

Sm - Nd systému na úrovni minerálních zrn, tj. odpovídají době, kdy přestala být efektivní difúze Sm a

Nd a přestalo docházet k výměně Sm a Nd mezi minerálem a celkovou horninou nebo mezi jednotlivými

minerály. Ačkoliv je zatím velmi málo poznatků o uzavíracích teplotách Sm - Nd systému v

horninotvorných minerálech, bývá obecně přijímáno, že tyto leží v rozmezích mezi 500o a 700o C (Cliff et

al., 1983).

V případě metamorfovaných hornin jsou interpretace izochron tvořených kombinacemi celková

hornina - minerál či minerál - minerál podobné jako u hornin vyvřelých. Rozdílný je jen koncept

metamorfních blokujících teplot, které nejsou jen projevem chladnutí, ale teplotně - tlakového vývoje

metamorfitu, jenž často probíhá ve složitém prostoru definovaném P - T - t drahami (srovnej Cliff, 1985).

V úvahu musí být brán i rezidentní čas, po který hornina setrvala v určitých P - T podmínkách (v prostředí

určité aktivity fluid). Zvláštní pozornost musí být věnována i homogenitě vzorků, jak hornin, tak

minerálů, a stejně tak i možnému metamorfnímu překrytí reliktních magmatických zonálností, jež jsou

běžné v řadě minerálních fází.

V.3.6 Vývoj izotopů Nd v čase

Vzhledem k rozpadu 147Sm se v závislosti na čase zvyšuje v zemském tělese množství

radiogenního 143Nd a hodnota poměru 143Nd/144Nd. Tyto změny úměrné času lze modelovat pro jednotlivé

rezervoáry s různým poměrem Sm/Nd a iniciálním poměrem143Nd/144Nd. Rezervoárem může být minerál,

hornina, litologická jednotka, zemská geosféra apod. Izotopický vývoj Země je obvykle vyjadřován

pomocí konceptu tzv. jednotného chondritového rezervoáru “Chondritic Uniform Reservoir” (CHUR :

DePaolo a Wasserburg, 1976). Jacobsen a Wasserburg (1980) stanovili pro recentní CHUR hodnoty
143Nd/144Nd (0.512638) a 147Sm/144Nd (0.1967). Model předpokládá, že každá hornina na Zemi byla

odvozena z tohoto rezervoáru a s jeho pomocí lze vypočítat hodnoty 143Nd/144Nd v CHUR pro jakýkoli čas

t v minulosti jako
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kde 0 představuje recentní hodnoty uvedených izotopických poměrů a λSm rozpadovou konstantu (6.539

*10-12 roků-1). Vývoj Nd izotopů v geochemických rezervoárech Země založený na modelu CHUR je

ilustrován na obr. V.3.3.

Obr. V.3.3 Vývoj izotopického složení neodymu v různých rezervoárech po rozděleni Sm a Nd vlivem
částečného tavení svrchního pláště (podle Faure, 1986).

Vzhledem k větší nekompatibilitě Nd a oddělení Nd a Sm během parciálního tavení mají taveniny

zpravidla nižší recentní hodnoty poměrů Sm/Nd, a tím i nižší hodnoty 143Nd/144Nd než CHUR. Naopak

reziduální pevné fáze mají ve srovnání s CHUR vyšší recentní hodnoty Sm/Nd a 143Nd/144Nd. Tento

princip se odráží i v rozdílném složení zemské kůry a svrchního pláště: kůra, která vznikla procesem

parciálního tavení ze svrchního pláště, má celkově nižší poměry Sm/Nd i 143Nd/144Nd než CHUR i než

reziduální horniny svrchního pláště, které byly ochuzeny o velké litofilní ionty, tj. “ochuzený plášť”.

Současné hodnoty 147Sm/144Nd pro ochuzený plášť jsou 0.222, 143Nd/144Nd 0.513114 (Michard et al.,

1985).

Pro účely lepšího porovnání je izotopické složení Nd často prezentováno ve formě tzv. parametru

epsilon, který definuje relativní odchylku 143Nd/144Nd ve studovaném materiálu od CHUR (v parts per

104) pro daný čas t jako:

( )
( )
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Nd Nd
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=
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Pro výpočet hodnot [143Nd/144Nd ] t
VZOREK se používá vztah obdobný rovnici V.3.3. Pozitivní epsilonové

hodnoty ukazují, že hornina byla odvozena z CHUR po odstranění taveniny bohaté LIL, negativní

epsilonové hodnoty pak dokládají zdroj s poměrem Sm/Nd nižším než CHUR.

V.3.7 Nd modelová stáří

Výpočet modelových stáří pomocí izotopů Nd je výpočtem času, ve kterém studovaná hornina

měla stejné izotopické složení Nd jako její předpokládaný zdroj. Tyto výpočty mohou mít praktický

význam jen v případech, když hodnoty Sm/Nd zdrojového materiálu jsou rozdílné od stejných hodnot pro

horninu, tj. pouze pokud horninotvorné procesy vedly k dostatečnému rozdělení Sm a Nd, např. parciální

tavení. Příkladem takového vývoje může být proces vzniku korových hornin přímou diferenciací pláště.

Obvyklou procedurou je výpočet modelových stáří Nd ze vztahu k CHUR ( TCHUR
Nd ) a ochuzenému plášti

( TDM
Nd ):

( ) ( )
( ) ( )

T
Nd Nd Nd Nd

Sm Nd Sm Nd
CHUR
Nd

m

VZOREK CHUR

VZOREK CHUR

= 1
147 Sλ

*ln
/ /

/ /
1

143 144 0 143 144 0

147 144 0 147 144 0+
−

−

�

�

�
�

�

�

�
�

(rovn.V.3.5a)
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( ) ( )
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. (rovn.V.3.5b)

Modelové stáří Nd může mít reálný geologický význam, např. stáří vzniku kůry jen tehdy, jsou-li

splněny následující předpoklady (Arndt a Goldstein, 1987; obr.V.3.4):

(i) Je známý izotopický vývoj zdroje.

(ii) Mezi vmístěním materiálu vzorku do kůry a ustavením korového poměru Sm/Nd uplynula jen krátká

časová perioda.

(iii) Poměr Sm/Nd ve vzorku se nezměnil od doby separace Nd od pláště.

(iv) Všechen materiál vzorku byl odvozen z pláště v průběhu jediné události.

Mnohem komplexnější výpočet modelových Nd stáří je třeba použít pro vzorky odvozené z

rezervoáru, který sám byl odvozen z pláště (např. granit odvozený z kontinentální kůry). Takový

dvoustupňový model lze popsat následujícím způsobem (srovnej Liew a Hofmann, 1988 nebo DePaolo et

al., 1991):
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V tomto případě [147Sm/144Nd]0
CC reprezentuje složení současného průměrného korového rezervoáru

(0.219 ; Liew a Hofmann, 1988); t je krystalizační stáří vzorku, ostatní symboly jsou totožné s dříve

použitými rovnicemi.

Obr. V.3.4 Znázornění principů určení modelového stáří Nd. Pro horninu A odpovídá vypočítané
modelové stáří době separace od pláště, v případě horniny B (směs dvou zdrojů) nereprezentuje
oddělení od plášťového zdroje ani neodpovídá krystalizačnímu stáří t (podle Arndt a Goldstein,
1987).

Obr. V.3.5 Vývojový diagram Nd ukazuje princip odvození výpočtu modelového stáří Nd: ∆T
odpovídá rozdílu ve stáří mezi jednostupňovým a dvoustupňovým modelem izotopického vývoje Nd
(podle Liew a Hofmann, 1988).
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V.3.8 Nd izotopy - klíč k řešení petrogeneze magmatitů

Modelování vzniku magmatu (např. parciálním tavením), jeho frakcionace, mísení a asimilace

okolních hornin může být prováděno pomocí Nd izotopů. Podmínkou však je znalost koncentrací Sm a Nd

a izotopického složení neodymu jak ve zdrojovém materiálu, tak v koncových členech. Musí rovněž dojít

k dostatečně efektivní separaci Sm a Nd a vzniku rezeroárů s rozdílným poměrem Sm/Nd. Vlastní

mechanismus vzniku magmatu nebo změny v jeho složení lze dobře modelovat při použití distribučních

koeficientů a rovnic, které vyjadřují chování stopových prvků při petrogenezi magmatu (Cox et al., 1979;

DePaolo, 1988). Předpokladem úspěšného modelu je také ustavení rovnováhy (např. mezi chemickými

potenciály Sm a Nd v magmatech, která se mísí) a existence nezávislých geochronologických dat, která

jsou nutná pro časovou korekci (výpočet izotopického složení v době mísení). Vzhledem k tomu, že při

asimilaci okolních hornin dochází k rychlejšímu chladnutí magmatu a vytváří se teplotní gradient, jehož

následkem může dojít k frakcionaci, je třeba tyto procesy popisovat rovnicemi, které uvažují současně

probíhající asimilaci a frakční krystalizaci (DePaolo, 1981; Aitcheson a Forest, 1994).

Obr. V.3.6 Korelační diagram Nd a Sr izotopů pro rezervoáry s rozdílnými poměry Sm/Nd a Rb/Sr.
Jsou zde znázorněny i dvě linie představující mísení hypotetických koncových členů pro OIB a dvou
rozdílných korových zdrojů (podle Faure, 1986).

Pro rozlišení hornin různého původu se často používá kombinace izotopického složení neodymu a

stroncia.V diagramu 143Nd/144Nd vs 87Sr/86Sr, respektive εNd vs εSr, obr.V.3.6, projekční body hornin, jejichž

zdroj měl poměry Sm/Nd a Rb/Sr vyšší, než je udáváno pro CHUR (nebo Uniform Reservoir - UR pro Sr),

spadají do I. kvadrantu. Ve skutečnosti do tohoto kvadrantu spadá jen málo hornin, protože obohacení jak o

Rb, tak o Sr neodpovídá geochemickým vlastnostem těchto prvků. V kvadrantu II leží složení hornin, jejichž

zdrojový materiál měl vyšší Sm/Nd a nižší Rb/Sr ve srovnání s CHUR (UR). Typickým příkladem je pevný

reziduální materiál po částečném tavení svrchního pláště a jeho deriváty. Do tohoto kvadrantu spadají i některé

recentní vulkanické horniny (MORB a některé OIB), které často vykazují i negativní korelaci mezi εNd a εSr
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(tzv. plášťový trend). Tato korelace bývá vysvětlována tím, že jejich zdroj se vyznačoval nízkými hodnotami

poměru Rb/Sr a vyššími hodnotami Sm/Nd.

Kvadrant III na obr. V.3.6 obsahuje horniny, jejichž zdroje se vyznačovaly nízkými hodnotami jak

poměru Sm/Nd, tak i Rb/Sr. Ačkoliv se zdá, že tato charakteristika je v rozporu s geochemickými vlastnostmi

všech čtyř prvků, mohou být některé plášťové zdroje kontaminovány materiálem spodní kůry ochuzené

rubidiem, což se projevuje i v izotopovém složení Sr a Nd. Horniny ochuzené o samarium a obohacené

rubidiem, které byly dostatečně dlouho izolovány od zdrojového materiálu, mají izotopické složení

odpovídající kvadrantu IV. Sem spadá většina hornin kontinentální kůry, která, jako finální produkt

diferenciace pláště, je ochuzena o Sm, a naopak obohacena Rb. Tvoří pak samostatný rezervoár oddělený od

rezervoáru plášťového. Porovnáním fanerozoických korových hornin se staršími segmenty kontinentální kůry

zjistíme, že starší části kůry mají vyvinutější izotopické složení Nd, tj. nižší poměry 143Nd / 144Nd (více

negativní εNd, srovnej obr. V.3.6).

Neodymové i stronciové izotopy mohou být užitečné i při studiu petrogenetických procesů nad

subdukčními zónami v oceánických i kontinentálních magmatických obloucích. Izotopy Nd (Sr) přinášejí řadu

poznatků o procesech zahrnujících jak subdukci oceánické kůry, včetně sedimentů a nadložního plášťového

klínu, tak o roli korové kontaminace při vzniku ostrovních oblouků (Saunders et al.,1991; Hawkesworth et al.,

1991; Wilson, 1989). Izotopické složení Nd horninové jednotky, jejíž geneze je spjata se subdukční zónou, je

závislé na složení zdrojového materiálu (subdukované kůry, plášťového klínu apod.), proporcích, v nichž se

jednotlivé složky mísí, a na čase, který uplynul od vzniku magmatu. Přestože izotopické složení Nd v magmatu

vyjadřuje podíl příspěvků jednotlivých zdrojů, neříká nic o mechanismu jejich transportu (např. přenos hmoty v

parciální tavenině nebo fluidech). Kromě toho mají magmata, která vznikají v oblasti kontinentálních

magmatických oblouků (aktivní okraje), izotopické znaky odpovídající kontinentálnímu plášti a zvýrazněn je i

podíl korové kontaminace.

V prostředí kontinentální kůry má izotopické složení Nd obrovské pole využití při identifikaci zdrojů

granitoidů a při rozlišení příspěvku málo diferencovaného, či již v kůře recyklovaného materiálu na vznik

granitu (McCulloch a Chapell, 1982; Chapell a White, 1992). Pokud je známo složení zdroje (zdrojů) a stáří

granitu, je často možné zjistit, který proces - např. magmatická frakcionace, asimilace, mísení - hrál hlavní

úlohu při vzniku granitu. Distribuce prvků vzácných zemin v granitoidech je obvykle kontrolována přítomností

akcesorických minerálů obohacených o REE. Proto je nutné brát v úvahu, že některé znaky týkající se Nd

izotopů mohou být zděděné ze starších refraktorních fází (Paterson et al., 1992a). Platí to zejména pro

granitická magmata vzniklá anatexí kůry.

V.3.9 Příklady použití

Metoda Sm - Nd je většinou používána pro datování mafických a ultramafických hornin, zvláště

tehdy, kdy selhávají ostatní metody (vzhledem k nízkému obsahu Rb nebo nedostatku zrn zirkonu apod.).

Beard et al. (1992) prezentují Sm - Nd data pro dvojice minerálů granát - klinopyroxen z

moldanubických eklogitů. Zjistili značně variabilní stáří 377 ± 20, 342 ± 9 a 323 ± 7 miliónů let a
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předpokládají, že moldanubické eklogity byly odvozeny ze značně nehomogenního pláště a byly

tektonicky přemístěny v různých fázích hercynské orogeneze.

Využití Sm - Nd datování

vysokotlaké metamorfózy eklogitové

facie ilustruje rovněž práce Beard et al.

(1995). Autoři studovali Sm - Nd izotopy

ve dvojici minerálů (granát a omfacit) a

vzorku eklogitu (celkové horniny) z

metaofiolitů z okolí Mariánských Lázní.

Zjistili, že dominantní metamorfní stáří

dvojice granát - omfacit odpovídá stáří

granát - celková hornina, a vyjadřuje tak

stáří metamorfózy v eklogitové facii (377

± 7 mil. let). Toto stáří bylo určeno i v

kombinaci okraj granátu - omfacit.

Naopak stáří zjištěné studiem Sm - Nd

izotopů v centrech granátů v kombinaci s

omfacitem (410 mil. let) odpovídá stáří

metamorfózy v amfibolitové facii, která

předcházela metamorfózu ve facii

eklogitové (obr. V.3.7).

Obr. V.3.7 Sm - Nd izochrony pro minerály a celkové horniny
eklogitů ze saxothuringika Českého masívu (mariánsko-lázeňský
komplex; Beard et al., 1995). ∆143Nd/144Nd je rozdíl mezi
změřeným izotopickým poměrem Nd a poměrem vypočteným z
dvoubodových izochron.

Pomocí kombinace studia Nd a Sr izotopů řeší řada autorů petrogenezi granitoidů. Halliday

(1984) provedl podrobné studium izotopického složení granitů britských kaledonid, Janoušek et al. (1995)

pak hercynských granitů v Českém masívu. V obou případech bylo zjištěno, že Nd a Sr izotopy umožňují

rozlišit několik zdrojů granitoidů v obou orogenních pásmech.


