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ABSTRAKT: 

Tato práce se zaměřuje na analytické metody, konkrétně hmotnostní spektrometrii s termální ionizací a 

alfa-spektrometrii, obě metody se často používají k datování minerálů či hornin. Cílem této práce je 

porovnat obě metody a posoudit jejich vhodnost pro datování sekundárních uranových minerálů. 

Metody jsou velmi rozdílné každá pracuje na jiném principu a pro posouzení byly zohledněny všechny 

faktory, tedy kromě výkonnostních charakteristik jako je přesnost a rychlost, které jsou na straně 

hmotové spektrometrie, také dostupnost přístrojů, cena a publikované výsledky, které hovoří ve 

prospěch alfa-spektrometrie. Byl zde též navržen model spolupráce obou zmiňovaných přístrojů, který 

se jeví jako nejefektivnější varianta a byly zde navrženy i jiné principiální možnosti studia 

sekundárních uranových minerálů.           

 

 

SUMMARY: 

This paper is focused on analytical methods, specifically on thermal ionization mass spectrometry and 

alpha spectrometry; both methods are often use for dating of minerals or rocks. Goal of this paper is to 

compare these methods and decide which one is more suitable for dating of secondary uranium 

minerals. Methods are completely different and we judge them closely and take into account every fact 

not just technical skills as accuracy or speed which are in favor of thermal ionization mass 

spectrometry, but also device availability, price or published researches which are in favor of alpha 

spectrometry. There is also suggestion that both methods can cooperate and it seems as most effective 

way and there is another suggestion how studies a secondary uranium minerals.    
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1 ÚVOD: 

Sekundární uranové minerály představují významný prospekční ukazatel uranových ložisek, vyskytují 

se hojně především v supergenních zónách daných ložisek. Podobně jako jiné alterační produkty tvoří 

okolo ložiska geochemickou aureolu, často zonální, jednotlivé zóny jsou charakterizovány 

konkrétními minerály a pomáhají prospektorovi k identifikaci ložiska.  

Prospekce pomocí sekundárních minerálů, probíhala už od raného novověku. Přes výrazný pokrok 

dalších prospekčních metod jako jsou například: geofyzikální měření, radiometrický průzkum, 

stratigraficko-litologická zkoumání či dálkový průzkum Země, zůstává geochemická prospekce (dnes 

taktéž využívající moderních postupů a technologií) důležitou součástí ložiskového průzkumu. 

Sekundární uranové minerály, dnes ale můžeme také hojně najít na důlních výsypkách, které se při 

současném trendu ekonomického a efektivního využívání surovin, ukazují jako velmi dobrý zdroj 

zájmových prvků. 

Ložiska uranu jsou geneticky velmi různorodá, známe magmatická ložiska: U-granitoidů (Rössing, 

Namibie), U-karbonatity (Mountain Pass, USA). Sedimentární ložiska: uranonosné pískovce 

(Colorado Plateau), Au-U konglomeráty (Whitewatersrand, JAR). Slabě metamorfovaná ložiska 

černých břidlic (formace Chattanooga, USA) a metamorfovaná ložiska U-skarnů (Bancroft, Kanada). 

Hydrotermální ložiska: U-Ti formace ložiska Radium Hill (Austrálie) a v současnosti největší ložiska 

vázaná na zlomy tzv. typ Unconformity (McArthur river, Kanada; Milenium, USA; Ranger, 

Austrálie). O genezi některých ložisek se ví poměrně málo, příčinou je velký strategický význam 

uranu, který u těžebních firem ale i společnosti zastiňuje otázky vývoje a původu.  

Tato práce má za úkol posoudit vhodnost zvolených instrumentálních metod (hmotnostní 

spektrometrie s termální ionizací a alfa-spektrometrie) pro datování sekundárních uranových minerálů 

různých generací a získat tak informace které by tak v budoucnu mohly přispět, k objasnění geneze a 

post- genetických změn konkrétních ložisek uranu. 

 

2 TEORETICKÝ ZÁKLAD: 

 

2.1 Sekundární minerály: 

Souhrnné označení minerálů, které na rozdíl od primárních minerálů jsou produktem zvětrávacích 

a alteračních pochodů. Často je můžeme nalézt na výchozech hornin či v supergenních zónách ložisek. 

Vždy pro ně platí, že jsou mladší než primární minerály ze stejného místa, jelikož jsou produktem 

zvětrávání těchto primárních minerálů.       
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2.1.1 Vznik sekundárních minerálů: 

Sekundární minerály mohou vznikat různými cestami, nejčastěji se s nimi setkáváme jako s produkty 

povětrnostních podmínek (déšť, vítr, nízké teploty), velmi častá je přeměna živců na výchozech 

granitoidních hornin na jílové minerály (K-živec → kaolinit). Podobná změna probíhá i v supergenní 

(též přípovrchové) zóně rudních ložisek, častá je přeměna sulfidů na oxidy či hydroxidy dvojmocných 

prvků nebo na hydratované sulfáty (arsenopyrit → síra, kaňkit, jarosit, goethit). Další je přechod 

jednotlivých prvků do roztoku a jejich opětovné vysrážení v podobě nových minerálů. 

To se samozřejmě děje i ve výše zmíněných případech ovšem z jiných důvodů a v jiném prostředí. 

První z těchto důvodů může být reakce s fluidy (H2O, CO2, SO4
-2

, HCl, HCO3
+
, mineralizované 

roztoky), dalším důvodem může být změna pH a PT podmínek. Prvky nasycený roztok bývá velmi 

mobilní a horninovým prostředím může urazit poměrně velké vzdálenosti (v některých případech 

i první stovky metrů), do míst kde se opětovně vysráží. Diageneze je další možností jak dát vzniknout 

sekundárním minerálům. Jde o souhrn pochodů měnících minerální složení, strukturu i texturu 

sedimentu v období počínající jeho uložení a končící buď jeho metamorfózou, nebo zvětráváním 

v povrchových podmínkách. Mezi projevy diageneze, které mají za následek vznik sekundárních 

minerálů řadíme například silicifikaci, dolomitizaci nebo autigenezi (Petránek, 1993) Poslední 

možností je hydrotermální alterace v tomto případě jde o kombinaci výše zmíněných faktorů (reakce 

s fluidy, změna pH a PT podmínek). 

2.2 Sekundární uranové minerály: 

Většinou jde o sloučeniny s poměrně komplikovaným sumárním vzorcem, často je nacházíme 

v oxidačních zónách uranových ložisek, na haldách či žilách jako produkty zvětrávacích procesů. Uran 

ve své šestimocné formě je velmi mobilní a v roztocích dokáže putovat horninovým prostředím, 

při změně chemických podmínek a opětovném vysrážení tvoří geochemické anomálie (př: torbernit, 

carnotit v pískovcích) často i v asociaci s jinými prvky (V, Cu, Pb). Neslučuje se však se všemi prvky 

a proto netvoří minerály všech tříd. To si ukážeme v následujících kapitolách, kde provedeme 

systematické rozdělení sekundárních uranových minerálů (dle Strunze) a dále pak rozebereme jejich 

fyzikálně-chemické vlastnosti. 

2.2.1 Systematické dělení sekundárních uranových minerálů: 

I přes úzkou specifikaci této skupiny je těchto minerálů poměrně hodně a proto v následujícím výčtu 

jsou zmíněny pouze minerály, které mají prospekční význam anebo minerály popsané z více lokalit na 

světě. 1. Prvky: v této třídě není žádný minerál, je to zřejmé, neboť uran se v ryzí formě nevyskytuje. 

2. Sulfidy a Sulfosole: v této třídě není žádný zástupce sekundárních uranových minerálů. 

3. Halogenidy: v této třídě opět není žádný zástupce. 4. Oxidy a Hydroxidy: masuyit a wölsendorfit. 

5. Karbonáty a Nitráty: čejkait , voglit a agricolait, všechny zmíněné minerály jsou karbonáty, uran 
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s dusíkem sloučeniny netvoří. 6. Boráty: v této třídě nejsou žádné U-minerály. 7. Sulfáty: tvoří 

poměrně početnou a důležitou skupinu uranových sekundárních minerálů, jelikož často vznikají 

z mineralizovaných roztoků, jde o tzv. hydratované sulfáty (někdy též uranyl-sulfáty) nejčastějšími 

minerály s této třídy jsou zippeit a uranopilit, dále pak jáchymovit, johannit a pseudojohannit velmi 

častý na haldách jako alterační produkt. 8. Fosfáty, Vanadáty, Arsenáty: jde o nejpočetnější skupinu, 

největší význam mají minerály torbernit, autunit (někdy též známé jako uranové slídy) a carnotit další 

velmi známé minerály jsou ťujamunit a uranocirit, dále pak můžeme vypíchnout francevilit, nováčekit 

a fosfuranylit. 9. Silikáty: uranofán, kasolit, cuprosklodowskit všechny patří do skupiny nesosilikátů. 

10. Organické sloučeniny: v této třídě nejsou žádní zástupci (Frondel ,1958). Výčet zakončuje gummit 

jehož zařazení je nejisté a problematické, nejedná se totiž o oficiálně uznaný minerál, je to hmota 

tvořená směsí sekundárních minerálů, nejčastěji curitu, kasolitu a uranofánu, někdy je tato hmota 

označována pouze jako amorfní směs U-Pb oxidů (Jarka, 2011).  

2.2.2  Fyzikálně-chemická charakteristika sekundárních uranových minerálů: 

Tvrdost se pohybuje nejčastěji v rozmezí 2,5-3 stupně avšak jsou zde i minerály, které dosahují 

až 5. stupně tvrdosti (dle Mohsovy stupnice tvrdosti), například kasolit či wölsendorfit. Co se týče 

barev, sekundární uranové minerály jsou často žluté případně zelené, v každém případě jde vždy o 

velmi syté a jasné odstíny těchto barev. Některé minerály jsou též červené či oranžovo-červené 

(masuyit a wölsendorfit). Většina minerálů krystalizuje v jednoklonné soustavě, velká část z nich, 

též v kosočtverečné, některé minerály v trojklonné, některé minerály mezi nimi například torbernit 

krystalizuji ve čtverečné soustavě. Charakteristická pro uranové sekundární minerály je přítomnost 

vody v sumárním vzorci, což velmi nahrává teorii vzniku většiny výše uvedených minerálů 

z mineralizovaného roztoku. Obsah vody v minerálech samotných může často kolísat, rozsah je velký 

v rámci celé skupiny od relativně malých obsahů (3-5 mol. H20) až k extrémním hodnotám 

(př: Pseudojohannit, 25 mol. H2O). Prvky, které se slučují s uranem jsou do jisté míry ovlivněny 

zdrojem, ze kterého se derivují mineralizované roztoky, přesto však můžeme říci, že uran tvoří často 

sloučeniny s V, As a P, které se v aniontové části slučují s kyslíkem a tvoří ligand, v kationtové části 

(na pozici A), často nalézáme K, Na, Pb, Cu, Ca, Mg a Ba. 

2.3 Datovací metody: 

V současnosti známe přibližně 300 stabilních izotopů a další 1 200 radioaktivních, velká většina z nich 

je ovšem umělá, přirozených je zhruba 50 i to byl však dostatečný počet pro rozvinutí geochronologie, 

oboru zabývající se měřením stáří geologických materiálů a procesů, na základě přirozeného rozpadu 

radioaktivních prvků (mateřských izotopů) na dceřiné izotopy. Při znalosti poločasu rozpadu 

mateřského izotopu a změřeném množství mateřského i dceřiného izotopu v geologickém materiálu, 

lze vypočítat požadované stáří. Geochronologických metod je v dnešní době celá řada, některé jsou 

založeny na přirozených rozpadových řadách (U-Th-Pb, 
187

Re/
187

Os, 
176

Lu/
176

Hf), poměru 
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radioaktivních izotopů (
87

Rb/
87

Sr, 
147

Sm/
143

Nd), izotopových párech, které netvoří přirozené rozpadové 

řady (
40

K/
40

Ar, 
39

Ar/
40

Ar) či poměru stabilních izotopů (
207

Pb/
206

Pb). Kromě určení stáří minerálu 

či hornin, můžeme též určit stáří intruzí, metamorfních pochodů, tektonických pochodů, mineralizací, 

frakcionizaci magmatu nebo třeba stáří kosterních ostatků. 

2.3.1 Metoda U/Pb: 

Někdy též označovaná jako metoda U-Th-Pb. Uran i Thorium jsou mateřskými izotopy rozpadových 

řad. Uran má v přírodě tři izotopy, první dva 
238

U a 
235

U jsou mateřskými izotopy rozpadových řad 

(koncovými produkty jsou izotopy olova 
206

Pb a 
207

Pb), třetí izotop 
234

U, je dceřiným produktem 

rozpadové řady 
238

U. Thorium má hned šest izotopů, ovšem v přírodě se vyskytuje významně pouze 

izotop 
232

Th, který je zároveň mateřský izotopem rozpadové řady, jejímž konečným prvkem je izotop 

208
Pb. Zbylé izotopy Thoria (

234
Th, 

231
Th, 

230
Th, 

228
Th, 

227
Th) jsou dceřinými produkty rozpadových 

řad a mají velmi krátké poločasy rozpadu (v řádech hodin až prvních let, nejdelší poločas rozpadu má 

230
Th, T½= 75 000 let, T½ je značně proměnlivý od prvních sekund například u některých izotopů Rn, 

až po miliardy let u U, Th). Olovo má celkem čtyři izotopy, tři z nich jsme si již představili jako 

koncové členy rozpadových řad, posledním je 
204

Pb, jediný který není radiogenního původu, někdy 

ho označujeme jako primární olovo, a ve výpočtech je často užíváno jako normalizující faktor jak 

to popisuje Košler a kol. (1997). Proto abychom mohli spočítat stáří vzorku musíme znát množství 

mateřského a dceřiného izotopu a rozpadovou konstantu mateřského izotopu, která se v literatuře 

nejčastěji označuje λ ta je charakteristická pro každý izotop a lze ji vypočítat pomocí poločasu rozpadu 

dosazením do rovnice: 

λ =   (1) 

Každá rozpadová řada má hned několik dceřiných izotopů, které se dále rozpadají až na koncový člen 

(v našem případě vždy Pb) a tedy i celou řadu poločasů rozpadu, zdálo by se, že se tím výpočet značně 

zkomplikuje, v praxi má však na rozpadovou řadu (díky pravidlu izotopické rovnováhy) dominantní 

vliv první (nejpomalejší) poločas rozpadu, což nám umožnuje zjednodušit obecný vzorec pro výpočet 

množství dceřiného produktu: 

 

D=N*(e
λt
-1) (2) 

 

kde D je množství dceřiného prvku, N je počáteční množství mateřského prvku, λ jeho rozpadová 

konstanta a t stáří vzorku (tedy doba po kterou probíhal rozpad). V dnešní době existuje mnoho 

analytických metod, které dokáží D s velkou přesností změřit, naproti tomu N je nutné dopočítat. 

Z této obecné rovnice však můžeme v několika krocích vyjádřit t a následně upravit pro výpočet 
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pomocí konkrétního izotopu. Před samotným výpočtem však musíme vzít v úvahu další okolnosti, 

kterými je podmíněna správnost výpočtu. Za prvé, musíme eliminovat vliv primárního olova toho lze 

dosáhnout hned několika způsoby, buď mohu pro měření zvolit minerály, které neobsahují 

v sumárním vzorci žádné olovo (anebo jen nepatrné množství) nebo stanovím izotopický poměr 

minerálu, který obsahoval olovo, ale neobsahoval uran v blízkém okolí studovaného minerálu anebo 

stanovím izotopický poměr v okolí minerálu (v současnosti se též zavádí poměr 
204

Pb k ostatní 

složkám výpočtu). Za druhé, studované minerály nesmí prodělat žádnou geologickou událost, která by 

měla za následek ztrátu olova, to lze částečně odstranit tím, že pro studium vyberu společenství 

minerálů s podobnou morfologii (je zde největší pravděpodobnost společné geologické historie a tedy 

i stejného stáří) anebo nechat odstranit poškozené přírůstkové zóny minerálů (kde je největší 

nebezpečí úniku olova) například vzdušnou abrazí (velmi časté u zirkonů). Za třetí musíme pro 

potřeby výpočtu předpokládat, že námi vybraná zrna jsou kogenetická a na začátku krystalizace měla 

stejný poměr primárního a radiogenního olova a poměr U/Pb (případně Th/Pb), dále předpokládáme, 

že se každé zrno chovalo jako uzavřený systém a rozpad mateřských izotopů probíhal nezávisle. 

Hodnoty vypočtené za těchto předpokladů a náležitostí by měly být konkordantního stáří a měly 

by ležet na křivce konkordie (s přesností ± 2%). 

2.3.2 Metoda 
230

Th/
234

U: 

Tato metoda využívá přeměny α o známém poločasu rozpadu, pro výpočet stáří minerálů. Těchto 

metod je mnoho a to právě tolik, kolik se v přírodě vyskytuje izotopických párů podléhajících  

α rozpadu (v praxi však používáme jen některé, př: 
234

U/
238

U, 
231

Pa/
235

U, 
226

Ra/
230

Th,
230

Th/
234

U), 

metoda počítá stáří vzorku na základě poměru aktivit jednotlivých izotopů, u ostatních metod pro 

výpočet stáří má ovšem mateřský izotop nesrovnatelně vyšší stáří než izotop dceřiný ovšem v tomto 

případě tomu tak není a proto zavádíme opravu dle Majera (1981) o tzv. iniciální poměr mateřských 

izotopů, v našem případě 
234

U/
238

U (
234

U je mateřský izotop 
230

Th a 
238

U je mateřský izotop 
234

U, oba 

izotopy byly v době vzniku minerálu odděleny od svých dceřiných produktů), spočtená aktivita pro 

230
Th je dále opravena o aktivitu 

234
U zakomponovaného do minerálu v době jeho vzniku, z takto 

spočtených recentních aktivit obou izotopů je spočteno stáří vzorku. 

 

3 HMOTOVÁ SPEKTROMETRIE S TERMÁLNÍ IONIZACÍ (TIMS): 

Hmotnostních spektrometrů je dnes celá řada, liší se především iontovým zdrojem, instrumentací 

a uspořádáním. Princip však zůstává vždy stejný, podstatou hmotové spektrometrie jako 

instrumentální metody, je selekce izotopů na základě jejich hmotnosti pomocí elektromagnetického 

pole o různé intenzitě. Metoda má dvě zcela rozdílná použití: (1) přesné stanovení poměru izotopů, 

pro účely určení stáří nebo identifikace geologických procesů (např. 
87

Sr/
88

Sr, 
143

Nd/
144

Nd, 
187

Os/
186

Os, 

207
Pb/

206
Pb) a (2) stanovení celkové koncentrace prvků metodou izotopového ředění pro účely 
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geochemie nebo geochronologie (např. REE, Sr, Pb, U). Tato metoda zahrnuje přidání vnitřního 

standartu (spiku) k neznámému vzorku. 

3.1 Obecný princip: 

Stejně jako většina dnešních hmotových spektrometrů i TIMS pracuje ve vysokém vakuu, ale na rozdíl 

od jiných modifikací však nevyužívá ohřátého plazmatu přivedeného do vnitřního okruhu jako 

například ICP-MS. Atomizovaný a ionizovaný vzorek, je z ionizační komory potenciálovým spádem 

urychlen vstříc magnetovému sektoru, jehož elektromagnetické pole vychýlí různě těžké izotopy 

prvků do odpovídajících trajektorii a rozdělí tak původně ucelený iontový svazek na několik menších, 

které jsou zaznamenány v detektorové části a předány ke zpracování. 

3.2 Instrumentace: 

Než přistoupíme k popisu samotného přístroje a jeho periférií, budeme se zabývat geometrickým 

uspořádáním hlavních částí (tj. zdroj, magnet a detektor). Samotná geometrie je pro měření stejně 

důležitá jako výkonnostní parametry přístroje a má značný vliv na kvalitu záznamu měření. V praxi 

se používají dvě geometrie, první se nazývá Nierovo geometrické uspořádání a spočívá v tom, 

že vzdálenost zdroj-magnet je stejná jako vzdálenost magnet-detektor a zároveň zdroj, střed zakřivení 

magnetu a detektor leží na jedné přímce. Jinými slovy zdroj magnet a detektor tvoří rovnoramenný 

trojúhelník, díky tomu je iontový svazek lépe fokusován do detektoru. Naproti tomu Crossovo 

uspořádání charakteristické tím, že vzdálenosti zdroj-magnet a magnet-detektor jsou dvojnásobkem 

poloměru zakřivení magnetu, zdroj magnet a detektor sice také tvoří rovnoramenný trojúhelník, ovšem 

střed poloměru zakřivení v tomto případě neleží na spojnici zdroje a detektoru, navíc iontový svazek 

vstupuje do elektromagnetického pole pod úhlem 26,5
o 
tzn. není kolmý na plochu magnetu (z obr. 1. to 

však není úplně zřejmé), díky tomu je v grafickém výstupu měření vzdálenost píků dvojnásobná 

ve srovnání se záznamem pořízeném na klasickém Nierově uspořádání . 
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Obr. 1. Schéma jednotlivých geometrických uspořádání: a) Nierovo uspořádání, b) Crossovo uspořádání   

(Košler a kol., 1997). 

Hlavní části, z nichž některé si přiblížíme v dalších odstavcích jsou: (1) ionizační komora, 

(2) několikastupňový vakuový systém, (3) iontová optika, (4) magnetový sektor, (5) detektorová část, 

(6) doplňující aparatura, jenž má za úkol zpracovat a vyhodnotit přicházející signály a (7) uživatelský 

software  

 

Obr. 2. Základní schéma přístroje (Nierovo geometrické uspořádání) (Allègre, 2008). 

(1) Ionizační komora viz. obr. 3., je zdrojem iontového svazku, její ústřední částí je otočný 

mechanismus kruhového profilu, který nese sadu vláken se vzorky. Vláknem, které je nastaveno 
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do výchozí pozice prochází elektrický proud, který atomizuje a zároveň ionizuje vzorek, který 

pokračuje dále do spektrometru. Dalšími důležitými součástmi jsou rotační vývěva, turbomolekulární 

pumpa a tzv. COLDTRAP (které budou blíže popsány v následující kapitole), poslední součástí je 

optický termometr, který je připojen k vnějšímu plášti komory a umožnuje měřit teplotu zahřívaného 

vzorku, tu lze měřit i nepřímo na základě aktuální konzistence iontového svazku, toto měření je však 

nepřesné.  

 

Obr. 3. Pohled do ionizační komory: 1) Otočný mechanismus držící jednotlivé nosiče 2)Přívod rotační vývěvy a 

turbomolekulární pumpy 3) COLDTRAP, 4) Optický termometr. Přístroj Finnigan MAT 261(Ludwig-

Maxmilian University of Munich). 

(2) Vakuový systém jak již bylo řečeno má hned několik stupňů, ty jsou seřazeny vzestupně podle 

toho, jak vysoké vakuum dokáží vytvořit. Prvním stupněm je rotační vývěva, druhý stupeň 

je turbomolekulární pumpa, která je schopna vytvořit vakuum až 10
-7

 mbarů, oba dva tyto stupně jsou 

napojeny na ionizační komoru. Třetím stupněm jsou iontové pumpy, které vytváření finální vakuum  

10
-8

 mbarů, jsou dvě a obě jsou umístěny kolmo k trajektorii iontového svazku a pro zajištění 

rovnoměrného vakua jsou situovány mezi zdrojem a magnetem respektive magnetem a detektorem. 

Neoficiálním čtvrtým stupněm vakuového systému je dusíková kryopumpa, někdy též nazývaná 

COLDTRAP jde o nádobu naplněnou kapalným dusíkem o teplotě t = -195 
o
C. Objem nádoby 

je nejčastěji mezi 6-7 l, nádoba (spolu s ochranným sítkem) je situována těsně nad rotačním 

mechanismem ionizační komory a „odchytává“ atomy a ionty, které nebyly urychleny dále 

do spektrometru. Čas nutný k dosažení vakua je různý, od 2 do 12-ti hodin, vše závisí celkovém 
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výkonu vakuové soustavy. Vzhledem k vysokým nárokům na vakuum je mezi iontovou komorou 

a tělem spektrometru umístěn pneumatický ventil, díky kterému je zbytek přístroje oddělen od 

ionizační komory v případě jejího otevření, čímž se podstatně snižují nároky na znovuvytvoření vakua 

před každým měřením. (3) Iontová optika slouží k fokusaci iontového svazku, jde o soustavu 

elektrostatických čoček, první část je umístěna ihned za ionizační komorou a má za úkol kolimaci 

svazku do magnetického sektoru, druhá část je umístěna ihned za magnetickým sektorem a kolimuje 

již diverzifikovaný svazek do detektoru. (4) Magnetický sektor se skládá z elektromagnetu a jeho 

chlazení. Elektromagnet dokáže vytvořit elektromagnetické pole o síle až 1 T, intenzita 

elektromagnetického pole se dá měnit avšak v rámci jednoho měření je stálá. Měří se tedy v blocích 

a to izotopy s podobnou hmotností. Samotný magnet se skládá ze dvou desek či z jednoho monolitu, 

jež má v řezu ve směru kolmém na trajektorii iontového svazku tvar písmene „U“, elektromagnet (jeho 

části) mají oválný či „ledvinitý“ tvar, záleží na výrobci. Při průchodu elektrického proudu, 

je elektromagnet zahříván, proto je chlazen, využívá se výhradně vodního chlazení. (5) Detektorová 

část, v praxi se pro hmotovou spektrometrii s termální ionizaci používají tři druhy detektorů, 

Faradayův detektor, Dalyho detektor a elektronový násobič. Nejpoužívanější jsou v současnosti 

Faradayovy detektory a to hlavně pro jejich dynamický rozsah (běžně od 1 mV do 10 V, tj rozsah čtyř 

řádů) a trvanlivost. Současné přístroje mají vždy jeden fixní a čtyři nebo šest pohyblivých 

Faradayových detektorů, při detekci velmi slabých iontových svazků se používají Dalyho detektory, 

které jsou kombinací výrazně záporně nabité elektrody (cca -20 kV) fosforové destičky a fotonásobiče 

(Dickin, 1995), někdy může mít přístroj více druhů detektorů (tzv. multidetekce) anebo jejich 

kombinaci (např: Faradayovy detektory a za nimi elektronový násobič) jak je znázorněno na obr. 4.  

 

Obr. 4. Jednoduché schéma přístroje a kombinace detektorů (Košler a kol., 1997). 
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Nyní si popíšeme cestu iontového svazku celým přístrojem. V ionizační komoře je vzorek na svém 

nosiči zahříván, díky ohřevu je vzorek z vlákna odpařen a posléze atomizován, utváří se ohřáté plazma 

kladně nabitých iontů, které je potenciálovým spádem urychleno vstříc magnetickému separátoru, 

dříve je však sadou elektrostatických čoček fokusován do svazku, při průchodu elektromagnetickým 

polem je jednotný svazek rozptýlen na základě hmotnosti jednotlivých izotopů, ty putují dále na 

základě zakřivení elektromagnetu, intenzity elektromagnetického pole a geometrie celého přístroje 

do další soustavy elektrostatických čoček a jsou usměrněny do detektorové části, kde jsou 

zaznamenány v jednotlivých detektorech, zesíleny zesilovačem a v hardwarové části zpracovány 

a předány uživatelskému softwaru. 

 

Obr. 5. Celkový pohled na stroj: 1) Ionizační komora, 2) COLDTRAP, 3)Přívod rotační vývěvy a 

turbomolekulární pumpy, 4) Iontové pumpy, 5) Pneumatický ventil, 6) Část iontové optiky (sada 

elektrostatických čoček), 7) Magnetický sektor, 8) Detektorová část, 9) Doplňující aparatura (Stanford 

ICPMS/TIMS Facility). 
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3.3 Příprava vzorku: 

V této kapitole se budeme věnovat přípravě vzorku před samotným měřením, tomu předchází složitá 

separace vzorku pomocí metod kapalinové chromatografie (nejčastěji separace na iontoměničích 

či HPLC), jde o časově náročný proces (v řádech prvních týdnů), kdy je vzorek převeden do 

kapalného skupenství (nejčastěji rozpuštěním v kyselinách) a poté pomocí chemických separačních 

metod, nejčastěji iontoměniče v podobě pryskyřic, př: Resin B, Purospher STAR (Sobotníková, 2010) 

rozdělen na jednotlivé prvky, tento proces ale není předmětem této bakalářské práce a proto se jím 

nebudeme dále zabývat. Samotná příprava vzorku probíhá v tzv. laminárním boxu, což je zařízení 

podobné digestoři, ve kterém proudí filtrovaný vzduch. Předtím než začneme připravovat samotný 

vzorek, musíme nejprve provést výběr druhu nosiče, ty se liší rozměry a systémem uchycení 

v otočném mechanismu ionizační komory viz. obr. 5. (tyto parametry jsou ale dány výrobcem) ale 

hlavně počtem vláken, tento parametr volíme na základě konkrétního vzorku tak aby došlo k jeho co 

možná nejdokonalejší atomizaci a ionizaci. V zásadě se nám naskýtají tři možnosti: první 

je jednovláknové uspořádání, ve kterém je vzorek odpařován a ionizován zároveň, druhá 

je dvouvláknové uspořádání, kde se z prvního vlákna odpařuje vzorek a pomocí druhého vlákna 

je ionizován, v trojvláknovém uspořádání probíhá proces stejně jako v předchozím případě s tím 

rozdílem, že k ionizaci vzorku přispívá i třetí vlákno. Vlákno je pásek o rozměrech 10 x 1 mm 

a tloušťce 1 μm. Jednovláknové nosiče se používají při analýze s relativně nízkým ionizačním 

potencionálem (Rb, Sr, ale i REE analyzované ve svých oxidických formách např: NdO
+
). Dvoj- 

a trojvláknovém nosiče se používají při analýze prvků s relativně vysokými ionizačními 

potencionálem, např: REE pokud jsou detekovány v neoxidické formě (Nd
+
, Sm

+
, atd). Další velmi 

důležitým parametrem, který volím s ohledem na měřený vzorek je materiál vlákna. Vlákno je vždy 

kovové, volba kovu závisí na jeho bodu tání a pracovní funkci, což je vlastnost, která udává množství 

energie vyjádřené ve voltech, které umožní emisi volných elektronů z povrchu vlákna. Poměr nabitých 

a neutrálních částic emitovaných ze zahřívaného vlákna je dle Langmuir-Sahovy rovnice :  

 

 (3) 

 

kde: n
+
 je počet nabitých částic, n

0
 je počet neutrálních částic, e je náboj elektronu (1,6*10

-19
 

coulombu), W je pracovní funkce vlákna [V], IP je první ionizační potenciál izotopu [eV], k je 

Boltzmanova konstanta (1.38*10
-23

 J/K), T je teplota [K]. Nejčastěji používaným materiálem je Re, 

díky vysoké teplotě tání a nízké pracovní funkci, druhým nejpoužívanějším prvkem je Ta, dále 

se používá Pt (při určování Os). Posledním kovem, který se však používá velmi zřídka vzhledem 

k horší pracovní funkci je W, jedinou jeho výhodou je nízká cena, další prvky a jejich pracovní funkce 

viz. tab. 1. 



 

12 
 

Tab. 1. Pracovní funkce a teploty tání některých kovů.  

 

Nyní se může přistoupit k samotné přípravě vzorku, vzorek o hmotnostech X0-X00 μg 

se v teflonových nádobkách smíchá s malým množstvím chemického nosiče (3-5 ml), ten závisí 

na prvku či prvcích, které se chystáme měřit, běžně se používají kyseliny (zejména pak HNO3), 

používá však například i silikagel v kombinaci s H3PO4 nebo destilovaná voda. Pomocí dávkovací 

pipety se vzorek s kyselinou přenese na vlákno nosiče, ten se posléze upevní do elektrického stojanu 

a lehce se zahřeje při 1,5 až 2 A, tak aby se kyselina odpařila a na vlákně zůstal jen samotný vzorek. 

V tuto chvíli je vzorek připraven k měření. Vždy měříme více izotopů jednoho prvku, a proto se nám 

v hmotnostním spektru objeví hned několik velmi blízkých píků. Rozlišení hmotového spektrometru 

je mírou schopnosti přístroje rozlišit mezi dvěma sousedními píky hmotnostního spektra. Podle 

konvence je rozlišení rovno poměru M/ΔM pro dva sousední píky stejné intenzity tehdy, když je rozdíl 

jejich maxim ΔM právě takový, že k překrytí dojde při 10 % relativní intenzitě. Rozlišení             

M/ΔM = 500 je dostatečné pro většinu geologických aplikací na hmotovém spektru s termální ionizací 

(Košler a kol, 1997). Vzhledem k tomu, že lehčí izotopy se uvolňují hned ze začátku měření, zatím 

co těžší izotopy až v průběhu, měří se opakovaně v blocích, data jsou po každém měření statisticky 

zpracována a měření se opakuje do té doby, než se dosáhne požadované přesnosti. Takzvané “detekční 

limity“ se často nesprávně interpretují jako minimální množství vzorku, které je přístroj schopný 

detekovat. Ve skutečnosti hodnoty “detekčních limitů” souvisejí s mírou spolehlivosti, se kterou 

je možné odlišit analytický signál určitého prvku nebo izotopu od signálu pozadí. V propagačních 

materiálech výrobců a v odborné literatuře se často uvádí meze detekce v závislosti na druhu 

prováděné analýzy, odvozené od střední hodnoty signálu pozadí XM  a směrodatnou odchylkou ϬM. 

Hranici, která odpovídá nejmenšímu možnému signálu pro kvantitativní analýzu, a která by se pro 

naše účely dala nazvat detekčním limitem, se nazývá spodní limit stanovitelnosti: XM + 6ϬM. 

3.4 Použití v geologii obecně: 

Přístroj samotný v jakékoli své úpravě, měří pouze izotopové poměry, ty jsou ale základem pro další 

výpočty. V geologii se nejčastěji používá k petrogenetickým účelům, zjištění magmatických zdrojů, 

jako v případě MORB a OIB basaltů pomocí izotopických poměrů Hf, které zkoumali Nowell              
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a kol. (1998), nebo ke zjištění protolitu metamorfních hornin. Další využití nalézá při klasické 

geochronologii, tedy určování stáří hornin pomocí radiogenních izotopů (systém U-Th-Pb), nebo 

určení stáří metodou izochrony (nejčastěji pomocí systému 
87

Sr/
86

Sr a 
87

Rb/
86

Sr), či při datování 

geologických procesů, nejčastěji metamorfních procesů pomocí ztráty olova v zirkonech. Kromě 

geologie lze tuto metodu využít i v jiných environmentálních vědách, například datování klimatických 

změn na základě změn mořské hladiny během posledního glaciálu, studované na korálových útesech u 

Barbadosu a datované pomocí 
231

Pa a 
230

Th, které zkoumali Edwards a Cheng (1997), složení mořské 

vody s ohledem na obsahy Li (Lui-Heung, 1988). Další využití má tato metoda v kosmochemii, kde 

jsou pomocí TIMS studovány s velkou přesností izotopické poměry Os v meteoritech. V dnešní době 

se ukazuje, jako nezbytné a užitečné využití metody TIMS, spolu s metodou izotopového ředění. 

Metoda spočívá v tom, že k měřenému vzorku je přidán vnitřní standart (spike) o známém složení a 

navážce. Metoda izotopového ředění umožnuje detekci většiny prvků periodické tabulky, mluvíme-li o 

klasické instrumentaci, je možné stanovit: Li, Mg, K, Ca, Ti, V, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, Rb, Sr, Zr, 

Mo, Ru, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Ba, La, Hf, Ta, W, Re, Tl, Pb, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, En, Yb, Lu. 

Další prvky se dají stanovit díky svým izotopům s dlouhým poločasem rozpadu, konkrétně jde o: Be, 

Al, Mn, Nb, Tc, Cs, B, Th, U, Np, Pu, některé je možné detekovat díky modifikaci pro záporně nabité 

ionty (N-TIMS): B, N, Cl, Br, I. Výčet stále není úplný stanovit lze například i zbylé kovy platinové 

skupiny (kromě Rh) nebo vzácné plyny (Potts, 1987), v praxi se však běžně stanovují: Rb, Sr, Sm, Nd, 

Th, U, Pb, Ca, Os, Cd, W, B.  

3.5 Konkrétní příklady použití metody pro datování U-sekundárů: 

Metoda  TIMS se často používá pro datování primárních uranových minerálů, Kötzer a Kyser (1993) 

takto datovali proterozoická ložiska typu unconformity v oblasti Athabasca Basin v provincii 

Saskatchewan v Kanadě, datovány byly minerály uraninit a smolinec a jejich stáří se pohybovalo 

v rozmezí 142 – 1389 milionů let, tyto výrazně diskordantní stáří (spočítány metodou U/Pb) spolu 

s různými poměry 
207

Pb/
206

Pb, poukazují na dlouhodobé loužení uranu a epizodické ztráty olova. 

 Pro datování sekundárních uranových minerálů byly v minulosti použity jiné druhy hmotnostních 

spektrometrů. Rozsáhlý výzkum provedl Dill a kol. (2010) na německé straně Českého masívu, 

výzkum byl zaměřen na původ a stáří sekundárních uranových minerálů na celé německé části tohoto 

variského reliktu. Z hlediska časové osy šlo o období od Miocénu do Holocénu, tento úsek byl 

rozdělen na čtyři fáze (spojené se změnami podnebí a geologickými událostmi). Všechny minerály 

(konkrétně: torbernit, saleeit, uranofán, autunit a uranocirit) byly datovány pomocí LA-ICP-MS, 

nejstarší torbernit pocházející z fáze I, byl datován na 8,4 milionů let, v nejmladší fázi IV byly 

datovány saleeit 400 a torbernit 100 tisíc let. V Jižní Americe o tři roky později opět Dill a kol. (2013) 

studovali pegmatity v provincii Borborema (Brazílie), vzhledem k výrazně humidnímu klimatu dané 

oblasti a intenzivní erozi v období od miocénu do spodního pleistocénu (které téměř vylučuje použití 
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některých datovacích metod, např. K/Ar), se autoři rozhodli využít datování sekundárních uranových 

minerálů, pomocí metody U/Pb. V oblasti BPMP se nalézá množství dolů, celá oblast byla předním 

producentem Ta a Be v dobách druhé světové války a to díky hojnému výskytu LCT pegmatitů. Dnes 

je oblast významným producentem kaolinitických jílů. Pro datování byl použit uranofán-beta, 

nalezený v dole Quintos. Datování tohoto minerálu na přístroji Perkin Elmer DRC ICPMS II, bylo 

vypočteno stáří 6,77 ± 0,61 milionů let. Birch a kol. (2011) použili pro datování sekundárních 

minerálů uranu (torbernit, saleeit, matanatroautunit a ulrichit) z lokality Lake Boga v Austrálii metodu 

multikolektorového ICP-MS. K dispozici měli celekem 77 vzorků, stáří se pohybovalo v rozmezí 500 

až 220 tisíc let, avšak většina hodnot byla blízká stáří 400 tisíc let, zajímavostí tohoto výzkumu je, že 

pro vypočtení stáří bylo použito metody 
230

Th/
234

U, nikoliv U/Pb. Vysoká přesnost MC-ICP-MS tak 

výrazně posouvá datovací dosah této metody až k hodnotám 500 tisíc let, naproti tomu alfa 

spektrometrie spolu s metodou. 
230

Th/
234

U, dokáže spolehlivě datovat stáří cca do 250 tisíc let (Goliáš, 

ústní sdělení) 

4. METODA ALFA-SPEKTROMETRIE: 

V současnosti známe přibližně 400 přírodních i umělých α – zářičů, v naprosté většině jde o „těžké“ 

nuklidy (tj, izotopy prvků, kde Z > 82), α částice je vždy kladně nabitá a skládá se ze dvou protonů 

a dvou neutronů, odpovídá tak jádru hélia. Každá částice  α má svou specifickou energii, odvozenou 

od izotopu který byl emitorem oné částice (výjimky jsou pouze částice, které byly emitovány 

při excitované stavu jádra daného izotopu, tyto částice se však liší jen nepatrně) (Šáro, 1983). 

 

      

Obr. 6. Obecná rovnice přeměny alfa (http://www.antonine-education.co.uk/). 

 

Energie částic α je různá běžně se pohybuje v rozsahu 4-7 MeV, s energii souvisí též rychlost a dolet 

těchto částic, α částice dosahují rychlostí až 10 % rychlosti světla, dolet těchto částic ve vzduch jsou 

první centimetry, v horninách či minerálech je tato vzdálenost řádově menší, díky tomu že tyto částice 

jsou poměrně velké jejich dolet v horninovém prostředí jsou setiny milimetru (Jarka, 2011). 

4.1 Obecný princip metody alfa spektrometrie: 

Alfa spektrometrie, je radiometrická metoda, založená na principu detekce emitovaných částic α 

o specifických energiích. Vzniká tak diskrétní spektrum energií, které primárně slouží k výpočtu 
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aktivity vzorku, identifikaci hlavních α-zářičů, určení izotopických poměrů či stupně radiochemických 

rovnováh nebo k výpočtu stáří hornin a minerálů.  

4.2 Instrumentace: 

Aby měřící souprava dosáhla co nejpřesnějších výsledků, musí její konstrukce odpovídat parametrům 

záření α. Jak víme α-částice jsou poměrně velké a jejich dolet za běžných podmínek je ve vzduchu jen 

několik málo centimetrů. Pro snížení pozaďových hodnot, ale především proto, abychom α-částicím 

umožnili bezpečný průlet až k detektoru (nechceme, aby částice nedoletěly k detektoru, či ztratily část 

své energie v důsledku srážky s molekulami běžných atmosférických plynů), je nutné, 

aby v detektorové komoře byl podtlak, což obvykle vytvářejí membránové vývěvy, viz obr. 7. 

Z obrázku je též patrné, že vývěva je umístěna na pryžové podložky, které zmírňují vibrace během 

pracovního cyklu. Dále je zapotřebí aby vzdálenost mezi nosičem na kterém je umístěn vzorek 

a detektorem byla co možná nejmenší, v ideálním případě 3-4 mm, toho lze dosáhnout vhodnou 

vnitřní konstrukcí detektorové komory, viz. obr. 8 (polohovatelné rameno). 

 

Obr. 7. Dvoumembránová vývěva VM 40 D (výrobce: LAVAT a.s., foto autor). 
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Obr. 8. Vnitřní konstrukce detektorové komory: 1) detektor, 2) polohovatelné rameno (s novým vzorkem),             

3) těsnění,  (foto autor). 

 

Detektorů používaných k alfa spektrometrii, je více druhů, dříve se používaly ionizační komory či 

GM-detektory. Dnes se hojně využívá scintilačních či polovodičových detektorů (Šáro, 1983). 

Polovodičové detektory patří v dnešní době mezi nejpoužívanější, nejčastěji jsou tvořeny křemíkovou 

(viz obr. 8.) nebo germaniovou diodou. Nedílnou součástí celé aparatury je předzesilovač (na obr. 9., 

str 17, v levé dolní části), ten tvoří spojovací článek mezi detektorovou komorou a analyzátorem. 

Tento přístroj zesiluje signály přicházející z detektoru, tak aby je bylo možné bez problému zpracovat. 

Poslední součástí celé aparatury je multikanálový analyzátor (1024 kanálů z 4096 možných 

od společnosti Canberra, měřené spektrum enregií je od 2 – 10 MeV. 
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Obr. 9. Detektorová komora, předzesilovač (výrobce ORTEC, model 142A, foto autor). 

 

 

Obr. 10. Multikanálový analyzátor Canberra series 10 Plus (foto autor). 
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Před měřením je však nutné přístroj kalibrovat, k tomu se používají standarty o známé energii 

umístěné například ve formě kovového plíšku upevněného k nosiči, jeden z nejpoužívanějších 

standardů je spolu s nosiči vyobrazen na obr. 10. 

 

Obr. 11. 1) Standart 
241

Am + 
239

Pu s krycím víčkem, 2) prázdný nosič, 3) použitý nosič se vzorkem (foto autor). 

4.3 Příprava vzorků: 

Příprava vzorku může v zásadě probíhat dvěma způsoby s ohledem na následné měření. Pokud chci 

změřit celkovou aktivitu vzorku, identifikovat jednotlivé α-zářiče či posoudit stupeň radiochemických 

rovnováh, postačí nám příprava vzorku pro tzv. nedestruktivní alfa spektrometrii. Celý pojem je mírně 

zavádějící, protože v případě hornin a minerálů je vzorek rozdrcen a rozemlet (myšlena je však 

destrukce na molekulární úrovni), nejčastěji ručně v achátové misce, poté smíchán s deionizovanou 

vodou a pomocí pipety nanesen na nosič. Ideální hmotnost se pohybuje od 200 – 350 μg. Poté 

je vzorek připraven k měření. Tato metoda se zároveň využívá jako selekce vzorků pro následující 

metodu. Pro výpočet stáří vzorku se používá metoda destruktivní alfa spektrometrie, která je o poznání 

složitější. Nejdříve je proveden rozklad vzorku pomocí kyselin často se používá směs HF a HClO4 

(silikátové minerály) nebo HNO3 (sulfáty, karbonáty, oxidy, fosfáty), ke vzorku přidáme vnitřní 

standart 
232

U/
228

Th. Poté provedeme rozdělení rozpuštěného vzorku na U a Th frakci pomocí 

chromatografického extrakčního činidla UTEVA (Carter, 1999). Z každé z frakcí jsou pak 

radionuklidy naneseny na kovový terčík (nosič) pomocí elektrodepozice. Takto nanesené vzorky by 

měli být co nejtenčí (ideálně monomolekulární), v souvislosti s tímto byl zaveden pojem nekonečně 

tenké vrstvy Killeen a Carmichael (1976), tloušťka vrstvy má vliv na FWHM (šířka píku) a na 

následné „rozmytí“ spektra. Nosiče jsou nejčastěji podložky z nerezové oceli nebo jiných 

nekorodujících kovů (záleží na výrobci).  
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4.4 Použití v geologii obecně: 

Metoda alfa spektrometrie se používá v geologických vědách poměrně často, téměř výsadní postavení 

má při měření aktivity vzorků a to jak horninových tak například produktů průmyslové výroby, např. 

Jelínek a kol. (2003). Zde byla použita alfa spektrometrie pro měření aktivity metalurgických strusek. 

Další využití má tato metoda při měření izotopických poměrů, Min a kol. (2010) použili tuto metodu 

pro stanovení 
234

U/
238

U v podzemních vodách v okolí ložiska uranonosných pískovců Shihongtan 

v severozápadní Číně. Poslední možností kde se metoda alfa spektrometrie hojně využívá, je datování 

kvartérních hornin, zejména karbonátů mořského či krasového původu. Constantin a kol. (2006) 

využil datování pomocí alfa spektrometrie spolu s metodou TIMS na určení stáří speleothém v jeskyni 

Poleva v jižním Rumunsku. Na našem území byla také využita alfa spektrometrie k datování 

jeskynních sintrů v Ochotské jeskyni (Kadlec a kol., 2000), nebo určení stáří Mlčechvostského 

slepence pomocí karbonátového tmelu, které provedl Žák a kol. (2009). 

 

4.5 Konkrétní příklady použití metody pro datování U-sekundárů: 

Na rozdíl od metody TIMS, je metoda alfa spektrometrie pro datování sekundárních uranových 

minerálů používána velmi často, dalo by se říci, že jde o tradiční metodu, vzhledem k tomu jak dlouho 

už se pro tento účel používá. V této kapitole uvedeme hned několik příkladů, seřazených 

chronologicky od nejmladšího po nejstarší. V Japonsku v prefektuře Okayama datoval Sakanoue a kol. 

(1968) sekundární uranové minerály na výchozech v okolí uranového dolu Ningyō Tōge (uranonosné 

pískovce), datováním vzorků autunitu na přístroji AN-100, bylo spočítáno stáří vzorků na 34 tisíc let 

respektive 5 tisíc let, což se studiem hydrogeologických podmínek potvrzuje hypotézu loužení uranu 

z ložiska, které začalo cca před 500 tisíci lety. Autoři Löfvendahl a Holm (1981), datovali sekundární 

minerály uranu ve Švédsku. Vzorky, které byly nalezeny na výchozech ve formě povlaků, měly 

průměrné stáří 10 tisíc let, vzorky získané z kopaných sond (z hloubky 3-100 mm) vykazovali stáří od 

14 tisíc do 300 tisíc let, vzorky z vrtných jader již byly ve stavu radioaktivní rovnováhy a nebylo 

možné je metodou 
230

Th/
234

U datovat. Další studii publikovali Wendt a Carl (1985), na lokalitě 

Höhenstein v severovýchodním Bavorsku, datovány byly uranofán a uranofán-beta, nejdříve pomocí 

U/Pb metody, která určila stáří 137 ± 11 tisíc let a posléze metodou 
230

Th/
234

U, ta určila stáří 132 ± 11 

tisíc let. Jiné datování provedli Hofmann a Eikenberg (1991), v jihozápadním Bavorsku v oblasti 

tvořené tzv. Bärhaldským granitem, na ložisku Krunkelbach. To je spjato se stejnojmenným zlomem 

ve, kterém se kromě primární uraninitové mineralizace a žíloviny tvořené především křemenem, 

chalcedonem, fluoritem a barytem, vyskytují v přípovrchové zóně též sekundární minerály uranu, 

jmenovitě uranofán, uranocirit a As-bohatý uranosfátit. Datováním těchto minerálů bylo vypočítáno 

průměrné stáří 296 ± 36 tisíc let. Poslední příklad, který zde uvedeme je výzkum, který provedli 

Osmond a kol.(1999), na lokalitě El Atshan v Arabské poušti na východě Egypta. Zde byly na 
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výchozech bostonitové vrstvy nalezeny vzorky uranofánu, soddyitu a kasolitu, jejich datování určilo 

stáří od 80 do 140 tisíc let. 

5. DISKUZE: 

Obě dvě analytické metody mají své výhody i nevýhody. Společnými výhodami obou metod je za 

prvé, to že data jsou prostá interferencí. Metoda TIMS těží z toho, že u žádných prvků periodické 

tabulky nedochází k překryvu mezi prvním a druhým ionizačním potencionálem. Alfa spektrometrie 

naproti tomu z charakteristických energii α částic. Za druhé obě metody k analýze potřebují jen velmi 

malé množství vzorku (X0 - X00 μg). V případě TIMS datovali LaMont a Hall (2005) přibližně 50 let 

starý vzorek o hmotnosti 100 μg. Obě metody mají ale i společnou nevýhodu, a sice velmi náročnou 

a dlouhotrvající přípravu vzorku pomocí metod kapalinové chromatografie (TIMS), nebo separace U 

a Th frakce (v případě alfa spektrometrie). Velkou předností metody TIMS je bezesporu její vysoká 

přesnost (jedná se o několik řádů citlivější zařízení), další výhodou je jistě rychlost analýzy. Samotné 

měření probíhá v řádech prvních hodin, to je čas, za který i alfa spektrometry dokáží změřit některé 

vzorky, ovšem většina měření se pohybuje v řádech prvních desítek hodin. Poslední výhodou metody 

TIMS, i když jde o výhodu přinejmenším spornou je schopnost určit i neradiogenní izotopy. Alfa 

spektrometrie má také své výhody jednou z největších je zcela jistě cena a to jak cena analýzy, tak 

cena samotné aparatury. Další výhodou je snadná obsluha, která pramení z velmi jednoduché 

konstrukce a v neposlední řadě též provozní nenáročnost. Na rozdíl od hmotových spektrometrů jsou 

zde nižší nároky na vytvořené vakuum (přesněji podtlak), dále je zapotřebí menší elektrický příkon 

a není zde potřeba vodního chlazení. U jiných spektrometrů než TIMS, vyvstávají další nároky, 

například na ohřáté Ar plazma v případě metody ICP-MS. 

Ještě než úplně uzavřeme téma výhody a nevýhody jednotlivých analytických metod znovu se vrátím 

k vysoké přesnosti hmotových spektrometrů obecně. Ty umožnují naměření mnohem přesnějších dat a 

v kombinaci s metodou 
230

Th/
234

U je schopna změřit stáří až 505 tisíc let (Birch a kol., 2011), tj. stáří 

velmi blízká radioaktivní rovnováze, což je hranice ke které se alfa spektrometrie jen velmi těžko 

přibližuje. 

Další metodou, která sice není schopna určit přímé stáří, ale jistě by dokázala potvrdit či vyvrátit 

hypotézy o vzniku těchto minerálů, je studium izotopických poměrů kyslíku či vodíku v těchto 

minerálech. Vzhledem k tomu, že většina sekundárních uranových minerálů vzniká z vodných 

roztoků, lze tak předpokládat, že izotopové složení kyslíku a vodíku bude odrážet podmínky, za 

kterých minerály vznikaly (izotopové složení roztoku a teplotu). Získaná data nám mohou napovědět 

například, zdali studované minerály vznikaly v době glaciálu či interglaciálu, nebo mohou pomoci 

odlišit více generací téhož minerálu (sekundární uranové minerály často tvoří povlaky o tloušťce   

0,0X – X,00 mm). Úspěch aplikace stabilních izotopů kyslíku či vodíku závisí na několika faktech: 

Způsob vazby kyslíku a vodíku v minerálu, (většina sekundárních minerálů uranu obsahuje kyslík či 
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vodík vázaný v na různých strukturních pozicích -  přímo v minerálu, vázaný v OH skupinách a 

vázaný v molekulách vody), na velikosti frakcionace kyslíku a vodíku mezi minerálem a roztokem, na 

tom do jaké míry se výpar spolupodílel na vzniku minerálu a v neposlední řadě i na tom, jestli se nově 

utvořený minerál od doby svého vzniku do současnosti choval jako uzavřený systém. Zejména o 

poslední jmenované podmínce lze v řadě  případů pochybovat, většina sekundárních minerálů uranu se 

nalézá v supergeních zónách ložisek, na výchozech či na haldách. Navíc některé minerály jsou značně 

nestabilní a obsah vody v jejich sumárním vzorci kolísá i bez přispění externích činitelů. Aplikace 

stabilních izotopů kyslíku či vodíku se tak obecně sice jeví jako slibná metoda pro studium 

sekundárních minerálů, konkrétní aplikace na uranových minerálech však zcela jistě nebude prosta 

komplikací. Úspěšné použití, lze proto předpokládat jen ve velmi specifických podmínkách. 

6. ZÁVĚR: 

V předešlé kapitole jsme shrnuli výhody a nevýhody obou metod. Z technického hlediska obě metody 

dokážou změřit radionuklidy v uranových sekundárních minerálech. Metoda TIMS je často využívána 

pro datování primárních uranových minerálů nebo datování zirkonů pomocí metody U-Th-Pb. Avšak 

hmotové spektrometry jiných typů již byly využity i pro datování sekundárních uranových minerálů.  

V této oblasti se etablovala metoda LA-ICP-MS. Pro svou vysokou přesnost je metoda TIMS 

využívána pro zcela jiné účely navíc tímto přístrojem disponuje jen několik málo pracovišť v ČR, což 

je další nevýhoda. Bohužel obecně platí, že v případě hmotových spektrometrů je dostupnost 

akreditovaných pracovišť v ČR velmi špatná. Naproti tomu metoda alfa spektrometrie je na tomto poli 

používána s úspěchem už desítky let. Její přesnost s ohledem na stáří vzorků je většinou vyhovující a 

proto ji v závěru této práce doporučuji pro studium sekundárních uranových minerálů. Jako velmi 

dobrá volba se též jeví možnost kombinace metod MC-ICP-MS a alfa spektrometrie v obou případech 

s použitím metody 
230

Th/
234

U.  
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