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Abstrakt 

Terestrické oxidy železa, kterými jsou např. hematit, goethit a magnetit, vytváří specificky stmelené 

konkrece v pískovcích pomocí vodného diagenetického roztoku. Časová osa, na které se konkrece 

vytvářejí, by mohla podle nových výsledků být mnohem rozsáhlejší než dosavadní odhady. Podkladem 

pro toto tvrzení je magnetický záznam konkrecí jurských pískovců Navajo v Utahu. Záznam obsahuje 

fluktuace remanentní magnetizace, které by mohly dokládat inverze magnetického pole Země. Toto 

pozorování naznačuje, že časová osa akumulace železitých konkrecí je srovnatelná s časovou osou 

akumulace oceánských železomanganových nodulí, které obsahují komplexní magnetický záznam. 

Výskyt extrémně pomalých změn ukládání železa v pískovcích také pomáhá více porozumět původu 

konkrecí. Pozemské konkrece navíc poskytují analogii pro “blueberries” nalezené Mars rover 

Opportunity na Marsu. Tyto konkrece nejspíše prošly podobnými procesy formování a mohly 

zaznamenat inverze raného magnetického dynama na Marsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Terrestrial iron oxides, such as hematite, goethite and magnetite, form specifically cemented 

concretions in sandstones using an aqueous diagenetic solution. According to the new results, the 

timeline on which concretions are formed could be much larger than current estimates. The basis for 

this claim is a magnetic record of the Jurassic Navajo Sandstone in Utah. The record contains 

fluctuations of remanent magnetization, which could prove the inversion of the Earth's magnetic field. 

This observation suggests that the time axis of the accumulation of iron concretions is comparable to 

the time axis of the accumulation of marine iron-manganese nodules, which contain a complex 

magnetic record. The occurrence of extremely slow changes in iron deposition in sandstones also helps 

to better understand the origin of concretions. In addition, terrestrial concretions provide an analogy 

for the "blueberries" found by the Mars rover Opportunity on Mars. These concretions probably 

underwent similar formation processes and could record inversions of the early magnetic dynamo on 

Mars. 
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1. Úvod 

1.1. Vymezení problému 

Předložená diplomová práce se zabývá magnetickou analýzou vzorků konkrecí z lokalit v Utahu, 

vznikajících v sedimentech z roztoků bohatých na železo a také železomanganových nodulí, které 

v sobě zachovávají záznam magnetického pole Země. Podobný záznam by mohly uchovávat také 

utažské a české konkrece, stejně tak jako “blueberries” na Marsu. Ty byly nalezeny v oblasti Meridiani 

Planum, ve které se vyskytuje velké množství hematitu, který v zemských podmínkách vzniká jako 

oxid železa v prostředích obsahujících vodu [Bell, J., 2008]. 

Terestrické hematitové konkrece se nacházejí v jurských pískovcích Navajo v Utahu. Jejich diageneze 

je popisována jako analogie tvorby hematitových konkrecí na Marsu [Chan, M.A. et al., 2004; 2005; 

Beitler, B. et al., 2005; Catling, D.C., 2004]. Modely vzniku konkrecí vysvětlují jejich formování ve 

třech krocích. Nejprve se na křemenných zrnech pískovce vytvoří tenké vrstvy oxidu železitého, 

následně z těchto povlaků dochází k mobilizaci železa a vlivem redukčních kapalin k jeho bělení. 

V konečném důsledku dochází v pozdějších oxidačních podmínkách ke srážení oxidů železa do podoby 

konkrecí [Beitler, B. et al., 2003; Beitler, B. et al., 2005; Chan, M.A. et al., 2000]. Historie formování 

těchto utažských sférulí je složitá vzhledem k velmi porézní povaze navažského pískovce. Zasahuje 

zde mnoho dalších událostí a také pohyb tekutin v průběhu diageneze v rozsáhlém geologickém čase. 

Podobné geometrie a mineralogické složení s goethitem a hematitem obsahují také konkrece 

nacházející se v Čechách v okolí města Česká Lípa. Jsou přítomny v křídových pískovcích pokrytých 

třetihorními čedičovými vulkanity [Adamovič, J. et al., 2001; Adamovič, J., 2002]. Nicméně vznik 

těchto konkrecí je pravděpodobně odlišný od příkladu z Utahu, proto budou v této práci uvažovány 

pouze utažské. 

Tvorba oceánských železomanganových nodulí na hlubinném dně je podobně jako v předchozích 

příkladech výsledkem migrace manganu a železa z redukčního do oxidačního prostředí [Glasby, G.P., 

2006]. Jejich růst je nepřetržitý a velmi pomalý, méně než 1 cm/rok, díky tomu mohou konkrece 

zaznamenávat dlouhodobé změny prostředí, jako je vývoj spodní vody [van de Flierdt, T. et al., 2004] 

a inverze zemského magnetického pole [Yi, L. et al., 2020]. 

Cílem práce je zkoumání magnetického záznamu navažských konkrecí z Utahu, abychom ověřili jeho 

změny a poté porovnání s námi již známými informacemi o zemském magnetickém poli a 

magnetickém záznamu v hlubokomořských konkrecích.  
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1.2. Struktura práce 

Tato diplomová práce se skládá z několika částí. V první části rozvíjí problémy nastíněné zde v úvodu, 

věnuje se popisu železitých konkrecí a lokalit v přírodních parcích Utahu z nichž pocházejí. Dále 

procesu jejich vzniku a magnetickým vlastnostem, kterým jsem se věnovala již ve své BP. V druhé 

části se práce zabývá popisem železomanganových oceánských nodulí, jejích vlastností a možnému 

záznamu fluktuací směru magnetického pole Země v minulosti. Následující praktická část obsahuje 

popis použitých metod, přístrojů a charakteristiku materiálu. Navazuje samotný postup, jímž výzkum 

probíhal, zpracování a následné vyhodnocení dat. V úplném závěru je vedena diskuze nad výsledky, 

které jsou porovnávány s pracemi řešící obdobné problémy. 
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2. Železité konkrece jurských pískovců v Utahu 

2.1. Geologie 

Jurské pískovce jsou součástí rozsáhlé Kolorádské náhorní plošiny na jihozápadě USA, rozkládající se 

na území států Utah, Arizona, Colorado a Nové Mexiko o celkové ploše 337 000 km² [Leighty, R.D., 

2001]. Tato geologická lokalita se nachází na v jihozápadní části pouště (včetně jižního Utahu) a 

obsahuje rozlehlé expozice relativně nedeformovaných sedimentárních hornin. Ty patří k formaci 

starší jury skupiny Glen Canyon jejíž stáří se odhaduje na 175 až 190 milionů let. Spolu s formací 

Kayenta tvoří souvrství o mocnosti až 670 m [Baars, D.L., 2000]. 

Utažské konkrece se vyskytují v porézních, eolianských křemenných arenitech s šikmým zvrstvením 

jurského navažského pískovce a jsou rozšířené na mnoha lokalitách v jižním Utahu [Chan, M.A. et al., 

2004, 2005]. Sedimenty obsahují tmely oxidů železa (většinou hematit a goethit) [Smrcinova, L. 2019], 

části těchto tmelů tvoří diagenetickou vrstvu nanočástic oxidů železa, což dává skalním útvarům 

celkový načervenalý vzhled, který později prochází diagenetickým zvrstvením a vytváří opakující se 

vzor (laminace). Tyto pískovce a jejich silně zbarvené odstíny odrážejí historii toku tekutin a obsahují 

podmínky potřebné pro proudění podzemní vody, kvůli jejich dobré vytříděnosti a malé reaktivitě. 

Slepé poruchy v strukturách a eolianské laminace patří mezi důležité sítě umožňující jejich tok 

v systému [Chan, M.A. et al., 2000].  

 

2.2. Charakteristika konkrecí 

Vzorky z této studie pocházejí z Utahu z národního parku Snow Canyon a z národního památníku 

Grand Staircase Escalante. Konkrece se vyskytují v široké škále velikostí (typicky mm až několik cm), 

ale v rámci dané chemické reakce vzniku jsou velikosti relativně konzistentní. Na lokalitě Snow 

Canyon vzorky pokrývají velkou plochu, která se rozprostírá na několika km2 [Nielsen, G., Chan, 

M.A., 2007], mají přibližně 2 až 4 cm v průměru a jsou zhruba sféroidní s proměnlivým složením 

hematitu a goethitu. Konkrece z Grand Staircase Escalante jsou velmi malé (mm) až střední velikosti 

(průměr 2–5 cm), mají obecně lepší sféroidní tvar a v jejich složení dominuje goethit. V některých 

případech byly zaznamenány i rozlišné vnitřní struktury [Squyres, S.W., 2005]. Nalezené vzorky jsou 

obecně tvořeny vnější tenkou vrstvou tmele z oxidů železa s vnitřním složením obdobným jako má 

okolní hornina [Chan, M.A. et al., 2000].  Na rozdíl od hematit-goethitových křídových konkrecí 

z lokalit v okolí České Lípy, na kterých byla pozorována zonální stavba. Ve středu vzorků bývá 

přítomen vybělený pískovec bez tmelu a následně můžeme rozlišit až šest zón železitého tmele. Tyto 

zóny jsou rozdílné jak jeho intenzitou, tak strukturou a minerálním složením [Adamovič, J. et al., 

2010]. Typicky jsou tyto konkrece šedo-hnědé, hnědé až červeno-hnědé barvy. 
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Konkrece jsou specificky vysrážené tvrdé minerály, které udržující stálý tvar kolem původního jádra. 

Zkoumání četných vzorků železitých sférulí [Chan, M.A. et al., 2000, 2004, 2005; Beitler, B. et al., 

2005] odhaluje, že po vysrážení jakékoli viditelné jádro chybí. Nicméně je obtížné posoudit, zda nebylo 

původní jádro spotřebováno během růstu konkrece. Jejich vznik je výsledkem řady redukčních i 

oxidačních chemických reakcí, následné nukleace, srážení a tvorbě tmelu. K jejich akumulaci většinou 

dochází na topograficky rovinných lokalitách v důsledku větší odolnosti proti fyzickému a 

chemickému zvětrávání, než mají okolní sedimentární horniny [Seilacher, A., 2001; Mozley, P.S., 

2003].   Železité konkrece jsou ukazatelem vlastností horniny jako je porozita a propustnost a spolu 

s typickým zabarvením pískovců mohou indikovat pohyb železa v podpovrchových vodách [Chan 

M.A. et al. 2004]. Jak numerické modely, tak laboratorní experimenty ukazují citlivost na vstupující 

proměnné a jejich vliv na tvorbu železitých tmelů. Číselné simulace naznačují, že nukleace nejranějších 

sraženin a jejich rozestupy nejspíše závisí na přísunu rozpuštěných látek [Chan, M.A. et al. 2007]. 

 

Obr. 1: Jurský pískovec Navajo: (A) příklady rozdílných velkostí železitých konkrecí, (B, C) běžná 

akumulace konkrecí, (D) konkrece v in-situ, (E) různé struktury kůry a vnitřního složení, (F) příklady 

projekcí vnitřního růstu, (G) stratigrafický řez a mapa lokalit navažského pískovce [Chan, M.A. et al., 

2007]. 
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2.3. Teorie vzniku  

Tvorba a variace navažských nodulí je vysvětlena třech krocích pomocí diagenetického modelu: 1) 

tenké povlaky oxidu železitého krátce po uložení a během rané depozice obalují zrna křemene; 2) 

následná redukce a bělení železa probíhá vlivem redukčních kapalin (uhlovodíkové kapaliny), které 

odstraňují povlaky oxidu železitého, čímž se železo dostane do roztoku;  3) po smíchání redukčních 

kapalin obsahujících železo s okysličenými meteorickými podzemními vodami dochází ke srážení 

oxidů železa (hematit a goethit) z hustých cementovaných vyplní mezi křemennými zrny za vzniku 

konkrečních útvarů [Chan, M.A. et. al. 2004, 2005]. 

Rozestupy mezi konkrecemi jsou určeny vzdálenostmi mezi místy v sedimentech, kde příslušná 

koncentrace vody v pórech a nasycení roztoků dosahuje úrovně super-nasycení a prahu nukleace. 

Jakmile je této prahové hodnoty dosaženo, růst železitých tmelů je řízen zejména množstvím 

dodávaných reaktantů a rychlostí srážení při chemických reakcích (reakce mohou probíhat rychleji a 

snadněji při vyšších teplotách) [Morris, R.V. et al., 2005]. Interakce mezi roztoky, množství reaktantu 

a rychlost nukleace vede k diverzitě velikostí, tvarů, vzdáleností a mineralogického složení železitých 

sraženin. Pokud nukleace probíhá na dvou blízkých místech s dostatečným množstvím reaktantu, pak 

mohou vznikat spojené formace či dublety nebo výsledné vzdálenosti mezi konkrecemi mohou být 

velmi malé. V opačném případě, pokud existuje více nukleačních míst a je omezený přísun reaktantu, 

může dojít ke vzniku mnoha velmi malých konkrecí rozmístěných v těsné vzdálenosti [Chan, M.A. et 

al., 2007]. 

 Konkrece vykazují vnitřní strukturu v důsledku určitého vnitřního růstu, kdy hmota difundovala 

dovnitř materiálu. Tento přístup byl ale nejspíše omezený množstvím dostupných reaktantů nebo 

nízkou propustností kůry. Studie železité kůry ukazuje změny velikostí krystalů hematitu od téměř 

amorfních na vnějším obvodu konkrecí až po mikrokrystalické struktury směrem do středu. To mohlo 

mít za následek nejprve rychlé srážení, které postupně zpomalovalo [Souza-Egipsy, V. et al., 2006]. 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2.4. Chemické procesy 

Chemický proces formování sraženin vyžaduje, aby reaktanty, kterými jsou Fe2+,	O2H+	a	H+,	dosáhly 

určité úrovně super-nasycení (práh nukleace) [Ortoleva, P., 1994]. Reaktanty se liší podle chemického 

složení konkrece hydroxidu železitého v důsledku oxidace iontů železa v roztoku. Srážení probíhá 

podle rovnic [Chan, M.A. et al., 2007]: 

1) Rovnice srážení hematitu 

2𝐹𝑒(2𝑎𝑞+)	+	2 	𝑂2(𝑔)	+	2𝐻2𝑂(𝑙)	=	𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)	+	4𝐻(+𝑎𝑞)  

  

2) Rovnice srážení goethitu 

2𝐹𝑒(2𝑎𝑞+)	+	2 	𝑂2(𝑔)	+	3𝐻2𝑂(𝑙)	=	2𝐹𝑒𝑂(𝑂𝐻)(𝑠)	+	4𝐻(+𝑎𝑞)  

 

Další možnost vniku hematitu je v důsledku dehydratace (3) nebo transformace hydroxidu železitého. 

Pomocí transformace by mohl vznikat hematit v podmínkách, které jsou blíže povrchu, protože 

hydroxid železitý vyžaduje výrazně nižší reakční teplotu než goethit [Schwertmann, U. et al. 2004].  

  

  3)  

2𝐹𝑒𝑂(𝑂𝐻)(𝑠)	=	𝐹𝑒2𝑂3(𝑠)	+	𝐻2𝑂(𝑙)  

 

Tvorba hematitu, goethitu nebo vodného oxidu železitého může být důsledkem rozdílů podmínek 

v prostředí jako pH, Eh a O2 a dalších faktorů [Chan, M.A., et al., 2007]. 

Rozdíly se objevují i v původním nukleu, který chemická reakce nejprve pojme a pak kolem něj 

zformuluje sféruli. Potenciální minerální i neminerální jádra mohou být jílové minerály, živce, 

karbonátové tmely, organické úlomky nebo bakterie. Jádro konkrece obvykle není viditelné a je obtížné 

rozpoznat jeho strukturu zejména v malých nebo mikrokonkrecích, mohlo být ovšem spotřebováno při 

chemických reakcích. Objevuje si i rozdílné zabarvení oxidu železa v jádrech, které může být zbytkem 

původních krystalizačních zárodků [Chan, M.A., et al. 2007]. 

 

 

 

 

 

 



 7 

2.5. Kalcit jako prekurzor srážení 

Další teorie vzniku konkrecí navrhuje mírně odlišný model diageneze železitých konkrecí v Utahu a 

také nově nalezených sférulí z Mongolska. Konkrece oxidu železitého měly jako prekurzor srážení 

sférická kalcitová zrna. Různé fáze tvorby železitých konkrecí v Utahu i v Mongolsku naznačují, že 

kalcitová zrna původně vznikla v eolských pískovcích rozpouštěním infiltrací kyselých vod bohatých 

na železo v důsledku pufrování pH [Yoshida, H. et al., 2018]. 

 

Obr.2: Proces vzniku železitých sférulí na Zemi. Zobecněný model pro tvorbu sraženin průnikem 

kyselé vody vrstvami eolského pískovce a následné reakce se sférickými kalcitovými konkrecemi. Fáze 

1: Různé velikosti a tvary kalcitových konkrecí byly vytvořeny z podzemní vody nasycené kalcitem v 

uložených eolských pískovcích během rané diageneze. Fáze 2: Epizodické pronikání kyselé vody a 

tvorba železitých sraženin pufrováním pH. Kyselá podzemní voda nesoucí CO2 proudila bočně pod 

vlivem gravitace, což vedlo k bělení. Fáze 3: Rozmanité tvary konkrecí, které odrážejí tvary 

kalcitových sférulí jako prekurzoru, dokud se kalcit zcela nerozpustí. Následně mohly být některé 

konkrece rozpuštěny pronikáním kyselé vody [Yoshida, H. et al., 2018]. 

Navrhovaný mechanismus vytváření konkrecí je možné vysvětlit také podle tří kroků: 1) během rané 

diageneze se vytvoří kulatá kalcitová zrna v eolských pískovcích v podpovrchové vodě nasycené 

kalcitem; 2) následně jsou kalcitová zrna rozpuštěna pronikáním kyselých vod bohatých na železo; 3) 

železo v kyselých vodách se přichytí na povrchu již existujících kalcitových zrn v důsledku reakce 

pufrujícího pH za vzniku FeO (OH) kůry goethitu [Yoshida, H. et al., 2018]. 

Rozdíly mezi již dříve navrženými modely formování železitých konkrecí a tímto novým modelem jsou 

shrnuty v následující tabulce a rovnicemi 4 až 7 [Krauskopf, K.B. et al., 1994; Klein, C., 2005; Fairén, 

A.G. et al., 2004]. 
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Tabulka 1: Modely formování železitých konkrecí [Yoshida, H. et al., 2018]. 

 

4) Rovnice vysrážení kalcitových zrn 

Ca2+	+	2HCO3-	=	CaCO3	+	H2O	+	CO2	
 

Zpočátku vytvářely zrna kalcitu mikroskopická jádra a poté rostla v propojených pórových prostorech, 

což vedlo k tvorbě větších izolovaných autigenních sférulí. Následně kyselé vody s pH menší než 3 až 

4 rozpouští hematit z povlaků zrn pískovce a mobilizují železo v roztoku, čímž dochází k bělení červeně 

zabarveného sedimentu (5) 

5) Rovnice 5 

Fe2O3	+	6H+	=	2Fe3+	+	3H2O 

 

Poté kyselé vody rozpouští povrch kalcitových sraženin (6) a spotřebovávají H+, tím dochází ke 

zvyšování pH, zmobilizované železo se začíná na povrchu zrn srážet jako goethit (7) a kyselé vody 

bohaté na železo difundují do konkrecí.  

 

6) Rovnice rozpouštění kalcitu 

CaCO3	+	2H+	=	Ca2+	+	H2O	+	CO2	
 

7) Rovnice srážení goethitu 

Fe3+	+	2H2O	=	FeO(OH)	+	3H+	

	

Reakce pravděpodobně pokračovaly, dokud nebyl prostor pórů utěsněn nebo se kalcit jako původní 

nukleus téměř nerozpustil. Pokud reakce ustaly před úplným rozpuštěním, kalcit pokrytý železitým 

tmelem mohl být v jádře zachován. Poté, co byl tento kalcit vystaven povrchovým erozním 

podmínkám, byl rozpuštěn a železité konkrece byly zachovány. To vysvětluje jejich přítomnost 

v blízkosti bělících front. Ovšem pokud by pronikání kyselých vod pokračovalo i poté, co se kalcitová 

zrna úplně rozpustila, došlo by i k rozpuštění goethitu [Yoshida, H. et al., 2018]. 

Na rozdíl od předchozích teorií tento model nezahrnuje redukční kapaliny a nevyžaduje, aby se tyto 

kapaliny mísily s okysličenými vodami v místě formování. Existuje zde pouze reakce pufrujícího pH 

mezi kalcitem a kyselými podzemními vodami. Voda mohla svoji kyselost získat z CO2 z přírodních 

nádrží, které se hojně nacházejí na Kolorádské plošině [Kampman, N. et al., 2014], nebo díky rozsáhlé 

Table 1. Formation mechanism Precursor Reaction fluid/liquid Fe-oxide mineralization Fe state

Chan et al. model
Goethit precipitation 

by redox-oxic reaction
None

Buoyant, recducting fluid due 
to hydrocarbon

Precipitation of giethit (not clear for 
crust formation)

Fe 2+

Yoshida et al. model
Calcite-acid reaction by 

pH buffering
Calcite (found)

Penetration od CO2-charged 
acidic groundwater

Inward precipitation of goethit by 
Fe-rich acidic waters from outsice

Fe 3+
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vulkanické činnosti v období kenozoika, která mohla CO2 do podzemních vod uvolnit [Gilfillan, 

S.M.V., 2008]. V tomto případě voda nasycená CO2 rozpouští hematit z vrstev pískovce a dochází 

k jeho bělení. Rozložení těchto vrstev a železitých konkrecí určuje oblast vlivu kyselých vod. 

Místa, kde dochází k nejvyšší koncentraci železa ukazují, že železo bylo pravděpodobně dodávání 

roztokem pocházejícím z vnějšku konkrece nikoli zevnitř. Také tvorba sraženin Liesegangova typu 

naznačuje, že zdrojem železa je infiltrace kyselé vody na reakční frontě pásů z vnějšku [Souza-Egipsy, 

V. et al., 2006; Yoshida, H., 2007].  

Liesegangovy jevy reprezentují opakující se pásy oxidu železitého, jsou to nepravidelné linie 

vysrážených železitých minerálů v porézních horninách, kterými jsou zejména pískovce [Smith, D.A., 

1984]. Samoorganizace vysráženého železa v prostoru je záznamem migrace paleo-tekutin a prostředí 

diageneze. Rozpouštění železitých minerálů a jejich následné srážení je důsledkem trvalého pohybu 

podzemních vod. Liesegangovy jevy se začínají vytvářet při stálých tocích kapalin s reaktanty, zatímco 

sférické konkreční útvary se nejspíše vytvářejí při téměř stagnujících hydrogeologických podmínkách 

[Wang, Y. et al., 2015].  

 

 

Obr. 3: Schematické diagramy simulace pronikání vody nesoucí železo do propustného sedimentu. 

Sim. 1 Difúzní systém vede pouze k vytvoření hematitových pásků bezprostředně sousedících 

s kontaktní zónou, zatímco difúze kombinovaná s advekcí vede k rozmístěným sraženinám v pískovci 

(Sim. 2 a 3). Změna složení vody, v tomto případě pH infiltrující vody bohaté na Fe, umožňuje tvorbu 

sraženin dále od kontaktní zóny a také vytvoření větších konkrecí (Sim. 3) [Chan, M.A. et al., 2007]. 
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2.6. Analogie s hematitovými sférulemi na Marsu 

Při průzkumu pláně Meridiani Planum na Marsu v roce 2004 byly Opportunity Roverem nalezeny 

mikrokonkrece (přibližně 1 mm nebo menší) a také konkrece připomínající ty utažské označované jako 

“blueberries” (průměr přibližně 4 mm) [Herkenhoff, K. et al. 2004; Squyres, S.W., 2005]. Studie 

související s těmito sférulemi předpokládají, že jejich přítomnost je spjata s prouděním podzemní vody 

s obsahem železa a určitými parametry hostitelské horniny [Chan, M.A. et al., 2004; Ormö, V. et al., 

2004). V této sedimentární oblasti se nachází velké množství hematitu, který zde vytváří vrstvy mocné 

200 až 800 m [Yen, A.,et al., 2005] a na Zemi vzniká v prostředích s kapalnou vodou a bývá ukazatelem 

zdroje z něhož se vytvářejí železité sraženiny [Bell, J., 2008]. Dalším dokladem přítomnosti vody jsou 

tvary nalezené ve skalách podobné laminacím [Herkenhoff, K. et al. 2004]. Tyto fakta jsou v souladu s 

hypotézou, že v minulosti oblast pláně byla v mělkým jezerem [Christensen, P.R. et al., 2001]. Oblast 

Meridiani Planum je tvořena sedimentárními horninami s vysokým podílem síranu vápenatého a 

hořečnatého a nachází se zde také minerál síranu jarosit [Squyres, S.W., 2004; Fairén, A.G. et al., 2004], 

jehož výskyt je spjat v prezencí vody. O těchto minerálech se předpokládá, že jsou formovány 

z kyselých (pH 3 až 5), oxidujících povrchových vod bohatých na železo nebo kolísajících 

podpovrchových vod [Fairén, A.G. et al., 2004; Metz, J.L. et al., 2009]. Je možné, že vody kyselé vody 

získaly své nízké pH ze sirného plynu uvolněného sopkou Tharsis [Bibring, J.P. et al. 2006]. Vyjma 

sulfátů jsou na pláni přítomny soli [Christensen, P.R. et al. 2004] a pomocí spektrometru byly ve skalách 

detekovány i vysoké hladiny fosforu [Dreibus, G., Wanke, H., 1987].  

Některá kyselá jezera v západní Austrálii obsahují evapority, které mohou být chemicky podobné 

mineralogii sulfátů na Marsu [Benison, K.C., Bowen, B.B., 2006; Tosca, N.J. et al., 2005] a ukazují, že 

mobilizace železa na Meridiani Planum probíhala pravděpodobně za kyselých podmínek a 

mechanismus tvorby sférulí mohl být podobný jako u oxidů železa v Utahu [Fernandez-Remolar, D. et 

al., 2004]. Železo lze získávat zvětráváním vulkanitů, které mohly být vystaveny kyselé vodě a v 

místech, kde má voda menší kyselost, mohlo dojít ke srážení konkrecí [Chan, M.A., et al., 2007]. 

Hematitové konkrece byly identifikovány ve spodní části útvaru Burns, což naznačuje proudění kyselé 

vody směrem dolů [Metz, J.M., 2009]. Konkrece mají kůru a texturu podobnou železitým konkrecím 

z Utahu. [Potter, S.L., 2011]. To podporuje teorii, že marsovské sférule mohly vznikat podobně jako 

pozemské, interakcí kyselé síranové vody s již existujícími uhličitanovými zrny a pufrováním pH na 

jejich površích. Zvýšené poměry FeO/MnO v oblasti bohaté na nálezy konkrecí analyzované 

rentgenovým spektrometrem alfa částic [Arvidson, R.E., 2014], lze také interpretovat jako důkaz pro 

změnu pH podmínek na reakční frontě mezi oxidy železa a uhličitanovými zrny. Existuje zde podobnost 

s odchylkami v koncentracích železa a manganu napříč utažskými železitými sférulemi [Yoshida, H. et 

al., 2018]. 
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Můžeme tedy říci, že některé rysy studovaných terestrických konkrecí jsou analogické k marsovským, 

ovšem některé jsou rozlišné. Zejména velikosti hematitových sférulí na Marsu jsou výrazně menší 

(přibližně o jeden řád), než sférulí na Zemi. To zle přičíst podmínkám formování, kterými jsou: 1) 

koeficient difúze, 2) koncentrace rozpuštěné látky a 3) rozpustnost CO2. Tyto podmínky navíc souvisejí 

s teplotou, rychlostí odpařování a atmosférickými tlaky. Proto je malá velikost marsovských konkrecí 

pravděpodobně způsobena nižší koncentrací rozpuštěné látky a vyšší rozpustností CO2 v důsledku nižší 

teploty podzemní vody na Marsu [Yoshida, H. et al., 2018]. 

 

Obr. 4: Podobnost terestrických konkrecí z Utahu a Mongolska (A, B, C) a marsovských z Meridiani 

Planum (D, E, F) [Chan, M.A., et al., 2007]. 
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3. Hlubokomořské železomanganové nodule 

3.1. Charakteristika nodulí 

Oceánské konkrece jsou oxidy železa a manganu vysrážené koncentricky kolem jádra, Nachází se 

v mělkých a hlubokých mořských prostředích v různých fyziografických podmínkách, jako jsou 

například oceánské pánve daleko od kontinentálních zdrojů, horské masivy, náhorní plošiny nebo 

středooceánské hřbety [Cronan, D.S., 1977; Glasby, G.P., 1977]. Jelikož nodule obsahují vysoké 

množství kovů nazývají se také polymetalické konkrece. Jsou tvořeny převážně ze tří fází: oxidů 

železa, oxidů manganu a hlinitokřemičitanů a jsou často obohaceny prvky Cu, Ni, Co, Zn, prvky 

vzácných zemin a prvky platinové skupiny. Oxidy manganu a železa mají nejčastěji velmi jemnou 

zrnitost [Hein, J.R., Koschinsky, A, 2014; Nath, B.N et al., 1994]. 

Manganové sférule se obvykle tvoří na rozhraní sedimentu a vody na mořském dně v ruzných 

sedimentárních vrstvách, od oxických červených jílů po suboxické sedimenty bohaté na organický 

uhlík [Halbach, P. et al., 1988]. Předpokládá se, že nodule vznikají třemi hlavními procesy: 

hydrogeneze, oxická diageneze a suboxická diageneze [Halbach, P. et al., 1981]. Tyto nodule mohou 

být také vytvářet detailní záznam dlouhodobých paleoceanografických změn díky pomalému růstu 

několika mm/Myr [González, F.J. et al., 2016; Han, X. et al., 2003]. 

Vzorky železomanganových konkrecí se liší velikostí, tvarem i strukturou povrchu. Velikosti se mohou 

pohybovat v rozmezí 1 až 8 cm, ale nejčastěji kolem 4 cm. Rozměry vzorků jsou důležitým ukazatelem 

vztahu mezi stářím konkrece a množstvím sraženin na určité ploše. Různé zdroje kovů a prvků v jejich 

složení a také prostředí růstu se odrážejí ve tvaru nodulí, konstituci povrchu a mineralogii. S nárůstem 

velikosti mají nodule tendenci nabývat asymetrického tvaru, zatímco primární morfologie konkrecí je 

sféroidní, jiné morfologie mohou být elipsoidní prodloužené, ploché a mohou vytvářet také srůsty 

[Glasby, G.P., 1977]. 

Struktura povrchu může být hladká nebo drsná a zrnitá. Nodule s hladkým povrchem jsou 

pravděpodobně důsledkem hydrogenetického srážení, zatímco diagenetické srážení vede k vytvoření 

hrubého povrchu až zrnitého vzhledu [Nath, B.N. et al., 1992]. 

Vnitřní struktury jsou komplikované s rozdílnou texturou, mineralogií a složením. Lze je studovat 

hlavně pomocí leštěných sekcí železomanganových konkrecí s využitím především elektronové 

mikroskopie (SEM). Vnitřní rysy často zobrazují složité textury charakterizované nepravidelnými, 

často koncentricky pruhovanými zónami mikrovrstev s různou reflektivitou. Změny reflektivity jsou 

způsobeny relativním obsahem Fe a Mn tvořících hlavní minerály. Vrstvy bohaté na Mn mají obvykle 

světlejší barvu ve srovnání s tmavými vrstvami bohatými na Fe. Vnitřní struktury spolu s vnějšími 

morfologickými rysy lze spojit s jejich původem. 
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3.2. Teorie vzniku 

K vysvětlení tvorby manganových nodulí jsou použity procesy zahrnující dodávku jader z 

podmořských sopek, hydrogenetické srážení kovů, diagenetické proudění a dodávky kovů skrze 

sedimenty. Tyto procesy také zahrnují chemickou a mikrobiální oxidaci. K vysrážení dochází kolem 

centralizovaného jádra, kterým může být jakýkoli tvrdý materiál dostupný v prostředí, například 

úlomky hornin, pemza, konsolidované sedimenty, kousky biologického materiálu, jako jsou úlomky 

kostí a žraločí zuby, a fragmenty jiných nodulí [Glasby, G.P., 2006].  

Ačkoli mechanismus srážek zahrnuje přísun mořské a pórové vody, kovy v mořské vodě mají dva 

hlavní zdroje. Pozemské zdroje ze sladkých vod vypouštěných do oceánu nebo prostřednictvím částic 

přenášených vzduchem a hydrotermální zdroje v místech, kde dochází k rozpínání oceánského dna 

[Nath, B.N et al., 1994]. 

Podle geneze můžeme rozlišovat tři druhy železomanganových konkrecí: hydrogenetické, diagenetické 

a smíšené. Diagenetická tvorba může vznikat prostřednictvím oxické diageneze (nebo rané diageneze 

nízkého stupně) nebo suboxické diageneze (vyšší úroveň diageneze) v závislosti na množství organické 

hmoty dodávané do pelagických sedimentů, v jejíchž vrchních vrstvách (prvních několik cm) se 

konkrece srážejí. Jejich chemické složení ovlivňují redoxní podmínky. V těchto podmínkách během 

diageneze vyššího stupně povede v závislosti na umístění redoxní hranice [Manceau, A. et al., 2014] 

větší přísun pórové vody k uvolňování Mn2+, stejně jako Ni2+ a Cu2+ z Mn-oxidů [Thomson, J. et al., 

1993]. Tyto dvojmocné kationty však difundují nahoru a mohou dosáhnout oxického sedimentu, pokud 

je suboxická zóna, do které difundují, blízko mořského dna [Glasby, G.P., 2006]. Protože jsou Ni2+ a 

Cu2+ stabilní v oxickém a suboxickém prostředí, zůstávají v oxidačním stavu, zatímco Mn2+ je 

oxidován a k dispozici pro tvorbu konkrecí ve formě Mn3+ a Mn4+ [Verlaan, P.A. et al., 2004]. Z toho 

důvodu je přísun Mn3+ a Mn4+ do diagenetických sraženin větší než jejich tok z oceánské vody do čistě 

hydrogeních nodulí. V případě oxických podmínek získávají nodule také kobalt, a to výhradně sorpcí 

z mořské vody [Takematsu, N. et al., 1989]. Železo se vyskytuje převážně jako Fe3+ spolu s OH 

v okysličené mořské vodě [Verlaan, P.A. et al., 2004]. Ve kterém oxidačním stavu se železo 

v konkrecích vyskytne rozhoduje redoxní potenciál. Fe3+ se v okysličených prostředích vysráží 

převážně jako FeO (OH). Nejdůležitějším faktorem, který řídí zásobu manganu pro růst sraženin, je 

sedimentární tok biogenní hmoty, který je řízen biologickou aktivitou povrchových vod oceánů [Nath, 

B.L. et al., 1992; Pattan, J.N. et al., 2017]. 

Hydrogenetické konkrece se vytvářejí přímým narůstáním koloidních vodných oxidů kovů 

z oceánských vod a tento proces je řízen povrchovými koloidními chemickými reakcemi. Dodávka 

Mn, Fe a stopových prvků ze spodní mořské vody byla pravděpodobně konstantní po celou dobu 

formování nodule, což má za následek jasné a husté laminace. Množství Fe a Mn je v těchto laminacích 
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téměř stejné a jejich chemické složení je relativně homogenní. Tyto skutečnosti naznačují, že existoval 

jen jediný zdroj kovů ve sraženinách. Rychlost srážení oxidů železa a manganu je u hydrogenetických 

nodulí velmi pomalý řádově několik mm za milion let [Nath, B.L. et al., 1992].  

Konkrece smíšeného typu jsou heterogenní, složeny z různých poměrů diagenetických a 

hydrogenetických lamel [Halbach, P. et al. 1981]. Poměr Mn/Fe v těchto lamelách může být až 40, což 

je přičítáno epizodickému srážení Mn-oxidů v suboxickém prostředí, kde je větší přísun Mn2+ 

[Wegorzewski, A.V., Kuhn, T., 2014]. Přechod od diagenetických k hydrogenetickým procesům závisí 

na hloubce redoxní fronty v sedimentu [Glasby, G.P., 2006]. Pro hydrogenetické konkrece může být 

redoxní fronta příliš hluboko v sedimentu, než aby mohla přispět k růstu nodulí, v takovém případě 

Mn2+ v migrujícím roztoku do suboxického sedimentu, nedosáhne povrchové oxické zóny, kde se 

nodule vytvářejí. V tomto případě jsou dominantní kovy pocházející z mořské vody. V prostředí 

červených jílů může redoxní fronta chybět úplně. Naopak diagenetické srážení je možné pouze tehdy, 

pokud je fronta blízko mořského dna, pak mohou kovy difundovat vzhůru, kde podporují růst konkrecí 

[Benites, M. et al., 2018]. U konkrecí smíšeného typu má však redoxní fronta zásadní význam. Pokud 

je dostatečně mělce uložena, suboxické sedimenty jsou blíže k místu tvorby sraženin. V tomto případě 

je pro jejich genezi důležitější zdroj Mn2+ zespodu fronty, který přímo podléhá oxidačnímu srážení na 

povrchu konkrece. Heterogenita uvnitř konkrecí smíšeného typu závisí na vertikální migraci redoxní 

fronty, která odráží vstup organického materiálu. Změny v oceánografických podmínkách, jako je 

fluktuace primární produktivity povrchové vody, změny rychlosti akumulace a eroze sedimentů 

zapříčiňují kolísání hloubek redoxní fronty v sedimentu, která řídí dostupnost Mn, Ni a Cu při srážení 

a vede k mikro-rytmickému střídání chemického složení a textur v oceánských konkrecích [Verlaan, 

P.A. et al., 2004; Wegorzewski, A.V., Kuhn, T., 2014]. 

Podmínky prostředí se mohou během tvorby konkrecí měnit, což má vliv na jejich vznik. Geochemické 

informace, jako jsou poměry Mn/Fe, stopové prvky a obsah vzácných prvků, kombinované 

s morfologickými charakteristikami (tvar, velikost, struktura povrchu, vnitřní laminace a typ jádra) 

[Halbach, P. et al. 1981, Glasby, G.P., 2006] jsou parametry odrážející sedimentární prostředí formace, 

poskytují pohled na genezi konkrecí a umožňují klasifikaci těchto tří typů hlubokomořských nodulí 

[Cronan, D.S., 1977].  
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Obr. 5: Model navrhující podmínky prostředí formace různých typů železomanganových nodulí. (A) 

Tuhý sediment nebo sediment bez organických látek, kde kovy pocházejí pouze z mořské vody, (B) 

Oxický sediment s relativně hlubokou redoxní frontou, kovy pocházejí převážně z mořské vody, (C) 

redoxní fronta je blíže k mořskému dnu a dostupnost kovů z diagenetických reakcí Mn, Ni a Cu se 

zvyšuje, (D) fronta je blízko původní sraženiny a hlavním zdrojem kovů je pórovitá voda v suboxickém 

sedimentu [Benites, M. et al., 2018]. 
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3. 3. Význam mikrobiální aktivity pro tvorbu Fe-Mn konkrecí 

Tři hlavní procesy, hydrogeneze, oxická a suboxická diageneze objasňují tvorbu nodulí s rudotvornými 

prvky pomocí abiotických fyzikálně-chemických procesů, jako je koloidní a povrchová adsorpce oxidů 

Fe a Mn a povrchová katalytická a redoxní reakce [Halbach, P. et al. 1981]. Nicméně, při tvorbě 

hydrogenetických konkrecí může být velmi významná i mikrobiální aktivita. 

Velká mikrobiální společenství byla zdokumentována v manganových nodulích nacházejících se 

v hlubinných propastích, byly zde také detekovány bakterie související s oxidací Mn [Shiraishi, F. et 

al., 2016]. Ve srovnání s abiotickou oxidací Mn mohou Mn-oxidující bakterie (MOB) urychlit oxidaci 

Mn až o 5 řádů [Tebo, B.M. et al., 2004], což znamená, že mikroby mohou významně přispívat k růstu 

nodulí [Jiang, X.D. et al., 2020]. Organická hmota v sedimentárním prostředí snadno degraduje, stejně 

tak mikrobiální buňky, jejich zkoumání proto závisí na zachování fosilního materiálu, tedy obsahu 

magnetotaktických bakterií (MTB) [Nayak, B. et al., 2013]. 

MTB jsou běžným mikrobem v oxicko-anoxické přechodové zóně ve spodních vodách nebo 

povrchových sedimentech. Jsou to nejprimitivnější organismy, které produkují řetězce intracelulárních 

krystalů greigitu nebo magnetitu (magnetozomy) [Lin, W. et al., 2017]. Klíčovými faktory pro 

biomineralizaci magnetitu pomocí MTB jsou nízké hladiny kyslíku a reduktivní diagenetické 

uvolňování železa, to naznačuje propojení mezi množstvím MTB a zvýšenými obsahy živin, které 

způsobily snížení diagenetických podmínek a rozvoj MTB [Roberts, A.P. et al., 2011].  

MOB patří také mezi nejběžnější mikroby v prostředí mořského dna, obecně produkují extracelulární 

biogenní oxid manganatý prostřednictvím biomineralizace [Tebo, B.M. et al., 2004]. MOB obohacují 

Mn a podporují tvorbu biogenního oxidu manganatého enzymatickým procesem [Butterfield, C.N. et 

al., 2013]. Oxidy manganu ovlivňují pohyb a distribuci iontů kovů, jako Ni2+, Cu2+, Co2+ a Zn2+, 

prostřednictvím adsorpce a oxidace ve vodním prostředí, v důsledku toho má biogenní oxid manganatý 

vysoký obsah kovů [Tebo, B.M. et al., 2004]. 

Fosilní MTB a MOB byly analyzovány z vertikálních řezů konkrecí pomocí mikromorfologických 

pozorování a podrobných magnetických a geochemických přístupů. Morfologická pozorování a 

magnetické výsledky hornin odhalují hojné MTB a fosilie MOB ve studovaných nodulích od staršího 

jádra po mladší svrchní vrstvy. Mikrobiální biomineralizace probíhala po celou dobu srážení. 

Konzistentní magnetické vlastnosti magnetofosilií, které indikující podobné morfologické rozložení 

konkrecí naznačují, že nodule poskytují stabilní prostředí pro mikrobiální aktivitu [Jiang, X.D. et al., 

2020]. 
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3.4. Inverze magnetické pole v Fe-Mn nodulích  

Pro pochopení minulosti i budoucnosti geodynamických variací je důležité pochopit měnící se intenzitu 

magnetického pole Země. K tomuto účelu mohou sloužit geologické průzkumy sedimentů a láv, které 

poskytují informace o variacích zemského dipólu. Relativní paleointenzitu je možné rekonstruovat ze 

sedimentárních záznamů, které produkují dlouhodobé kontinuální záznamy. Získávání přesných 

záznamů je náročné a objevují se nesrovnalosti v informacích o paleointenzitě, které jsou 

pravděpodobně způsobeny během depozičních a postdepozičních procesů [Cai, S. et al., 2017]. 

K většímu objasnění těchto nesrovnalostí je možné použit poměr 10Be/9Be, který lze měřit spolu 

s paleomagnetickými analýzami pro odhadnutí potenciálních intenzit a variací zemského magnetické 

pole, které je možné pro porovnání získat z magnetických anomálií mořského dna. Následně lze 

odhadnout stáří konkrece pomocí těchto analýz. Regresní linie stáří konkrecí založená na 10Be/9Be 

datování se překrývá s těmi založenými na paleomagnetickém stáří [Simon, Q. et al., 2018; Li, Y. et al., 

2018]. 

Studie založená na magnetickém a chemickém skenování s vysokým rozlišením, v kombinaci s 

10Be/9Be datováním v oceánských železomanganových nodulích identifikuje 24 magnetozón. Byla 

nalezena dobrá shoda mezi identifikovanými magnetozónamni v nodulích a změnami intenzity 

magnetického pole Země odvozenými z magnetických anomálií mořského dna. V oceánských 

železomanginových nodulích se objevují také intervaly s vysokou rychlostí růstu, které zvyšují kapacitu 

pro záznam magnetické pole a lze v něm identifikovat i některé chrony a subchrony. Železomanganové 

nodule tedy mohou zaznamenávat magnetické pole Země po miliony let [Yi., L. et al., 2020]. 
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4. Praktická část  

Vzorky konkrecí byly odebrány z geograficky odlišných lokalit v jihovýchodním Utahu v národním 

památníku Grand Staircase Escalante. Tato památka je přirozeně zvětrávající útvar rozprostírající se 

od západu k východu a dlouhý několik set kilometrů. Na nejsevernější náhorní plošině má útvar 

nadmořskou výšku téměř 2,8 km, směrem k jižním plošinám nadmořská výška klesá přibližně na 1,2 

kilometrů nad mořem. Grand Staircase Escalante je soubor teras sestupujících od severu na jih a každá 

terasovitý stupeň představuje geologické jednoty z období druhohor, které jsou charakteristické svým 

zbarvením. Odběrové místo konkrecí použitých v této práci se nachází v jurském pískovci Navajo, 

lokalita Red Breaks, kde dochází ke srážení železitých tmelů. Vzorky byly vybrány ze zvětralých 

horizontů pískovcových hornin. 

 

4.1. Popis vzorků a použitých metod 

Z nasbíraných vzorků jsem vybrala pět konkrecí: RB01, RB05, RB08, RB10 a RB15. Následně jsem 

na Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Univerzity Karlovi provedla rentgen-

fluorescenční analýzu prvků. Jedná se o nedestruktivní metodu pro elementární a chemickou analýzu, 

jejíž princip závisí na emisi charakteristických rentgenových paprsků ze zkoumaného materiálu, který 

byl excitován bombardováním vysokoenergetickými rentgenovými paprsky nebo gama paprsky [de 

Viguerie, L. et al., 2009]. Analýza byla provedena XRF spektrometrem (VANTA) pro vzorek RB01, 

RB05 a RB10, u konkrecí RB05 a RB10 analýzu jak jejich písčitého jádra, tak železité vnější vrstvy. 

Pro lepší fluorescenci těžkých a lehkých prvků jsme použili tři paprsky (zrychlující napětí 0-40 KV, 

0-10 KV, 0-50 KV) v měřicím čase po 30 s.  

Další použitou metodou byla RTG difrakce. Rentgenová difrakce využívá rentgenový paprsek, který 

se odráží od atomů krystalických látek různými směry. Měřením úhlů a intenzit těchto difragovaných 

paprsků vzniká obraz hustoty elektronů v krystalu, který je zaznamenávám krystalografem. Z tohoto 

obrazu lze určit střední polohy atomů a intenzity difrakčních maxim, které jsou charakteristické pro 

každý minerál. Výsledkem je kvantitativní vyhodnocení zastoupení různých minerálů ve vzorku 

[Wang-Shick, R., 2017]. Pro tuto studii byl využit vzorek RB15, který byl rozřezán na jednotlivé části, 

spodní, střední vrchní. Spodní část obsahovala nejméně písčitého jádra, jehož zbytky byly jednoduše 

odstraněny pomocí dřevěného párátka, aby bylo možné dosáhnout přesnějších výsledků minerálního 

složení železitého tmele. Tato část byla analyzována v laboratoři RTG difrakce Ústavu geochemie, 

mineralogie a nerostných zdrojů na práškovém RTG difraktometru PANalytical X’Pert Pro 

s detektorem. 
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Ze vzorku RB08 byl připraven nábrus, který byl následně podroben mikrosondové analýze v laboratoři 

skenovací elektronové mikroskopie Ústavu petrologie a strukturní geologie na elektronovém 

mikroskopu značky TESCAN Vega a EDS, ENSD systémy výrobce Oxford Instruments. Elektronové 

mikroskopy využívají jako zdroj osvětlení paprsek zrychlených elektronů kvůli kratší vlnové délce, 

než mají fotony viditelného světla. Mají vyšší rozlišovací schopnosti než světelné mikroskopy a 

v důsledku toho mohou odhalovat strukturu mnohem menších objektů [Rolf, E. et al., 2009]. 

Aby bylo možné otestovat, zdali různé části konkrecí mohou obsahovat kontrastní směry 

namagnetování a různé vrstvy tmele se vytvořily v různých dobách, byl vždy odstraněn materiál vnější 

vrstvy konkrece a byla detekována magnetizaci. Stěžejní metodou této studie bylo měření 

magnetizačních vektorů ve třech vzorcích RB01, RB05 a RB10. Pro tyto tři konkrece byla provedena 

demagnetizace střídavým magnetickým polem na 2G kryogenním magnetometru 755 4K (SRM) na 

Geologickém ústavu Akademie Věd v Průhonicích. 

Konkrece RB01 měřila 9,5 mm v průměru a vážila 1,2262 g. Provedla jsem demagnetizaci střídavým 

magnetickým polem mezi 5 mT až 50 mT s krokem 5 mT a od 50 mT do 100 mT s krokem 10 mT pro 

měření výsledné remanentní magnetizace. Následovala magnetizace při pokojové teplotě v jakékoli 

orientaci pulzním magnetickým polem (1,26 T), pomocí pulzního magnetizéru ASC (USA) na témže 

pracovišti. 

Vzorek RB05 měřil v průměru asi 50 mm a byl extrahován z původní horniny, kde jsem zaznamenala 

směr uložení ve srovnání s okolím. Extrahovaná část konkrece vážila přibližně 17 g a měla tvar nízkého 

válce. Tento tvar byl vhodný pro měření remanentní magnetizace v jednotlivých vrstvách konkrece. 

Nejprve jsem opět provedla demagnetizaci střídavým magnetickým polem mezi 2 mT až 10 mT s 

krokem 2 mT a následně použila fyzickou abrazi vnějšího povrchu železitého tmele pomocí 

diamantové brusky. Po každém obroušení vnějšího obvodu vzorku jsem změřila výslednou remanentní 

magnetizaci v dané vrstvě, pro získání výsledného obrazu magnetických směrů ve vrstvách železitého 

tmele od nejmladší po nejstarší.  

Konkrece RB10 měřila v průměru 36 mm a vážila 45,5 g. Zvolila jsem vzorek se silnějším vnějším 

tmelem, abych se vyhnula předčasnému rozpadu vzorku během fyzické abraze. RB10 byl rozřezán na 

horní, střední a dolní část, pro střední část jsem použila fyzickou abrazi a po každém obrušování 

změřila výslednou remanentní magnetizaci.  
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Obr. 6: Vzorky konkrecí použité v této studii. A. Panel ukazuje vzorek RB01, B. Panel ukazuje 

konkreci RB05, v horní části je vidět její pozice v původní sedimentární hornině a ve spodní části je 

vzorek zobrazený po vyjmutí z pískovce. Panely C. D. E. F. G. H. I. J. J. zobrazují vzorek RB10. C. 

Pohled na RB10 shora, D. Pohled na RB10 zespodu, E. Pohled na RB10 z profilu, F. Panel zobrazuje 

vrchní část RB10 po rozřezání na jednotlivé fragmenty, G. Panel zobrazuje odříznutou spodní část 

RB10, H. Panel zobrazuje pohled shora na horní část RB10, I. Panel zobrazuje pohled shora na střední 

část RB10, J. Panel zobrazuje pohled shora na spodní část RB10. 

V poslední řadě jsem použila magnetické modelování pomocí metody konečných prvků (FEMM) a 

vymodelovala výřez části železitého tmele konkrece o průměru 1 cm. Výsledný model má tři 

odlišitelné směry magnetizace s obrácenými polaritami. Předepsala jsem programu magnetické 

vlastnosti hematitu a nechala program vytvořit automatickou síť bodů k řešení magnetických 

parametrů, včetně čar magnetického pole a magnetické intenzity. 
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Obr. 7: Magnetické siločáry modelované metodou konečných prvků (FEMM) zobrazující účinek 

abraze nejsvrchnější části sekce konkrece obsahující tři vrstvy opačně orientovaným namagnetováním. 

A. Panel zobrazuje tři vrstvy železitého tmele, které tvoří magnetický materiál, z nichž každá má 

opačné magnetizace (bílé šipky). Dvě vnitřní vrstvy mají tloušťku 1 mm a vnější vrstva má tloušťku 

0,5 mm. B. Panel zobrazuje, jak se mění linie magnetického pole při zmenšování mocnosti vnější 

vrstvy v důsledku fyzické abraze. Celková rozměr sekce je zobrazen pod každým obrázkem. Žluté 

šipky ukazují umístění magnetických pólů kolem vzorku. Červené šipky ukazují celkový směr 

magnetického dipólu. Čtyři obrázky v dolní části zobrazují detaily celkové magnetické změny od 

magnetizace směrem dolů k magnetizaci směrem nahoru zobrazené v horní části v panelu A. 
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4.2. Výsledky 

Ta to studie využívá magnetický záznam navažských konkrecí z Utah k rekonstrukci variací 

magnetického pole. Na základě polymetalických měření a analýz jsou magnetické variace odvozeny z 

obsahu Fe/Mn citlivého na rozpuštěný kyslík, který lze korelovat s geomagnetickým záznamem. 

Konkrece obsahují stabilní a izotropní přirozenou remanentní magnetizaci (NRM) o dva řády větší než 

okolní sediment. Tenké části železitých tmelů těchto konkrecí odhalily přítomnost goethitu i hematitu.  

4.2.1. Měření směrů remanentní magnetizace 

Magnetická analýza RB01 ukázala, že tato konkrece obsahovala měkké i tvrdé magnetické koercitivity, 

jak bylo odhaleno střídající se demagnetizací magnetického pole se zvyšující se intenzitou. Tyto složky 

magnetické koercitivity navíc mají migrující magnetické směry (obrázek 4). Když byl vzorek RB01 

magneticky nasycen, magnetizace se zvýšila o 3 řády z 0,33 e-6 A/m na 210,0 e-6 A/m (obrázek 4B) 

a vykazovala velkou stabilitu proti demagnetizaci, jelikož magnetizace klesla pouze o 30% po 

demagnetizování největším střídavým polem 100 mT. 

 

A.                                                                             B. 

Obr. 8: A: Levý horní graf zobrazuje změnu směru (stereonet) magnetizace vzorku RB01 při 

demagnetizaci střídavým magnetickým polem až do 100 mT. Levý dolní panel ukazuje změnu 

magnetické intenzity. Pravý horní panel zobrazuje změny magnetických vektorů v obou směrech a 

magnetické intenzity, zatímco probíhala demagnetizace střídavým polem. Vykresluje vektorové 

komponenty, kde jsou horizontální (XY) i vertikální (ZY) projekce vektorových demagnetizací. Pravý 

dolní panel zobrazuje vektorová data. B: Stejné jako v A., ale poté byl vzorek magneticky nasycen v 

1,3T externím pulzním magnetickém poli. 

Konkrece RB05 měla průměr asi 50 mm a byla rozřezána na horní, spodní a střední válcovou sekci, 

kterou jsem použila pro měření magnetických směrů a intenzit (obrázek 6D). Vzorek byl zbroušen z 
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vnějšku pomocí diamantové brusky. Po každém obroušení se zmenšil průměr střední sekce až o 1 mm 

a změřily se výsledné magnetizace. Magnetizace RB05 kontinuálně rostla s každým krokem fyzické 

abraze vnějších vrstev, což vedlo k více než 300% zvýšení magnetické intenzity a směrové migraci ze 

spodní na horní polokouli přesahující 90 stupňů (obrázek 9B). Další dvě obroušení vedly ke snížení 

intenzity magnetizace o více než 50% a změně směru magnetického směru o 40 stupňů a po odstranění 

dalších tří vrstev byl opět vidět významný nárůst magnetizace (140 %) a změna směru o více než 90 

stupňů (obrázek 9B). Následné odstranění dvou vrstev materiálu, ukázalo snížení jeho intenzity o více 

než 50% a malou změnu směru (<20 stupňů). Další odstranění vnějšího tmele ukázalo třetí významné 

zvýšení magnetizace asi o 140% a migraci magnetického směru ze spodní na horní sféru. Pokračující 

odstraňování vedlo k neustálému snižování intenzity magnetizace a velké migraci jejího směru, blížící 

se k 90 stupňům. Vzorek následně ztratil integritu a nebylo možné provést další měření. Obrázek 9A 

ukazuje, že po demagnetizace střídavým magnetickým polem se magnetická intenzita stává 

magneticky silnější o ~ 5 % s výjimečnou magnetickou směrovou stabilitou. 

 

A.                                                                              B. 

Obr. 9: Zobrazuje změny magnetických vektorů vzorku RB05. A. Levý horní graf zobrazuje směr 

magnetizace (stereonet) RB05 při demagnetizaci střídavým magnetickým polem až do 10 mT. Levý 

dolní panel zobrazuje změnu magnetické intenzity během demagnetizace. Pravý horní panel zobrazuje 

změny magnetických vektorů v obou směrech a magnetické intenzity při demagnetizaci střídavým 

polem. Vykresluje vektorové komponenty, kde jsou horizontální (XY) i vertikální (ZY) projekce 

vektorových změn. Pravý dolní panel zobrazuje vektorová data. B. Magnetické chování RB05 při 14 

abrazích diamantovou bruskou. Každé obroušení mělo za následek zmenšení průměru vzorku asi o 1 

mm. Vlevo nahoře zobrazuje graf změnu směru (stereonet) magnetizace RB05, během abraze. Levý 

dolní panel zobrazuje změnu magnetické intenzity. Pravý horní panel zobrazuje magnetické vektorové 

změny v obou směrech a magnetické intenzity při abrazi. Vykresluje vektorové komponenty, kde jsou 
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horizontální (XY) i vertikální (ZY) projekce vektorových změn. Pravý dolní panel zobrazuje vektorová 

data. 

Vzorek RB10 vykazoval viditelné sedimentární vrstvení, které pravděpodobně představovalo 

horizontální povrch (obrázek 6E). Orientace směrem nahoru nebo dolu však není pro toto konkreci 

známa. Vzorku byly dodatečně uměle přiřazeny horní (RB10u), střední (RB10m) a spodní (RB10l) 

části a přiřazen libovolný směr rovnoběžný s rovinou vrstvení, která byla zachována pro každý z 

fragmentů během řezání abraze (obrázek 6F a G). Každý z těchto fragmentů (celý, střední, horní a 

dolní) byl magneticky změřen (obrázek 10). Všechny tři rozřezané části obsahovaly uvnitř sediment a 

horní část měla větší magnetickou intenzitu než spodní část. V horní části jsem změřila přirozenou 

remanentní magnetizaci, nejprve s písčitou výplní a poté bez ní. Výplň bylo snadné odstranit dřevěným 

párátkem. Horní část byla vůči spodní části magneticky obrácena. Směr magnetizace střední části byl 

mezi směrem magnetizace horní a dolní částí. Konkrétní magnetické analýzy RB10 ukázaly, že 

celkový magnetický podpis je citlivý na tloušťku magnetizovaných vrstev v jednom směru. Z hlediska 

magnetické intenzity měla celá konkrece největší magnetizaci, po níž následovala velikost magnetizace 

střední části. Horní a dolní část byly magneticky nízké, horní dvakrát silnější než spodní část (obrázek 

10). Pomocí obrušování byla v každém kroku odstraněna přibližně milimetrová vrstvu z vnějšího 

okraje střední části RB10. Magnetické chování v průběhu abraze je znázorněno na obrázku 9B. Během 

prvních dvou kroků abraze železitého tmele se magnetická intenzita a směr víceméně nezměnily (první 

tři měření na obrázku 10B). S dalším krokem nastal pokles intenzity o 50% původní magnetizace s 

malou změnou směru magnetizace. Tento trend zůstal, dokud se střední část během procesu oděru 

nerozdělila. 

 

A.           B. 

Obr. 10: A: Panel ukazuje měření přirozené remanentní magnetizace RB10 celého vzorku, střední, 

horní a spodní části (obrázek 10). Horní část obsahuje dvě měření, první s a druhé bez písčité výplně. 
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B. Magnetické měření přirozené remanentní magnetizace v průběhu obrušování střední části RB10 

(RB10m). 

4.2.2. Prvkové analýzy 

Na XRF spektrometru jsem provedla analýzu prvků pěti vzorků, dvou vzorků vnitřního písčitého jádra 

konkrecí RB5 a RB10, dvou vzorků jejich kůry a vzorku RB1. Analýza ukazuje složení prvků v ppm. 

Výsledky ukazují (graf 1 v příloze 1), že kromě nejvyšší koncentrace nízkých prvků je přítomno velké 

množství oxidu křemičitého a železa. Při dvou měřeních písku v jádře konkrece se množství železa 

výrazně snižuje. Poměr titanu a železa je zanedbatelný. Ostatní prvky, které nejsou v grafu znázorněny, 

nebyly v konkrecích přítomny ve významném počtu. 

Na výsledných hodnotách RTG difrakce je možné vidět mnohem přesnější minerální železitého tmele 

vzorku RB15. Hojně je zastoupen křemen, v menším množství albit, mikroklin a kaolinit. Všechny 

tyto minerály jsou typické pro pískovcové konkrece v Utahu. Důležitým zjištěním je přítomnost 

goethitu, který je v tomto případě nositelem mineralizace. Celkový pohled na prvkovou analýzu je 

vložen v příloze 2. 

 

Tabulka 2: Minerální složení RB15. 

 

 

 

 

 

Ref. Code
Compound 

Name Score Total Lines Scale Factor
SemiQuant 

[%]

01-085-0865 Quartz 53 12 0.459 60

00-017-0536 Goethite 52 19 0.070 7

00-019-0932 Microcline, 
intermediate

25 79 0.114 13

01-073-2361 Dolomite 22 19 0.005 1

01-078-2110 Kaolinite 17 115 0.028 9

01-083-1613 Albite high 19 99 0.021 10
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4.2.3. SEM analýza 

Pomocí mikrosondové analýzy byly pořízeny dvě detailní fotografie rozložení železitého tmele. Zrna 

vyznačující se tmavě šedou barvou jsou převážně křemenná zrna. Středně šedou barvu mají převážně 

zrna albitu nebo mikroklinu. Železitý tmel je charakterizován bílým zbarvením.  

 
Obr. 11: Fotografie z elektronového mikroskopu. Železitý tmel dosahuje tloušťky 4 až 6 mm. 

 
Obr. 12: Fotografie železitého tmelu z elektronového mikroskopu.  
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4.2.4. Magnetické modelování 

Magnetické modelování metodou konečných prvků (obrázek 3) mělo ukázat účinek různé tloušťky 

magnetické vrstvy na celkovou magnetizaci. Přiřazení různé magnetizace ke geometrickému útvaru, 

představující konkreci (obrázek 3A), vedlo k řešení jak magnetické intenzity (A/m), tak směru 

magnetických siločar pro každou z předepsaných mocností vnějšího hematitového tmele (obrázek 3B). 

Celkový směr magnetizace pro tloušťku 0,5 mm vnější vrstvy tmele ukázalo v kombinaci se dvěmi 

vnitřními vrstvami o tloušťce 1 mm namagnetovanými v opačných směrech (obrázek 3) celkový 

dipólový směr směřující dolů (jeden pól nahoře a jeden pól dole). Na pravé straně výřezu konkrementu 

se však objevují dva malé póly v důsledku tří dipólů generujících celkový magnetismus (obrázek 3B). 

Poté jsou zobrazeny výsledky pro zmenšující se tloušťky vnější vrstvy namagnetizované směrem dolů 

(obrázek 3A). Redukce tloušťky na 2,4 mm zobrazuje vznik dalších čtyř pólů označených žlutými 

šipkami. Celková magnetizace stále klesá, což ukazuje červená šipka. Redukce na 2,3 mm zobrazuje, 

že celkový magnetický dipól výřezu směřuje nahoru místo dolů. Detaily tohoto magnetického 

přechodu jsou zobrazeny ve spodní části obrázku 3B pro tloušťky 2,35 mm, 2,32 mm, 2,30 mm a 2,25 

mm. Zde je zobrazeno, jak osm pólů migruje kolem výřezu se zmenšující se vnější mocností. Horní 

část pólu se rozdělí na dva póly a mezi nimi se zobrazí pól opačné polarity, zatímco ve spodní části 

tyto dva póly migrují směrem k sobě, což eliminuje pól mezi nimi. Další redukce vnější vrstvy na 2,2 

mm a 2,1 mm stabilizuje obrácený magnetický směr a přemění se do celkového obráceného dipólu se 

dvěma malými póly podél pravé strany (obrázek 3B). Magnetická intenzita zobrazená tmavými 

barvami vykazuje magnetickou stabilitu. 
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5. Diskuze 

Směry namagnetování konkrecí různě znatelně kolísaly a naznačovaly, že magnetický záznam těchto 

konkrecí je komplikovaný. Vzhledem k časovému měřítku, ve kterém se železité konkrece tvoří, 

magnetická charakteristika naznačuje, že může existovat složitá magnetická historie těchto sraženin. 

To podporuje i pozorování a porovnávání měření saturační magnetizace a přirozené remanentní 

magnetizace, obě demagnetizované střídavým magnetickým polem (obrázek 8B). Tři řády nárůstu 

magnetizace naznačují, že původní přirozená remanentní magnetizace musí být složena ze složek, které 

se navzájem ruší. Důvodem je skutečnost, že existence jediné magnetické složky naznačuje saturační 

magnetizaci o méně než dva řády větší než přirozená remanentní magnetizace pro hematit 

[Kletetschka, G., Wieczorek, M.A., 2017; Kletetschka, G. et al., 2004]. Konkrece RB01 má však svoji 

přirozenou intenzitu remanentní magnetizace asi o tři řády nižší ve srovnání s intenzitou saturační 

magnetizace (obrázek 8). 

Pro otestování, zdali mají rozdílné části konkrece různé směry namagnetování a různé kolísavé 

intenzity byla využita fyzická abraze a měření magnetických fluktuací. Zvětšování nebo zmenšování 

magnetických intenzit v průběhu obrušování lze vysvětlit pouze přítomností protilehlé magnetizace na 

vnějším obvodu, který je odstraňován, a proto se magnetizace obrušované konkrece zvyšuje. 

Odstranění materiálu obvodu konkrece ukázalo, že RB05 obsahuje materiál, který má alespoň tři 

výrazně odlišné směry. Taková pozorování naznačují, že buď byla konkrece vytvořena v časovém 

měřítku, které umožňuje zaznamenat magnetický obrat, nebo že materiál ve vzorku umožňuje získání 

reverzní magnetizace, jak je známo pro hematit-ilmenitových pevné roztoky [Kletetschka, G. et al., 

2002]. Chemické složení těchto konkrecí ukazuje pouze zanedbatelné množství titanu (viz příloha 1). 

Proto se pro tento vzorek RB05 zdá pravděpodobnější, že obsahuje záznam magnetických inverzí. 

Navzdory skutečnosti, že RB10 byl sbírán neorientovaný, pouze s uvedením vodorovné roviny, 

označené viditelným vrstvením (obrázek 6) je pro diskuzi také možné použít směry stereonetu.  

Zatímco RB10u ukazuje magnetický směr směřující nahoru, RB10l ukazuje magnetický směr 

směřující dolů. Celý magnetický směr konkrementu (RB10) směřoval mírně nad horizontální směr a 

RB10m mírně pod horizontálu. Ukázalo se, že detekce magnetizace celého vzorku (RB10 na obrázku 

10A) by měla být výsledným vektorem magnetizace z výřezů RB10u, RB10m a RB10l. Při měření 

magnetizace těchto vzorků přístroje předpokládají dipólový magnetický podpis pro každý vzorek. 

Analýza a modelování magnetizace jasně ukazuje, že předpoklad dipólu neplatí pro modelovaný výřez 

(např. model na obrázku 7 by mohl být analogií RB10u). Vidíme, že součet všech magnetizačních 

složek může vést k mnohapólovému magnetickému poli a přístroj snímá převládající magnetizaci. 

Velikost magnetické stopy může být významně snížena, když se opačná magnetizace navzájem ruší a 

když výřez generuje komplexní mnohapólové magnetické pole (obrázek 8B). Zdá se tedy, že RB10 

obsahoval alespoň dvě kontrastní magnetizace, což je indikováno zvýšením magnetizace po třetí abrazi 
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výřezu RB10m. Navíc tloušťka magnetizované vrstvy nemusí být pro vzorek stejná a jasně vidíme, že 

tloušťky železitých tmelů se liší (viz obrázek 11 a 12). Taková změna tloušťky by vedla ke 

komplexnímu součtu kontrastních magnetických složek a pouze obrušování může odhalit takto složitý 

magnetismus. Magnetické analýzy RB10 tedy ukazují, že v RB10m jsou detekovány alespoň dvě 

kontrastní magnetické složky a pravděpodobně více než tři složky v důsledku velmi odlišného 

magnetického směru RB10u a RB10l směřujícího. vzhůru. 
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6. Závěr 

Magnetická měření pěti konkrecí z Utahu, lokalita Red Breaks, ukázala komplexní magnetické chování 

při demagnetizaci střídavým magnetickým polem. Demagnetizace odhalila vysokou magnetickou 

koercivitu v souladu s goethitem jako magnetickým nosičem. Tato práce představuje nový přístup k 

magnetické analýze konkrecí fyzickou abrazí. Tento přístup ukázal nejen, že magnetický záznam ve 

vzorcích z Utahu je složitý, ale odhalil, že konkrece pravděpodobně obsahují záznam magnetických 

inverzí. Magnetické inverze na Zemi trvají od 100 tisíc do milionů let. Tato analýza navrhuje stáří 

konkrecí v této časové stupnici, aby mohlo dojít k vysrážení železitých tmelů s různými směry 

namagnetování. Vzorky analyzované novou metodou ukázaly, že k srážení došlo, když magnetické 

pole mělo velmi odlišnou orientaci. Podobnost konkrecí Utahu s “blueberries” na Marsu naznačuje, že 

marsovské sférule mohou také obsahovat magnetický záznam v podobném časovém měřítku, případně 

zaznamenávající kdysi existující magnetické dynamo na Marsu [Squyres et al., 2006]. Ačkoli je těžké 

najít pozemské analogy pro Mars, tyto podobnosti mohou objasnit fyzický proces růstu konkrecí, který 

může mít uplatnění jak na pozemských, tak na marťanských příkladech a rozšířit porozumění a 

interpretaci nových planetárních dat. 
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8. Přílohy 

Příloha 1: 

Graf 1: Graf ukazuje koncentraci prvků v ppm vzorků RB1, RB5, RB10. Každý měřený vzorek je 

zobrazen odlišnou barvou. Vpravo jsou sloupce koncentrace nízkých prvků a poměrové koncentrace 

titanu a železa. 
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Příloha 2: 

Graf 2: Analýza prvků provedená RTG difrakcí. 

 

 

Po
sit

ion
 [∞

2T
he

ta]

10
20

30
40

50

Co
un

ts

0

25
00

10
00

0

22
50

0

Kaolinite

Microcline, intermediate; Albite high

Goethite; Kaolinite

Quartz; Microcline, intermediate Goethite; Kaolinite

Microcline, intermediate

Dolomite; Kaolinite
Microcline, intermediate; Kaolinite; Albite high

Microcline, intermediate; Albite high

Quartz; Microcline, intermediate; Kaolinite
Microcline, intermediate; Albite high

Microcline, intermediate

Microcline, intermediate; Dolomite; Albite high

Goethite; Dolomite; Albite high

Goethite; Microcline, intermediate
Goethite; Microcline, intermediate; Kaolinite; Albite high

Goethite; Kaolinite
Quartz; Goethite; Albite high

Quartz; Microcline, intermediate; Kaolinite; Albite high
Goethite; Kaolinite Quartz; Kaolinite
Goethite; Microcline, intermediate; Dolomite; Kaolinite; Albite high

Microcline, intermediate; Kaolinite; Albite high
Quartz; Kaolinite; Albite high

Goethite; Microcline, intermediate; Dolomite; Albite high
Quartz; Microcline, intermediate; Kaolinite

Goethite; Microcline, intermediate; Kaolinite; Albite high

Microcline, intermediate; Dolomite; Kaolinite; Albite high

Quartz; Microcline, intermediate; Dolomite; Kaolinite
Quartz; Goethite; Microcline, intermediate; Kaolinite; Albite high

Goethite; Microcline, intermediate; Kaolinite; Albite high

Microcline, intermediate; Kaolinite; Albite high
Quartz; Microcline, intermediate; Kaolinite

Quartz; Goethite; Microcline, intermediate; Kaolinite; Albite high

Quartz; Goethite; Kaolinite; Albite high

 ko
nk

re
ce

 R
ed

 B
re

ak
es

.xr
dm

l



 40 

 


