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III. Chemické a instrumentální metody

Základním nástrojem pro radiometrické datování hornin a minerálů je hmotový spektrometr -

analytické zařízení, které je schopno separovat a detekovat ionty (nabité částice) rozdílných hmot.

Hmotový spektrometr má obvykle čtyři základní části: (1) iontový zdroj, (2) urychlovač, (3) hmotový

filtr a (4) detektor. V geochronologii a izotopové geologii se pro analýzu hornin a minerálů nejčastěji

používá hmotový spektrometr s termální ionizací (TIMS) a magnetickým hmotovým filtrem a jeho

modifikace pro analýzu záporně nabitých iontů (N-TIMS). Další typy hmotové spektrometrie, které

našly své uplatnění v geologii, jsou hmotová spektrometrie sekundárních iontů (tzv. iontová sonda

používaná pro prvkové i izotopické analýzy; SIMS), hmotová spektrometrie s plynným zdrojem (tzv.

hmotová spektrometrie lehkých prvků, např. C, O, N, H, S, Ar; GSMS) a hmotová spektrometrie s

indukčně vázaným plazmatem (používaná především pro prvkovou analýzu; ICP-MS).

Analýza izotopického složení klasickou TIMS obvykle vyžaduje předchozí chemickou separaci

analyzovaných prvků, aby nedocházelo k izobarickým interferencím mezi stejně těžkými izotopy

různých prvků nebo molekul. Vlastní stáří je u většiny metod izotopického datování, např. Rb - Sr, Sm -

Nd, Lu - Hf, odvozeno ze sklonu regresní přímky proložené izotopickým složením dceřiných prvků

několika kogenetických vzorků (hornin nebo minerálů) s různými poměry mateřských a dceřiných

prvků. Zatímco izotopické složení dceřiných prvků lze přímo měřit hmotovým spektrometrem,

koncentrace mateřských a dceřiných prvků jsou obvykle stanoveny metodou izotopického ředění.

III.1 Rozklad vzorků

Rozklad vzorků, t.j. úplné - nebo, v případě potřeby i částečné - kvantitativní převedení

horninového (minerálního) silikátového materiálu do roztoku je proces, který nutně předchází chemické

separaci a analýze izotopického složení na hmotovém spektrometru. Obvykle následuje po

homogenizaci, eventuálně minerální separaci vzorku. Nejčastěji používané metody rozkladu

geologických materiálů jsou:

(i) rozklad kyselinami se ztrátou Si,

(ii) rozklad kyselinami, Si zůstává v roztoku,

(iii) tavení se solemi alkalických kovů a

(iv) kyselé tavení.

Má-li po rozkladu následovat izotopická analýza (ne Si), je rozklad kyselinami se ztrátou Si

nejvhodnější, protože přídavek tavidla ke vzorku může být zdrojem kontaminací.

Nejběžněji používanou anorganickou kyselinou, která rozpouští silikátové geologické materiály,

je kyselina fluorovodíková (HF). Je to částečně způsobeno zvýšenou rozpustností SiF6
2- v kyselém

prostředí. Protože však některé soli, např. Ca a K, jsou v HF málo rozpustné, a z důvodu výskytu

některých kovů ve smíšeném oxidačním stavu, se HF obvykle používá jako jedna ze součástí reakční
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směsi (Šulcek a Povondra, 1989). Dalšími komponentami této směsi mohou být kyselina dusičná

(HNO3) a chloristá (HClO4). Některé minerály (např. galenit nebo karbonáty) mohou být rozpouštěny

pouze v kyselině chlorovodíkové nebo octové (karbonáty). Vlastnosti některých kyselin používaných

běžně v silikátové analýze jsou uvedeny v tab. III.1.1.

Tabulka III.1.1

Vlastnosti vybraných kyselin používaných v silikátové analýze

Kyselina Vzorec Konc. % Konc. M Spec.hm. g cm-3 bod varu oC

fluorovodíková HF 48 29 1.15 112

chloristá HClO4 70 12 1.67 203

dusičná HNO3 70 16 1.42 83

chlorovodíková HCl 36 6.8 1.18 110

sírová H2SO4 98 18 1.84 338

fosforečná H3PO4 85 15 1.7 213

octová CH3COOH 99.5 17.5 1.05 118

Rozklad známého množství vzorku se provádí v uzavřené nebo otevřené reakční nádobě, často

vyrobené z fluorovaných uhlovodíků známých pod obchodním názvem teflon (např. tetrafluoroethylen

TFE, fluorovaný ethylpropylen FEP). Materiály odolné vůči běžnému kyselému rozkladu (např. zirkon)

jsou rozpouštěny v tlakových teflonových reakčních nádobách uzavřených do ocelových pouzder

(Krogh, 1973). Účinnějšího rozkladu je možné dosáhnout také použitím speciálních tlakových

teflonových nádob, které umožňují přenos par HF (Parrish, 1987). Po rozkladu a následném odpaření

spojeném s uvolněním SiF4 ze vzorku je vzniklá sůl opět rozpuštěna ve zředěné kyselině (koncentrace a

typ kyseliny jsou voleny s ohledem na následnou separaci na iontoměničích). Pokud je nutné stanovit

koncentrace prvků metodou izotopového ředění, je v této fázi vzniklý roztok soli rozdělen na dvě

alikvotní části o známé hmotnosti. Jedna část je použita pro stanovení izotopického složení přírodního

vzorku, ke druhé je přidán vnitřní izotopický standard (spike) a po úplné homogenizaci části vzorku se

spikem jsou oba alikvotní podíly dále zpracovány na iontoměničích.

III.2 Chemické separace na iontoměničích

Před vlastní analýzou izotopického složení na hmotovém spektrometru s termální ionizací je

obvykle nutné oddělit analyzované prvky od matrix vzorku. Důvodem je dosažení koherentního

iontového svazku a následné snazší detekce iontů a především zabránění izobarickým interferencím.

Tyto interference vznikají, pokud iontový svazek obsahuje stejně těžké ionty několika různých

chemických prvků nebo molekul se stejným nábojem (např. 87Rb+ a 87Sr+). V takovém případě může

iontový signál jednoho izotopu přispívat k signálu stejně těžkého izotopu jiného chemického prvku
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(izobaru), což samozřejmě vede ke zkreslení výsledků měření. Nejběžnějším způsobem oddělování

chemických prvků pro účely izotopické analýzy jsou chromatografické metody, především separace na

iontoměničích a vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC; Stray, 1992).

Principem chemické separace na iontoměničích (ionexech) je ustavení reverzibilní rovnováhy

mezi stacionární a mobilní fází. Stacionární fázi obvykle tvoří vlastní iontoměnič (běžně se používá

např. polymerující styren nebo kyselina meta-akrylová s přídavkem divinylbenzenu), na nějž jsou

vázány jednotlivé funkční skupiny. Tyto funkční skupiny mohou mít kyselý (např. -SO3H, -PO(OH)2, -

COOH) nebo zásaditý (např. -N(CH3)3OH, -NH2, =NH) charakter a odpovídající iontoměniče se

označují jako měniče kationtů (katexy) a měniče aniontů (anexy). Množství divinylbenzenu v

iontoměniči je přímo úměrné stupni provázanosti jeho vnitřní struktury. Vysoký stupeň provázanosti

znamená, že struktura iontoměniče je tvořena pevným skeletem, který je méně náchylný ke změnám

objemu spojeným s hydratací ionexu, ale také to, že ionex je méně pórovitý, což snižuje jeho výměnnou

kapacitu zejména pro větší ionty. Iontoměniče jsou běžně vyráběny v podobě sférických částic o různé

velikosti pro různé aplikace. Separace probíhá ve skleněné, křemenné nebo plastikové koloně naplněné

stacionární fází (ionexem), kterou protéká mobilní fáze (roztok vzorku).

Reverzibilní reakce mezi stacionární fází (ionexem se sulfonovou funkční skupinou) a mobilní

fází obsahující ionty A
+
 ve vodném roztoku lze zapsat jako

Ionex SO3
-H+ + A+

aq = Ionex SO3
-A+ + H+

aq. (rovn. III.2.1)

Rovnovážnou konstantu, resp. konstantu selektivity, této reakce lze zapsat pomocí koncentrací produktů

a reaktantů jako

K = ([Ionex SO3
-A+]*[ H+

aq])/([ Ionex SO3
-H+]*[ A+

aq]). (rovn. III.2.2).

Je-li K < 1, má ionex afinitu k H+, ionex s K > 1 přednostně váže ion A+. Konstanta selektivity

představuje efektní způsob vyjádření výměnných vlastností iontoměniče. Tato selektivita závisí na celé

řadě faktorů, zejména na (1) náboji iontu, (2) hydratační změně objemu ionexu, (3) chemické interakci

mezi ionty a ionexem, (4) pórovitosti ionexu, (5) teplotě, (6) tlaku a (7) iontové síle roztoku. Afinita

iontů k silně kyselému ionexu vzrůstá v následující řadě (Marhol, 1982; viz též Pecsock et al., 1976;

Patterson, 1970; Potts, 1987)

Li+ < Na+ < NH4
+ < K+ < Rb+ < Cs+ < Tl+ < Ag+,

Mg2+ < Ca2+ < Sr2+ < Ba2+ < Ra2+,

Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ < Zn2+,

Al3+ < Sc3+ < Lu3+ < Yb3+ < Tm3+ < Er3+ < Ho3+ < Y3+ < Dy3+ < Tb3+ < Gd3+ < Eu3+ < Sm3+ < Pm3+ <

Nd3+ < Pr3+ < Ce3+ < La3+,

Th4+ < La3+ < Ca2+ < Na+.

Afinita iontů k silně bazickému ionexu vzrůstá v pořadí

F- < Cl- < Br- < I-,

SO4
2- < AsO4

3- < MoO4
2- < CrO4

2-,

I- < NO3
- < Br-.
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Postupy separace na iontoměničích se liší podle velikosti (hmotnosti) separovaného vzorku, složení

matrix, množství použitého ionexu a velikosti (objemu) separačních kolon. Pro dosažení účinné

separace jednotlivých prvků je obvykle nutné kolony před použitím kalibrovat.

III.3 Hmotová spektrometrie

Podstata hmotové spektrometrie spočívá v analýze hmotového (izotopického) složení

chemických látek, respektive jednotlivých chemických prvků. Počátky tohoto studia jsou přirozeně

spojovány s konstrukcí prvních aparatur na disperzi a detekci iontů (hmotových spektrografů). V první

čtvrtině tohoto století sestavil J.J. Thompson v laboratoři v Cavendish přístroj na detekci pozitivně

nabitých částic, na němž demonstroval existenci dvou izotopů Ne o hmotách 20 a 22. Thompson použil

magnetického a elektrického pole k disperzi iontů Ne podle jejich hmoty s následnou detekcí na citlivé

vrstvě. F.W. Aston v Anglii a A.J. Dempster na univerzitě v Chicagu ve dvacátých letech na přístrojích

podobné konstrukce objevili existenci většiny přirozeně se vyskytujících izotopů prvků periodického

systému. Od té doby pronikla hmotová spektrometrie i do celé řady přírodních věd, geologii samozřejmě

nevyjímaje. Příčinu je nutné hledat nejen v neustálé snaze vědců o stále detailnější a komplexnější popis

a vysvětlení procesů v přírodě, ale i v technickém pokroku, který tato analytická disciplína od

Thompsonových časů prodělala. Základ designu moderního hmotového spektrometru pro geologické

aplikace je v podstatě shodný s konstrukcí A.O. Niera z roku 1940, avšak metody detekce na více

detektorech současně a pokroky v oblasti mikrochemie silikátů umožnily spolehlivé interpretace i

nepatrných variací v izotopickém složení různých částí mikroskopických zrn minerálů.

III.3.1 Techniky hmotové spektrometrie v geologii

Z hlediska konstrukce hmotových spektrometrů, které jsou běžné v geologických aplikacích,

zejména podle typu iontového zdroje, je možné vyčlenit pět instrumentálních technik.

A. Hmotová spektrometrie s jiskrovým zdrojem (SSMS)

Je to vůbec první technika hmotové spektrometrie, která byla použita v geologii. Vzorek je promísen s

elektricky vodivým pojivem (např. grafit) a slisován do elektrody. K excitaci, podobně jako u optické

emisní spektrografie, dochází v elektrickém oblouku, avšak vzniklé ionty jsou zavedeny do hmotového

spektrometru a v magnetickém a elektrostatickém segmetu rozděleny podle hmoty a energie. Metoda je

vhodná zejména pro stanovení stopových koncentrací prvků (např. REE v hornině). Instrumentální

přesnost metody je přibližně 5%. Nevýhodou je vliv matrix vzorku na výsledná spektra, fluktuace v

intenzitě iontového signálu, časté izobarické interference a značné pořizovací náklady přístroje.
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B. Hmotová spektrometrie s termální ionizací (TIMS)

Je to základní technika používaná pro stanovení radiogenních izotopů a v geochronologii. Po předchozí

chemické separaci (obvykle na iontoměničích) je vzorek nanesen na Ta, Re nebo W vlákno a tepelně

ionizován průchodem elektrického proudu. K disperzi iontů obvykle postačí jenoduchý magnetický

sektor hmotového spektrometru. Metoda má dvě zcela rozdílná použití:

(1) přesné stanovení poměrů izotopů radiogenních prvků pro účely určení stáří nebo identifikace

geologických procesů (např. 87Sr/86Sr, 143Nd/144Nd, 187Os/186Os, 207Pb/206Pb) a (2) stanovení celkové

koncentrace prvku metodou izotopového ředění pro účely geochemie nebo geochronologie (např. REE,

Sr, Pb, U). Tato metoda zahrnuje přidání vnitřního izotopického standardu (spiku) k neznámému vzorku.

Velmi nízký detekční limit je obvykle určován hodnotou slepého pokusu. Nevýhodou je značná pracnost

stanovení, nároky na čistotu laboratoře a nemožnost stanovení monoizotopických prvků.

C. Hmotová spektrometrie s plynným zdrojem (GSMS)

Je to nejvíce rozšířená technika hmotové spektrometrie s použitím především v organické chemii.

Vzorek je zaváděn do hmotového spektrometru v plynném stavu po předchozí chemické nebo fyzikálně-

chemické separaci, např. vymrazování. U pevných vzorků je zplynění a ionizace dosaženo buď žíháním

(spalováním) nebo laserovou ablací. Disperze iontů probíhá v magnetickém sektoru hmotového

spektrometru. V geologii se tato technika používá pro stanovení izotopických poměrů lehkých stabilních

izotopů C, O, H, S a vzácných plynů, v geochronologii pro stanovení izotopického složení Ar a C.

D. Hmotová spektrometrie sekundárních iontů (SIMS)

V geologických aplikacích je tato metoda obvykle používána jako iontová sonda pro analýzu minerálů.

Leštěný povrch vzorku, podobně jako u elektronové mikrosondy, je bombardován svazkem iontů,

obvykle 16O- (někdy též Ar- nebo Cs+). Sekundární ionty vyražené z povrchu vzorku jsou extrahovány do

hmotového spektrometru, kde jsou v magnetickém a elektrostatickém sektoru děleny podle hmoty a

energie. Metoda je vhodná jak ke stanovení celkových koncentrací stopových prvků v minerálech, tak i

k určení izotopických poměrů v jednotlivých částech minerálních zrn (např. 87Sr/86Sr v živcích).

Konstrukční varianta iontové sondy SHRIMP (sensitive high mass-resolution ion microprobe) byla

úspěšně použita pro datování jednotlivých částí zrn zirkonů metodou U-Pb. Nevýhodou metody jsou,

kromě značných pořizovacích nákladů, malá prostorová rozlišovací schopnost (průměr iontového svazku

je obvykle 10x větší než u elektronové mikrosondy), časté izobarické interference a vliv matrix vzorku

na výsledné spektrum.

E. Hmotová spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Tato metoda je nejnovější aplikací hmotové spektrometrie vzniklá kombinací radiofrekvenčně indukčně

vázaného Ar plazmatu s hmotovým spektrometrem, respektive quadrupólovým hmotovým filtrem.

Vzorek je do plazmatu zaváděn buď v roztoku (podobně jako u atomové absorpční spektrofotometrie),
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nebo po předchozí elektrotermické atomizaci. V praxi se používá také kombinace ICP-MS s laserovou

sondou, podobně jako při analýze izotopů Ar. V argonovém plazmatu dochází k účinné ionizaci vzorku

a ionty jsou extrahovány úzkým hrdlem do hmotového spektrometru. Rozdíl mezi atmosférickým tlakem

v prostoru plazmového hořáku a vysokým vakuem uvnitř spektrometru je vyrovnáván v několika

diferenčně vakuovaných komorách. Na rozdíl od předešlých typů spektrometrů neobsahuje ICP hmotový

spektrometr magnetický sektor. K separaci iontů zde dochází v elektrostatickém a radiofrekvenčním poli

čtyřpólového hmotového filtru. Filtr propouští pouze ty ionty, které svojí hmotou a nábojem odpovídají

nastavené resonanci. K nejběžnějším aplikacím ICP-MS patří simultánní stanovení stopových

koncentrací chemických prvků, měření izotopických poměrů prvků ve vodách nebo stanovení

koncentrací metodou izotopového ředění. V současné době však přesnost této metody neumožňuje

geochronologická stanovení.

III.3.2 Hmotová spektrometrie s termální ionizací

Protože tato metoda měla největší vliv na rozvoj izotopové geologie radiogenních izotopů a

geochronologie a stále patří v této oblasti mezi nejpřesnější, a tedy i nejpoužívanější, je třeba jí věnovat

zvláštní pozornost. Vlastní analýze na spektrometru předchází rozklad vzorku a separace na iontoměniči.

Po chemické separaci je vzorek v roztoku nanesen na kovové vlákno nosiče a po odpaření rozpouštědla

je zahříván až do tvorby amorfního rezidua vhodného pro analýzu. Nosič je umístěn v iontové komoře

hmotového spektrometru a ve vakuu je vzorek tepelně atomizován a ionizován průchodem elektrického

proudu vláknem nosiče. Vzorek musí být v takové chemické formě a množství, které umožňují tvorbu

stabilního svazku obvykle pozitivně nabitých iontů po celou dobu analýzy. Svazek iontů je extrahován

potenciálovým spádem několika kilovoltů (6-8 kV) z vlákna v iontové komoře přes řadu kolimačních

clon dále do spektrometru, kde v magnetickém segmentu dochází k dělení iontů podle hmoty.

Dispergovaný iontový svazek je dále kolimován do detektoru (elektronový násobič nebo Faradayův

detektor). Schéma hmotového spektrometru s termální ionizací znázorňuje obr. III.3.1.

Obr. III.3.1 Schéma hmotového spektrometru s termální ionizací (Potts, 1987).
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Elektromagnet spektrometru je často naprogramován tak, že skanuje přes řadu píků sledovaného prvku.

U spektrometrů s více detektory je možné sledovat několik píků hmotnostního spektra při jednom

nastavení elektromagnetu. Měření probíhá v blocích a po každém cyklu jsou data statisticky

vyhodnocena. Analýza končí ve chvíli, kdy je dosažena požadovaná přesnost měřeného izotopického

poměru. Protože k dosažení potřebné přesnosti při měření izotopických poměrů je někdy třeba i několik

hodin (např. Sm-Nd), jsou udržení konstantních rychlostí atomizace a ionizace, a tedy i stabilního

svazku iontů klíčovou podmínkou úspěšné analýzy.

III.3.3 Produkce iontů a iontový zdroj

Poměr počtu pozitivně nabitých (n+) a neutrálních (n0) iontů emitovaných ze zahřívaného

kovového vlákna je podle Langmuirovy-Sahovy rovnice:
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(rovn. III.3.1)

kde W je pracovní funkce vlákna, IP je první ionizační potenciál izotopu, T je teplota vlákna (K), k je

Boltzmannova konstanta (1.38*10-23 J/K) a e je náboj elektronu (1.6*10-19 coulombu). Pracovní funkce

je takové množství energie dodané vláknu (vyjádřené ve voltech, viz tab. III.3.1), které umožní emisi

volných elektronů z kovu vlákna. Podle Langmuirovy-Sahovy rovnice lze předpovědět některé

analytické parametry, které mají praktický význam pro analýzu na hmotovém spektrometru.

(i) Pro tvorbu pozitivně nabitých iontů je důležité, aby hodnota W-IP byla kladná. Vysoká hodnota

pracovní funkce W je tedy důležitým faktorem při výběru materiálu vlákna.

(ii) Pokud je hodnota pracovní funkce vlákna větší než ionizační potenciál měřeného izotopu, je tvorba

pozitivních iontů větší při nízké teplotě vlákna.

(iii) Je-li pracovní funkce vlákna menší než ionizační potenciál měřeného izotopu, je tvorba pozitivních

iontů větší při vysoké teplotě vlákna.

(iv) V praxi je množství emitovaných pozitivních iontů velmi malé při ionizaci těch prvků, jejichž

ionizační potenciál je větší než 8 eV (As = 9.81, Au = 9.22, Hg = 10.43, S = 10.36, Pt = 9.0 atd.).

Stanovení izotopických poměrů těchto prvků hmotovou spektrometrií s termální ionizací je obvykle

nemožné.

Protože druhý ionizační potenciál téměř všech prvků přesahuje hodnoty 10 - 15 eV, nedochází

při hmotové spektrometrii s termální ionizací prakticky k žádným interferencím způsobeným ionty s

nábojem 2+. Pracovní funkce a body tání některých kovů vhodných jako materiál pro vlákna udává tab.

III.3.1. V praxi se však používá obvykle pouze Re, Ta a W: prvé dva pro jejich vysoké hodnoty pracovní

funkce, vysoké body tání a odolnost vůči chemické reakci se vzorkem, W také z důvodu cenové

dostupnosti.
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Tabulka III.3.1

Pracovní funkce a body tání některých kovů

Kov Pracovní funkce Bod tání

(V) (oC)

Ni 5.03 1453

Nb 4.00 2468

Rh 4.80 1966

Pd 4.99 1522

Ta 4.19 2996

W 4.52 3410

Re 5.10 3180

Pt 5.32 1772

Na jednom nosiči vzorku je vodivě upevněno jedno, dvě nebo tři vlákna (pásky obvykle 10 x 1

mm a 10 µm silné, obr. III.3.2). V jednovláknovém uspořádání je vzorek atomizován a ionizován

současně a materiál zahřívaného vlákna má větší afinitu k elektronu z ionizovaného atomu než atom

sám. Jednovláknové nosiče se používají při analýze prvků s relativně nízkým ionizačním potenciálem

(Rb, Sr, ale i REE analyzovaných v oxidické formě např. jako NdO+). V dvoj- a trojvláknovém

uspořádání je vzorek nanášen na postranní vlákno, kde při zahřívání dochází k jeho atomizaci. Centrální

vlákno slouží pouze k ionizaci vzorku. Výhodou tohoto uspořádání je možnost nezávislé kontroly

rychlostí atomizace a ionizace, a tedy i získání stabilního svazku iontů v průběhu celého měření. Dvoj- a

trojvláknové nosiče se používají při analýze prvků s relativně vysokým ionizačním potenciálem, např.

REE pokud jsou detekovány v neoxidické formě (Nd+, Sm+ atd.).

Obr. III.3.2 Nosiče vzorků pro hmotovou spektrometrii s termální ionizací;
a) jednovláknový nosič, b) dvojvláknový nosič (Dickin, 1995).
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Protože jsou prvky s nízkým ionizačním potenciálem efektivně ionizovány již při nízkých

teplotách, je nutné připravit vzorek v takové chemické formě, kterou lze při těchto teplotách i

atomizovat. Z tohoto důvodu jsou například izotopy Rb měřeny ve vzorcích v chloridové formě, protože

ze solí běžných anorganických kyselin mají právě chloridy vysokou volatilitu. Pokud však ionizační

potenciál prvku značně převyšuje hodnotu pracovní funkce vlákna a k jeho ionizaci je zapotřebí vyšší

teploty, musí být vzorek připraven v takové rezistentní formě, která i při vysokých teplotách brání jeho

rychlé atomizaci. Jedině tak je totiž možné získat stabilní iontový svazek po celou dobu analýzy. V

některých případech má na získání stabilního svazku iontů (optimalizaci poměru rychlostí atomizace a

ionizace) vliv i způsob nanášení vzorku na vlákno: například při měření izotopů Pb je vzorek často

nanášen na Re vlákno na vrstvu koloidního gelu Si a kyseliny fosforečné.

Při termální atomizaci vzorku a ionizaci dochází k frakcionaci izotopů: lehčí izotopy jsou

volatilnější, a proto jsou jejich ionty emitovány ve větší míře na počátku měření. Obvyklý způsob

korekce tohoto jevu je normalizace poměru dvou neradiogenních izotopů analyzovaného prvku o co

největším rozdílu hmot na známou hodnotu přírodního poměru. Například korekce na frakcionaci

izotopů Sr se provede normalizací všech změřených izotopových poměrů na známou hodnotu 86Sr/88Sr =

0.1194.

Termální ionizace má ve srovnání s ostatními způsoby ionizace několik výhod.

(i) Rozptyl energií emitovaných iontů je malý (0.2 eV) a kinetické jevy mají jen nepatrný vliv na

rozlišení hmotnostního spektra.

(ii) Jednoduchý elektromagnet (magnetický sektor) je schopen zajistit dostatečnou disperzi iontového

svazku. Elektrostatický sektor na energetickou disperzi svazku není ve většině případů zapotřebí.

(iii) Hmotnostní spektra jsou prosta interferencí a zvýšeného pozadí způsobených ionizací reziduálních

plynů ve vakuovém systému spektrometru.

III.3.4 Dělení iontů podle hmoty a energie

Elektricky nabité částice (ionty), které se pohybují v magnetickém poli, jsou tímto polem

vychylovány ze své původní dráhy silou, která působí kolmo na směr jejich pohybu a na směr intenzity

magnetického pole. V homogenním magnetickém poli se tedy ionty pohybují po zakřivené dráze, jejíž

poloměr r závisí na kinetické energii iontů a intenzitě magnetického pole. Kinetická energie iontu o

hmotnosti m urychleného potenciálovým gradientem V je

eV = 1/2 * mv2, (rovn. III.3.2)

kde e je náboj iontu a v jeho rychlost. Ionty různých hmotností mají tedy po urychlení stejným

potenciálovým gradientem různou rychlost. Odstředivá síla (F1 = mv
2
/r) působící na iont, který se

pohybuje po zakřivené dráze v magnetickém poli, musí být rovna síle, jež působí vychýlení iontu (F2 =

HeV, H je intenzita magnetického pole). Z této rovnosti plyne
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Je-li intenzita magnetického pole udána v gaussech, potenciálový gradient V ve voltech, poloměr r v

centimetrech, hmotnost iontu m jako násobek hmotnosti 12C a náboj e jako násobek náboje jednoho

elektronu, platí že
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a následně pro r a H tedy platí vztahy

r
H
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= .14395
(rovn. III.3.6)

a

H
r

Vm
e

= .14395
(rovn. III.3.7)

Tedy například intenzita magnetického pole potřebná k fokusaci iontů 40Ca+ do detektoru hmotového

spektrometru s poloměrem zakřivení trubice 30.48 cm (12 palců) a potenciálovým gradientem 1000 V je

944 gaussů (e = 1, m = 39.9626).

V praxi je poloměr zakřivení dráhy iontu omezen poloměrem zakřivení trubice hmotového

spektrometru a jejím vnitřním průřezem. Z uvedeného vyplývá, že poloměr zakřivení dráhy iontu je

úměrný druhé odmocnině jeho hmotnosti: při stejném náboji budou tedy těžší ionty vychýleny

magnetickým polem ze své dráhy méně než ionty lehčí. Chceme-li změnit dráhu iontu v magnetickém

poli a tím usměrnit příslušný iontový svazek do detektoru spektrometru, musíme změnit buď velikost

potenciálového gradientu (kinetickou energii), nebo intenzitu magnetického pole. U většiny hmotových

spektrometrů je změna dráhy iontového svazku realizována změnou intenzity magnetického pole.

Doposud jsme uvažovali dráhu jediného iontu v magnetickém poli. V praxi však do

magnetického pole spektrometru vstupuje svazek iontů, jejichž dráhy jsou nepatrně divergentní. Princip

Nierova geometrického uspořádání (obr. III.3.3a) spočívá v tom, že pokud je vzdálenost zdroj - magnet

stejná jako vzdálenost magnet - detektor a zdroj, střed zakřivení magnetu a detektor leží na jedné

přímce, původně divergentní svazek iontů je fokusován do detektoru. V alternativním Crossově

uspořádání (obr. III.3.3b) vstupuje svazek iontů do magnetického pole pod úhlem 26.5o a vzdálenosti

zdroj - magnet a magnet - detektor jsou dvojnásobkem poloměru zakřivení magnetu. Výhodou tohoto

uspořádání je mimo jiné i to, že vzdálenost píků v hmotnostním spektru je dvojnásobná oproti

klasickému Nierovu uspořádání a umožňuje tedy lepší rozlišení.
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Obr. III.3.3 Schéma Nierova (a) a Crossova (b) uspořádání hmotového spektrometru. Oba typy se
liší úhlem, pod kterým vstupují ionty do magnetického pole a celkovou geometrií iontový zdroj -
magnet - detektor. Výhodou Crossova uspořádání, kde vzdálenosti zdroj - magnet a magnet - detektor
jsou dvojnásobkem poloměru zakřivení dráhy iontu, je možnost zaostření iontového svazku i ve
směru kolmém k rovině magnetického sektoru, tj. ve směru intenzity magnetického pole (Potts,
1987).

Obr. III.3.4 Rozlišení hmotového
spektrometru je rovno poměru M/∆M
pro dva sousední píky stejné intenzity
tehdy, když je rozdíl jejich maxim ∆M
právě takový, že k překrytí píků dojde
při 10 % relativní intenzitě.
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Rozlišení hmotového spektrometru je mírou schopnosti přístroje rozlišit mezi dvěma sousedními

píky hmotnostního spektra. Podle konvence je rozlišení rovno poměru M/∆M pro dva sousední píky

stejné intenzity tehdy, když je rozdíl jejich maxim ∆M právě takový, že k překrytí píků dojde při 10 %

relativní intenzitě (viz obr. III.3.4). Rozlišení M/∆M = 500 je dostatečné pro většinu geologických

aplikací na hmotovém spektrometru s termální ionizací. Podstatného zlepšení rozlišení hmotového

spektrometru lze dosáhnout zařazením elektrostatického sektoru před nebo za magnetický sektor.

V elektrostatickém sektoru, podobně jako v magnetickém poli, působí na pohybující se iont

odstředivá síla o velikosti F1 = mv2/r, která kompenzuje sílu působící elektrostatické vychýlení iontu F2

= Ee/d (E je rozdíl napětí ve voltech mezi deskami elektrostatického sektoru, d je jejich vzdálenost a e

je náboj iontu). Podle této rovnosti tedy platí, že

r = Ee/dmv2. (rovn. III.3.8)

Kinetická energie iontu vstupujícího do elektrostatického pole je 1/2*mv2. Poloměr vychýlení

iontu v elektrostatickém poli závisí tedy pouze na jeho kinetické energii a na intenzitě elektrostatického

pole (E/d), nikoliv však na hmotnosti iontu. Protože poloměr zakřivení r je dán konstrukčními parametry

přístroje, pouhé nastavení intenzity elektrostatického pole určuje kinetickou energii iontů, které projdou

elektrostatickým sektorem hmotového spektrometru.

III.3.5 Detekce iontů

Pro detekci iontů v hmotové spektrometrii se běžně používá čtyř typů detektorů: Faradayův

detektor, elektronový násobič a Dalyho detektor a fotografická deska. Z těchto pouze prvé tři mají

použití ve hmotové spektrometrii s termální ionizací.

A. Faradayův detektor je jednoduché elektronické zařízení sestávající ze štěrbiny, elektrody a destičky

na zachycení emitovaných sekundárních elektronů (obr. III.3.5). Každý iont, který dopadne do detektoru

přináší na elektrodu náboj e. Při počtu n dopadajících iontů za sekundu je tento náboj roven

ne = 1.602*10-19 * n coulombů/s (ampér). (rovn. III.3.9)

Obr. III.3.5 Schéma Faradayova detektoru (Potts, 1987).
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Náboj je odváděn přes odpor (108 
- 1012 ohmu) a množství dopadlých iontů je úměrné měřenému rozdílu

napětí před a za odporem. Při dopadu iontů na elektrodu dochází k emisi sekundárních elektronů a ztrátě

signálu. Tento jev je potlačen zařazením destičky s negativním potenciálem (50 - 90 V) před vlastní

elektrodu detektoru, která odpuzuje emitované ionty zpět a dále i vlastním tvarem elektrody. Faradayův

detektor je součástí spektrometrů s jednoduchou i mnohonásobnou detekcí.

B. Elektronový násobič je svojí konstrukcí velice podobný fotonásobiči (obr. III.3.6) s tím rozdílem, že

první sada elektrod násobiče je vyrobena z takového materiálu, který při bombardování ionty emituje

velké množství sekundárních elektronů (slitiny Be-Cu, Ag-Mg). Sekundární elektrony jsou potom

urychlovány systémem dynod s rostoucím negativním potenciálem v násobiči. Tvar dynod je volen tak,

aby současně s urychlením docházelo i k fokusaci elektronového svazku. Při dopadu sekundárního

elektronu na povrch dynody dochází v průměru k vyražení dvou elektronů. Násobiče mají obvykle 10 -

20 dynod; celkový výtěžek elektronů je tedy 2n, kde n je počet dynod. K detekci sekundárních elektronů

je na konci násobiče zařazen Faradayův detektor. Ve srovnání s detekcí iontů na obyčejném Faradayově

detektoru má elektronový násobič asi 1000x větší citlivost a umožňuje detekci i velmi malých množství

izotopů (řádově 160 iontů/s). Konstrukční variantou elektronového násobiče je kanálový elektronový

násobič, kde je sada dynod nahrazena jedinou skleněnou trubicí, jejíž vnitřní stěny jsou potaženy

polovodivým materiálem.

Obr. III.3.6 Schéma elektronového násobiče (Potts, 1987).

C. Dalyho detektor (obr. III.3.7) je nejcitlivější zařízení pro detekci iontů běžně používané v hmotové

spektrometrii. Skládá se z Dalyho konverzní elektrody, na níž je velký negativní potenciál, scintilačního

zařízení a fotonásobiče. Ionty, které proniknou do oblasti detektoru, jsou urychleny záporným

potenciálem (-30 kV) na elektrodu. Jeden iont vyrazí při dopadu na elektrodu v průměru osm

sekundárních elektronů, jejichž interakcí se scintilátorem dochází k emisi fotonů a fotonový signál je

zesilován ve fotonásobiči.

Většina moderních hmotových spektrometrů umožňuje detekci na více typech detektorů, některé

spektrometry i na několika detektorech současně. Schéma detekce při analýze izotopického složení na

spektrometru vybaveném pěti Faradayovými detektory a jedním elektronovým násobičem je znázorněno
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na obr. III.3.8. V tomto případě je možné přesměrovat svazek iontů z prostředního Faradayova detektoru

do elektronásobiče pouhým nastavením negativního potenciálu na dynody.

Obr. III.3.7 Schéma Dalyho
detektoru (Potts, 1987).

Obr. III.3.8 Schéma hmotového
spektrometru s více detektory
(materiál firmy Finnigan).

III.3.6 Hmotové spektrum

Izotopy daného chemického prvku jsou definovány

svojí hmotností, tj. počtem protonů a neutronů v jádře.

Minimální rozdíl hmot dvou izotopů je tudíž roven hmotě

protonu (1.6726*10-27 kg) zmenšené o hmotnostní ekvivalent

energie spotřebované na vazbu protonu v jádře. V ideálním

případě je tedy hmotnostní spektrum řadou diskrétních hodnot

hmoty.

Obr. III.3.9 Hmotové spektrum Sr (Potts, 1987).
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V praktických aplikacích hmotové spektrometrie jsou však tyto diskrétní hodnoty reprezentovány řadou

maxim (píků), které odpovídají určitému (velmi malému) hmotnostnímu rozpětí. Je to důsledkem

nenulové šíře iontového svazku a způsobem jeho elektronické detekce. Příklad hmotového spektra Sr je

znázorněn na obr. III.3.9.

III.4 Metoda izotopového ředění

Metoda izotopového ředění ve spojení s hmotovou spektrometrií s termální ionizací je jednou z

nejpřesnějších analytických metod k určení koncentrace prvků. Běžně se používá v geochronologii pro

stanovení koncentrací Rb, Sr, REE, U, Pb apod.

Většina prvků je v přírodě zastoupena více než jedním izotopem. Známé množství vzorku

obsahující sledovaný prvek je smícháno s vnitřním izotopickým standardem (spike) o přesně známé

koncentraci prvku obohaceného o jeden z těchto izotopů (pokud je směs vzorku a standardu homogenní,

nemusejí být další kroky procedury provedeny kvantitativně). Poté je vzorek rozložen a sledovaný prvek

je obvykle z roztoku oddělen na iontoměniči. Poměr obohaceného a přírodního izotopu je změřen na

hmotovém spektrometru.

Princip metody lze znázornit na

příkladu stroncia (obr. III.4.1). Stroncium je v

přírodě zastoupeno čtyřmi izotopy: 84Sr (0.56

%), 86Sr (9.86 %), 87Sr (6.98 %), 88Sr (82.5 %).

Vnitřní izotopický standard je obohacen

izotopem 84Sr (standard obvykle obsahuje > 99

% 
84

Sr). Měřený izotopický poměr je 88Sr/84Sr.

Koncentrace Sr ve vzorku je

Obr. III.4.1 Princip izotopového ředění na příkladu Sr (Potts, 1987).
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, (rovn. III.4.1)

kde je

[Sr]VZ koncentrace Sr ve vzorku (ppm)
[84Sr]SP koncentrace 84Sr ve standardu (ppm)
AWSr atomová hmotnost Sr (87.6079 amu)
WSP hmotnost přidaného standardu (g)
F84 frakce 84Sr v přírodním Sr (0.0056)
WVZ hmotnost vzorku (g)
(88Sr/84Sr)m měřený izotopický poměr
(88Sr/84Sr)SP známý izotopický poměr ve standardu
(88Sr/84Sr)nat známý přírodní izotopický poměr (148.01).
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Změřené izotopické poměry musí být samozřejmě korigovány na frakcionaci, t.j. v případě Sr

normalizovány na hodnotu 88Sr/84Sr = 0.1194.

Množství vnitřního izotopického standardu přidaného ke vzorku má vliv na výslednou chybu a

přesnost měření. Optimální přesnosti a citlivosti měření je dosaženo tehdy, je-li množství standardu

takové, že např. pro Sr platí

88

84

88

84

88

84
Sr
Sr

Sr
Sr
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Srm VZ SP

�

�
�
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�= . (rovn. III.4.2)

V praxi to znamená, že optimální množství

přidaného standardu je takové, aby byl

měřený izotopický poměr (88Sr/84Sr)m = 1.

Pro optimální analýzu je tedy nutné znát

předem alespoň přibližně koncentraci prvku

(Sr) ve vzorku. Řádový odhad této

koncentrace např. ze semikvantitativní

analýzy horninového vzorku nebo z

krystalochemického vzorce minerálu je

obvykle postačující. Představu o chybě

způsobené přidáním příliš velkého nebo

malého množství vnitřního izotopického

standardu ke vzorku poskytuje obr. III.4.2.

Obr. III.4.2 Vliv množství přidaného spiku na
celkovou chybu stanovení izotopického poměru x/y, R
je relativní zastoupení izotopu (Potts, 1987).

Průběh křivek byl vypočítán za předpokadu 99 % obohacení sledovaného izotopu ve standardu a 1 %

obsahu tohoto izotopu ve vzorku. Předpokládaná chyba měření izotopického poměru na hmotovém

spektrometru je 5 %. Z obr. III.4.2 je patrné, že za daných předpokladů existuje poměrně široká oblast,

kde množství přidaného standardu ovlivňuje výslednou chybu analýzy jen nepatrně. Pokud se však

poměr standard/vzorek liší od optimálního poměru řádově, výsledná chyba analýzy prudce vzroste.

Metodou izotopového ředění je možné analyzovat pouze ty prvky, které jsou v přírodě

zastoupeny alespoň dvěma izotopy. Problematická je i analýza prvků, které sice v přírodě mají dva

izotopy, ale kde zastoupení jednoho z nich je < 1 % z celkového obsahu prvku. Pokud má být provedena

korekce na izotopickou frakcionaci v průběhu měření vzorku, ke kterému byl přidán vnitřní izotopický

standard, musí být sledovaný prvek zastoupen alespoň třemi izotopy. Touto metodou mohou být

stanoveny i některé monoizotopické prvky, pokud existuje jejich radioaktivní izotop s dostatečně

dlouhým poločasem rozpadu. Například, přestože thorium má v přírodě jediný izotop (232Th), je jeho

analýza metodou izotopového ředění možná, protože jeden z jeho izotopů (230Th, t1/2 = 75200 let) je
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součástí rozpadové řady 238U. Další omezení souvisejí s efektivností termální ionizace těch prvků,

jejichž ionizační potenciál je větší než 8 eV. Některé z těchto prvků mohou být analyzovány jako

negativní ionty ve speciálně upravených hmotových spektrometrech (např. Os). Přehled prvků, jejichž

koncentrace může být stanovena metodou izotopového ředění, je uveden na obr. III.4.3.

Obr. III.4.3 Přehled chemických prvků, jejichž koncentraci ve vzorku je možné stanovit metodou
izotopového ředění (Potts, 1987).
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IV. Zpracování a interpretace analytických dat

Kvalita dat a jejich správná interpretace jsou v izotopové geologii, podobně jako v ostatních

oborech přírodních věd, stejně důležité. Kvalita analytických dat je určována výběrem, metodikou

odběru a zpracování vzorků, volbou analytické metody a kvalitou vlastní analytické práce. Správnost

interpretace analytických dat spočívá hlavně v realistickém odhadu chyb, ve správné volbě statistických

medod zpracování (redukce) dat a ve schopnosti interpretovat výsledky laboratorního měření v

kontextu reálné přírodní situace.

IV.1 Statistické vyhodnocení analytických dat

Metody matematické statistiky jsou v izotopové geologii (podobně jako v ostatních přírodních

vědách) používány k odhadu parametrů souborů dat na základě omezeného počtu pozorování. Každý

takový soubor lze charakterizovat pomocí typu rozdělení (frekvenční křivky), střední hodnoty a

směrodatné odchylky. Soubor dat se někdy nazývá základním souborem dat (se střední hodnotou µ a

směrodatnou odchylkouσ ), soubor jednotlivých pozorování se nazývá výběrovým souborem

(výběrová střední hodnota se potom označuje jako µ a výběrová směrodatná odchylka jakoσ nebo s).

Frekvenční křivka je v podstatě histogram, kde jsou hodnoty jednotlivých pozorování xi  (obvykle na

ose x) vyneseny proti četnosti jejich výskytu (obvykle na ose y) při celkovém počtu pozorování n.

Nejčastěji používané odhady středních hodnot (střední hodnoty výběrového souboru dat) jsou

aritmetický průměr: x
n

xi
i

n

=
=
�

1
1

, (rovn. IV.1.1)

geometrický průměr: g xi
i

n
n=

=
∏

1

, (rovn. IV.1.2)

median: hodnota, která je právě v polovině rozdělení četností a dělí frekvenční křivku na dvě části o

stejném počtu hodnot a

modus: hodnota s největší četností (hodnota odpovídající maximu frekvenční křivky).

Směrodatná odchylka je odhadem šířky frekvenční křivky a vyjadřuje míru přesnosti chemické nebo

izotopické analýzy

( )σ = −
=
�

1 2

1n
x xi

i

n

. (rovn. IV.1.3)

Při malém počtu dat (n < 20) je člen vyjadřující počet stupňů volnosti 1/n nahrazován 1/(n - 1). Šířku

frekvenční křivky je možné vyjádřit také v procentech vzhledem ke střední hodnotě jako tzv. relativní

směrodatnou odchylku

σ σ
r x

= *100. (rovn. IV.1.4)
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Podobným způsobem lze charakterizovat soubor analytických dat pomocí tzv. odchylky od střední

hodnoty (průměru) a relativní odchylky od střední hodnoty (průměru)

σ σ
M n

= (rovn. IV.1.5)

a

σ σ
M

M
r x

= *100 . (rovn. IV.1.6)

Při vyhodnocování analytických dat je často nutné vyloučit ta měření, jejichž hodnoty se

výrazně liší od zbytku zpracovávaného souboru (tzv. odlehlá data). Jednou z nejběžněji používaných

metod pro vyloučení odlehlých hodnot při měření na hmotovém spektrometru je Dixonův test, ale je

možné použít i běžných statistických testů, např. Grubbsův test nebo χ2.

Tabulka IV.1.1

Kritické hodnoty pro Dixonův test

Testovací kritérium n/αααα 0.30 0.20 0.10

3 0.684 0.781 0.886

R1=(X2 - X1)/(Xn - X1) 4 0.471 0.560 0.679

R1=(Xn - Xn-1)/(Xn - X1) 5 0.373 0.451 0.557

6 0.318 0.386 0.482

7 0.281 0.344 0.434

R2=(X2 - X1)/(Xn-1 - X1) 8 0.318 0.385 0.479

R2=(Xn - Xn-1)/(Xn - X2) 9 0.288 0.352 0.441

10 0.265 0.325 0.409

R3=(X3 - X1)/(Xn-1 - X1) 11 0.391 0.442 0.517

R3=(Xn - Xn-2)/(Xn - X2) 12 0.370 0.419 0.490

13 0.351 0.399 0.467

14 0.370 0.421 0.492

15 0.353 0.402 0.472

R4=(X3 - X1)/(Xn-2 - X1) 16 0.338 0.386 0.454

R4=(Xn - Xn-2)/(Xn - X3) 17 0.325 0.373 0.438

18 0.314 0.361 0.424

19 0.304 0.350 0.412

20 0.295 0.340 0.401

Pro provedení Dixonova testu musí být jednotlivá měření (předpokladem je normální

rozdělení) nejprve seřazena v pořadí rostoucích hodnot X1, X2, ..., Xn. Podle počtu měření n je zvoleno

příslušné testovací kritérium (R1 pro n = 3 - 7, R2  pro n = 8 - 10, R3  pro n = 11- 13 a R4 pro n = 14 - 25;
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viz tab. IV.1.1). Testované měření je považováno za odlehlé na dané hladině významnosti α, pokud

vypočtená hodnota testovacího kritéria přesáhne hodnotu tabelovanou (viz tab. IV.1.1). Test je

prováděn postupně pro měření X1, X2 a další. Pokud nejsou považována za odlehlá, provede se test

postupně pro měření Xn, Xn-1 atd. Soubor je považován za homogenní na dané hladině významnosti α,

pokud již není možno vyloučit žádné měření.

IV.2 Zdroje a výpočty chyb

Analytická data jsou obvykle zatížena chybami, jejichž příčiny mohou mít různý původ.

Náhodné chyby vznikají v průběhu instrumentální analýzy v důsledku elektronického šumu, náhodných

emisí fotonů nebo gama záření apod. Chyby tohoto původu lze alespoň částečně eliminovat

opakovaným měřením téhož vzorku za stejných analytických podmínek. Systematické chyby mohou

být způsobeny nevhodnou kalibrací přístroje, nevhodnou volbou podmínek analýzy, zavedením

špatných korekčních procedur nebo driftem v průběhu měření. Těmto chybám je možné do značné míry

předejít častým a opakovaným měřením standardních referenčních materiálů. Chyby hrubé nastávají v

důsledku selhání přístrojů nebo jejich obsluhy a jejich nápravu je obvykle možno provést pouze

zopakováním celé analýzy. V rámci těchto kategorií chyb, pouze u chyb náhodných je možný odhad

skutečných hodnot pomocí statistických metod.

V izotopové geologii jsou analytická data (izotopové poměry či stáří hornin a minerálů)

odvozena z velkého počtu jednotlivých měření na hmotovém spektrometru získaných za určitý časový

interval. Data, která jsou výsledkem opakovaných měření téhož vzorku za přibližně stejných

analytických podmínek, je možné charakterizovat pomocí jejich střední hodnoty a závislosti četnosti na

vzdálenosti od této střední hodnoty. Soubor dat lze tedy popsat pomocí střední hodnoty a příslušné

směrodatné odchylky (σ ). Pokud má datový soubor normální (gaussovské) rozdělení, odpovídají

hodnoty směrodatné odchylky pravděpodobnosti, že náhodná pozorovaná hodnota padne do rozpětí

støední hodnota k± *σ . Tato pravděpodobnost pro k = 1, 2 a 3 odpovídá 68.3, 95.5 a 99.7 %.

Například vypočtená hodnota paleozoického stáří 340 ± 7 Ma (2σ) znamená, že s pravděpodobností

95.5 % je skutečné stáří v rozmezí 333 - 347 Ma. Jakékoliv numerické operace s daty, která jsou

charakterizována střední hodnotou a směrodatnou odchylkou od této hodnoty se řídí zákonem o šíření

chyb, kde je směrodatná odchylka funkce f xi( )  dána jako

σ ∂
∂

σf x
ii

n

xi i

f
x( )

2
2

1

2= �
�
�

�
�
�

=
� . (rovn. IV.2.1)

Výpočty, které zahrnují sčítání, odčítání, násobení a dělení středních hodnot a odpovídajících

směrodatných odchylek, se provádějí následujícím způsobem

t t t t* *± = + − ± + +σ σ σ σ1 2 3 1
2

2
2

3
2 (rovn. IV.2.2)

a
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Šíření chyb při násobení a dělení střední hodnoty a její směrodatné odchylky konstantou C probíhá takto

t c t c t
* * * *± = ±σ σ . (rovn. IV.2.4)

Například pro t1 = 350 ± 10 Ma a t2 = 320 ± 8 Ma, t1 - t2  je 30 ± 13 Ma a t1 + t2 je 670 ± 13 Ma. Součin

t1 * t2 je 112000 ± 425 Ma a podíl t1 / t2 1.094 ± 0.04 Ma. Podobným způsobem lze vypočítat vážený

průměr a jeho směrodatnou odchylku
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kde wi představuje váhu stáří ti, vyjádřenou například jako 1 2/ σ ti . Proto vážený průměr dvou stáří t1 =

1000 ± 100 Ma a t2 = 1200 ± 50 Ma je 1160 ± 45 Ma (nikoliv 1150 ± 150 Ma !!!).

Dvě stáří mohou být statisticky shodná, pokud je jejich absolutní rozdíl menší nebo roven

směrodatné odchylce jejich rozdílu násobené koeficientem vyjadřujícím určitou hladinu

pravděpodobnosti (k = 1, 2 nebo 3 což odpovídá 68.3, 95.5 a 99.7 %) ∆ ∆t k t≤ *σ . Tak například dvě

různá stáří získaná metodou postupného odpařování zirkonových zrn ze sázavského tonalitu (352 ± 13

Ma) a blatenského granodioritu (349 ± 10 Ma), které jsou součástí středočeského plutonického

komplexu (Holub, nepubl.; chyby jsou uvedeny jako 1 směrodatná odchylka), mohou být považována

za statisticky shodná, protože jejich absolutní rozdíl (3 Ma) je menší než odpovídající hodnota 1σ ∆t

(16 Ma).

IV.3 Přesnost a správnost analýzy, “detekční limity”

Pojmy přesnost a správnost analýzy jsou často

zaměňovány. Pokud je analýza prováděna jako

opakované měření jedné veličiny za konstantních

podmínek, je mírou její přesnosti šířka frekvenční

křivky (směrodatná odchylka). Přesná analýza je tedy

taková, kdy jsou naměřená data v úzkém rozpětí

kolem střední hodnoty (průměru). Správnost analýzy

je mírou vzdálenosti průměrné hodnoty naměřených

dat od skutečné hodnoty měřené veličiny. Vztah

přesnosti a správnosti je ilustrován na obr. IV.3.1.

Obr. IV.3.1 Přesnost a správnost analýzy Co metodami neutronové aktivace (INAA, 1σ = 5
ppm) a rentgenové fluorescence (XRF, 1σ = 30 ppm); a) obě analýzy nesprávné, XRF
nepřesná, b) obě analýzy správné, XRF nepřesná. Skutečná hodnota je 40 ppm (Potts, 1987).
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Za “detekční limity” jsou často považovány nejmenší koncentrace prvků, které je možno

kvantitativně stanovit pomocí určité analytické metody ve vzorku s určitou matrix a jsou obvykle

vyjadřovány v jednotkách koncentrace. Ve skutečnosti hodnoty “detekčních limitů” souvisejí s mírou

spolehlivosti, se kterou je možné odlišit analytický signál určitého prvku nebo izotopu od signálu

pozadí. Při opakovaném měření je možné signál pozadí popsat pomocí jeho střední hodnoty xB  a

příslušné směrodatné odchylkyσ B .

Za předpokladu normálního rozdělení signálů měřeného prvku (izotopu) a pozadí je pravděpodobnost,

že signál pozadí nepřekročí hodnotu xB B± 1σ  84.14 % (tj. 68.3 + (100 - 68.3)/2). Obdobné hodnoty

pro xB B± 2σ  a xB B± 3σ  jsou 97.72 % a 99.87 %. Pomocí hodnot x kB B± σ  pro pozadí jsou tedy

definovány jednotlivé typy “detekčních limitů”.

1) BBx σ2+ : optimistický odhad spodního limitu stanovitelnosti je uváděný např. výrobci některých

analytických přístrojů. Používání této hodnoty nemá v řadě případů opodstatnění.

2) BBx σ3+ : spodní limit detekce je vhodný pro kvalitativní nebo semikvantitativní analýzu.

3) BBx σ6+ : spodní limit stanovitelnosti odpovídá nejmenšímu signálu, který je možno kvantitativně

měřit. Používání této hodnoty je opodstatněné a mělo by nahradit často zneužívaný pojem “detekční

limit”.

4) BBx σ10+ : limit kvantifikace je používán místo spodního limitu stanovitelnosti např. při právních

sporech nebo v komerčních posudcích.

IV.4 Výpočet stáří metodou izochrony

Počet jader radiogenního dceřiného izotopu D  vzniklých rozpadem mateřského izotopu P za

čas t lze vyjádřit jako

D D P eX
t = + −( )λ 1 . (rovn. IV.4.1)

DX
  je obsah radiogenního izotopu D  na počátku rozpadu (tj. iniciální obsah) a λ je rozpadová

konstanta. Po normalizací obsahem neradiogenního izotopu D

D
D

D
D

P
D

eX t
 

= + −( )λ 1 (rovn. IV.4.2)

lze získat rovnici přímky ve tvaru Y = a + Xb v proměnných D /D (osa y) a P/D (osa x). Směrnice b

této přímky je e tλ −1. Průsečík a s osou y, který odpovídá tzv. iniciálnímu izotopickému složení, je v

bodě DX
 /D. Na takové přímce musí tedy ležet složení kogenetických vzorků se stejným iniciálním

izotopickým složením DX
 /D a různým poměrem P/D, které se po dobu t vyvíjely jako uzavřené

systémy, tj. nedošlo ke změně P/D ani přínosu či ztrátě D . Jako příklad lze uvést izotopické složení Sr

ve vzorcích hypotetické žuly. Vzorky byly odebrány z jednoho tělesa, které v době krystalizace mělo v

různých částech homogenní izotopické složení (87Sr/86Sr)X, ale vzhledem k nehomogennímu modálnímu
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složení různé poměry Rb/Sr (87Rb/86Sr). Pokud od doby krystalizace žuly do současnosti nedošlo ke

změnám poměrů Rb/Sr a přínosu nebo odnosu radiogenního 87Sr, dnešní izotopické složení

kogenetických vzorků leží na přímce v proměnných 87Sr/86Sr (osa y) a 87Rb/86Sr (osa x) a přímka

protíná osu y v bodě (87Sr/86Sr)X. Sklon této přímky je úměrný stáří žuly t.

V praxi jsou hodnoty D /D obvykle přímo měřeny na hmotovém spektrometru a hodnoty P/D

jsou počítány ze změřených koncentrací mateřského a dceřiného prvku a přírodního zastoupení jejich

izotopů. Oba poměry jsou tedy zatíženy analytickou chybou, a to jak ve směru osy x (P/D), tak i ve

směru osy y (D /D), což musí být zohledněno při výpočtu rovnice regresní přímky proložené

experimentálními body. V geochronologii je pro tento výpočet obvykle používána metoda nejmenších

čtverců, kde je každý experimentální bod vážen převrácenou hodnotou druhé mocniny směrodatné

odchylky stanovení (viz. obr. IV.4.1).

Obr. IV.4.1 Princip vážené regrese metodou nejmenších čtverců; a) vážení experimentálních bodů
pouze ve směru osy y, b) vážení experimentálních bodů pouze ve směru osy x, c) konstantní poměr
vah ve směru os x a y, d) individuální vážení každého experimentálního bodu, váhy jsou nepřímo
úměrné druhé mocnině směrodatné odchylky (Dickin, 1995).

IV.4.1 Vážená lineární regrese

Cílem výpočtu rovnice regresní přímky ve tvaru Y = a + Xb metodou nejmenších čtverců je

odhad takového sklonu b a iniciálního izotopického složení a, aby součet čtverců vzdáleností (reziduí)

experimentálních bodů S od této přímky byl minimální. Běžně používaným postupem je metoda

popsaná Yorkem (1969), přehled dalších metod popisuje Kullerud (1991). Postup vychází z
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předpokladu, že neexistuje korelace mezi chybami proměnných na osách x (σ xi
) a y (σ yi

). Pro součet

čtverců vzdáleností (reziduí) pak platí

S W Di i
i

n

=
=
�

2

1

, kde jsou váhy W
bi

x yi i

=
+

1
2 2 2σ σ

 a rezidua D y a bxi i i= − − . (rovn. IV.4.3)

Jsou-li xi a yi souřadnice experimentálních bodů a ′xi  a ′yi souřadnice jejich projekčních bodů na

regresní přímce, jsou délky vektorů z experimentálních bodů k přímce (rezidua)
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2 2 2 . (rovn. IV.4.5)

Jejich dosazením do rovn. IV.4.3 je vztah pro výpočet součtu čtverců vzdáleností
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Výpočet minimálních čtverců vzdáleností se provádí iterací vztahu pro sklon regresní přímky b (rovn.

IV.4.7) a průsečíku a (rovn. IV.4.9)
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. (rovn. IV.4.7)

Výpočet průsečíku přímky a s osou y je založen na skutečnosti, že přímka prochází váženým středem

(centroidem) o souřadnicích ( X Y, ), tedy že platí

a Y Xb= − . (rovn. IV.4.8)

Souřadnice centroidu jsou
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Zjednodušené vztahy pro výpočet chyb sklonu b a průsečíku a jsou
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IV.4.2 Vážená lineární regrese s korelací chyb

Stáří hornin a minerálů lze pro většinu izotopických systémů (Rb - Sr, Sm - Nd, Lu - Hf atd.)

odvodit ze sklonu regresní přímky vypočítané iterací rovnic IV.4.7 a IV.4.9. Jejich platnost je však

omezena pouze na ty dvojice mateřských a dceřiných izotopů (resp. jejich poměrů), kde chyby

proměnných na ose x nekorelují s chybami proměnných na ose y, tedy např. v systému Rb - Sr spolu

nekorelují hodnoty σ 87 86Rb Sr/  s σ 87 86Sr Sr/ .

V případě datování pomocí izotopů Pb je však situace zcela jiná. V důsledku toho, že při

stanovení poměrů 207Pb/204Pb a 206Pb/204Pb pro konstrukci regresní přímky je chyba stanovení

dominována chybou vzniklou měřením malého signálu izotopu 204Pb, který je přítomen v obou

poměrech, hodnoty σ 207 204Pb Pb/  a σ 206 204Pb Pb/  spolu výrazně korelují. Dalším zdrojem korelace chyb je v

tomto případě i chyba vznikající při korekci izotopické frakcionace v průběhu měření. Vzhledem k

neexistenci konstantního přírodního izotopického poměru Pb je nutno tuto korekci počítat z měření

izotopického složení externího standardu. S tím je spojena relativně velká chyba, která samozřejmě

přispívá k celkové chybě stanovení obou poměrů. Podobná je i situace při datování metodou U - Pb,

kdy spolu výrazně korelují chyby poměrů 206Pb/238U a 207Pb/235U (koeficient korelace je běžně 0.9 i

více). V tomto případě přispívá k celkové chybě obou poměrů i chyba stanovení poměru U/Pb metodou

izotopického ředění.

Důsledkem korelace chyb proměnných na osách x a y pro izotopické poměry Pb je protažení

vektoru rezidua, který spojuje experimentální body se souřadnicemi [ ]x yi i, s projekčními body na

regresní přímce se souřadnicemi [ ]′ ′x yi i,  ve směru iniciálního poměru (207Pb/206Pb)i. Orientace vektorů

reziduí má samozřejmě přímý vliv na výpočet sklonu regresní přímky. Podrobněji je tento problém

řešen v pracích York (1969) a Ludwig (1980).

IV.4.3 Izochrony a errorchrony

Příčinou rozptylu experimentálních bodů kolem regresní přímky mohou být (1) chyby

analytického stanovení, (2) rozdílné iniciální izotopické složení vzorků, (3) rozdílné stáří vzorků nebo

(4) kombinace předchozích. Při posuzování kvality regrese (tj. to, jak dobře vyjadřuje sklon regresní

přímky polohu experimentálních bodů) je důležité oddělit analytické příčiny rozptylu experimentálních

bodů (1) od příčin geologických (2) a (3). Pokud je rozptyl experimentálních hodnot způsoben pouze

chybami analytického stanovení, nazývá se regresní přímka izochronou. Pokud se však uplatňují i

příčiny geologické, je regresní přímka označována jako errorchrona. Pro určení stáří by regresní přímka

měla splňovat parametry izochrony.
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Obvyklým kritériem pro rozlišení mezi izochronou a errorchronou je střední hodnota druhých

mocnin reziduí (mean square of weighed deviations) označovaná jako MSWD, jejíž hodnota se vypočte

podle vztahu

( )MSWD S n= −/ 2 . (rovn. IV.4.11)

Pokud je rozptyl experimentálních bodů kolem regresní přímky roven rozptylu vzniklému z

analytických chyb, platí že MSWD = 1. Při rozptylu větším než předpokládaný rozptyl analytických

chyb je MSWD > 1, v opačném případě je MSWD < 1. Hodnoty MSWD samozřejmě závisí na tom,

jakým způsobem je proveden odhad analytických chyb. V praxi to znamená, že čím přesnější je

analytické stanovení, tím větší je pravděpodobnost získání errorchrony. Protože hodnota MSWD vždy

není jednoznačným kritériem pro použitelnost či nepoužitelnost regresní přímky pro geochronologické

účely, je někdy tímto kritériem velikost chyby stanoveného stáří. Aby bylo možno do této chyby

zahrnout i případné geologické příčiny rozptylu experimentálních bodů kolem regresní přímky, jsou

chyby sklonu b a průsečíku s osou y a násobeny druhou odmocninou z hodnoty MSWD

σ σb b MSWDexp =  a σ σa a MSWDexp = . (rovn. IV.4.12)

Tento postup je nazýván expanze chyb a měl by být proveden vždy, je-li MSWD > 1.


