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V.4 Metody datování U - Th - Pb a izotopová geologie Pb

V.4.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a zastoupení izotopů

Uran (Z = 92) je litofilní prvek patřící do skupiny aktinidů (skupina IIIA periodické tabulky).

Přírodní uran je tvořen směsí tří izotopů s hmotnostními čísly 234 (tvoří 0.005 % veškeré hmoty U),

235 (0.770 %) a nejhojnější 238 (99.275 %). Žádný z těchto tří izotopů není stabilní. 235U a 238U jsou

mateřskými nuklidy dvou různých rozpadových řad, jejichž konečnými produkty jsou 207Pb a 206Pb.

Jejich poločasy rozpadu jsou 0.704 a 4.468 * 109 let. 234U je přechodným členem rozpadové řady 238U.

Thorium (Z = 90) je rovněž litofilním prvkem a patří do stejné chemické skupiny jako U. Th

má šest přírodních izotopů, ale jen 232Th je izotopem s dlouhým poločasem rozpadu. Je mateřským

nuklidem rozpadové řady s poločasem rozpadu 14.01 * 109 let. Konečným stabilním izotopem této řady

je 208Pb. Další izotopy Th (227, 228, 230, 231 a 234) jsou přechodnými členy rozpadových řad 235U,
238U a 232Th a vyznačují se velmi krátkým poločasem rozpadu.

Olovo (Z = 82) je chalkofilní prvek, který náleží do skupiny IVB periodického systému. Je

tvořen čtyřmi izotopy s hmotami 204 (tvoří 1.4 % přírodního Pb), 206 (24.1 %), 207 (22.1 %) a 208

(52.4 %). Z těchto čtyř izotopů pouze 204Pb není radiogenní. Proto se množství ostatních radiogenních

izotopů olova obvykle vyjadřují (normalizují) ve vztahu k množství 204Pb. Podíl 204Pb současně

vyjadřuje množství tzv. “obyčejného“ (neradiogenního) olova ve vzorku.

V.4.2 Princip metody

U - Th - Pb metody jsou vhodné pro datování krystalizace magmatických i metamorfovaných

hornin. Pro určení stáří se využívá jak běžné metody izochron, tak kombinací dvou různých

rozpadových schémat U nebo U a Th (tzv. metoda konkordií). Kromě toho lze vypočítat i modelové

stáří Pb ze složení tzv. “obyčejného” olova v horninách a minerálech. U - Th - Pb metoda bývá

většinou aplikována pro určení stáří frakcionovaných hornin (vzhledem k jejich vyšším obsahům U a

Th), ale výjimkou nejsou ani studie zabývající se datováním mafických hornin. Metoda vychází ze

stejných předpokladů jako ostatní izotopové datovací techniky, tj. že kogenetické horniny měly v

určitém čase v minulosti (tx) identické izotopické složení olova (tj. poměry 207Pb/204Pb, 206Pb/204Pb a
208Pb/204Pb). Avšak vzhledem k rozdílným poměrům U/Pb a Th/Pb v jednotlivých vzorcích v čase tx

jsou v horninách současnosti (t0) rozdílné poměry izotopů olova a kogenetické vzorky leží v

diagramech 207Pb/204Pb vs 235U/204 Pb, 206Pb/204 Pb vs 238U/204 Pb a 208Pb/204Pb vs 232Th/204 Pb na přímce (v

ideálním případě na izochroně). Směrnice (sklon) této přímky je úměrný stáří (tx) a její průsečík s osou

y je hodnotou iniciálního poměru izotopů olova v čase tx. Vzhledem k tomu lze izotopické složení

vzorků v čase t0 (současnosti) popsat následujícím způsobem
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kde λ235, λ238 a λ232 jsou rozpadové konstanty 235U, 238U a 232Th. IUGS (Jaffey et al., 1971; Le Roux a

Glendenin, 1963) doporučuje pro uran a thorium následující hodnoty rozpadových konstant

λ235 9.8485 * 10-10 a-1,

λ238 1.55125 * 10-10 a-1,

λ232 4.9475 * 10-11 a-1.

Kombinací rovnic V.4.1 a V.4.2 získáme další rovnici nezávislou na koncentraci uranu ve

vzorku
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kde poměr 235U/238U = 1/137.88. Pokud vyjdeme z předpokladu, že vzorek obsahuje pouze radiogenní

Pb , lze rovnici V.4.4 zjednodušit do formy
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Metoda určení radiometrického stáří odvozeného z rovnice V.4.4, respektive V.4.5, se nazývá “metoda

olovo - olovo” nebo “metoda obyčejného olova”.

Pro datování minerálů bohatých uranem, které neobsahují nebo mají jen zanedbatelné

koncentrace iniciálního olova, se používá obvykle kombinace dvou chronometrů (235U - 207Pb a 238U -
206Pb). Stáří lze potom odvodit ze vzájemné polohy složení vzorků a křivky pro konkordantní stáří

(konkordie) v diagramu 206Pb/238U vs 207Pb/235U (Wetherill, 1956; obr. V.4.1). Podobně lze kombinovat

i metodu 232Th - 208Pb s některým U - Pb chronometrem. Předpokladem ovšem je, že v uzavřeném

systému probíhá rozpad 235U a 238U na konečné produkty 207Pb a 206Pb nezávisle, a proto by obě

výsledná stáří měla být identická (konkordantní). V diagramu na obr. V.4.1 proto musí mít uzavřený

systém složení ležící na křivce (konkordii), pro kterou platí, že t(206Pb /238U) = t(207Pb /235U).

Matematický popis konkordantní křivky (konkordie) může být odvozen kombinací rovnic
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Kombinace dvou různých U - Pb rovnic umožňuje testovat, zda systém zůstal uzavřen, to

znamená, zda došlo ke ztrátě či přínosu U, Th a Pb během historie horniny (minerálu). I když ve většině

minerálních fází jsou přítomny dceřiné izotopy Pb, dochází běžně ke ztrátám olova z krystalových

struktur, zejména vlivem jejich poškození částicemi, uvolněnými rozpadem U (Th). Diagram na

obrázku V.4.1 ukazuje, že vzorky, které ztratily část radiogenního Pb (vzorky s diskordantním

složením), leží pod konkordií. Různý stupeň ztráty olova ze vzorků se projevuje lineárním uspořádáním

projekčních bodů jejich složení. Pro diskordantní vzorky (ležící pod konkordií) a U - Pb systém vždy

platí, že t(207Pb/206Pb) > t(207Pb/235U) > t(206Pb/238U). Interpretace diskordantních stáří je detailně

diskutována v další části této kapitoly. I když U (Th) - Pb metoda je nejvíce používána pro datování

uranem a thoriem bohatých akcesorických minerálů jako zirkon, baddeleyit, monazit, allanit, titanit,

rutil, apatit nebo xenotim, lze s úspěchem datovat i hlavní horninotvorné silikáty jako staurolit, granát,

nebo některé tantalo - niobáty (např. columbit; Romer a Wright, 1992). Nepřesnost stanovení stáří z

konkordie je obvykle menší než 5 milionů let.

Obr. V.4.1 Diagram s konkordií a diskordií pro různé populace zirkonů stejného stáří a s
vyznačeným způsobem výpočtu t(207Pb/206Pb), t(207Pb/235U), t(206Pb/238U) a stáří krystalizace zirkonů
(Jäger a Hunziker, 1979).

V.4.3 Analytické metody U (Th) - Pb

Kritickou fází U (Th) - Pb datování je stanovení izotopického složení Pb. Množství vzorku

potřebné k analýze závisí na obsahu U (Th) v hornině (minerálu), obsahu minerálu v hornině (např. u

akcesorií je potřeba odebrat větší množství horniny) a na jejich stáří. Tabulka V.4.1 přehledně ukazuje

běžná rozpětí koncentrace U a Th v některých minerálech používaných pro datování metodou U (Th) -

Pb:
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Tabulka V.4.1

Koncentrace U a Th v některých akcesorických minerálech

Minerál U (ppm) Th (ppm)

Zirkon 10 - 4000 5 - 1000

Monazit 2000 - 10000 10000 - 100000

Titanit 20 - 200 70 - 600

Xenotim 5000 - 50000 500 - 10000

Při separaci minerálů z hornin se kombinují metody sítování a separace v těžkých kapalinách s

magnetickou separací s cílem získat populace minerálů, které mají konkordantní nebo alespoň téměř

konkordantní složení. Mechanicky porušená nebo alterovaná zrna minerálů mohou snadno ztratit

radiogenní olovo. Současně jsou mechanické porušení a alterace často spojeny s přínosem hydroxidů a

oxohydroxidů Fe, vzniklých zvětráváním ostatních minerálů v hornině. Proto je pro účely datování

přednostně zpracovávána nejméně magnetická minerální frakce (Krogh, 1982a). Pro vlastní U - Pb

analýzu jsou vybírány frakce s podobnými rozměry a morfologií zrn. Ruční separace populací minerálů

se provádí v etanolu nebo acetonu pod binokulárním mikroskopem. Pro získání konkordantních

populací minerálů je často nutné odstranit vnější alterovanou část zrn (obvykle část s největší ztrátou

radiogenního Pb). Za tím účelem jsou separovaná zrna podrobena abrazi proudem vzduchu (viz Krogh,

1982b).

Před vlastní analýzou jsou vzorky obvykle rozloženy v kyselinách. Rozklad některých

akcesorických minerálů může být značně obtížný, například rozpouštění zirkonu ve směsi HF - HNO3 v

tlakové nádobě trvá až čtyři dny (Krogh, 1973; Parrish, 1987). Pro účely stanovení koncentrací prvků

metodou izotopového ředění se získané roztoky rozdělí na dvě části, z nichž jedna se smísí s

izotopickými standardy (spiky) U, Th a Pb. Nejčastěji používané spiky jsou obohacené 235U, 230Th,
208Pb, 205Pb a 202Pb, při použití 205Pb a 202Pb není třeba vzorek dělit a tyto spiky je možné smísit se

vzorkem ještě před vlastním rozkladem. Separace U, Th a Pb se provádí v kolonách naplněných

iontoměniči. Koncentrace U, Th a Pb a jejich izotopové poměry se stanovují metodou izotopového

ředění a hmotové spektrometrie.

Pro stanovení izotopického složení U, Th a Pb na hmotovém spektrometru jsou vzorky

rozpuštěné ve směsi HNO3 a H3PO4 naneseny na Re-vlákno spolu s malým množstvím silikagelu

(Cameron et al., 1969) a měřeny ve formě iontů oxidů prvků. Možná je i analýza s použitím dvojitého

Re-vlákna, kdy jsou U a Th a měřeny přímo jako ionty prvků. Uran lze též analyzovat ve formě oxidu

UO2
+, pokud je nanesen na jednoduché wolframové vlákno spolu s malým množstvím silikagelu,

H3PO4 a Ta2O5. Detekce U a Th probíhá obvykle v dynamickém (metoda peak jumping) nebo ve

statickém (na více detektorech současně) modu. Nejobtížnějším krokem analýzy je přesné stanovení

izotopického složení olova, zejména přesné stanovení izotopického množství 204Pb v malých vzorcích

(např. několik zrn minerálu o celkové hmotnosti 0.X - 0.0X mg; viz Roddick et al., 1987). Je proto
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vhodné využívat simultánní detekce na více detektorech současně, při níž je nejmenší pík 204Pb měřen

detektory s větší citlivostí (Dalyho detektor, SEM).

V současnosti se rozvíjí metoda hmotové spektrometrie s termální ionizací a elektrostatickou

filtrací iontového svazku, která umožňuje měření poměrů 210Pb/206Pb v zirkonech (Wendt et al., 1993).
210Pb je součástí rozpadové řady 238U a je obvykle v radioaktivní rovnováze se svým mateřským

izotopem. Pomocí 210Pb je tedy možné nepřímo stanovit množství 238U ve vzorku. Poločas rozpadu
210Pb je však velmi krátký (22.3 roků), což způsobuje nízké (cca 10-8) hodnoty poměrů 210Pb/206Pb, a tím

i malou přesnost stanovení stáří metodou 238U/206Pb (210Pb/206Pb). Velkou předností této metody je to,

že nevyžaduje použití spiků pro stanovení koncentrací U a Pb metodou izotopového ředění. Touto

technikou je možné stanovit stáří s dostatečnou přesností pouze pro minerály bohaté U (210Pb).

Řada instrumentálních metod využívá pro stanovení stáří metodou U (Th) - Pb izotopického

složení jednotlivých zrn minerálů (v současné době výhradně zirkonu). Pro tyto účely byla vyvinuta

evaporační metoda měření poměru 207Pb/206Pb na hmotovém spektrometru s termální ionizací (Gentry

et al., 1982; Kober, 1986). Zirkonová zrna jsou připevněna na jedno Re vlákno ve dvouvláknovém

nosiči a zahřívána průchodem elektrického proudu ve zdroji hmotového spektrometru. Vzrůst teploty

vyvolává v zirkonu strukturní přechod zirkon → baddeleyit a zvětšení difúzní rychlosti olova v jeho

krystalové mřížce. Uvolňované olovo je nejprve deponováno na sousedním Re vlákně a posléze

ionizováno a jeho izotopické složení je měřeno v hmotovém spektrometru. Stáří zrna je vypočteno z

poměru 207Pb/206Pb podle rovnice V.4.5. Ačkoliv je tato technika relativně rychlá a jednoduchá, její

nevýhodou je, že je založena na předpokladu, že všechno olovo v analyzovaném zirkonu je radiogenní

a že zirkon má konkordantní složení.

Pro izotopickou analýzu jednotlivých zrn minerálů, respektive jejich částí, je proto výhodnější

využít tzv. “iontové mikrosondy” (Sensitive High mass-Resolution Ion Microprobe - SHRIMP; viz

např. Compston et al., 1983). Metoda je založena na abrazi povrchu minerálů svazkem primárních

iontů, obvykle kyslíku, o průměru cca 20µm s vysokou energií. Vzhledem k tomu, že některé částice

uvolňované při abrazi se interakcí s iontovým svazkem ionizují, vznikají sekundární ionty, které mohou

být detekovány na hmotovém spektrometru. Pro detekci těchto sekundárních iontů, a zejména pro

rozlišení koincidujících izotopových hmot ve vzorcích, jež neprodělaly předchozí chemickou úpravu, je

nezbytné využít techniky vysokého hmotnostního rozlišení (high mass-resolution). Koncentrace U, Th

a Pb jsou stanovovány s použitím externích standardů.

V současné době se podobná U - Pb izotopická analýza malých objemů vzorků provádí i

pomocí hmotového spektrometru, kde iontovým zdrojem je indukčně vázaná plazma (ICP-MS),

doplněným systémem laserové ablace (Fryer et al., 1993; Hirata a Nesbitt, 1995). Princip analýzy

spočívá v tom, že ze vzorku minerálu je pomocí UV laserové sondy z oblasti o průměru cca 10 µm

uvolněn materiál, který se ionizuje v Ar plazmě, a jeho izotopické složení je následně měřeno ve

hmotovém spektrometru.
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Uranem a thoriem bohaté minerály, např. monazit, lze datovat i za použití klasické elektronové

mikrosondy (Montel et al., 1994), ovšem jen za předpokladu, že všechno olovo ve vzorku je radiogenní

a studovaný materiál je starší než cca 500 miliónů let.

V.4.4 U - Pb datování , konkordie a modely ztráty olova

Pro výpočet stáří a grafickou prezentaci izotopických dat U (Th) - Pb jsou obvykle využívány

kombinace dvou nebo i tří rozpadových řad v diagramech s křivkou (plochou) konkordantního složení

(konkordií). Vzhledem k rozdílnému geochemickému chování U a Th je konkordie obvykle

konstruována pro dvě rozpadové řady U v proměnných 207Pb/235U (osa x) a 206Pb/238U (osa y). Vývoj

izotopického složení U a Pb v hypotetickém vzorku (minerálu) je znázorněn na obr. V.4.2.

Předpokládejme, že vzorek (minerál), jehož složení v obr. V.4.2 odpovídá složení A, neobsahoval v

době krystalizace a uzavření U - Pb systému krátce po něm žádné iniciální Pb. Proto jeho izotopické

složení v diagramu 207Pb/235U vs 206Pb/238U původně leželo v počátku s koordinátami 0,0 (stáří t1). V

uzavřeném systému probíhal rozpad 235U a 238U za vzniku radiogenních izotopů 207Pb a 206Pb. V

závislosti na čase se izotopické složení vzorku posouvalo po konkordii z počátku do pozice

odpovídající stáří t0. Posun vzorku po konkordii je funkcí času. V reálných horninách, které jsou

nejčastějším předmětem studia, však mají minerály zpravidla složitou geologickou historii a mohou

projít např. několika termálními a tlakovými událostmi nebo podmínkami zvýšené aktivity fluid. Tyto

geologické procesy mohou mít vliv na distribuci izotopů olova a vést k jeho ztrátě z krystalových

mřížek minerálů. Ztráta Pb ve vzorku se pak odrazí posunem v jeho složení z bodu t1 směrem k počátku

0,0. Takové izotopické složení je označováno jako diskordantní a míra diskordance je úměrná velikosti

ztráty Pb (v obr. V.4.2 mají vzorky A, B, C a D různou ztrátu Pb).

Obr. V.4.2 Vývoj izotopického složení v systému 207Pb/235U vs206Pb/238U (Geyh a Schleicher, 1990).
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Časový úsek mezi ztrátou Pb a současností je úměrný vzdálenosti t1 - počátek na obr. V.4.2b. Ve

většině reálných případů je ztráta olova spjata i s rekrystalizací minerálu, i když je známa i ztráta olova

v důsledku objemové difúze v krystalové mřížce minerálu. Ztráta olova je často usnadněna radiačními

změnami ve struktuře minerálů; např. v témže vzorku magmatické horniny mají obvykle malá a uranem

bohatší zrna zirkonů více diskordantní složení ve srovnání s velkými zrny.

Diskordanci jako následek ztráty olova poprvé popsal Holmes (1954). Ahrens (1955) pak

upozornil na lineární projekci různě diskordantních bodů (diskordie). Wetherill (1956) vytvořil model

episodické ztráty olova z minerálů bohatých uranem následkem sekundárních geologických událostí

(např. metamorfózou). Zjistil, že projekční body minerálů s různým stupněm ztráty olova způsobené

určitou geologickou událostí leží na diskordii (obr. V.4.3). Horní průsečík diskordie a konkordie pak

definuje stáří krystalizace minerálu, spodní průsečík odpovídá stáří sekundární události. Tilton (1960)

ve svém modelu upozornil na skutečnost, že pokud je olovo uvolňováno z uranem bohatých minerálů

nepřetržitou difúzí, má příslušná diskordie v oblasti menších stáří zakřivený tvar (viz. obr. V.4.4). V

tomto případě nemá spodní průsečík diskordie s konkordií žádný geologický význam. V dilatačním

modelu prezentovaném Goldichem a Mudreyem (1972) může ke ztrátě olova docházet i přes vodou

nebo fluidní fází vyplněné mikrokanálky v metamiktních krystalových strukturách. Podle tohoto

modelu může být olovo rozpuštěné ve vodě uvolněno následkem snížení tlaku např. při výzdvihu

(upliftu) horninového komplexu. V tom případě udává spodní průsečík konkordie s diskordií stáří

výzdvihu. Většina reálných hornin však prodělala více než jednu metamorfní událost a v takových

případech je interpretace diskordantních stáří obvykle značně obtížná.

Obr. V.4.3 Wetherillův jednostupňový (epizodický) model ztráty Pb. Horní průsečík s konkordií
odpovídá stáří magmatické krystalizace, spodní průsečík odpovídá stáří metamorfózy (Jäger a
Hunziker, 1979).
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Obr. V.4.4 Model kontinuální ztráty Pb difúzí. Horní průsečík s konkordií odpovídá stáří
magmatické krystalizace, spodní průsečík nemá geologický význam (Jäger a Hunziker, 1979).

Lineární uspořádání diskordantních dat může být interpretováno i jako výsledek mísení dvou

koncových zdrojových členů. Příkladem toho je např. studie provenience sedimentů na obr. V.4.5a.

Izotopické složení vzorků může být také ovlivněno přítomností “zděděné” komponenty, např. v podobě

starších jader zrn magmatických zirkonů (Paterson et al., 1992b) nebo v důsledku přirůstání nových zón

kolem původně magmatického zrna zirkonu při metamorfóze (Mezger a Krogstad, 1997).

Obr. V.4.5a Izotopické složení zirkonů různé morfologie z pískovců a kvarcitů Českého masívu
(Jäger a Hunziker, 1979).
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Obr. V.4.5b Izotopické složení zirkonů různé morfologie z vysokoteplotních metamorfovaných
hornin, kde kombinací detritických a metamorfních zirkonů vzniká směsná populace zrn (Jäger a
Hunziker, 1979).

Historie a detailní popis jednotlivých modelů ztráty olova jsou prezentovány v pracích Jäger a

Hunziker (1979) a Dickin (1995). Diskordantní data by měla být vždy interpretována v souvislosti se

studiem příčin diskordance, např. spolu se studiem jednotlivých zrn katodovou luminiscencí nebo

metodou odražených elektronů v kombinaci s iontovou nebo laserovou mikrosondou. Jinak je velmi

obtížné poznat a vysvětlit historii vývoje datovaného diskordantního minerálu.

Obr. V.4.6 Konkordie v projekci 207Pb/206Pb vs 238U/206Pb (Tera a Wasserburg, 1972).
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Tera a Wasserburg (1972) použili pro výpočet stáří a zobrazení U - Pb dat diagram s konkordií

v proměnných 207Pb/206Pb (osa y) versus 238U/206Pb (osa x; obr.V.4.6). Výhodou této projekce a způsobu

výpočtu stáří je to, že ve srovnání s klasickou konkordií, kde jsou chyby proměnných vysoce

korelovány (koeficient korelace 0.8 - 0.9), jsou zde data korelací chyb zatížena jen minimálně.

Vzhledem k odlišnému zakřivení konkordie je tato metoda vhodná především pro datování mladých

hornin. Wendt (1984) přidává do Tera-Wasserburgovy projekce ještě osu 204Pb/206Pb a doporučuje

použití trojrozměrné projekce pro výpočet průsečíků diskordie s konkordií. Tato metoda je zvláště

vhodná pro identifikaci přítomnosti obyčejného olova ve vzorcích.

V.4.5 Metoda evaporace jednotlivých zirkonových zrn (stáří 207Pb/206Pb)

Nejčastěji používaným minerálem pro datování metodou U - Pb je zirkon. Je však třeba brát v

úvahu některá úskalí, která tato technika má. Zirkon je často přítomen v hornině ve více než jedné

populaci, v jeho zrnech bývá přítomna starší komponenta, a navíc často dochází ke ztrátám olova z

krystalové mřížky zirkonů. Vzhledem k těmto okolnostem lze říci, že jen analýza malých a dobře

definovaných populací nebo jednotlivých zrn zirkonů dává údaje o stáří, které je možno interpretovat v

kontextu reálných geologických událostí. Nejvhodnějšími analytickými technikami, jež splňují tyto

podmínky, jsou buï SHRIMP, nebo ICP-MS z laserovou sondou, které umožňují provádět analýzu

malých objemů v rámci jednotlivých zrn zirkonu. Alternativním a lacinějším způsobem řešení tohoto

problému je využití techniky odpařování (evaporace) jednotlivých zrn zirkonu (Gentry et al., 1982;

Kober, 1986; Kober, 1987). Touto technikou však získáme jen zdánlivé stáří výpočtem z poměru
207Pb/206Pb. Starší aplikace této metody pracovala se zirkonovými zrny, která byla připevněna na

jednoduchém Re vlákně a zahřívána. Při teplotě okolo 1500 oC dochází k změně struktury zirkonu

ZrSiO4 na baddeleyit ZrO2 (Ansdell a Kyser, 1993; Chapman a Roddick, 1994). Tato reakce se

projevuje velmi zřetelně na okrajích zrn a postupuje směrem k jejich středu. Dochází při ní k difúzi

olova v krystalové struktuře. Na hmotovém spektrometru je následně měřeno izotopové složení teplem

uvolněného olova. Pro registraci se nejběžněji používá Dalyho detektoru nebo SEM pracujících v

dynamickém modu (peak jumping).

Novější verzí odpařovací techniky je využití zařízení s dvojitým Re vláknem (Kober, 1987).

Zirkonová zrna jsou fixována na jedné straně Re vlákna a postupně v krocích zahřívána. Uvolněné

radiogenní Pb  společně s HfO2 a SiO2 se ukládá na druhém vlákně a teprve jeho zahříváním dojde k

evaporaci a ionizaci Pb. Izotopické poměry Pb jsou hmotovým spektrometrem měřeny zvláš� pro

každý teplotní krok.

Vrstvička, která se usazuje na druhém vlákně, je složena ze stabilních složek SiO2 a HfO2, jež

zadržují Pb  až do teplot 1400 - 1500 oC a slouží jako dostatečný emitent Pb iontů, podobně jako je

tomu při standardní analýze Pb s použitím silikagelu (Cameron et al., 1969). Vzhledem k tomu mohou

být evaporační technikou datovány především minerály obsahující Si. Při evaporační metodě jsou zrna

zirkonu zahřívána směrem od okraje k centru. Pokud probíhá zahřívání v krocích, může být studováno
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izotopické složení olova v jednotlivých přírůstkových zonách zirkonu a jejich odpovídající stáří. Tato

metodika pomáhá řešit problémy s datováním zirkonů obsahujících starší (zděděnou) komponentu a je

často kombinována s klasickým datováním metodou U - Pb nebo SHRIMP. Výhody této techniky

spočívají v relativní jednoduchosti a rychlosti analýzy, podstatnou nevýhodou je, že neposkytuje

informace o ztrátě olova a s tím související diskordanci vzorků.

V.4.6 Metoda obyčejného olova a modelová stáří Pb

Metoda datování pomocí obyčejného olova je opakem dříve popsaných postupů, které pro

určení stáří krystalizace či metamorfózy využívají radiogenního olova přítomného v U a Th minerálech.

Metoda obyčejného olova totiž využívá pro měření izotopického složení olova fáze bohaté Pb a naopak

s nízkými nebo žádnými obsahy U a Th. Datování vychází z předpokladu, že vzhledem k

zanedbatelným koncentracím mateřských izotopů U a Th ve vzorku nebylo izotopické složení Pb

významně změněno od doby jeho oddělení od zdroje (např. zemského rezervoáru typu svrchního

pláště). Na rozdíl od metod, jež k datování využívají poměrů mateřských izotopů U (Th) a izotopů

radiogenního olova a jež poskytují informace o stáří odpovídajícímu časovému úseku od krystalizace

nebo metamorfózy do současnosti, metoda obyčejného olova datuje časovou periodu, po kterou

studovaný vzorek setrval v určitém rezervoáru. Vzhledem k tomu je nutné mít na paměti, že stáří

zjištěné touto metodou je závislé na zvoleném modelu vývoje izotopického složení Pb a často

neodpovídá skutečným geologickým událostem.

Nejjednodušší jednostupňové modely vývoje izotopického složení olova (tj. modely, které

předpokládají, že pouze jedna událost vedla k oddělení Pb od mateřských izotopů v určitém rezervoáru;

Holmes, 1946; Houtermans, 1946) jsou založeny na úvaze, že zemské těleso mělo původně homogenní

distribuci U, Th a Pb a rovněž i izotopického složení olova. Při vzniku různých rezervoárů se

formovaly zóny s rozdílnými poměry U/Pb a Th/Pb a krystalovaly některé běžné minerály obsahující

Pb, např. galenit, živec, a izotopické složení olova, odděleného od mateřských izotopů, v nich zůstalo

během doby konstantní. Oddělení olova z rezervoáru před dobou t lze popsat modifikovanou rovnicí

V.4.2 jako
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kde t značí čas, kdy došlo k oddělení olova z rezervoáru, TZ je stáří Země, (206Pb/204Pb)i je iniciální

(primordiální) izotopické složení olova a 238U/204Pb je poměr, který definuje složení určitého

rezervoáru. Podobné rovnice mohou být odvozeny i pro poměry (207Pb/204Pb)t a (208Pb/204Pb)t. Pokud

zavedeme, že
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(206Pb/204Pb)i = a0, (238U/204Pb) = µ,

(207Pb/204Pb)i = b0, (232Th/204Pb) = ω,

(208Pb/204Pb)i = c0, (232Th/238U) = κ,

získáme následující rovnice
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ze kterých může být eliminován parametr µ kombinací rovnic V.4.11 a V.4.12:
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Poslední vztah je rovnicí přímky (izochrony) v koordinátách 206Pb/204Pb vs 207Pb/204Pb, ze které lze

stanovit stáří, aniž bychom znali parametr µ. Pro čas t = 0 (současnost) se tato přímka označuje jako

geochrona a současné složení všech rezervoárů Země by teoreticky mělo ležet na této linii (obr. V.4.7).

Iniciální (primordiální) izotopické složení olova je odvozeno ze složení meteoritů, často jsou používány

hodnoty naměřené v troilitu z železného meteoritu nalezeného v arizonském kráteru Canyon Diablo: a0

= 9.3066, b0 = 10.293, c0 = 29.475 (Chen a Wasserburg, 1983).

Obr. V.4.7 Jednostupňový model izotopického vývoje Pb v zemských rezervoárech s různým
složením 238U/204Pb = µ (Geyh a Schleicher, 1990).
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Olovo s izotopickým složením, které odpovídá růstové křivce pro určitý rezervoár

(charakterizovaný určitou hodnotou µ), je označováno jako “normální olovo”. Izotopické složení Pb

většiny fanerozoických hornin a minerálů neleží na jednostupňové růstové křivce a projekční body

nejsou často soustředěny ani kolem geochrony, řada fanerozoických vzorků dokonce dává negativní

modelová stáří Pb. Izotopický vývoj těchto vzorků pak nemůže být interpretován pomocí

jednostupňového modelu, ale lze jej obvykle vysvětlit na základě vývoje dvoustupňového. Takový

model předpokládá, že během vývoje izotopického složení olova došlo následkem geochemické

diferenciace Země ke změně parametrů µ, ω a κ. Základním předpokladem je, že prvotní rezervoár,

odpovídající svým složením plášti, byl rozdělen na dva oddělené rezervoáry: ochuzený plášť a kůru, ze

kterých mohlo být odděleno olovo v souvislosti se vznikem minerálů. Tato situace je ilustrována na

obr. V.4.8. Nejčastěji používaný dvoustupňový model izotopického vývoje Pb je založen na růstové

křivce, kterou detailně popsali Stacey a Kramers (1975) a jejíž parametry jsou uvedeny v tabulce V.4.2.

Obr. V.4.8 Dvoustupňový model izotopického vývoje Pb v zemských rezervoárech s různým
složením 238U/204Pb = µ . První a druhý stupeň vývoje je oddělen stářím t1 = 3 Ga, v dalším vývoji
leží složení jednotlivých rezervoárů na sekundárních izochronách procházejících složením, které
odpovídá t1 (Geyh a Schleicher, 1990).

Tabulka V.4.2

Parametry modelu izotopického vývoje Pb (Stacey a Kramers, 1975)

počátek (10 Ga) 206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 206Pb/204Pb µµµµ ωωωω

stadium 1 (4.57 Ga)  9.307 10.294 29.476 7.192 32.208

stadium 2 (3.70 Ga) 11.152 12.998 31.230 9.735 36.837

recent (0 Ga) 18.700 15.628 38.630 9.735 36.837
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Růstové křivky olova pak mohou být vypočítány pro jednotlivé stupně s použitím rovnic V.4.11 až

V.4.13. Během doby byla vytvořena řada mnohostupňových modelů vývoje izotopů olova, ale jejich

využití je vázáno jen na velmi specifické případy. Detailní popisy těchto modelů jsou prezentovány v

učebnicích Faure (1986) nebo Dickin (1995).

V.4.7 Příklady použití

U - Pb metoda datování je většinou používána při studiu kyselých a intermediárních hornin. S

úspěchem byla v řadě případů použita i pro datování bazaltů (např. Heaman a Tarney, 1989). Příkladem

toho, jak použití rozdílné analytické techniky může vést k odlišným výsledkům určení stáří, je datování

deformovaného granitu z oblasti Ben Vuirich (Skotská vysočina). Tento granit intrudoval do

dalradských sedimentů mezi dvěma deformačními událostmi. Pankhurst a Pidgeon (1976) stanovili

podle spodního průsečíku zirkonové populace stáří intruze na 514 +6/-7 miliónů let. Rogers et al.

(1989) na základě detailního datování abradovaných zirkonů několika morfologických populací

stanovili stáří odpovídající hornímu průsečíku diskordie s konkordií na 590 ± 2 milióny let (obr. V.4.9),

což neodpovídá předchozímu datování, a navíc tato data umožňují autorům předpokládat, že

sedimentace dalradu probíhala v prekambriu. Rogers et al. (1989) rovněž identifikovali v zirkonech

starší komponentu (cca 1450 mil. let) a předpokládají, že rozdíl mezi těmito dvěma datováními byl

zřejmě způsoben tím, že Pankhurst a Pidgeon (1976) datovali vlastně směs starších zirkonů s novými

přírůstkovými zónami, ve které navíc mohlo dojít ke ztrátě radiogenního olova. Výsledky novějšího

datování byly navíc potvrzeny datováním zirkonů metodou iontové sondy (SHRIMP), kdy bylo zjištěno

stáří 597 ± 11 miliónů let (Pidgeon a Compston, 1992). Tento příklad jasně ilustruje výhody moderních

a vysoce přesných metod datování pro zjištění stáří magmatické události.

Obr. V.4.9 Průsečík s konkordií datuje kaledonské krystalizační stáří zirkonů deformovaného
granitu Ben Vuirich (590 ± 2 Ma). Vliv proterozoické zděděné komponenty na složení zirkonů je
patrný u zirkonové frakce 4. Frakce 1 a 4 jsou abradované silně, 2 slabě a frakce 3 není abradována
vůbec (Rogers et al., 1989).
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V.5 Metoda datování Lu - Hf a izotopová geologie Hf

V.5.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a výskyt izotopů

Lutecium (Z = 71) má litofilní charakter a je nejtěžším prvkem ze skupiny vzácných zemin

(skupina IIIA perodického systému). Přírodní Lu je tvořeno dvěma izotopy: 175Lu (tvoří 97.4 %) a 176Lu

(2.6 %). 176Lu se rozpadá současně na 176Hf (97 %, β- rozpad) a 176Yb (3 %, elektronový záchyt), z

nichž je pro účely geochronologie používán jen první typ rozpadu. 176Hf produkované β- rozpadem

dosahuje stabilního stavu další γ emisí. Rozpadová konstanta pro rozpad β- je 1.94 * 10-11 let-1, což

odpovídá poločasu rozpadu 3.57 * 1010 let (Patchett a Tatsumoto, 1980a).

Hafnium (Z = 72) patří k tranzitním kovům (skupina IVA periodické tabulky). Na rozdíl od

lutecia má hafnium v magmatických horninách geochemické vlastnosti typické pro nekompatibilní

prvky. Jeho geochemické vlastnosti jsou podobné vlastnostem zirkonia a společně s ním a Nb je často

řazeno mezi tzv. “pevně vázané prvky” (high field strength elements). To znamená, že jejich vazba v

minerálech má převážně kovalentní charakter. Přírodní Hf je tvořeno pěti stabilními izotopy s hmotami

176 (5.2 %), 177 (18.6 %), 178 (27.1 %), 179 (13.74 %) a 180 (32.5 %). 174Hf (relativní zastoupení

0.16 %) je nestabilním izotopem a rozpadá se α - emisí na 170Yb.

V.5.2 Princip metody

Podobně jako u datovací metody Rb - Sr nebo Sm - Nd lze rozpad 176Lu na 176Hf popsat rovnicí
176Hf = 176Lu * (e λt - 1), (rovn. V.5.1)

kde λ   je rozpadová konstanta 176Lu a t je čas. Pro výpočet stáří lze použít vztah

t = 1/λ  * ln[(176Hf/176Lu) + 1]. (rovn. V.5.2)

Pro výpočet stáří je nezbytné znát obsah a izotopické složení primárního Hf v datovaných minerálech.

Stejně jako u metod Rb - Sr a Sm - Nd lze odvodit množství iniciálního Hf, respektive hodnotu

izotopového poměru 176Hf/177Hf, z rovnice izochrony
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ve které (176Hf/177Hf)tx je definován průsečíkem izochrony s osou y (jde o hodnotu iniciálního poměru

Hf - izotopů) a [exp (λ  * tx) - 1] odpovídá sklonu izochrony. Stejně jako u ostatních metod je tato

rovnice platná jen pro kogenetickou suitu vzorků, tj. vzorků, které mají stejné stáří a iniciální poměr
176Hf/177Hf. Metoda Lu - Hf je vhodná zejména pro datování minerálů vzácných zemin, jež

neobsahovaly primární Hf (např. gadolinit, xenotim), ale využívá se i pro datování pomocí vzorků

celkových hornin a vhodná je i pro datování meteoritů (Patchett a Tatsumoto, 1980a; 1981).
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V.5.3 Metody stanovení

Pro datování metodou Lu - Hf je nezbytné stanovit koncentrace obou prvků a izotopový poměr
176Hf/177Hf. Metoda je spojená s řadou komplikací způsobených především obtížnou přípravou vzorků,

ale i obtížností vlastního stanovení na hmotovém spektrometru. Hafnium, stejně jako vzácné zeminy, je

ve většině hornin vázáno převážně do akcesorických minerálů velmi obtížně chemicky rozložitelných

(např. zirkon, titanit, monazit, xenotim apod.). Přitom jsou homogenita vzorku a jeho úplné rozložení

zásadní podmínkou úspěšného datování. Při analýze na hmotovém spektrometru dochází k izobarickým

interferencím mezi Lu, Hf, ale také Yb, protože všechny tyto prvky mají izotopy s hmotovým číslem

176. Proto je nezbytné před vlastní analýzou provést nejprve kvantitativní separaci Lu a Hf, aby bylo

možno předejít zkreslením ve stanoveních. Separace se obvykle provádí s použitím iontoměničů

(Patchett a Tatsumoto, 1980b; Hooker et al., 1975). Problémem stanovení je i vysoký ionizační

potenciál Hf, což způsobuje nízkou produkci iontů, a proto je nezbytné používat vláken s vysokými

hodnotami pracovních funkcí a vysokým bodem tání. Nejčastěji je pro stanovení Hf používáno nosičů

se třemi vlákny vyrobenými z iridia nebo se používají molybdenová vlákna pro ionizaci Hf a přídavku

grafitu ke vzorku pro potlačení ionizace REE (Corfu a Noble, 1992). Stanovení Lu se provádí

podobným způsobem (Thirwall, 1982).

V.5.4 Vývoj izotopů Hf v čase

Během většiny magmatických procesů, např. parciálního tavení svrchního pláště, má hafnium

více nekompatibilní charakter (větší měrou vstupuje do taveniny) než Lu. Výsledkem toho jsou nízké

poměry Lu/Hf v korových horninách ve srovnání s ochuzenými i neochuzenými částmi zemského

pláště. Podobně jako je tomu u izotopů Sr a Nd, mají plášťový a korový rezervoár od doby vzniku kůry

také rozdílné izotopické složení Hf. Vhodným materiálem pro studium vývoje Hf izotopů v čase je

zirkon, protože neobsahuje téměř žádné Lu. Koncentrace Hf v tomto minerálu jsou zpravidla vyšší než

3 hmotnostní % a stáří krystalizace zirkonu lze určit nezávislou metodou datování U - Pb. Patchett et al.

(1981) zjistili, že horniny plášťového původu odlišného stáří se liší hodnotami poměrů 176Hf/177Hf.

Vývojový trend zjištěný těmito autory odpovídal vývojovému trendu chondritů, který vypočítali

Patchett a Tatsumoto (1980a). Tito autoři uvádí i recentní hodnoty poměrů 176Hf/177Hf (0.28286) a
176Lu/177Hf (0.0334) pro chondritický rezervoár (srovnej obr. V.5.1).

Podobně jako v  izotopických systémech Sr a Nd lze i izotopické složení Hf popsat pomocí

parametru ε, tj. odchylky od složení chondritického rezervoáru v určité době v jednotkách 104
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kde (176Hf/177Hf)t je izotopické složení hafnia ve vzorku a v chondritovém rezervoáru (CHUR) v čase t.

Analogicky s izotopickým systémem Nd lze vypočítat i hafniové modelové stáří, tj. čas, který odpovídá
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době, kdy bylo izotopické složení Hf vzorku identické s jeho původním rezervoárem (např. ochuzeným

pláštěm). Aplikace modelových stáří zjištěných pomocí Hf izotopů má stejná pravidla a omezení, jaká

platí při použití modelových stáří Nd.

Obr.V.5.1 Izotopický vývoj Hf v čase. Iniciální poměry Hf odpovídají charakteru zdrojového
ochuzeného pláště (Patchett a Tatsumoto, 1981).

V.5.5 Použití a omezení metody Lu - Hf

Použití metody Lu - Hf je obdobné metodě Rb - Sr, ale vzhledem k tomu, že Lu i Hf jsou

přednostně vázány do rezistentních akcesorických minerálních fází, je tuto metodu možno použít i pro

datování hornin, které prodělaly postkrystalizační změny. Protože se poměr Lu/Hf snižuje s progresívní

magmatickou diferenciací, lze tuto metodu aplikovat i na bazické horniny (kde se metoda Rb - Sr

obvykle nedá použít), které mají dostatečně vysoký obsah Lu. Poněkud obtížné je datování

extraterestrických vzorků, a to vzhledem k tomu, že pro datování metodou Lu - Hf je nezbytné použít

relativně velké navážky (gramy) vzorku, aby bylo možno extrahovat dostatečné množství radiogenního

hafnia.

Obecně lze konstatovat, že vzhledem k analytickým problémům se metoda datování Lu - Hf

využívá tam, kde není možné aplikovat méně náročné postupy, např. metodu Rb - Sr. Přes všechna

omezení je však nezbytné říci, že i pouhé informace o izotopickém složení Hf, např. v zirkonech, jsou

velmi významné při studiu petrogeneze magmatu či vývoje zemských rezervoárů.
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V.5.6 Příklady použití

Pettingill a Patchett (1981) při studiu vzorků celkových hornin v kombinaci se separovanými

zirkony z rul oblasti Amitsoq (západní Grónsko) získali errorchronu odpovídající stáří 3.58 ± 0.22

miliard let (obr. V.5.2). Toto stáří souhlasí s dříve provedeným U - Pb a Rb - Sr datováním těchto

hornin. Vzhledem k tomu, že složení zirkonů separovaných z rul Amitsoq tvořilo lineární trend

společně se vzorky celkových hornin, datování potvrdilo geochronologický význam studia Hf izotopů v

zirkonech.

Obr. V.5.2 Lu - Hf izochrona rul z oblasti Amitsoq, západní Grónsko (Pettingill a Patchett, 1981).

Chováním izotopů Hf v bazaltech oceánických ostrovů (OIB) a středooceánských riftů

(MORB) se zabýval Patchett (1983). Zjistil, že studované vzorky OIB měly podobný trend poměrů
176Hf/177Hf a 143Nd/144Nd a vykazovaly opačné chování izotopů Sr. Mnohem větší rozptyl dat Hf, Nd a

Sr izotopů mají bazalty typu MORB, což autor vysvětluje efektivnější frakcionací Lu/Hf ve srovnání s

frakcionací Sm/Nd a Rb/Sr v ochuzených částech svrchního pláště (obr. V.5.3).

Obr. V.5.3 Hf - Sr - Nd izotopické složení bazaltů oceánických ostrovů (OIB) a středooceánských riftů (MORB;
Patchett, 1983).
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V.6 Metoda datování Re - Os a izotopová geologie Os

V.6.1 Chemické vlastnosti, radioaktivní rozpad a výskyt izotopů

Rhenium (Z = 75) a osmium (Z = 76) patří do skupiny tranzitních kovů (skupina VIIA a VIIIA

periodické tabulky). Rhenium není běžným hlavním prvkem v minerálech, ale je často přítomno v

rozptýlené formě např. v sulfidech nebo v minerálech prvků vzácných zemin. Osmium patří mezi prvky

skupiny platiny (PGE), má siderofilní povahu a často tvoří přírodní slitiny s iridiem (např. osmiridium)

nebo dalšími platinoidy.

Rhenium má dva přírodní izotopy 185Re (zastoupení 37.398 %) a 187Re (62.602 %). Osmium má

v přírodě sedm stabilních izotopů s hmotami: 184 (0.02 %), 186 (1.58 %), 187 (1.6 %), 188 (13.3 %),

189 (16.1 %), 190 (26.4 %) a 192 (41.0 %). 187Re se emisí β- rozpadá na stabilní 187Os, poločas tohoto

rozpadu je 4.23 * 1010 let, což odpovídá rozpadové konstantě 1.64 * 10-11 let-1 (Lindner et al., 1989).

Tento rozpad je využíván pro geochronologické a kosmochronologické účely.

V.6.2 Princip metody

Siderofilní a chalkofilní vlastnosti Re a Os, spolu s nízkou hodnotou rozpadové konstanty
187Re, činí tuto geochronologickou metodu vhodnou pro určování stáří metalických fází v meteoritech i

stáří pozemských ložisek sulfidů. Princip metody Re - Os je obdobný ostatním technikám datování,

které využívají pro určování stáří dvojice mateřský - dceřiný izotop. Za předpokladu, že ve studovaném

vzorku nebylo přítomno žádné Os v době uzavření Re - Os systému, lze přírůstek radiogenního 187Os

popsat rovnicí
187Os = 187Re * (e λt -1), (rovn. V.6.1)

v níž je λ  rozpadová konstanta 187Re a t je čas. Pro výpočet stáří se pak používá následující vztah

t = 1/ λ  * ln[(187Os/ 187Re) + 1]. (rovn. V.6.2)

Podobně jako u metod Rb - Sr a Sm - Nd stáří odpovídá uzavření Re - Os izotopického systému. Tímto

způsobem může být stáří počítáno jen pro kogenetickou sérii vzorků (např. sulfidů), které ve své

historii, v čase tx měly identický poměr 187Os/186Os. Vzhledem k různému poměru Re/Os však mají v

současnosti (t0) hodnoty poměrů 187Os/186Os rozdílné. Pro určení stáří a pro zjištění iniciálního poměru

Os - izotopů se stejně jako u ostatních metod datování používá metody izochrony, jejíž rovnice má tvar
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kde (187Os/186Os)tx odpovídá průsečíku izochrony s osou y (tzn. udává hodnotu iniciálního poměru
187Os/186Os) a [exp(λ*tx) - 1] odpovídá směrnici izochrony. Touto rovnicí mohou být stáří určena za

předpokladu, že množství 186Os v přírodě je konstantní. Avšak izotop 186Os je též produktem α rozpadu
190Pt (poločas rozpadu 6.9 * 1011 roků; Macfarlane a Kohman, 1961; Walker et al., 1991). Vzhledem k
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nízkému zastoupení 190Pt (0.0122 %) je při datování meteoritů vliv radiogenního 186Os zanedbatelný,

ale může hrát významnou roli při datování rud platinových kovů, které mohou mít vysoké koncentrace

platiny. Walker et al. (1991) proto používají pro určení stáří i izochronu Pt - Os
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ve které symboly odpovídají rovnici V.6.3 a λ je rozpadová konstanta 190Pt.

Izotopické složení Os může být rovněž prezentováno ve formě hodnot γ, jež, podobně jako

epsilonové parametry Nd a Sr, vyjadřují odchylku (v %) od izotopického složení Os chondritového

rezervoáru. Recentní hodnoty pro tento rezervoár jsou 187Os/186Os = 1.06 a 187Re/186Os = 3.3 (Walker et

al., 1991). Současné celkové složení Země však v případě Os izotopů neodpovídá chondritickému

rezervoáru úplně přesně. Z toho důvodu je použitelnost hodnot γOs pro modelování vývoje zemských

rezervoárů omezena.

V.6.3 Metodika stanovení

V současnosti je hlavním problémem metody Re - Os obtížnost analytického stanovení Os.

Analytická obtížnost je způsobena zejména velmi vysokým ionizačním potenciálem Os (cca 9 V). Proto

koncentrace Os i poměry jeho izotopů mohou být měřeny hmotovou spektrometrií s rozptylem iontů

(ion sputtering mass spectrometry - Luck et al., 1980), ICP-MS (Russ et al., 1987; Houk et al., 1980)

nebo hmotovou spektrometrií s urychlením částic (accelerator MS - Fehn et al., 1986). Koncentrace Re

jsou obvykle stanovovány metodou neutronové aktivace (Herr et al., 1967). Hmotová spektrometrie s

termální ionizací záporně nabitých iontů (N-TIMS) je o řád přesnější než klasická metoda TIMS

(Volkening et al., 1991). Pomocí této metodiky může být izotopické složení Os měřeno ve formě iontu

OsO3-, pokud je vzorek nanesen na platinovém vlákně. Vznik této iontové formy může být usnadněn,

pokud je vzorek nanesen na vlákno spolu s dusičnanem Ba a pokud je do zdroje hmotového

spektrometru přiváděn kyslík (Creaser et al., 1991; Walcyk et al., 1991). Podobnou metodiku lze použít

i pro analýzu ostatních platinoidů včetně Re, které tvoří ionty ReO4-. Koncentrace Os a Re mohou být

stanoveny i metodou izotopového ředění za použití spiků 190Os a 185Re. Vliv frakcionace izotopů v

důsledku termální ionizace lze odstranit normalizací měřených izotopických poměrů Os hodnotou

3.0827, která odpovídá přírodnímu poměru 192Os/188Os (Luck a Allegre, 1983). Protože oba prvky (Re i

Os) mají stejné hmotové číslo 187, je nutné provést před vlastní analýzou pomocí N-TIMS

kvantitativní chemickou separaci Re a Os. Metoda zahrnuje destilaci tetraoxidu Os, extrakci Re

organickým rozpouštědlem a separaci pomocí iontoměničů (Luck et al., 1980).

Yin et al. (1993) vyvinuli novou metodiku neutronové aktivační analýzy pro stanovení Os, jíž

dávají přednost před klasickou hmotovou spektrometrií. Izotopy 185Re a 187Re ve vzorku lze, obdobně

jako při metodě Ar - Ar, změnit jadernou reakcí při ozáření neutrony na 186Os a 188Os. Kalibrace

produkce Os po ozáření neutrony dovoluje stanovit poměr Re/Os jako část izotopové analýzy Os.
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Vzhledem k tomu, že při ozařování Os neutrony mohou být produkovány i další interferující izotopy

Os, je tato metoda použitelná jen pro vzorky, které obsahují málo iniciálního neradiogenního Os (tj.

vzorky s vysokými hodnotami poměru Re/Os, např. molybdenit).

V.6.4 Použití a omezení metody Re - Os

Pomalý rozpad 187Re a siderofilní, resp. chalkofilní chování těchto prvků předurčují metodu Re

- Os pro datování železných meteoritů a sulfidických fází v kamenných meteoritech. V terestrických

materiálech je metoda Re - Os vhodná pro datování minerálů bohatých PGE a některých sulfidů,

především molybdenitu (díky vysokému poměru Re/Os). Vzhledem k výrazné separaci Re a Os během

procesů vedoucích ke vzniku zemské kůry, např. parciální tavení svrchního pláště, došlo v kůře k

obohacení radiogenním Os. Proto jsou Os a jeho izotopy důležitým petrogenetickým indikátorem,

podobně jako izotopy Nd, Sr a Pb. Izotopické složení Os může být používáno i jako indikátor

obohacení PGE v důsledku impaktů meteoritů.

Hlavním omezením širšího použití metody Re - Os je analytické stanovení obou prvků, které je

stále mimo možnosti většiny geochronologických laboratoří. Důsledkem toho je omezené množství

analytických (izotopických) dat Os pro většinu typů geologických vzorků. Širší uplatnění metody je

limitováno i značně omezenými znalostmi chování Re a Os během magmatického, sedimentárního i

metamorfního procesu.

V.6.5 Příklady použití

Luck et al. (1980) publikovali Re - Os izochronu pro pět železných meteoritů a jeden chondrit

(obr. V.6.1).

Obr. V.6.1 Re - Os izochrona pro pět železných meteoritů a jeden chondrit (Luck et al., 1980)
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Výsledkem jejich studia je zjištění, že ačkoliv se jedná o materiál, který má rozdílné složení a

pravděpodobně i rozdílný původ, tyto meteority vznikly v poměrně úzkém časovém rozmezí okolo 4.55

miliard let. Vypočtený iniciální poměr 187Os/186Os (0.805) pro tyto vzorky je interpretován jako

iniciální poměr Os pro solární systém. Dalším závěrem této studie je konstatování, že stáří naší galaxie

je v rozmezí 13.3 a 22.4 miliard let.

Velmi kvalitní izochronu pro Re - bohaté horniny z komplexu Stillwater (Montana, USA)

publikovali Lambert et al. (1989). Pro sulfidické kumuláty, bronzitový pegmatit a chromitem bohatou

polohu stanovili tito autoři stáří 2.66 miliard let, což dobře odpovídá datování této intruze metodami

Sm - Nd a U - Pb.

Ellam et al. (1992) použili izotopická data Os a Nd pro studium procesu míšení, který vedl ke

vzniku pikritických plató bazaltů v oblasti Karoo (J. Afrika; obr. V.6.2). Ukázali, že izotopy Os jsou

velmi důležité pro studium evoluce bazaltů a zvláště pak pro studium možných zdrojových materiálů

těchto hornin.

Obr. V.6.2 Nd - Os diagram ukazující složení Karoo bazaltů a jejich potenciálních zdrojů. Dvě
křivky představují mísící linie mezi taveninou plášťového chocholu a litosférou (Ellam et al., 1992).


