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VI. Difúze a blokující teploty izotopických systémů

Stanovení stáří minerálů nebo hornin by bylo z hlediska geologie nezajímavé, pokud by nebylo

možno geochronologická data (časové údaje) přiřadit konkrétním geologickým událostem. Proto je

nutné kombinovat geochronologické metody se studiem geologické povahy datovaných objektů.

Důležitým momentem tohoto spojení je přesná definice podmínek, za nichž dochází k uzavření

izotopických systémů v minerálech nebo vzorcích celkových hornin. Migrace chemických prvků, a tedy

i jejich izotopů v minerálech a horninách je z velké části realizována mechanismem difúze. Z toho

důvodu je důležité studium procesů difúze a jejich závislostí na intenzitních parametrech horninového

prostředí (P - T).

VI.1 Objemová a stopová difúze

Objemová difúze je transport látky krystalovou mřížkou minerálů v důsledku nerovnovážného

stavu způsobeného gradientem složení (δc/δx), gradientem chemického potenciálu (δµ/δx) nebo

teplotním gradientem (δT/δx). Objemová difúze je umožněna nebo alespoň usnadněna přítomností

defektů nebo vakancí v krystalové mřížce minerálů. Difúze po hranicích zrn minerálů a povrchová

difúze jsou umožněny přítomností fluidní fáze v hornině. Za vysokých teplot a nízké aktivity fluid

(např. granulitová facie) může být objemová difúze dominantním mechanismem chemického transportu

v hornině, ale za nižších teplot se výrazněji uplatňuje difúze po hranicích zrn.

Vztah mezi gradientem a látkovým tokem J je vyjádřen tzv. difúzním koeficientem D rovnicí,

která je někdy označována jako Fickův první zákon

J = -D(δc/δx). (rovn. VI.1.1)

V minerálech a horninách je hodnota difúzního koeficientu závislá na celé řadě parametrů, zejména na

teplotě, tlaku, aktivitě H2O, O2, H+, chemickém a fázovém složení, anizotropii a porozitě. Pro

objemovou difúzi je určující závislost difúzního koeficientu na teplotě, která je popsána Arrheniovou

rovnicí

D D e
E

RT=
−

0 * , (rovn. VI.1.2)

kde D0 (m2 s-1) odpovídá hodnotě difúzního koeficientu D pro T → ∞, E je aktivační energie (J mol-1),

R je plynová konstanta (8.314 J K mol-1) a T je teplota (K). Při objemové difúzi představuje E energii,

kterou je nutné dodat prvku (iontu, izotopu) pro přeskok mezi dvěma pozicemi v krystalové mřížce.

V geologických aplikacích je důležité znát rychlosti difúze prvků a izotopů v minerálech a

horninách. Platí to zejména v geochronologii a termobarometrii, kde jsou rychlosti homogenizace a

ekvilibrace minerálů základem výpočtů stáří, teplot a tlaků. Pro běžné účely postačuje přibližný

výpočet

x2 ≅  D * t, (rovn. VI.1.3)

kde x je vzdálenost difúze v metrech a t je čas v sekundách.
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Pokud je difundující látka přítomna v minerálu nebo hornině ve stopovém množství, je difúzní

koeficient závislý pouze na parametrech prostředí a prakticky nezávislý na koncentraci difundující

látky. Tento typ difúze je označován jako stopová difúze a je řádově účinnější - rychlejší - než běžná

objemová difúze. Stopová difúze může výrazně změnit distribuci radiogenních izotopů v minerálech,

aniž přitom dojde k výrazné změně jejich chemického složení. Příkladem takového procesu může být

rychlejší ekvilibrace izotopů Sr mezi koexistujícím plagioklasem a biotitem ve srovnání s ekvilibrací

chemickou. Parametry stopové difúze byly dosud studovány zejména v taveninách a sklech a jejich

studium v krystalických silikátových materiálech se současné době teprve rozvíjí.

VI.2 Blokující teploty

Stáří minerálů v magmatických a metamorfovaných horninách jsou často používána pro

konstrukci křivek jejich P - T vývoje, zejména pro zjišťování rychlostí chladnutí. Předpokladem je, že

stáří minerálů jsou v určitém vztahu k teplotní historii horniny, tedy že k uzavření izotopického

systému v minerálech dochází při určité teplotě, označované jako teplota blokující. Uzavřením

izotopického systému se rozumí stav, kdy se minerál (nebo určitý objem horniny) chová jako uzavřený

systém vzhledem k mateřskému a dceřinému izotopu. Blokující teploty mohou sice být ovlivněny

přítomností fluid nebo deformací horniny, ale jinak jsou závislé pouze na difúzi mateřských a

dceřiných izotopů. Teorie blokujících teplot izotopických systémů lze z hlediska vztahu minerálu a

okolní horniny rozdělit na dvě skupiny: (1) okolní hornina je nekonečným rezervoárem pro výměnu

izotopů s minerálem a (2) izotopická výměna mezi horninou a minerálem závisí na výměně s ostatními

minerály v hornině. První skupina modelů je založena na existenci otevřeného systému a je použitelná

např. pro izotopy vzácných plynů nebo izotopickou výměnu za přítomnosti fluid, druhá skupina

předpokládá existenci uzavřeného systému (např. metamorfóza bez přítomnosti velkého množství

fluidní fáze).

VI.2.1 Otevřený systém - model nekonečného rezervoáru

Blokující teplota izotopického systému je teplota, která odpovídá zdánlivému stáří minerálu

nebo horniny (Dodson, 1973). Pokud dochází k migraci mateřských a dceřiných izotopů mechanismem

objemové difúze, je blokující teplota definována jako

( )[ ]T R E A D ac = * ln τ 0
2 , (rovn. VI.2.1)

kde R je plynová konstanta, E je aktivační energie,ιτιje časová konstanta, podle níž klesá hodnota

difúzního koeficientu D, a je charakteristická difúzní vzdálenost a  A je konstanta popisující geometrii

vzorku (Akoule = 55, Aválec = 27 a Adeska = 8.7). Vztah časové konstantyιτ a rychlosti chladnutí je

( ) ( )τ = = −−R EdT dt RT Edt dt1 2 . (rovn. VI.2.2)

Tento model blokujících teplot je založen na předpokladu, že teplota klesá lineárně s časem a je

nezávislá na počáteční teplotě a že až do okamžiku dosažení blokující teploty může chladnoucí minerál
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vyměňovat izotopy se zbytkem horniny. Tato hornina má ve vztahu k chladnoucímu minerálu funkci

tzv. nekonečného rezervoáru, tj. izotopická výměna s minerálem prakticky neovlivňuje její izotopické

složení.

Například v hornině, která obsahuje plagioklas (vysoký poměr Rb/Sr, vysoký obsah Sr a

relativně vysoká blokující teplota), biotit (vysoký poměr Rb/Sr, nízký obsah Sr a nízká blokující

teplota) a křemen (nehraje podstatnou roli při výměně Rb a Sr) může za vysokých teplot plagioklas

tvořit nekonečný rezervoár Sr izotopů pro biotit. Pokud nejsou proporce minerálů v hornině příliš ve

prospěch biotitu, může plagioklas asimilovat velkou část radiogenního Sr vytvořeného v biotitu, aniž

dojde k podstatné změně izotopického složení plagioklasu. Při ochlazení horniny pod blokující teplotu

plagioklasu, avšak stále nad blokující teplotou biotitu, může izotopické složení biotitu zůstat v

rovnováze s izotopickým složením nekonečného rezervoáru horniny pouze tehdy, pokud se hornina

chová jako otevřený systém pro izotopy Sr (např. v důsledku cirkulace fluid).

VI.2.2 Uzavřený systém

V případě, že nedochází k účinné cirkulaci fluid, chová se hornina jako uzavřený systém a

izotopická výměna mezi minerály je kontrolována povrchovou difúzí po hranicích zrn (Jenkin et al.,

1995). Například pro izotopickou výměnu Sr mezi biotitem a plagioklasem lze psát (87Sr/86Sr)Bi-povrch =

(87Sr/86Sr)Plg-povrch. Protože je objemová difúze řádově pomalejší než ekvilibrace mechanismem

povrchové difúze po hranicích zrn, je v takových případech rychlost izotopické výměny v hornině

kontrolována objemovou difúzí v minerálech. Pro biotit a plagioklas tedy platí Arrheniovy vztahy

D D eBi Bi

E
RT

Bi

=
−

0, *  a D D ePlg ,Plg

E
RT

Plg

=
−

0 * . Pokud se hornina chová jako uzavřený systém, musí být

toky Sr z minerálu a do minerálu v rovnováze. Zdánlivá stáří a odpovídající blokující teploty v

systému, kde dochází k izotopické výměně mezi dvěma minerály, tedy nutně závisí na obsazích Sr v

těchto minerálech a na rozdílu v jejich izotopickém složení. Pokud se modální zastoupení jednoho z

minerálů blíží 100 %, bude blokující teplota systému blízká blokující teplotě druhého minerálu a

naopak. V obecném případě budou blokující teploty obou minerálů přispívat k celkové blokující teplotě

systému v hornině.

VI.2.3 Vývoj izotopického složení horniny při chladnutí granitového plutonu

Postup výpočtu izotopického složení Sr při chladnutí granitového plutonu uvádí Giletti (1991).

1. Zvolte rychlost chladnutí (dT/dt).

2. Pro každý minerál, který je významným rezervoárem Rb nebo Sr, určete koncentraci těchto prvků,

velikost zrna a relativní zastoupení minerálu v hornině.

3. Podle rovnic VI.2.1 a VI.2.2 vypočtěte teplotu uzavření TC (K) systému Rb - Sr pro každý minerál.

Výpočet TC proveïte iterativně.

4. Zvolte solidifikační teplotu horniny.
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5. Vypočtěte čas potřebný k ochlazení z teploty solidu horniny TS na nejvyšší TC pro minerál A (TCA),

použijte rychlost chladnutí z (1).

6. Pro čas spočítaný v (5) vypočtěte nebo zvolte 87Sr/86Sr a 87Rb/86Sr hodnoty pro celkovou horninu

(whole rock - WR). Protože jsou zatím všechny minerály v rovnováze s WR, budou tyto hodnoty platit

i pro ně.

7. Vypočtěte časový interval chladnutí z TCA na TCB (druhá nejvyšší teplota uzavření).

8. Při teplotě TCA je systém Rb - Sr v minerálu A uzavřený. Použijte relativní obsahy ostatních

minerálů v hornině (a jejich obsahy Rb a  Sr) jako váhy k výpočtu hodnot 87Sr/86Sr a 87Rb/86Sr pro

zbytek horniny (residual whole rock - RWR).

9. RWR se nyní vyvíjí po dobu spočítanou podle (7). Všechny minerály s výjimkou A mají hodnoty
87Sr/86Sr a 87Rb/86Sr spočítané v bodě (8).

10. Opakujte nyní celý výpočet od bodu (7) pro další TC (TCC, D, ...) až do té doby, kdy bude systém

Rb - Sr ve všech minerálech kromě posledního uzavřen. Při každém cyklu se tak uzavře jeden minerál s

fixním poměrem 87Sr/86Sr. Cyklus pro předposlední minerál je určující pro složení předposledního a

posledního minerálu, protože po tomto cyklu je i v posledním minerálu systém Rb - Sr efektivně

uzavřen.

11. Stanovte stáří horniny (WR) a vypočtěte vývoj složení každého minerálu od doby uzavření jeho Rb

- Sr systému do současnosti.

12. Porovnejte tyto hodnoty s hodnotami skutečně změřenými. Pokud je zde značný rozdíl, proveïte

celý výpočet od (1) znovu pro jinou rychlost chladnutí.

Z hlediska vztahu blokujících teplot jednotlivých minerálů a výpočtu stáří granitu je zajímavý

ten případ, kdy granit intruduje v hloubce do relativně teplé litosféry, a jeho další termální historie je

převážně určována rychlostmi upliftu a eroze. Tento případ odpovídá rychlosti chladnutí přibližně 1 -

40 oC/Ma a rychlosti upliftu 0.025 - 1 mm za rok. Výchozí podmínky modelu jsou následující:

Tabulka VI.2.1

Výchozí parametry modelu chladnutí granitu (Giletti, 1991)

minerál váhové
množství [[[[%]

poloměr
[[[[cm]

Rb
[[[[ppm]

Sr
[[[[ppm]

87Rb/86Sr

křemen 28.9 0 0

K-živec 40.0 0.04 200 100 5.708

plagioklas 20.0 0.10 50 400 0.3567

biotit 10.0 0.10 500 10 142.70

apatit 0.1 0.02 0 1000 0

celková hornina 100.0 140 122 3.2741

Iniciální 87Sr/86Sr pro celkovou horninu = 0.704, solidus = 750 oC, rychlost chladnutí = 20 oC/Ma
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Při poklesu teploty pod teplotu solidu granitového magmatu (750 oC) se nastartují izotopické hodiny ve

vzorcích celkové horniny. Hornina chladne rychlostí 20 oC/Ma až na teplotu 549 oC (blokující teplota

plagioklasu) a během té doby mohou všechny minerály volně vyměňovat izotopy Sr mechanismem

objemové difúze a difúze po hranicích zrn. Jejich izotopické složení Sr je tedy stejné a je určováno

pouze poměrem 87Rb/86Sr v celkové hornině. Při teplotě 549 oC se uzavírá izotopický systém

plagioklasu. Izotopické složení Sr v plagioklasu nebude nadále ovlivňováno složením ostatních

minerálů v hornině a bude se měnit pouze v důsledku rozpadu 87Rb. Hornina chladne dál až na teplotu

506 oC, kdy dojde k uzavření izotopického systému v draselném živci. Od té doby dochází k izotopické

výměně pouze mezi biotitem a apatitem a hornina chladne až na teplotu 394 oC, kdy dochází k

zastavení difúze Sr v biotitu. Pod touto teplotou je jediným teoreticky otevřeným izotopickým

systémem apatit. Protože však v hornině neexistuje jiný minerál, se kterým by apatit izotopicky

ekvilibroval, je v této hornině efektivní blokující teplota pro Sr izotopy v apatitu totožná s blokující

teplotou biotitu (394 oC).

Za předpokladu, že stáří granitu je např. 50 Ma, je jeho teplotní historie a příslušné izotopické

složení následující

Tabulka VI.2.2

Výsledné izotopické složení modelového granitu (Giletti, 1991)

Teplota [[[[oC] Doba chladnutí [[[[Ma] RWR (87Sr/86Sr)i

750 - 549 10.05 WR 0.7040

549 - 506 2.15 KŽ, Bi, Ap 0.7045

506 - 394 5.60 Bi, Ap 0.7047

> 394 Ap 0.7105

Iniciální složení Sr izotopů počítáno pro stáří 50 Ma (WR)

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že při pomalém chladnutí a postupném uzavírání izotopických

systémů v jednotlivých minerálech nejsou tyto minerály v izotopické rovnováze (mají různé iniciální

izotopické poměry), a nemohou tedy ležet na izochroně. Výpočet stáří ze složení více než dvou

minerálů pomalu chladnoucích, např. plutonických, hornin metodou izochrony může tedy poskytovat

zkreslené výsledky.

VI.2.4 Hodnoty blokujících teplot pro jednotlivé minerály

Přes výše uvedené komplikace spojené s odhadem blokujících teplot v jednotlivých minerálech

je účelné uvést alespoň orientační hodnoty pro nejběžněji se vyskytující minerály a běžné izotopické

systémy používané v geochronologii. Jedná se však o průměrné hodnoty blokujících teplot spočítané

pro nejčastěji se vyskytující minerální asociace a podmínky chladnutí. Blokující teploty pro konkrétní

horniny se budou lišit v závislosti na zrnitosti, minerálním složení, rychlosti chladnutí apod.
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Tabulka VI.2.3

Průměrné hodnoty blokujících teplot pro nejčastěji se vyskytující minerální asociace a podmínky chladnutí.

Minerál             Izotopický systém         Blokující teplota

Zirkon U - Pb > 800 oC

Baddeleyit U - Pb > 800 oC

Monazit U - Pb ≈ 700 oC

Titanit U - Pb ≈ 600 oC

Granát U - Pb > 550 oC

Granát Sm - Nd > 550 oC

Amfibol K - Ar ≈ 500 oC

Muskovit Rb - Sr ≈ 500 oC

Plagioklas Rb - Sr ≈ 450 oC

Muskovit K - Ar ≈ 350 oC

Apatit U - Pb ≈ 350 oC

Biotit Rb - Sr ≈ 300 oC

Biotit K - Ar ≈ 280 oC

K-živec K - Ar ≈ 200 oC
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VII. Použití radiogenních izotopů pro studium vývoje magmatu

Vývoj složení magmatu je obvykle spojován s procesy mísení, asimilace okolních hornin a

frakční krystalizace. Tyto procesy lze velmi dobře modelovat pomocí izotopického složení hornin a

minerálů. Nutnou podmínkou je znalost distribučních koeficientů jednotlivých prvků, izotopického

složení hornin a minerálů a stáří modelovaného procesu.

VII.1 Mísení dvou komponent

Mísení je podstatou celé řady geologických procesů, např. vzniku sedimentů z více snosových

oblastí, mísení říční a mořské vody v estuáriích, mísení magmat v magmatickém krbu nebo

kontaminace magmatu okolními sedimenty. Všechny tyto procesy je možné modelovat pomocí

chemického a izotopického složení výchozích členů - komponent. Nejjednodušším typem takového

modelu je mísení dvou komponent (např. bazického a kyselého magmatu) za předpokladu, že obě

komponenty spolu chemicky nereagují, jsou ideálně mísitelné v celém rozsahu složení a že výsledné

složení směsi nebylo již dále ovlivňováno následnými procesy (např. postmagmatickými alteracemi).

Binární mísení lze dobře demonstrovat s použitím izotopů Sr a Nd, ale matematické vztahy uvedené

dále v textu mají samozřejmě širší platnost (viz Faure, 1986).

VII.1.1 Binární mísení s použitím jednoho izotopického poměru

Poměr dvou komponent A a B ve směsi M lze definovat pomocí parametru f jako

f A
A B

=
+

, (rovn. VII.1.1)

kde A a B jsou váhová množství ve směsi. Podobně je možné popsat hmotovou bilanci ve směsi pomocí

váhových koncentrací prvku X ve směsi (XM), komponentě A (XA) a komponentě B (XB) jako

X X f X fM A B= + −( )1 . (rovn. VII.1.2)

Pro prvky, které obsahují více než jeden izotop, lze koncentraci prvku nahradit členem vyjadřujícím

váhové zastoupení izotopu (
X Ab N

W
A A

i

A

), kde AbA
i  je poměrné zastoupení izotopu i v komponentě A, N

je Avogadrova konstanta (6.02252 * 1023) a WA je atomová váha prvku v komponentě A (obdobný

vztah platí i pro komponentu B a hmotovou bilanci izotopu j). Za předpokladu přibližně stejné atomové

váhy prvku a přibližně stejného poměrného zastoupení izotopu j v komponentách A a B lze odvodit

vztah pro izotopické poměr směsi (i/j)M a izotopické poměry obou komponent (i/j)A a (i/j)B. Například

izotopické složení Sr ve směsi dvou komponent je možné vyjádřit jako
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Po eliminaci f a přeskupení získáme vztah mezi izotopickým složením a koncentrací prvku ve směsi
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Rovnice VII.1.4 je rovnicí hyperboly v koordinátách (87Sr/86Sr)M a SrM, tedy
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Sr
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b
M M

�
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�

�
� = + , (rovn. VII.1.5)

kde a a b jsou konstanty vyjadřující koncentrace a izotopické složení prvku v komponentách A a B.

Příslušnou rovnici mísení dvou komponent lze odvodit z lineární regrese v proměnných (87Sr/86Sr)M vs

1/SrM. Kvalita této lineární regrese může být dobrým rozhodovacím kritériem pro posouzení hypotézy,

zda složení studovaných vzorků je výsledkem procesu binárního mísení (obr. VII.1.1).

Obr. VII.1.1 Hyperbola mísení mezi komponentami A a B v koordinátách 87Sr/86Sr vs Sr (a) a
odpovídající lineární trend 87Sr/86Sr vs 1/Sr (b). Čísla podél křivek představují hodnoty mísícího
parametru f (Faure, 1986).

Pokud dojde k mísení dvou koncových členů s rozdílnými poměry Rb/Sr a 87Sr/86Sr (nebo

obecně s rozdílnými poměry mateřský/dceřiný prvek a s rozdílným izotopickým složením dceřiného

prvku), výsledné směsi leží na přímce spojující složení koncových členů v koordinátách 87Rb/86Sr a
87Sr/86Sr. Pokud jde o korelaci pozitivní, může být přímka mísení snadno zaměněna s izochronou. Její

sklon ani iniciální poměr však nemají žádný časový ani genetický význam. O tom, zda se jedná o mísící

linii nebo skutečnou izochronu, lze obvykle rozhodnout na základě existence lineárního vztahu mezi
87Sr/86Sr a 1/Sr v případě mísení.
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VII.1.2 Mísení dvou komponent s dvěma rozdílnými izotopickými poměry

Pokud je složení koncových členů dostatečně odlišné, je možné modelovat proces mísení dvou

komponent s použitím izotopického složení dvou různých prvků. Rovnici VII.1.3 lze přepsat do

následující podoby
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a podobně pro Nd platí
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Z rovnosti pravých stran rovnic VII.1.6 a VII.1.7 a provedením výpočtu pro dané hodnoty parametru f

lze odvodit rovnici hyperboly mísení v koordinátách 87Sr/86Sr a 143Nd/144Nd. Její obecný tvar je

aX + bXY + cY + d = 0, (rovn. VII.1.8)

kde X a Y představují proměnné na osách x (87Sr/86Sr) a y (143Nd/144Nd) a parametry a, b, c a d jsou

definovány jako
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Tvar hyperboly je možno vyjádřit pomocí parametru K jako
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Sr Nd
Sr Nd
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= , (rovn. VII.1.10)

přičemž zakřivení hyperbolické křivky mísení je tím větší, čím více se parametr K odchyluje od

hodnoty 1 (obr. VII.1.2).

Popsaný model je možné použít i obráceným způsobem, tj. k výpočtu poměru f mísených

komponent A a B. Podmínkou výpočtu je znalost izotopického složení a koncentrací prvků v

koncových členech i ve směsi. Např. pro výpočet parametru f pomocí Sr platí
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Obr. VII.1.2 Hyperbolické křivky mísení mezi dvěma koncovými členy (1 a 2) pro dva různé
izotopické poměry (εSr a εNd) a různé hodnoty parametru K. Parametr X2 je váhová proporce
komponenty 2 ve směsi (DePaolo, 1988).

VII.2 Asimilace a frakční krystalizace (AFC)

Vývoj složení magmatu, které při výstupu a vmístění do zemské kůry asimiluje okolní horniny,

je možné modelovat pomocí vztahů odvozených pro mísení. Obvykle však při asimilaci okolního

relativně chladného materiálu dochází i k ochlazování magmatu, a tedy k současné krystalizaci

minerálních fází. Tento proces se může výrazně uplatňovat například při okrajích magmatického krbu.

DePaolo (1981) uvádí podrobné odvození matematického aparátu a jeho model byl dále rozveden

Powellem (1984). Zde uvádíme pouze konečné vztahy pro výpočet výsledného složení magmatických

hornin, které prodělaly proces simultánní asimilace a frakční krystalizace (AFC).

Základní parametry použité v modelu jsou znázorněny na obr. VII.2.1: koncentrace a

izotopické složení prvku v magmatu Cm a εm, koncentrace prvku v okolní hornině a jeho izotopické

složení Ca a εa, množství magmatu Mm, rychlost asimilace okolního materiálu M a

.
 a rychlost frakční
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krystalizace M c

.
. Vývoj složení magmatu v závislosti na stupni jeho vykrystalovanosti F lze popsat

vztahem

( )C
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1
1 , (rovn. VII.2.1)

kde index i představuje iniciální stav, stupeň vykrystalovanosti F M Mm m
i= , poměr rychlosti

asimilace a frakční krystalizace r M Ma c=
. .

 a z r D
r

= + −
−

1
1

, kde D je celkový distribuční koeficient

pevná fáze - tavenina pro daný prvek.

Obr. VII.2.1 Model asimilace a frakční krystalizace v magmatickém krbu (DePaolo, 1981).

Speciální případ AFC, kdy je rychlost asimilace rovna rychlosti frakční krystalizace ( M Ma c
. .

= ), se

nazývá zonální tavení a rovnice VII.2.1 má potom tvar
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Obdobné vztahy lze odvodit pro modelování procesu AFC pomocí izotopických poměrů nebo

hodnot epsilon. V případě různých rychlostí asimilace a frakční krystalizace je možno vypočítat

izotopické složení magmatu podle vztahu
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Pokud se jedná o proces zonálního tavení, je izotopické složení magmatu
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Na rozdíl od procesu binárního mísení, kde se složení výsledné směsi nachází vždy na mísící

linii mezi složením dvou koncových členů, může být složení magmatu při procesu AFC od mísící linie

značně odchýleno (viz obr. VII.2.2). Výsledek modelu je samozřejmě závislý na volbě složení

koncových členů, minerálů, které krystalizují z magmatu a poměru rychlostí asimilace a frakční

krystalizace. Hodnota tohoto poměru je však limitována omezenou schopností taveniny rozpouštět

okolní horniny, aniž by přitom došlo k jejímu ochlazení pod teplotu solidu. Teoreticky vyvolá

asimilace 1 g horniny o teplotě 150 oC takový pokles teploty bazaltového magmatu (teplota 1150 oC),

že dojde k vykrystalování 3.25 g pevné fáze (DePaolo, 1981). V tom případě by hodnota parametru r

neměla být větší než 0.3. Ke zvýšení tohoto poměru však může dojít asimilací horniny o vyšší teplotě

nebo nedokonalou frakční krystalizací, kdy latentní krystalizační teplo přítomné pevné fáze zvyšuje

asimilační schopnost magmatu.

Obr. VII.2.2 Změna izotopického složení magmatu při asimilaci okolních hornin a současné frakční
krystalizaci. Vývojové křivky složení jsou zkonstruovány pro různé hodnoty distribučních
koeficientů frakcionujících minerálů (DNd a DSr) a různé poměry rychlostí asimilace a frakční
krystalizace. Podél křivek jsou uvedeny hodnoty relativního množství zbytkové taveniny F
(DePaolo, 1981).
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Příloha VIII.1 Stratigrafická tabulka
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Příloha VIII.2 Přírodní zastoupení izotopů
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