
 ABSTRAKT 

V této práci jsem se zabývala vývojem precizní metodiky separace čisté kovové frakce hořčíku z různých 

typů geomateriálů za účelem následného stanovení jeho izotopového složení. Vzhledem k tomu, že hořčík 

je obsažen téměř ve všech složkách prostředí, bylo nezbytné separaci provádět v ultrastopové laboratoři 

vybavené boxem s laminárním prouděním. Experiment byl prováděn na třech odlišných kolonách 

naplněných iontoměničem AG50W-X12 za použití ultra čistých chemikálií.  Složení izotopových poměrů 
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Mg (v jednotkách promile) proti 

referenčnímu materiálu DSM3. Přesnost a správnost separačního postupu byla ověřována opakovaným 

měřením referenčních materiálů Cambridge 1 vs. DSM3 s dlouhodobým průměrem δ
26

Mg = -2.577 ± 

0,10‰ (2σ) a δ
25

Mg = -1.328 ± 0,06‰ (2σ).  

Část této diplomové práce byla zaměřena na ověření kvality měření v různých laboratořích, konkrétně 

laboratoří České geologické služby v Praze (ČGS) a laboratoře GFZ Potsdam. K tomuto účelu bylo 

vybráno 5 přírodních referenčních materiálů s neznámým izotopovým složením. Výsledky laboratoře ČGS 

se v rámci chyby (2σ) shodovaly s výsledky GFZ Potsdam.  

Izotopové složení hořčíku ve schránkách moderních brachiopodů (Terebratalia transversa - TT a 

Terebratella sanquinea - TS) bylo měřeno na přístrojích LA-ICP-MS (Geomar, Kiel, Německo) a MC-

ICP-MS (ČGS, Praha, Česká Republika). Schránky dvou brachiopodů byly rozříznuty na polovinu. Z 

jedné byl vyroben leštěný nábrus určený k měření pomocí laserové ablace, druhá byla rozdělena na 10 

stejně velkých dílů, které byly následně chemicky rozloženy a pomocí separace připraveny k měření na 

MC-ICP-MS.   Jednotlivé díly reprezentovaly různé stáří schránky živočicha.  

Schránka brachiopodů má primární vrstvu obohacenou lehkým izotopem 
24

Mg a sekundární, ve které je 

obsah 
24

Mg až trojnásobně nižší. Pomocí laserové ablace bylo zjištěno, že i přesto jsou poměry 
26

Mg/
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Mg 

a 
25

Mg/
24

Mg identické v rámci chyby ~0.5‰. Toto zjištění má implikace pro data z TT a TS, která 

ukazují, že schránky brachiopodů jsou izotopicky lehčí s délkou růstu.  

První možnou hypotézou izotopového posunu k lehkým hodnotám během přirůstání schránky byl velký 

příspěvek primární vrstvy do celkového vzorku, což bylo vyvráceno výsledky z laserové ablace.  Druhé 

možné vysvětlení spočívá ve vlivu kinetiky růstu na izotopovou frakcionaci – čím je kinetika růstu 

pomalejší, tím je frakcionace vyšší (nižší δ
26

Mg spojená s obohacením lehkým izotopem 
24

Mg). 

Proložením výsledků do tříizotopového grafu δ
26

Mg vs. δ
25

Mg byla získána křivka se směrnicí 0,515. Tato 



hodnota se nachází přibližně uprostřed mezi hodnotami pro teoretickou rovnováhu (0,521) a kinetickým 

modelem frakcionace (0,511). 

Na základě výsledků ze schránek brachiopodů byl stanoven rozdíl v Mg izotopovém složení mezi 

mořskou vodou a uhličitanem vápenatým (kalcitickou schránkou) s průměrnou δ
26

Mg hodnotou -1,50‰. 

Vzhledem k relativně stálému izotopovému složení a době setrvání Mg v oceánech má takto stanovená 

hodnota význam pro rekonstrukci δ
26

Mg paleo-mořské vody na základě schránek z fosilních brachiopodů.  

 


