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Předmluva

Tento učební text byl napsán se záměrem alespoň částečně vyplnit mezeru v české geologické

literatuře a poskytnout studentům magisterského a postgraduálního studia věd o Zemi základní

informace o tom, jak získávat a interpretovat izotopická a geochronologická data. Skripta jsou členěna

celkem do sedmi částí. Části I a II jsou obecným úvodem do problematiky izotopů a radioaktivity, v

částech III a IV jsou vysvětleny postupy vlastní izotopické analýzy a interpretace izotopických dat.

Považujeme tyto kapitoly za důležité, protože pochopení základů analytické metodiky je klíčem ke

správné interpretaci získaných dat. Část III tedy není analytickou příručkou, ale pouze nutným úvodem

do analytických postupů, který by měl umožnit čtenáři pochopení a kritické posouzení publikovaných

izotopických dat. Část V je přehledem sedmi nejběžnějších metod radiometrického datování (K - Ar,

Ar - Ar, Rb - Sr, Sm - Nd, U - Th - Pb, Lu - Hf a Re - Os) a použití příslušných radiogenních izotopů v

jiných než geochronologických aplikacích. V části VI jsou probrány základní principy teorie

blokujících teplot izotopických systémů v minerálech a horninách - tedy informace nezbytně nutné pro

vysvětlení izotopického složení konkrétních vzorků v kontextu jejich P - T vývoje. V poslední VII.

části je uvedeno několik příkladů použití radiogenních izotopů pro modelování vývoje magmatu.

Cílem tohoto textu rozhodně není vyčerpávající přehled použití izotopů v geologii. Záměrně

byly vynechány části týkající se lehkých stabilních izotopů a datování pomocí 14C, protože jsou

obsahem samostatných kursů a příslušné učební texty již existují. S ohledem na poněkud odlišnou

oblast aplikací byly vypuštěny i kapitoly týkající se datování pomocí kosmogenních radionuklidů, které

budou obsahem samostatné publikace.

Většina ilustrací použitých v těchto textech byla (s drobnými úpravami) přejata z učebnic

izotopové geologie (Faure, 1986: Principles of isotope geology; Geyh a Schleicher, 1990: Absolute age

determination; Dickin, 1995: Radiogenic isotope geology), monografie Handbook of silicate rock

analysis (Potts, 1987) nebo jiných publikovaných pramenů, které jsou citovány v textu.

Věříme, že tyto učební texty přispějí k popularizaci izotopové geologie a geochronologie a k

stimulaci zájmu studentů o tento zajímavý a perspektivní obor věd o Zemi. Současně budeme vděčni za

jakékoliv náměty čtenářů vedoucí ke zkvalitnění stávající verze textu.

Praha, březen 1997

Jan Košler (kosler@mail.natur.cuni.cz)

Emil Jelínek (jelinek@mail.natur.cuni.cz)

Magdalena Pačesová (pacesova@mail.natur.cuni.cz)
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I. Úvod

I.1 Co je izotopová geologie a geochronologie

Izotopová geologie je poměrně široký pojem, zahrnující studium izotopického složení

chemických prvků v geologických materiálech - horninách, minerálech, zbytcích organismů, ale i v

hydrosféře a atmosféře. S ohledem na odlišnou metodiku stanovení a různé aplikace se izotopová

geologie tradičně dělí na dvě sféry. Prvou představují neradiogenní (stabilní) izotopy, obvykle lehkých

prvků (S, C, N, O, H atd.), pomocí jejichž izotopů je možné sledovat procesy frakcionace prvků v

exogenní zóně, měřit teploty hydrotermálních a metamorfních procesů nebo studovat původ těchto

prvků v minerálech a horninách. Druhou sféru představují radiogenní izotopy (produkty radioaktivního

rozpadu) obvykle středně těžkých a těžkých prvků (Sr, Nd, Hf, Os, Pb atd.). Často odlišné geochemické

vlastnosti mateřských prvků a jejich radiogenních produktů jsou příčinou odlišného izotopického

složení a vývoje jednotlivých zemských rezervoárů. Relativní zastoupení těchto izotopů v minerálech a

horninách je obvykle dobrým indikátorem jejich původu. Izotopické složení sedimentů odráží složení

kůry, ze které byly tyto horniny odvozeny, eventuelně složení mořské vody, se kterou ekvilibrovaly.

Samostatnou disciplínou v rámci geologie radiogenních izotopů je geochronologie (datování

hornin a minerálů). Podstatou geochronologie je využití radioaktivního rozpadu prvků pro kalibraci

chronostratigrafické stupnice. Na rozdíl od relativních lithostratigrafických, biostratigrafických a

strukturních metod datování umožňuje geochronologie přiřazení konkrétních časových údajů (např. v

miliónech let - Ma) jednotlivým geologickým událostem. Svojí náplní geochronologie poněkud

přesahuje sféru izotopové geologie. Některé fyzikální a chemické metody datování totiž pouze nepřímo

souvisejí s radioaktivním rozpadem (metoda pleochroických dvůrků, metoda stop po spontánním

štěpení, metody využívající globálních geochemických změn) nebo s rozpadem nesouvisejí vůbec

(metody degradace a racemizace aminokyselin).

I.2 Časové měřítko geologických procesů

Názory na stáří Země a rychlost geologických procesů prošly v posledních několika stoletích

značným vývojem. Až do poloviny 18. století byly představy o vzniku Země součástí teologie. Počátek

vývoje Země byl obvykle spojován s potopou světa nebo byly prováděny pokusy o přesné vyčíslení

stáří Země z historických údajů. Součtem stáří generací starozákonních proroků podle Bible vypočetl

biskup Ussher v roce 1650, že ke stvoření světa došlo 4004 let před Kristem. Zásluhou rozvoje

geologie a zejména zavedením principu uniformismu v pracích Jamese Huttona a Charlese Lyella

koncem 18. a v první polovině 19. století byly získány první odhady stáří Země na základě pozorování

současných přírodních jevů. Tyto vědecké poznatky vedly k oddělení vědeckého a náboženského pojetí

světa, alespoň pokud jde o dobu jeho trvání. Jako neúspěšný se ukázal i pokus Williama Thomsona

(lorda Kelvina) o výpočet stáří Země na základě rychlosti jejího chladnutí. Kelvin dospěl tímto
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postupem ke stáří Země 100 Ma, které později ještě revidoval na 20 - 40 Ma. Téměř současně s jeho

teorií prezentovanou v roce 1897 však popsal Henri Becquerel přirozenou radioaktivitu jako exotermní

rozpad atomů přispívající k celkové tepelné bilanci Země. Objev přirozené radioaktivity dal rovněž

podnět k rozvoji geochronologických metod datování, na jehož konci stojí dnes přijímané stáří Země

4.6 miliardy let.

Stáří Země je horní hranicí trvání geologických procesů. Ve skutečnosti se doba trvání

jednotlivých procesů řádově liší: od sekund v případě sesuvů, přes desítky miliónů let v případě

orogenních procesů, až po miliardy let v případě izotopického vývoje zemských rezervoárů. Datování

těchto procesů tedy vyžaduje použití řady nástrojů s různou rozlišovací schopností. Při datování

založeném na radioaktivním rozpadu je rozlišovací schopnost dána rychlostí rozpadu (rozpadovou

konstantou, viz kapitola II). Použitelnost určitého izotopického systému pro datování konkrétních

geologických událostí je kromě rychlosti rozpadu mateřského izotopu dána i geochemickými

vlastnostmi mateřského a dceřiného prvku a vlastnostmi minerálních fází, ve kterých jsou tyto prvky

vázány.

Představa o časovém měřítku a době trvání geologických procesů je do značné míry zkreslena

tím, že s rostoucím stářím událostí obvykle klesá i naše rozlišovací schopnost. Dokladem toho je i

obyčejná stratigrafická tabulka, kde často najdeme velmi detailní dělení pro kvartér, ale jen velmi

obecné členění archaika. Rovněž délka jednotlivých geologických epoch vzrůstá s jejich stářím. Při

datování proto nesmíme zapomínat, že podobné geologické procesy zřejmě trvaly přibližně stejně

dlouho, ať se odehrály v mesozoiku nebo archaiku.

I.3 Seznam symbolů a zkratek použitých v textu

P, T tlak a teplota
X® radiogenní izotop prvku X
λλλλ rozpadová konstanta
a nebo y rok
ka nebo ky 103 let
Ma nebo My 106 let
Ga nebo Gy 109 let
t stáří (obecně)
t0 stáří 0 (současnost)
tx libovolné stáří v historii horniny nebo minerálu
ti stáří uzavření izotopického systému v hornině nebo minerálu
CHUR chondritický uniformní rezervoár
UR uniformní rezervoár
DM ochuzený plášť (Depleted Mantle)
BABI nejpřsnější izochrona pro bazaltové achondrity (Basaltic Achondrite Best

Isochron)
εεεε nebo γγγγ odchylka od izotopického složení rezervoáru
TCHUR

Nd modelové stáří Nd (podobně pro ostatní radiogenní izotopy, UR a DM)
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II. Fyzikálně - chemické základy izotopové geologie a geochronologie

II.1 Vnitřní struktura atomů

Základní stavební jednotky hmoty - atomy - jsou tvořeny malým jádrem, kolem něhož se

pohybuje mrak elektronů, tj. málo hmotných záporně nabitých částic. V neutrálně nabitých atomech je

kladný náboj jádra kompenzován záporným nábojem elektronového obalu. Velikost atomů je řádově

10-8 cm (1 angstrom), přičemž velikost samotného jádra je řádově 10-12 cm. Hustota hmoty v jádře

atomů je přibližně 1014 gramů (= 100 miliónů tun) na cm3. Zatímco chemické vlastnosti hmoty

souvisejí přímo se strukturou elektronového obalu, vlastnosti fyzikální jsou dány strukturou

elektronového obalu i jádra atomů. Atomové jádro je tvořeno kladně nabitými protony a o něco málo

hmotnějšími neutrony (oba typy částic se označují jako nukleony), které nenesou žádný náboj.

Hmotnost protonu je 1.672614 * 10-27 kg, hmotnost neutronu je 1.674920 * 10-27 kg. Hmotnost jednoho

elektronu je 9.109558 * 10-31 kg, což je 1836.1 krát méně než hmotnost atomu vodíku.

Obr. II.1.1 Tabulka nuklidů s vyznačeným teoretickým polem stability (plné čáry) a
některými geologicky významnými prvky. Plné čtverečky - stabilní nuklidy, prázdné
čtverečky - nestabilní nuklidy, čtverečky s tečkou - nestabilní nuklidy s dlouhým
poločasem rozpadu (Dickin, 1995).

Složení atomů (nuklidů) se obvykle vyjadřuje počtem protonů a neutronů v jádře. Počet

protonů (Z) se nazývá atomovým číslem, počet neutronů (N) se nazývá neutronovým číslem a jejich

suma (A) hmotnostním číslem atomu. V neutrálních atomech je počet protonů roven počtu elektronů a

určuje, o jaký chemický prvek se jedná. Například atom s 11 protony a 12 neutrony v jádře (tedy s

hmotnostním číslem 23) je chemický prvek sodík. Obvyklé označení nuklidů je Z
A X  (např. 11

23 Na ).

Nuklidy se stejným počtem protonů a různým počtem neutronů v jádře se nazývají izotopy, nuklidy se
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stejným hmotnostním číslem se nazývají izobary a nuklidy se stejným počtem neutronů a různým

počtem protonů se označují jako izotony. Zatímco izotopy jsou atomy téhož chemického prvku, izobary

a izotony jsou atomy různých chemických prvků. Vynesením závislosti atomového a neutronového

čísla do tabulky nuklidů (chart of nuclides; obr. II.1.1) získáme zřetelný trend, na kterém leží většina

přírodních nuklidů; izotopy leží v horizontálních řadách, izobary jsou uspořádány diagonálně a izotony

vertikálně.

Hmotnosti částic v atomech i atomů samotných jsou příliš malé na to, aby je bylo možno dobře

vyjádřit pomocí běžných jednotek. Z toho důvodu byla definována jednotka a.m.u. (atomic mass unit),

která odpovídá hmotnosti 1/12 atomu 12C (1.660531 * 10-27 kg). Pokud známe hmotnosti atomů

jednotlivých izotopů určitého chemického prvku a relativní zastoupení těchto izotopů v přírodě,

můžeme vypočítat atomovou hmotnost daného chemického prvku. Atomová hmotnost prvku je sumou

hmotností izotopů vážených v poměru jejich přírodního zastoupení (je tedy obvykle udávána pro

přírodní izotopické složení prvků). Například atomová hmotnost Rb je sumou hmotností izotopů 85Rb a
87Rb váženou jejich přírodním zastoupením (72.15 a 27.85 %), tedy MRb = 85 * 0.7215 + 87 * 0.2785 =

85.557 a.m.u. V chemii, kde se často uvádí množství látek v hmotnostních jednotkách, je účelné

převádět atomové hmotnosti prvků na gramy. Z toho důvodu byla zavedena jednotka mol, která

odpovídá hmotnosti 6.02252 * 1023 atomů daného prvku.

Součtem hmotností všech protonů, neutronů a elektronů daného atomu je tedy teoreticky

možno zjistit jeho atomovou hmotnost. Ve skutečnosti je však tato teoretická atomová hmotnost vždy o

něco vyšší než hmotnost zjištěná experimentálně. Rozdíl mezi teoretickou a experimentální hodnotou

(tzv. hmotnostní schodek) je způsoben spotřebou části hmoty atomu na energii vazby mezi nukleony.

Hodnotu této vazebné energie jádra lze spočítat pomocí Einsteinova vztahu

EB = ∆Mc2, (rovn. II.1.1)

kde ∆M je hmotnostní schodek a c rychlost světla ve vakuu (2.997925 * 1010 cm s-1). Hodnota vazebné

energie jádra je obvykle vyjadřována v elektronvoltech (eV) nebo jejich násobcích (keV, MeV). 1 eV

odpovídá energii částice nesoucí náboj 1 elektronu (1.60219 * 10-19 coulombu) urychlené

potenciálovým spádem 1 voltu. Lze odvodit, že hmotnostní schodek 1 a.m.u. odpovídá vazebné energii

jádra 931.5 MeV. Je-li například rozdíl teoretické a experimentální hmotnosti 27Al 0.241494 a.m.u.,

odpovídá to vazebné energii 8.33 MeV na jeden nukleon. Vazebné energie jádra většiny nuklidů se

pohybují v rozmezí 7.5 - 8.8 MeV, pro H, Li, He a Be jsou nižší. Vazebná energie jádra obecně roste s

rostoucím hmotnostním číslem až do A = 56 (Fe), pro prvky s vyššími hmotnostními čísly její hodnota

opět klesá.

II.2 Stabilita atomů a mechanismy radioaktivního rozpadu

Z předchozího textu je zřejmé, že vazebná energie jádra souvisí se stabilitou atomů, a tedy i s

jejich zastoupením v přírodě. Z celkového počtu známých nuklidů (přibližně 1700) je pouze 264
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stabilních. Stabilita atomů je tedy jevem v přírodě spíše výjimečným. Relativní zastoupení prvků v

přírodě (obr. II.2.1) je především důsledkem jaderných reakcí při nukleosyntéze, ale odráží i stabilitu

jednotlivých nuklidů. Nejvíce zastoupené jsou vodík a helium, anomálně nízké jsou obsahy Li, Be a B

(mají malou vazebnou energii jádra). Obsahy prvků klesají s rostoucím atomovým číslem. V důsledku

velké vazebné energie jádra železa je relativní zastoupení železa anomálně vysoké. Protože má většina

stabilních nuklidů sudé počty protonů a neutronů, jsou tyto nuklidy v přírodě více zastoupené. Vyšší

zastoupení nuklidů s určitým počtem protonů a neutronů, který odpovídá tzv. magickým číslům (2, 8,

10, 20, 28, 50, 82 a 126), je vysvětlováno na základě většího zastoupení nuklidů 2
4 He , jež mohou

sloužit jako stavební jednotky atomových jader. Jiným vysvětlením je malý účinný průřez nuklidů

tvořených tímto počtem částic, a tedy i malá pravděpodobnost jejich přeměny v důsledku reakcí s

termálními neutrony v průběhu nukleogeneze.

Obr. II.2.1 Relativní zastoupení chemických prvků v kosmu vyjádřené jako logaritmus
jejich obsahů vzhledem k 106 atomů Si (Faure, 1986).

Z obr. II.1.1 je patrné, že stabilní atomy tvoří zřetelný trend v tabulce nuklidů. Tento trend

odpovídá oblasti s nejstabilnějším poměrem počtu neutronů a protonů v jádře atomů. Pro lehké nuklidy

je pole největší stability v oblasti N = Z. S rostoucí atomovou hmotností roste i hodnota stabilního

poměru počtu neutronů a protonů až na hodnotu N/Z = 1.5. Pole stability v tabulce nuklidů je ve

skutečnosti oblastí energetické deprese. Nuklidy ležící mimo tuto depresi se snaží dosáhnout stavu

minimální energie tím, že emitují částice a energii. To je podstatou procesu přirozené radioaktivity.

Povaha emitovaných částic závisí na poloze nestabilního nuklidu. Nuklidy ležící po obou stranách
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energetické deprese se snaží dosáhnout stabilního stavu procesem izobarického rozpadu, tj. přeměnou

neutronu na proton a opačně při zachování stejné atomové hmotnosti. Nestabilní nuklidy s velkým

hmotnostním číslem se snaží svoji hmotnost zmenšit emisí hmotných částic (např. α).

II.2.1 Izobarický rozpad

Nuklidy s nedostatkem protonů se rozpadají přeměnou neutronu na proton a elektron. Elektron

je potom emitován z jádra jako β- částice. Energie tohoto rozpadu je ve skutečnosti rozdělena mezi

elektron a neutrino, důsledkem čehož je spojité spektrum energií emitovaných elektronů při tomto typu

izobarického rozpadu. V řadě případů jsou nuklidy vzniklé rozpadem β- v excitovaném stavu a dosahují

základního stavu emisí diskrétního množství energie například v podobě γ záření nebo přenosem této

energie na orbitální elektron a jeho následnou emisí (tato emise má opět diskrétní rozložení energie).

Nuklidy v metastabilním stavu jsou označovány jako izomery a rozpadají se s poločasem rozpadu od

pikosekund do prvních stovek let (např. 192mIr).

Nuklidy s nedostatkem neutronů se rozpadají dvěma různými mechanismy: emisí kladně

nabitých elektronů (pozitronů) nebo elektronovým záchytem. Při emisi pozitronu (β+) je současně

emitováno i neutrino a podobně jako u rozpadu β- mají částice spojité rozdělení energií. Kladně nabitý

elektron emitovaný z jádra obvykle reaguje se záporně nabitými elektrony v obalu atomu a při anihilaci

dochází k uvolnění energie v podobě γ záření. Při elektronovém záchytu je proton v jádře nuklidu

přeměněn na neutron reakcí s elektronem z obalu atomu (často z vnitřní elektronové slupky K).

Současně dochází k emisi neutrina z jádra a přeskoku elektronu z vnější na vnitřní dráhu. Tento

přeskok je spojen s emisí charakteristického γ záření. Podobně jako při rozpadu β- může být nuklid po

elektronovém záchytu v excitovaném stavu a dosáhnout stavu základního emisí diskrétního množství

energie.

II.2.2 Emise hmotných částic

Nuklidy těžší než bismut dosahují stabilního stavu emisí částic obsahujících dva protony a dva

neutrony ( 2
4α ). Výsledný produkt tohoto typu rozpadu není izobar rozpadajícího se nuklidu, ale nuklid

s A - 4 a Z - 2, který může být buï v základním stavu, nebo se může jednat o izomer, jenž dosáhne

základního stavu emisí energie v podobě γ záření. K dosažení energetického minima při rozpadu

těžkých prvků (např. U a Th) je často nutná kombinace emise α částic a izobarického rozpadu.

Kombinací více typů radioaktivního rozpadu vznikají rozpadové řady, tj. série následných rozpadových

reakcí (např. 238U → 206Pb, 235U → 207Pb, 232Th → 208Pb; obr. II.2.2). Rozpad pomocí emise α částic se

může vyskytovat i u středně těžkých nuklidů (např. 147Sm), ale není běžný u lehkých prvků, kde je

poměr Z/N přibližně roven 1 a kde by emise částic α vedla pouze k posunu podél pole stability v obr.

II.1.1 a ke vzniku dceřiných atomů mimo energetické minimum.
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Obr. II.2.2 Část tabulky nuklidů s rozpadovými řadami U a Th a poločasy rozpadu
jednotlivých izotopů (Dickin, 1995).

Další typ emise hmotných částic byl v poslední době objeven v rámci rozpadové řady 235U →
207Pb, kde může docházet k rozpadu 223Ra přímo na 209Pb emisí částic 14C. Četnost výskytu tohoto typu

rozpadu v rámci rozpadu 223Ra je však zanedbatelná ve srovnání s emisí α částic.

II.2.3 Spontánní štěpení

Atomy s velkým počtem protonů a neutronů v jádře se mohou spontánně štěpit na dva

produkty,obvykle s různým atomovým číslem. V případě řady těžkých nuklidů, např. 238U, 235U, 232Th a

některých dalších, je spontánní štěpení indukováno bombardováním jejich jader částicemi s dostatečně

velkou energií (50 - 450 MeV), přičemž kromě štěpných produktů mohou vznikat další částice schopné

reagovat s jádry ostatních atomů. Například při bombardování jader 235U neutrony vzniká celé spektrum
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štěpných produktů (např. Ba, Kr, REE) a neutrony schopné vyvolat štěpení dalších jader. Pokud je

množství jader 235U takové, že produkované neutrony vyvolávají štěpení stále většího počtu jader,

dochází současně k uvolnění velkého množství energie. To je podstatou řetězové štěpné reakce, na

jejímž principu jsou založeny jaderné zbraně. Při zpomalení (snížení energie) produkovaných neutronů

pomocí tzv. moderátorů (např. D2O) je možné udržovat konstantní rychlost štěpení a odvádět vznikající

tepelnou energii. Na tomto principu jsou založeny jaderné reaktory používané v energetice.

II.3 Zákon radioaktivního rozpadu a rozpadové řady

II.3.1 Odvození základních vztahů pro radioaktivní rozpad atomů

Rychlost radioaktivního rozpadu je úměrná počtu zbývajících (dosud nerozpadlých) atomů N v

jakémkoliv čase t

− ∝dN
dt

N . (rovn. II.3.1)

Vztah mezi oběma stranami této rovnice je dán pravděpodobností rozpadu atomu za určitou časovou

jednotku. Pro konkrétní nuklidy je tato pravděpodobnost vyjádřena hodnotou rozpadové konstanty λ
(rok-1) jako

− =dN
dt

Nλ . (rovn. II.3.2)

Přeskupením rovnice získáme vztah

− = ��
dN
N

dtλ , (rovn. II.3.3)

jehož integrací dostaneme − = +ln N t Cλ , kde C je integrační konstanta. Za předpokladu, že na

počátku rozpadu (v čase ti) byl počet nerozpadlých atomů Nti
 platí, že

C Nti
= −ln (rovn. II.3.4)

a substitucí do předchozích rovnic postupně dostaneme vztahy

− = −ln lnN t Nti
λ , (rovn. II.3.5)

ln lnN N tti
− = −λ , (rovn. II.3.6)

ln N
N

t
ti

= −λ , (rovn. II.3.7)

N
N

e
t

t

i

= −λ  a (rovn. II.3.8)

N N et
t

i
= −

*
λ . (rovn. II.3.9)

Tato rovnice udává vztah mezi počtem nerozpadlých atomů N a původním počtem atomů Nti
 v čase ti.

Počet dceřiných atomů vzniklých rozpadem mateřských atomů za čas t je
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D N N N N e N e N et t t
t

t
t t

i i i i
= − = − = − = −− −* ( ) ( )λ λ λ1 1 . (rovn. II.3.10)

Poločas rozpadu radioaktivního prvku je definován jako doba (např. v Ma), za kterou dojde k rozpadu

poloviny mateřských atomů na atomy dceřiné

t 1
2

2 0 693= =ln .
λ λ

. (rovn. II.3.11)

II.3.2 Rozpadové řady

Kombinace několika následných radioaktivních rozpadů, kdy se radiogenní produkty dále

rozpadají na dceřiné prvky, se nazývá rozpadová řada. Pokud označíme počet jader mateřského prvku

jako N1 a množství jader každého dalšího dceřiného prvku jako N2, N3 a příslušné rozpadové konstanty

jako λ1, λ2, λ3 atd., platí, že

− =dN
dt

N1
1 1λ . (rovn. II.3.12)

Rychlost rozpadu prvního dceřiného prvku, tj. druhého v rozpadové řadě, bude rozdílem mezi rychlostí,

kterou tento prvek vzniká a rychlostí, kterou se rozpadá

dN
dt

N N2
1 1 2 2= −λ λ . (rovn. II.3.13)

Počet nerozpadlých jader N1 v čase t je

N N et ti
1 1

1= −* λ , (rovn. II.3.14)

kde index ti označuje počet jader na počátku rozpadu. Dosazením rovnice II.3.14 do vztahu II.3.13

dostaneme lineární diferenciální rovnici prvého řádu ve tvaru

dN
dt

N N et ti2
2 2 1 1

1 0+ − =−λ λ λ* , (rovn. II.3.15)

jejímž obecným řešením pro počet dosud nerozpadlých jader dceřiného produktu v rozpadové řadě typu

N1 → N2 → ... Nn za předpokladu, že na počátku rozpadu byly přítomny pouze atomy mateřského

nuklidu, je

N C e C e C en
t t

n
tn= + + +− − −

1 2
1 2* * ... *λ λ λ , (rovn. II.3.16)

kde ( )( ) ( )C Nn
t

n

i

1
1 2 1 1

2 1 3 1 1

=
− − −

−λ λ λ
λ λ λ λ λ λ

...
...

 a ( )( ) ( )C N
i

n
t

i i i n i

i

=
− − −

−

+

λ λ λ
λ λ λ λ λ λ

1 2 1 1

1 1

...
...

.

Změna počtu atomů prvků v závislosti na čase v rozpadové řadě se třemi členy je znázorněna na obr.

II.2.3. V případě, že rozpad prvého mateřského prvku je mnohem pomalejší než ostatní rozpady v

rozpadové řadě, tedy když λ1 << λ2, λ3, ..., λn, platí přibližný vztah

N
N

konst
i

i1 1

1

≅ − ≅λ λ
λ

. (rovn. II.3.17)
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Prakticky to znamená, že rychlosti rozpadu dceřiných prvků v rozpadové řadě jsou určovány rychlostí

prvého (nejpomalejšího) rozpadu. Tento stav se nazývá izotopická rovnováha v rozpadové řadě.

Rozpadová konstanta λ1 tedy určuje i rychlost přírůstku posledního (stabilního) nuklidu v rozpadové

řadě. Závislost množství jader posledního nuklidu na čase a počtu jader prvního mateřského prvku tedy

je (viz též rovn. II.3.10)

D N e t= −1
1 1*( )λ . (rovn. II.3.18)

Obr. II.2.3 Radioaktivní rozpad v řadě se třemi členy, jejichž počty atomů jsou N1, N2 a
N3 a poločasy rozpadu 1 a 5 hodin. Na počátku rozpadu byly přítomny pouze atomy
prvního členu rozpadové řady a její poslední člen je stabilní (Faure, 1986).

Příkladem rozpadových řad běžně používaných pro radiometrické datování hornin a minerálů jsou 238U

→ 206Pb, 235U → 207Pb, 232Th → 208Pb (obr. II.2.2). V praxi je možné provést výpočet stáří na základě

množství prvého a posledního nuklidu v příslušné rozpadové řadě ve vzorku pouze v případě, že byla

ustavena izotopická rovnováha. V uzavřených systémech je doba nutná k ustavení izotopické

rovnováhy v rozpadových řadách U a Th přibližně 400 - 500 ka.

II.3.3 Princip uniformismu v geochronologii

Použití radioaktivního rozpadu pro měření stáří geologických objektů je založeno na

předpokladu, že se rozpadová konstanta mateřského prvku během geologické historie neměnila. Možné

změny hodnoty rozpadové konstanty by mohly souviset se změnami účinného průřezu jednotlivých

nuklidů v čase, tedy se změnami pravděpodobnosti reakce nuklidu s částicemi, například s neutrony.

Studium zastoupení jednotlivých izotopů s různým účinným průřezem v běžných uranových rudách a
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na ložisku uranu ochuzeného v důsledku štěpných reakcí (ložisko Oklo ve střední Africe) však ukázalo,

že účinné průřezy nuklidů byly alespoň během posledních 2 Ga konstantní.

Dalším možným zdrojem variability rozpadové konstanty by mohly být změny tlaku a teploty.

Variace vnějších fyzikálních podmínek, jakými jsou tlak a teplota, však nemají vliv na vlastnosti

atomového jádra, které je stíněno okolními elektrony. Rozpadové konstanty pro emisi α a β částic jsou

z toho důvodu nezávislé na teplotě a tlaku. Naproti tomu bylo prokázáno, že při zvýšení tlaku na

hodnotu cca 270 kbar může dojít k ovlivnění elektronového obalu a vzroste rychlost rozpadu

elektronovým záchytem 7Be → 7Li o 0.59 %. Teoreticky to znamená, že např. rychlost rozpadu 40K →
40Ar, používaného pro datování hornin a minerálů, je závislá na tlaku. V praxi je však vliv tlaku na

izotopický systém K - Ar zanedbatelný, protože zvýšení tlaku je obvykle doprovázeno i zvýšením

teploty a chemickým otevřením K - Ar systému. Variace rozpadové konstanty při P - T podmínkách,

kdy je systém K - Ar chemicky uzavřený, jsou zanedbatelné.

Dosažení shodných výsledků při datování jedné geologické události pomocí více nezávislých

metod s různými rozpadovými konstantami je v souladu s neměnností rozpadových konstant v čase.


