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1. Увод
Масспектрометрчните методи са се наложили, като ефективно средство за количествен
химичен и изотопен анализ на материали от естествен и синтетичен произход, като
метали, сплави, керамика, стъкло, почви, води, минерали, скали, а също така на различни
видове органични вещества и биологични обекти. Тази група от аналитични техники
притежава предимствата на голям динамичен обхват, висока точност, експресност и
чувствителност.
Един от най-динамично развиващите се масспектрометрични методи за ефективен
многокомпонентен количествен химичен анализ, използващ утвърдените качества на
индуктивно свързаната плазма (ICP) като йонен източник, е ICP-MS. В сравнение с някои
атомно-спектроскопски техники с голям потенциал за приложение в изследването на
неорганични вещества, като ICP-OES и ААS, методът на ICP-MS има доказани
предимства в областта на многоелементния химичен анализ. Тази техника на измерване
притежава важните характеристики на MS, като точност, експресност, висок праг на
чувствителност, а така също и възможност за определяне на изотопния състав на
образците. Това прави ICP-MS спектрометрията особено значим аналитичен метод за
целите на изотопната геохимия, за решаване на задачи на абсолютната геохронология, за
определяне на ниски и ултра-ниски съдържания на елементи-следи в минерални и скални
обекти формирани при различни условия.
Интегрирането на лазерни устройства за изпарение (аблация) на вещество от микро област
в качеството им на модул за въвеждане на пробите в ICP-MS, значително разширява
възможностите за приложение на този вид масспектрометрия като количествен метод в
следните направления:
 използване на ICP-MS за работа с твърдофазни обекти с малък обем на пробата,
включително и за in situ измервания;
 възможност за работа в режим на микро-аналитичен инструмент с напречна
пространствено разрешение в диапазона 10  102 μm и  0.1 μm в дълбочина;
 висока точност, експресност и ниска цена на анализа в сравнение с други видове
аналитични техники за химичен анализ, в т.ч. и масспектрометрични.

Поради тези основни предимства, в последното десетилетие LA-ICP-MS спектрометрията
се наложи като един от най-често използваните и динамично развиващи се методи за
изотопни геохимични и геохронологични измервания. На практика с LA-ICP-MS може да
се анализира изотопния и химичен състав на всяка течна, газообразна или твърдофазна
геоложка проба. За целта е необходима подходяща аблационна камера и правилно
подбрани условия на измерване. Провеждането на системни геохимични анализи на
скални и минерални проби с използване на този вид масспектрометрична техника до
скоро не беше възможно в България поради липсата на необходимото за целта
оборудване.
Естеството на съвременните геохимични изследвания често налага използването на
аналитични данни от различни методи. Целта е получаване на възможно най-подробна
информация за структурата, химичния и изотопен състав на изследвания обект, което
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позволява да се правят изводи относно условията и средата на неговото образуване, както
и за промяната в техните параметри в течение на дълги периоди от време. Изследването на
произхода и еволюцията на геоложки обекти изисква обединяване на значителен обем
информация, получена с различни аналитични методи и е научен проблем, излизащ често
извън рамките на една дисциплина. В тази връзка, настоящия дисертационен труд има за
цел:
 Анализ на комплексните методични аспекти с оптимизация на възможностите и
ефективността на LA-ICP-MS спектрометрията, като основен и самостоятелен
аналитичен инструмент за точни изотопни геохимични изследвания и
геохронология;
 Използване на получените посредством LA-ICP-MS анализи на изотопния и
химичен състав на скални и минерални обекти за определяне условията на тяхното
образуване и еволюция.

Постигането на поставените цели е свързано с решаване на следните основни задачи:
 Ефективно определяне на концентрацията на редкоземни елементи (REE) и
елементи-следи посредством локални in situ LA-ICP-MS измервания на
подходящите за целта изотопни съдържания в избрани микрообласти в минерални
образци;
 Точно измерване на химическия състав и елементна концентрация
представителни усреднени (валови) скални проби с методите на LA-ICP-MS;

на

 In situ LA-ICP-MS изотопна геохронология приложена като самостоятелен и
локален подход за датировки по системата U-Pb на циркон от магмени и
метаморфни скали.
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2. Основни принципи на работа и приложение на ICP-MS спектрометрите

Изотопните методи за спектрометричен анализ на неорганични вещества, които
понастоящем заемат съществено място в съвременните физични, химични, геохимични и
др. изследвания са основополагащи за масспектрометрията като цяло. Причина за тяхното
възникване в началото на XX-ти век е необходимостта от решение на един фундаментален
за това време научен проблем – експериментално да се докаже съществуването на
изотопите. За основоположници на масспектрометричния анализ се приемат физиците Дж.
Дж. Томпсън и Ф. У., които през 1913 г. експериментално потвърждават че неонът е смес
от два стабилни изотопа с маси съответно 20 и 22 amu. Астън доказва експериментално и
фактът, че повечето от химичните елементи в природата са смес от няколко стабилни
изотопа.

2.1. Физични основи на изотопната масспектрометрия

Принципите на изотопната масспектрометрия се основават на специфичните физични
свойства на атомите и техните ядра. За целите на изотопната масспектрометрия
протоните, неутроните и електроните могат да се разглеждат като основни градивни части
на атомите.
В ядрата на атомите е съсредоточена главната част от тяхната маса. В сравнение с

нуклоните, масата на отрицателно заредените електрони  me  9.10939  10-31 kg, q  e  ,
представляващи третият основен вид елементарни частици изграждащи атомите е
относително малка  ~ 1 1836m p ;  1/1838mn  . Най-често тя не се отчита в

масспектрометричните измервания. Броят на електроните и протоните в атома е равен и е
прието да се означава със Z. Той съвпада като числова стойност с атомния номер в
периодичната таблица на елементите. Сумата от протоните (Z) и неутроните (N) се бележи
с А и се нарича масово число. Ядрата на определен химичен елемент имат равен брой
протони (Z), но е възможно да съдържат различен брой неутрони (N) и съответно да се
различават по своето масово число  A  Z  N  . Такива ядра ( Z  const , N  const ) се
наричат изотопи. Всички химични елементи притежават характеристично изотопно
разпределение, изразявано най-често в проценти, като по-голямата част от тях имат
повече от един естествен стабилен изотоп. За тяхното означаване се използва масовото
число, което се изписва горе в ляво до символа на съответния химичен елемент (AX, като
напр. 56Fe, 58Fe 35Cl, 37Cl, 235U, 238U, 232Th и т.н.). Ядра с еднакво масово число ( A  const )
се наричат изобари, а такива с еднакъв брой неутрони  N  const , Z  const  – изотони.
Стабилността на ядрените системи зависи от енергията на свързване, която е най-висока
за ядрата на елементите намиращи се близо до средата на периодичната таблица. С
промяна на броя протони или неутрони  Z 0  n, N  n, A  const  в избрана изобарна
конфигурация, масата на ядрата нараства, а енергията на свързване намалява. Това води
до нестабилност на съответната ядрена система. Нестабилните ядра са радиоактивни и се
трансформират в други ядра посредством различни схеми на разпад.
Радиоактивността е вътрешно свойство на ядрата и се приема за стохастичен процес,
4

скоростта на който зависи единствено от броя радиоактивни атоми. Всяко отделно ядро се
разпада в произволен момент от време, но за голям брой ядрени системи може да се
въведе коефициент на пропорционалност  , така че:
dN  t 
  N  t 
dt

(2.1)

След интегриране на (2.1) се получава:
N  t   N 0 exp  t 

(2.2)

dN  t 
, (измерва се в
dt
единици наречени бекерели, като 1 Bq = 1 разпад/секунда), началният брой на ядрата N 0

Основни величини в уравнението (2.1) са времето t, активността

и константата на разпад   a 1  .
За решаване на задачи свързани с радиоизотопно датиране, началният брой на
радиоактивни атоми N 0 в обекта е неизвестен и за целта е необходимо да се определи
настоящият брой ядра на радиоактивният изотоп N и броят радиогенни атоми на
дъщерния изотоп D образувани до момента. Това се получава от израза:
D   N 0  N   N 0 1  exp   t    N  exp  t   1

(2.3)

Тогава общият брой радиогенни атоми на дъщерния изотоп в пробата е:
D  D0  N exp   t   1 ,

(2.4)

където D0 е началният брой радиогенни атоми в обекта. От изразът (2.4), решен спрямо
времето t, се извежда основното уравнение на радиоизотопното датиране:
t

 D  D0 
ln 
 1 .
  N

1

(2.5)

2.2 Устройство и принцип на работа на масспектрометрите за изотопни
измервания

Масспектрометрите възникват като устройства, предназначени за измерване на изотопния
състав на химичните елементи и тяхното относително изотопно разпределение в
неорганични вещества. Функционирането на масспектрометричните системи се основава
на единни общи принципи. Пробата определена за изследване, която може да е в течно,
твърдо или газообразно състояние, се подава към йонизиращия източник, в който тя се
атомизира и йонизира. Посредством използването на подходящи апертури и йоннооптични устройства, се формира сноп от заредени частици, който се колимира и фокусира
m
към мас-анализатора. В него йоните се разделят по отношението   , след което се
z
отчитат с детектор на заредени частици (напр. електронен умножител, Фарадеев цилиндър
и т.н.).
5

2.3. Модул за лазерна аблация, като система за въвеждане на проби от
твърдофазни обекти в ICP-MS

Едно от най-важните разширения на възможностите на ICP-MS е свързано със
способността за директно изследване на твърдофазни обекти на микро ниво с
профилиране в дълбочина. Това се постига чрез интегриране на масспектрометъра към
система за лазерна аблация. Модулът за LA съдържа следните основни компоненти:
импулсен (твърдотелен или ексимерен) лазер с дължина на вълната в UV диапазона,
фокусираща оптика, подвижна платформа с аблационна камера и видеосистема за
позициониране на лазерното лъчение върху обекта. Процесът на лазерна аблация
(изпарение) се осъществява в камера с инертна газова среда (най-често в Ar или He) с
атмосферно налягане. Тя служи и за транспортиране на веществото до плазмата.
Взаимодействието на лазерният лъч с твърдофазни обекти има комплексен характер и е
свързано с процесите на абсорбция и разсейване на този вид лъчение в кондензирана
материя, а също така и с физичните и химични характеристики на средата в която то се
разпространява.
Количеството вещество изпарено от лазерната система, зависи от значителен брой
параметри, свързани по комплексен начин с характеристиките на лъча и естеството на
изследвания материал. Това, заедно с изменението във времето на останалите физични
променливи свързани с масспектрометъра, прави трудно използването на една и съща
универсална настройка. Освен калибровъчен стандарт  SRM  с известно съдържание на
всички измервани елементи, се прилага и т. нар. вътрешен стандарт. Изисква се, това да е
някой от главните (матрично значими) елементи на пробата, подходящ за изотопен
анализ, който се определя независимо с друг метод. В този случай, за изчисление на
неизвестните концентрации на останалите елементи в изследваният материал се прилага
формулата:
SAMP
i

C

C

SAMP
IS

CiSRM I iSAMP I ISSRM  SiSAMP S ISSRM 
 SRM  SAMP SRM   SAMP SRM  ,
CIS
I IS I i
 S IS Si 

(2.6)

, SRM
са означени концентрациите на анализираните елементи и вътрешния
където със CiSAMP
, IS

стандарт в конфигурацията

проба / SRM ,

, SRM
I iSAMP
, IS

представя техните измерени

, SRM
интензивности, а SiSAMP
са относителните скоростите на броене за единица масова
, IS

концентрация, които са неизвестни. В случай на отсъствие на специфично фракциониране
 S SAMP S SRM 
по отделни елементи, може да се приеме, че  iSAMP ISSRM   1 . Това прави уравнението
 S IS Si 

(2.6) определено относно CiSAMP .
Резултатите представени в дисертацията, са получени с квадруполен ICP-MS
спектрометър РЕ ELAN DRC-e интегриран към система за лазерна аблация ESI /NWR
използваща ексимерен ArF лазер с  LASER  193 nm с хомогенен лъч и продължителност
на импулса timp  5 ns .
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3. In situ изотопна геохронология с LA-ICP-MS по системата U-Th-Pb в
циркони от магмени и метаморфни скали

Изотопното датиране с масспектрометър, използващо като геохронометър радиоактивните
разпади на урана и тория до групата от стабилни изотопи на оловото



206

Pb, 207 Pb, 208 Pb  , е

един от основните методи за абсолютна геохронология. Двата радиоактивни елемента се
235
238
и принадлежат към групата на
представят от главните си изотопи 232
90Th, 92 U , 92U
актинидите. В процеса на своето образуване, цирконът захваща сравнително малко
количество

C

common
Pb

 ppt  оловни атоми от средата, поради значителните разлики в
o

o

йонните радиуси на Zr 4 (0.87  ) и Pb 2 (1.32  ). Системата U-Pb се затваря в неговата
кристална решетка при сравнително висока температура T  1000 C  , което го прави
подходящ за радиометрично датиране на магмени и метаморфни скали, в които той често
се съдържа като акцесор.
Изотопният състав на оловото в минерали съдържащи уран и торий, какъвто е и циркона,
може да се определи посредством прилагане на уравнение (2.4) по следния начин:
Pb 

204
Pb 

206

Pb 

204
Pb 

207

Pb 

204
Pb 

Pb 
 
204
Pb i

206

207

208

Pb 
 
204
Pb i
Pb 
 
204
Pb i

208

238
204

U 238t
e 1 ,
Pb

235



(3.1)

U 235t
e 1 ,
Pb

(3.2)

Th 232t
e 1 ,
Pb

(3.3)

204

232
204











където съответните нормировки към 204 Pb отчитат спецификата на неговият напълно
нерадиогенен произход, с индексът i са означени началните изотопни съотношения в
системата, а t е времето на нейното затваряне. Подобно на (2.5) трите уравнения по-горе
се решават спрямо времето.
Резултатите от времената t206 , t205 и t208 , получени от трите независими схеми на разпад
съвпадат, в случай че са изпълнени следните условия:
 системата е останала напълно затворена за целия период на своето съществуване до
момента на датиране;
 началните изотопни съотношения на оловото са подбрани правилно;


238 , 235 и 232 са известни и с точно определени стойности;

 няма отклонения в изотопният състав на урана в резултат на фракциониране или от
канала на разпад по спонтанно делене с наложени ефекти от верижна реакция;
 няма систематични грешки допуснати в процеса на измерване.
В случаите свързани със загуба на олово от системата, използването на отношението
 207 206  може да намали влиянието на тази промяна в изотопните отношения:
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Pb  

204
Pb  

207

Pb  

204
Pb  
206

Pb  
 
Pb i 
1  e235  1 

 
.
206
Pb   137.88  e 238  1 
 
204
Pb i 
207

204

(3.4)

3.1. Датиране с методът конкордия-дискокордия на циркони

За датиране на уран-съдържащи минерали, като циркон, монацит, титанит, апатит и др.,
двата независими геохронометъра с крайни продукти 206 Pb* и 207 Pb* могат да се използват
съвместно за параметризиране на т.н. конкордантна крива. Възрастите, получени от
каналите на разпад на 238U и 235U , при спазени условия за геохронометрична
приложимост на системата, са съгласувани и отчитат една и съща стойност. Това се

изобразява като точка със съответните координати 

върху т. нар. конкордия с параметризация:
 206 Pb* 
238t
 238    e  1 ;
 U 

Pb*  
и 
235
U  

207

 207 Pb* 
235t
 235    e  1 .
 U 

Pb* 
 , която се намира
238
U 

206

(3.5)

Епизодична загуба на радиогенно олово (или идентичното, като влияние върху
изотопните Pb U отношения внасяне на U ) в някакъв момент от времето ще измести
тази позиция върху хорда наречена дискордия. Отделните цирконови зърна от една проба
в общия случай губят различно количество олово, независимо от факта, че са от една
скала. Посредством екстраполация с отчитане на съответните статистически
характеристики на резултатите, получени от измерванията на отделните минерални зърна
от пробата могат да се определят позициите на двукратно пресичане на дискордията с
конкордантната крива. Двете точки отговарят на:
 времето  0 , изминало след първото затваряне на системата (горно пресичане);
 времето  , изминало от затварянето на системата след загубата на олово или
съответно добавяне на U (долно пресичане).
Загубата на олово не винаги е свързана с конкретно епизодично събитие. Възможно е тя
да е причинена от непрекъснат дифузионен процес в цирконите, модулиран от промени на
налягането и температурата във вместващата скала при нейните движения. За да се
приеме, че  има определен геохроноложки смисъл и е резултат от дефиниран във
времето геоложки епизод (в общия случай свързан с метаморфизъм) са необходими
допълнителни факти получени независимо от датировката. Тера и Васербърг предлагат
друга форма на конкордантна крива, която използва параметризация от вида:
*

 e235t  1 
 238U 
 207 Pb 
1
;
k


 238t
,
 206 Pb*  e238t  1  206 Pb 




 e 1

(3.6)

 235U 
1
. Подходяща е за датиране на системи съдържащи относително
където k   238  
 U  137.88
големи количества олово, значителна част от което е с нерадиогенен произход.
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Дискордантната права пресича тази конкордия също в две точки  0 и  , подобно на
случая разгледан от Уедерил.

3.2. Методични аспекти
системата U-Pb в циркони

на

геохронологичните

анализи

с

LA-ICP-MS

по

В практиката на геохроноложките измервания на циркони по системата U  Th  Pb има
случаи, в които се получават данни с голяма разходимост, водещи до противоречиви
резултати. Съвременните протоколи за датировка с TIMS, който е приет за базов метод в
изотопната геохронология, най-често работят с цели минерални зърна или техни добре
обособени фрагменти. Възможно решение на проблема свързан с разходимостта на
данните е използването на по-локален геохронологичен метод, като LA-ICP-MS
 SIMS / SHRIMP  позволяващ провеждането на измервания в обособени характеристични
зони на отделно минерално зърно.
За сепариране на изследваните циркони от съдържащите ги скали в настоящата работа е
приложена стандартна комбинация от гравиметрична методика и магнитно разделяне.
Скалните проби с количества 3  5 kg са раздробени последователно в челюстна и дискова
мелници, като от тях посредством набор от сита са отделени фракции с размер  0.5 mm.
От тях, с т. нар. тежки
течности
(бромоформ
и
метилен-йодит), са извлечени
минералите с относително
тегло над 2.9 g/cm3 , от които с
електромагнит е проведено
разделяне на магнитна и
немагнитна част. Подборът на
цирконите,
които
след
електромагнита остават в
немагнитната
фракция
е
направен под бинокулярен
микроскоп (т. нар. лупа).
Избраните за масспектрометрични измервания зърна са
Фиг. 1 Разлики в дълбочината за генериране на BSE и CL
ориентирани
по
техните
изображенията (а) спрямо полезната част на LA-ICP-MS
сигнала (b) в циркон.
основни призматични стени
(100), (010), след което са
залети в епоксидна смола под формата на цилиндрична таблета. След втвърдяване на
смолата, от цирконите посредством абразив, е отнета равномерно горната част до около
средата на минералните зърна. Техните горни повърхности са полирани с диамантенa
паста с размер на частиците до 1 μm.
За установяване зоналните особеностите на микрониво, са използвани BSE и
панхроматични CL изображения, получени с помощта на сканиращ електронен микроскоп
(SEM).
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Подготовката на образците за in situ масспектрометрични измервания с найразпространените локални методи, като LA-ICP-MS и SIMS/SHRIMP е практически
идентична. Съществуват обаче някои разлики, свързани с пространствената разрделителна
способност на тези техники. Геохронологичните измервания със SIMS/SHRIMP на
циркони най-често се провеждат с пространствени параметри в следните граници:
напречно сечение  20 μm, разделителна способност в дълбочина  0.005 μm, дълбочина
на проникване  0.3 μm.
За LA-ICP-MS тези стойности са съответно: напречно разрешение  10 μm, разделителна
способност в дълбочина  0.1 μm, дълбочина на проникване 20  40 μm. Предварителният
подбор на зоните определени за датировка на циркони се прави по получените BSE и CL
изображения, които се генерират на дълбочина в обекта  1 μm.
Честотата на повторение на лазерните импулси в режим на изследване на циркони найчесто е в границите 5  10 Hz . Сигналът, който се използва в обработката на анализите е
препоръчително (с цел постигане на добра статистика на измерването) да бъде с
продължителност в границите на 20  40 s. Първите  3  10 s след започване на
аблацията
се
избягват. В тях
може
да
има
артефакти причинени от замърсявания на пробата и
повърхностни ефекти водещи до разпределение на частиците по размер
различно от номиналното, което е
предпоставка
за
фракциониране по
маса. Това означава, че за разлика
от SIMS/SHRIMP
техниката, практиФиг. 2 Несинхронно изменение с промяна на изотопните отношения на
сигнала в зони (а) и (b) на LA-ICP-MS спектъра дължащо се на
чески цялата част
промяна на зоналността на циркона в дълбочина извън областта на
на
LA-ICP-MS
получените BSE и CL изображения.
спектъра, който се
използва в анализите се добива от значително по-голяма дълбочината от тази, на която се генерират BSE и
CL образите (Фиг. 1).
Областта от която се извлича полезната част на сигнала при локално (т. е. „точково“)
измерване на твърдофазни обекти с лазерна аблация е с начало на дълбочина в границите
3  10 μm от повърхността на образеца и продължава до около 15  30 μm от нея.
Отношението между зоните в z направление от които се генерират BSE и CL
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изображенията спрямо LA-ICP-MS сигналите за случай на циркон е показно на Фиг. 1. В
тази връзка, е възможно да се отчетат измервания, които представят различна зоналност
по z от първоначално определената по данните от BSE и CL (Фиг. 2).
Резултатът, е възможна промяна и в U-Pb съотношенията (Фиг. 2). Измененията в LA-ICPMS спектрите, причина за които са особености в зоналността на цирконите в дълбочина не

Фиг. 3 BSE и CL изображения на циркони от различни проби
с точките на аблация от които са получени спектрите представени на
Фиг. 2 (d) и Фиг. 5 (b).

са свързани непременно с разлики в получените от тях U-Pb изотопни съотношения. Ако
изменението в интензивностите на урановите и оловните изотопи е синхронно (Фиг. 5),
няма промени в отношенията  207 235 и  206 238 . Спектри с подобна нехомогенност са
често срещани при аблация на цирконови ядра. На Фиг. 2 е представен ефект на
несинхронно изменение на сигнала в дълбочина в означената с b област от спектъра на
оловните спрямо урановите изотопи, която е в границите на ~ 10 μm . Зоната се намира на

~ 10  12 μm от дълбочината от която са получени BSE и CL изображенията на това
цирконово зърно (Фиг. 3). В този случай е най-забележимо намаляването на  207 235 ,
което е свързано с крайният резултат по отношение на съгласуваността на двойката
изотопни отношения получени от това измерване.
Крайните участъци на цирконовите зърна (Фиг. 4) представляват потенциален обект за
локални изследвания с методът LA-ICP-MS. Те са области, в които често се наблюдава
осцилаторната зоналност, която е информативна за процесите и условията на формиране
на цирконите. Някои от тези периферни части, могат да се получат прекалено тънки при
пробоподготовката на таблетата и лъча на лазера да ги изпари бързо. Сигналът получен от
такава тънка зона, който е с времетраене  10 s в режим на сканиране по маса е с по-малка
статистическа достоверност, която може да е недостатъчна за правилно определяне на
изотопните съотноше-ния. Такъв случай е показан на Фиг. 6.
11

Използването на LA-ICP-MS за геохроноложки измервания на циркони по изотопните
съотношения на системата U-Pb е един от наложилите се напоследък методи за датировка
на магмени и метаморфни скали. В неговото приложение съществено значение има
включването на естествени цирконови стандарти. Те могат да се
използват и за първоначална
калибровка
на
масспектрометъра
и
лазерната
система.
Протоколът на измерване
съдържа редица корекции
на данните свързани с
комплексните промени на
многобройните работни
параметри по време на
експеримента, отнасящи
се до модулите на
измервателната система
(т.
нар.
апаратурен
Фиг. 5 Синхронно изменение (а и b) на сигнала в LA-ICP-MS
дрейф).
За
това
спектъра в дълбочина извън областта на получените BSE и
коригиране, е необходимо
CL изображения (размер на кратера 35 μm ,
по време на измерването,
честота на импулсите 7 Hz ).
периодично
да
се
съпоставят получените от стандартите данни с техните номинално определени стойности.
Това се прави, като всяка група от 5  10 анализа се съпровожда от няколко контролни
измервания получени от стандартите (SRM). По този начин, е възможно да се правят
корекции в определени граници и на системни отклонения в данните. Естествените
цирконови стандарти намират приложение и в отчитането на ефектите на изотопно
фракциониране свързани с процеса на аблация, както и на промените в изотопните
отношения при увеличаване
дълбочината на проникване на
лазерният лъч в образеца. За
осигуряване
на
по-добра
достоверност на получените
геохроноложки
данни,
е
препоръчително да се използва в
процеса на измерване група от
поне два различни стандарта.
Опитите за това да се използва
серията NIST-600, водят до
проблеми
свързани
с
фракциониране на урановите и
оловните изотопи, причинено от
Фиг. 4 BSE и CL изображения на циркон с означена
ефектите на взаимодействие на
зона на кратера в тънка карайна част на зърното.
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лазерният лъч с различните матрици на този вид синтетични стъкла и цирконите.
Установено е, че в процеса на аблация се осъществява фазов преход в циркона и той се
разделя на баделеит  ZrO2  с преимуществено съдържание на уран и кристобалит  SiO2 
съдържащ относително завишено съдържание на олово. Баделеитът формира частици с
по-голям размер, за които
има по-голяма вероятност да
се натрупат около кратера и
да
не
достигнат
до
масспектрометъра.
Други
съществени
негативни
ефекти са промените в
мобилността на оловото в
обекти с различна структура
и зарядовото фракциониране
в плазмата.
Въпреки
някои
техни
недостатъци като относителна
U-Pb
нехомогенност,
наличие на някои минерални
Фиг. 6 Недостатъчен LA-ICP-MS сигнал получен от зоната,
включения,
разлики
в
означена на Фиг. 4 (размер на кратера 35 μm ,
концентрацията на REE в
честота на импулсите 5 Hz ).
определни зони, естествените
цирконови еталони за сега са незаменим компонент на протокола използван за
провеждане на геохроноложки анализи с метода LA-ICP-MS и се предпочитат пред
синтетичните стъкла. Правилната корекция в изотопните U-Pb отношения не винаги е
възможна (Фиг. 7), включително и за цирконовите еталони.
Размерите на представителните фракции от естествени цирконови стандарти варират в
широк диапазон: фрагменти от фенокристали  GJ1  10 mm  , едри призматични зърна

 Plesovice  1  6

mm  , субмилиметрови  Temora-1, 2  0.05  0.3 mm  и т.н.

Използването на разнообразни по размер еталони в LA-ICP-MS налага изискването
аблационната камера да е с подходящ обем, достатъчен за разполагането в нея на
образците и стандартите. Това е свързано със съчетаване на няколко противоречиви
изисквания отнасящи се до нейната конструкция. В клетки с голям ефективен обем

50  100 cm  относителната концентрация на аеорозли в носещият газ е по-ниска, което
3

се отчита в по-малката интензивност на сигналите. Това определя изместване в праговете
на детектиране на елементите към по-високите стойности. Увеличава се и времето за
изчистване на клетката до фонови стойности между отделните измервания. Малкият обем
на камерата

  10 cm 
3

има ограничение относно разполагането на образците и

стандартите в обема.
Скъсява се и дължината на полезният сигнал, което може да повлияе на статистическите
характеристики на измерванията. Предимство в този случай е относителното снижаване
на границите на откриваемост, от значение за ниските концентрации. В аналитичната
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практика отнасяща се до U-Pb геохрология на циркони, необходимостта от комбиниране
на тези параметри определя използването на аблационни клетки с обем в границите
 10  80 cm3 .
Най-често те са с цилиндрична геометрия, която е технологично най-лесна за
производство и работят с турболентен поток на носещия газ. Определената по този начин
флуидна динамика на преминаващия през камерата поток може да създаде при някои
пространствени конфигурации на образците и стандартите в обема зони със затруднен
пренос на вещество.

Фиг. 7 Отклонение в некоригираното изотопното
съотношение 207Pb/235U получено в цирконов еталон
Plesovice на дълбочина z  10 μm с продължителност на
сигнала t  15 s дължащо се на нехомогенност на
стандарта (кратер 35 μm , честота на импулсите 7 Hz ).
Получената (след корекция) стойност в означения интервал
е 207 Pb/ 235 U =0.62 при средна за еталона 207 Pb/ 235 U  0.55.
Отношението 206Pb/238U (горе) е в нормални за стандарта
граници.

Фиг. 8 Аблационна камера с
поръчкова конструкция и капковиден
по форма вътрешен обем

V

eff



 18 cm 3 използваща

турбулентен поток на носещия газ
(Не). Показано е разположението на
отделенията за образци: с диаметър
d  25 mm (А1, А2) и с d  10 mm
(В1, В2).

В проведените геохроноложки измервания по-нататък са тествани и приложени три
различни аблационни камери:
 т. нар. „стандартна“ с цилиндрична конструкция и V  25 cm3 с турболетен поток,
част от системата за лазерна аблация UP  193 FX ;
 т. нар. „супер клетка“, която се предлага като допълнителен компонент към
UP  193 FX с V  33 cm 3 с ламинарен поток, в резултат на което обемът и може да
се приеме по теоретични данни, като редуциран на Veff  0.25 cm 3 ;
 клетка с поръчкова конструкция и капковидна форма на камерата с обем
V  18 cm 3 , която използва турболентен поток (Фиг. 8).
Данните, получени с трите клетки са сравними при условията на оптимална настройка на
масспектрометъра и правилно зададени потоци на носещия (Не) и помощния (Ar) газове.
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Отчетени са и определени разлики. В стандартната клетка се наблюдават в по-голяма
степен позиционнте ефекти, които са свързани главно с разположението на стандартите и
образците
извън
централната
зона
на
камерата. Нейният обем
изисква сравнително повисока
честота
на
импулсите за получаване
на добра интензивност,
което
намалява
продължителността
на
полезният сигнал.

Суперклетката позволява
работа с по-ниска честота
на
аблация,
което
подобрява
влиянието
върху
интензитета
свързано с промените от
Фиг. 9 Данни получени от тестови измервания със стандарт
фракциониране
на
Plesovice (в позиции А), използван като втори еталон в серия от
изотопите с нарастване на
анализи, проведени с абалационна камера с поръчкова
конструкция (кратер 35 μm , честота на импулсите 5 Hz ).
дълбочината. При поКорекцията е направена с еталон GJ-1 (в позиция В1).
ниски
честоти
обаче,
нараства транзиентният ефект и получените сигнали са с относително по-голяма
неравномерност. Камерата с конструкция направена по поръчка предлага вариант,
съчетаващ някои от предимствата на първите две клетки с приемлива редукция на техните
недостатъци (Фиг. 10). Нейният относително по-малък обем позволява по-ниска честота
на аблация спрямо тази със
стандартно изпълнение при
добра интензивност на
получените
сигнали.
Капковидната форма на
обема
предоставя
пооптимална организация на
пространството, нама-лява
позиционните ефекти и дава
възможност за разполагане
на образци и стандарти в
четири отделения (Фиг. 8).
Фиг. 10 Сравнение на интензивностите на сигналите получени от

трите аблационни камери: стандартна (А); суперклетка (В); с
Тези характеристики я
поръчкова конструкция (С).
правят удобна за целите на
геохроноложките
измервания (Фиг. 9). На Фиг. 10 е представено сравнение на сумарните интензивности
получени от еталон GJ-1 с трите модела аблационни камери на седемте изотопа
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207

Pb, 235U , 206 Pb, 238U , 208 Pb, 232Th, 204 Pb  , използвани за геохронология на циркони по

системата U-Pb. За измерванията са използвани следните честоти на импулсите:
стандартна клетка – 10 Hz; суперклетка – 5 Hz; с поръчков дизайн – 7 Hz. Отчетливо се
наблюдава по-бързото намаляване на сигнала с навлизане в дълбочина при стандартната
клетка, както и по-голямото време, необходимо за изчистване на сигналите до фонови
стойности. Ефектът на увеличена транзиетност при по-ниската честота на аблация при
суперклетката е също добре изразен.
За обработката на експерименталните данни се прилага разнородна група от софтуерни
пакети, които използват различни подходи и модели за пресмятане. Някои от тях, като
SILLS, GLITTER, LAMDATE, LAMTRACE и pepiAGE са широко разпространени но има
и такива, които се използват локално само в отделни лаборатории. В процеса на обработка
на анализите се включва
отчитането на фоновия сигнал,
изобарните
интерференции
(ако
има
такива),
систематични отклонения в
изотопните съотношения, а
така също и корекции на
измененията на работните
параметрите
в
основните
компоненти на уреда по време
на измерването (т. нар.
апаратурен дрейф).
В случая на датировка по U-Pb
на циркони, от основно
значение е отчитането на
Фиг. 11 Конкордантен клъстер получен от десет измервания
систематичните
отклонения
на цирконов еталон GJ-1.
спрямо избраните еталони,
ефектите на елементно и изотопно фракциониране, както и корекцията свързана с
измененията в изотопните отношения в дълбочина, които се дължат на процеса на
аблация. За тази цел често се използва корекция спрямо данните получени от цирконовите
еталони с TIMS и линейна екстраполация на сигнала към момент t0 . Това се прави за
207

Pb/ 238 U , като за 207 Pb/ 206 Pb се използва средната стойност с отчитане на тегловните
коефициенти. В основата на тази процедура е емпиричният ефект, отчитащ относителното
нарастване на Pb/U отношенията с увеличаване на дълбочината на кратера, както и
приемането, че лазерно индуцираното изотопно фракциониране в стандартите и образеца
е идентично. Значителни разлики в състава на еталоните и цирконите от пробата, както и
нехомогенност на стандартите могат да направят това допускане невярно и да доведат до
отклонения в коригираните изотопни отношения.
Софтуерният пакет SILLS използва алгоритъм за обработка на първичните данни от LAICP-MS, който отчита, посредством периодични измервания на еталоните, само
апаратурния дрейф. За целта се използва линеен модел на интерполация. Интензивността
на фоновия сигнал също се отчита линейно. Ефектите на систематично отместване,
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изотопно фракциониране и изменение на изотопните отношения в дълбочина не се
третират.
На Фиг. 11 е показана датировка на цирконов стандарт GJ-1. Първоначалните данни са
обработени със софтуерният пакет SILLS, като корекцията на дрейфа на апаратурата е
направена с линеен модел по две двойки измервания в началото и в края на серията със
стандарт NIST-610. Определянето на фоновият сигнал използва средно аритметичната
стойност на отделните канали измерени в интервал от 50 s. преди началото на аблацията.
Полученият резултат показва сравнително добро съвпадение с утвърдената възраст на
еталона, като стандартното отклонение е 1 . За разлика от повечето програми за редукция
на LA-ICP-MS данни, в SILLS се използват експериментално измерените стойности на
двете изотопни съотношения 206 Pb/ 238 U и 205 Pb/ 235 U . Полученият резултат показва ниска
конкордантност, която е нетипична за цирконови стандарти.
На Фиг. 12 е показана датировка
от същата серия от LA-ICP-MS
измервания на еталона GJ-1. За
първоначална
обработка
е
използван софтуерният пакет
pepiAGE, който прилага различен
от SILLS подход. Изотопните UPb отношения са коригирани за
систематични отмествания по три
двойки измервания в началото,
средата и в края на серията по
стандарт
Plesovice.
Той
е
използван и за корекцията на
апаратурния дрейф, която е
Фиг. 12 Конкордантен клъстер получен от десет
направена
с
линейно
измервания на цирконов еталон GJ-1 с корекция на
приближение. Фракционирането
изотопните отношения пресметнати с pepiAGE.
в дълбочина се отчита с линейна
екстраполация по данните получени от стандартите. Определянето на фоновият сигнал,
подобно на SILLS, използва средно аритметичната стойност в интервала преди аблацията.
Полученият резултат показва по-добро съвпадение с утвърдената възраст на еталона.
Стандартното отклонение е определено на база 2 и резултатът е с добра
конкордантност. Софтуерният пакет pepiAGE предлага избор в отчитането на 205 Pb/ 235 U .
Той може да използва експериментално измерената стойност или в случаите на прекалено
нисък сигнал на 235 U да го изчислява по съотношенията на 206 Pb/ 207 Pb и 235 U/ 238 U .
Относно корекцията за
към t0 .

206

Pb/ 238 U може да се избира по средна стойност или пресичане

Софтуерният пакет Iolite прилага подход използващ различни модели за отчитане ефекта
на фракциониране в дълбочина (Фиг. 13), като тази корекция е приета за основна по
отношение на изотопното фракциониране в геохроноложките измервания и се прави
преди всички останали. Отчитайки сложния характер на този ефект, който е функция на
времето и е свързан комплексно с няколко отделни процеса действуващи едновременно по
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време на аблацията, неговото точно оценяване трудно може да се ограничи в рамките на
конкретен аналитичен модел.

Фиг. 13 Модели по данни от различни стандарти за отчитане на фракционирането в дълбочина
използвани в Iolite: а) линеен (GJ-1); b) комбинация от линеен с експонента (GJ-1); c) с гладки
кубични сплайн функции (Plesovice); d) линеен (Plesovice).

Той прави корекцията на първоначалната информация на базата на измененията в
стандартите, причинени от фракционирането в дълбочина във всеки един входен канал,
без да приема статистически моделирани стойности за по-големи интервали от време. По
този начин по-добре се отчитат измененията в интензивностите като функция на времето.
За тази цел се използват гладки кубични сплайн функции, които се генерират по
индивидуалните данни от всяко измерване, като тяхното прилагане не се ограничава само
до корекцията на ефекта на фракциониране (Фиг. 14). Освен това, с тях може да се
определя фона и дрейфа на апаратурата. С цел съвместимост и по-лесно сравняване на
резултатите, получени с други утвърдени програми за първоначална обработка на LA-ICPMS данни, в Iolite са включени и по-общите аналитични модели, които използват линейни
и експоненциални приближения или тяхната комбинация (Фиг. 13).
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3.3 Приложение на LA-ICP-MS, като самостоятелен метод за датиране на
магмени и метаморфни скали

Динамичното развитие на LA-ICP-MS инструментите и постоянното усъвършенстване на
прилаганите аналитични протоколи утвърди тяхното използване, като ефективен
инструмент
за
изотопна
геохронология. Предимствата на
метода в това направление са
най-добре се демонстрират по
отношение на in situ датировките
в характеристични зони на
циркони по системата U-Pb,
получени
от
магмени
и
метаморфни скали формирани в
комплексна геоложка обстановка.

3.3.1. Геохроноложки изследвания
на метаморфни скали от Източни
Родопи

Фиг. 14 Конкордантен клъстер получен от стандарт
Plesovice с редукция и коригиране на първоначалните
измервания, направени с гладки кубични сплайн функции
интегрирани в Iolite. За пресмятане на коригиращите
коефициенти е използван GJ-1.

Изследвани
са
два
вида
метаморфни скали от района на
Бяла Река, Източни Родопи.
Първият от тях е определен по
съвременни данни, отхвърлящи
по-ранни хипотези за възможен метаседиментен произход, като метагранити. Тези скали
са важна част от Белоречката литотектонска единица. Според подробните теренни,
петрографски и геохимични данни те са претърпели комплексни метаморфни
преобразувания. Това включва промяна на P / T условията в хода на метаморфизма от
HP / LT през MP / MT до LP / LT , съпроводена от процес на хетерогенна деформация.
Данните от датировки с ID-TIMS по U-Pb на отделни цирконови зърна на проби взети от
отделни части на тези метагранити, които са с различна степен на деформация и съответно
местоположение в тектонската единица, показват дискордантна възраст. Тя би могла да се
интерпретира като време на образуване на гранитния протолит и е определена в границите
305-357 Ма според обобщени данни от различните проби. Полученият диапазон от
 50 Ma е доста широк и по тази причина трудно би могъл да се приеме за съответстващ
на продължителността на един магматичен процес.
Нова датировка по системата U-Pb на циркони от тези метагранити е направена и с in situ
LA-ICP-MS. Методът осигурява необходимата локалност на анализите, свързана с
възможността за определяне на U-Pb съотношения в обособени зони характерни за
магматичните процеси. За LA-ICP-MS геохронология са използвани периферни участъци
с характерна осцилаторна зоналност в цирконовите зърна (Фиг. 15), екстрахирани от
метагранити, взети от няколко различни части на тектонската единица.
Измерванията са направени с аблационна камера Supercell с ламинарен поток на ESI/NWR
за платформа UP-193 FX.
19

Фиг. 15 Типични циркони от метагранитоиди от различни части на Белоречката тектонска
единица с означени зоните на аблация (в дясно), използвани за геохроноложки анализ:
(а, с – BSE; b, d – CL).

Ефектите на дрейф и изотопно фракциониране са коригирани на базата на Plesovice, който
е приет и за калибровъчен стандарт. Еталонът GJ-1 е използван като контролен. Всяка
група от 5 измервания на циркони от пробата е заградена от 2-4 контроли от еталоните. За
първоначална обработка и редукция на данните са приложени програмите Iolite и
pepiAGE. Двете дават на практика идентичен резултат. Процедурата за датиране е
завършена с ISOPLOT. Крайният резултат е представен на Фиг. 16 и Фиг. 17.
В цирконите от различни части на
метагранитите, като цяло липсват
характерни
морфоложки
и
вътрешно зонови следи (според CL
изображенията) от наложените
метаморфни процеси. Определената
възраст от 327 Ма се интерпретира,
като времето на образуване на
гранитния протолит. Изчисленото
стандартно отклонение  3.6 Ma на

Фиг. 16 Конкордантен клъстер определящ възрастта на
гранитния протолит t  327  3.6 Ma на метагранитите
от района на Бяла река.
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конкордантната възраст на сборната
цирконова проба може да се
съгласува по продължителност с
обособен във времето отделен
магматичен процес.
От същата тектонска единица са

датирани и друг вид метаморфити. Това са гранат- съдържащи слюдести шисти и гнайсошисти. Техните подробни теренни и петроложки описания са направени от Л. Мачева. На
тази основа тя изказва хипотезата, че те подобно на метагранитите, имат за протолит скала
от магмен произход и ги определя като вероятни ортошисти. Като най-логичен кандидат
за протоскала на ортошистите са
предложени същите гранити от
които произхождат и метагранитите
в
тази
тектонска
единица.
Направените химични изследвания
на шистите позволяват да се развие и
геохимичен модел на тяхното
образуване.
Той включва отчитане в механизма
на метаморфната трансформация от
гранитен
протолит,
освен
пластичната деформация, характерна
за зоните на срязване (ПЗС) и
интензивно участие на флуиди. Това
Фиг. 17 Определена възраст по главно изотоп-но
отношение t  326  7.5 Ma на протолита на
е свързано с отчетените особености в
метагранитите от района на Бяла река.
химизма на шистите и на отделни
минерали от тях. За проверка на
хипотезата за общ протолит на метагранитите и шистите, както и на модела за тяхната
флуидно модулирана трансформация от гранити към ортошисти, е необходимо
установяване на геохроноложка корелация между техните възрасти.

Фиг. 18 BSE (ляво) и CL (дясно) на циркони от
шистите с означени зоните на аблация.

Фиг. 19 CL на циркон от шистите с аблация от
ядро. Означената възраст е по 206 238 .

Тези скали не са датирани до момента с друг метод и направената LA-ICP-MS
геохронология по системата U-Pb на циркони е първата за тях. Цирконовата извадка от
шистите има някои общи морфологични белези с тази от метагранитите. Част от зърната
са прозрачни, със сравнително добре развита призматичност, но има и такива, които са
късо призматични до почти изометрични със силно загладени стени. В CL-образите също
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се наблюдават някои разлики. Като цяло, по-рядко се наблюдава фината осцилаторна
зоналност видима в пробата от метагранитите (Фиг. 18). При цирконите от шистите тя
често е по-едра, с не толкова рязко очертана контрастност между светлите и тъмни ивици.
На някои места тя се трансформира в зони със секторна зоналност. Наблюдават се и добре
очертани ядра в част от зърната (Фиг. 19).
Може да се обощи, че
морфоложките и зонални
характеристики на цирконите
от шистите в по-голяма
степен подкрепят хипотезата
за магмен, отколкото за
седиментен протолит на тази
скала. Процесът на аблация е
реализиран в аблационна
камера Supercell с ламинарен
поток на ESI/NWR за
платформа
UP-193
FX.
Ефектите
на
дрейф
и
изотопно фракциониране са
коригирани със съответните
Фиг. 20 Конкордантен клъстер  t  620  9.9Ma  , определящ
еталони, както в случая с
възрастта на протолита на шистите от Бяла река.
метагранитите. За начална
обработка и редукция на данните са използвани Iolite (с модел използващ гладки кубични
сплaйн функции) и pepiAGE (линейна интерполация), които показват практически
идентични резултати. Процедурата за датиране е завършена със софтуерния пакет
ISOPLOT.
Определена е конкордантна възраст t  629  9.7 Ma . Крайният резултат от датировката е
представен на Фиг. 20, възрастта по
главно изотопно отношение на Фиг.
21. Освен точките включени в
конкордатния клъстер, са измерени
и няколко зони от ядрата,
присъстващи в значителна част от
цирконите на пробата. Те показват
различни и в повечето случаи
дискордантни
възрасти,
които
могат да се интерпретират като
реликтов остатък от по-старо
вещество (Фиг. 22).
Данните от LA-ICP-MS датировката
не потвърждават хипотезата за общ
протолит на метагранитите и
ортошистите. Те са в противоречие
и с предложеният модел за флуидно

Фиг. 21 Възраст на протолита на шистите от Бяла река,
определена с главно изотопно отношение
 t  629  9.7 Ma  .
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модулирана трансформация в ПЗС от Белоречката литотектонска единица на доказано
Херцински по възраст гранити в ортошисти. Аргументите, че това са ортоскали са
стойностни, но дискусията за техния произход продължава да е отворена.

3.3.2. Геохронология на сиенит
от Пан-Африканския подвижен
пояс, област Иво, Нигерия

Фиг. 22 Измервания в ядра на циркони от шистите,
разположени спрямо конкордатния клъстер, показващ
възраст t  620  9.9 Ma (най-долу в дясно).

Областта Иво е една от
четирите
сравнително
отдалечени една спрямо друга
части на Югозападна Нигерия в
които се наблюдават характерни
интрузивни тела от сиенити. Те
са един от видовете скали,
които
заедно
с
другите
гранитоиди формиращи т. нар.
Докамбрийски фундамент са
пряко свързани с процеса на
Пан-Африканската
орогенеза
Изотопното
  600 Ma  .

датиране и съпоставяне на
възрастите на внедряване на сиенита в различни локалитети на областта Иво и останалите
три части на ЮЗ Нигерия, за които са характерни тези интрузии, е част от задача с
регионално геоложко значение. Съчетано с теренни, геохимични и петроложки
изследвания (А. Адемуйва и др.) то би допринесло за уточняване на важни детайли от
продължителния и комплексен процес на Пан-Африканската орогенеза. Геохроноложките
анализи на сиенит от Иво са направени по системата U-Pb в характерни зони на отделни
цирконови зърна екстрахирани от скалата.
Характерно за тази проба е,
че цирконите в нея са със
слабо развити стени и без
следи от ядра. Недобре
остенени зърна, както и
агрегатни форми са често
срещани.
Образите
на
катодна
луминесценция
показват присъствието на
осцилаторна
зоналност,
която обаче не е подчертано
изразена. Наблюдават се
добре обособени области
със секторна зоналност,
дължаща се на хетеро-

Фиг. 23 BSE (ляво) и CL (дясно) на циркони от сиенит с
означените зони на аблация.
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генното разпределение на някои редки елементи и свързаните с тях разлики в степента на
кристалинност. В CL изображенията на някои цирконови зърна присъстват неправилни по
форма по-светли участъци на рекристализация. Те биха могли да бъдат и резултат от покъсно магматично топене на по-рано формирани цирконови зърна. Датировката е
направена в характерни участъци на отделни циркони, включващи както осцилаторната,
така и секторната зоналност (Фиг. 23).
За лазерната аблация е използвана
стандартната камера с турболентен
поток на ESI/NWR за платформа UP193 FX. В процедурите за корекция
на данните като главен еталон е
използван
GJ-1.
Контролното
датиране е по Plesovice. Всеки десет
измервания в пробата са заградени с
по две контроли в двата еталона.

Фиг. 24 Конкордантен клъстер определящ времето на
внедряване на сиенита от района на Иво, ЮЗ Нигерия
 t  625  6.1 Ma  .

За начална обработка и редукция на
данните са използвани програмите
Iolite с интерполация по гладки
кубични сплайн функции и линейноекспоненциален модел, както и
pepiAGE с линейно приближение.
Представените данни са от pepiAGE.

Крайните резултати от датировката са представени на Фиг. 24 и Фиг. 25. Получената
възраст попада в интервала на Пан-Африканската орогенеза. Отсъствието на следи от
деформация в скалата насочва към вероятно посттектонско внедряване на сиенита.
Основавайки се на публикувани данни на определени като синтектонски сиенитовите
интрузии в съседни на Иво области в същия времеви интервал, може да се създаде
регионален хронологично-пространствен модел за активирането на субдукционните
центрове.
Направените датировки на реални
геоложки
обекти
потвърждават
възможностите на LA-ICP-(q)MS,
като надежден in situ изотопен метод
за решаване на задачи от областта на
абсолютната геохронология, в това
число и самостоятелно, т.е. без
използването на други техники за
датиране. За неговото правилно
прилагане обаче е необходимо
детайлно познаване и отчитане на
редица комплексни ефекти, които
могат да окажат съществено влияние
на крайния резултат.

Фиг. 25 Възраст по главно изотопно отношение
 t  640  13 Ma  на сиенита (Иво, ЮЗ Нигерия).
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3.3 Методът LA-ICP-MS, като in situ техника за определяне съдържанията на REE
и други елементи с ниски съдържания в циркони

Точното количествено определяне на REE и други химични елементи с ниски
концентрации

  1 10 ppm 
2

в

циркона

носи

важна

геохимична

информация.

Съдържанието на REE в цирконовите минерали е свързано с комплексните физикохимичните условия на тяхното
формиране.
Цирконовите
зърна често имат включения
от други минерални фази, като
освен това показват добре
подчертан зонален строеж
свързан с тяхната сложна
история на кристализация.
Това изисква използването на
микроаналитичен метод за
определяне на техния химичен
състав. За решаване на тази
задача, често се прилагат
локалните in situ масспектрометрични методи SIMS и LAICP-MS. Най-често прилагаФиг. 26 Относителни отклонения в определените
концентрации на елементите в цирконов стандарт GJ-1
ната техника за определяне
изчислени с Iolite и SILLS, NIST 610 използван за калибровка
концентрациите на елементите
и Si приложен, като IS.
с ниско съдържание в циркона
използва калибровка по синтетичните реферативни стъкла NIST 610, 612 в комбинация с
предварително измерен с EPMA силиций, като елемент за вътрешен стандарт (IS). Двата
калибровъчни еталона SRM 610 и 612 имат подходящи концентрации на REE за анализ на
610
612
 500 ppm, CREE
 50 ppm  но твърде различна матрица  Si  Na  Ca  Al 
циркони  CREE

от цирконовата

 Zr  Si  Hf  .

Това е предпоставка за получаване на систематични

отклонения в определените с LA-ICP-MS концентрации на повечето от елементите,
дължащи се на влиянието на разликите в матрикса. Съществува значително разнообразие
от природни цирконови еталони, чието основното приложение е като стандарти за LAICP-MS датировки по системата U-Pb. Един от най-разпространените е GJ-1. Той няма
характерна зоналност по CL и макар да е с установена известна хетерогенност по някои
елементи, показва достатъчно добра хомогенност за да бъде тестван, като калибровъчен
стандарт за количествени LA-ICP-MS анализи на химичния състав на циркони.
За целта, в настоящата работа са използвани същите таблети от епоксидна смола с
вградени в тях и полирани с диамантена паста стандарти NIST 610, 612, GJ-1 и Plesovice,
които се използват и за датировки по системата U-Pb на циркони. Направени са две групи
от по четири анализа на GJ-1 и Plesovice, които са взети като неизвестни. Всяка една от
групите е вградена във времевия интервал, определен от две серии от по две
допълнителни измервания на NIST 610 и GJ-1, приети за калибровъчни стандарти, на
основата на които се правят корекциите за изчисление на концентрациите. За обработка и
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редукция на данните са използвани програмите Iolite с интерполация по гладки кубични
сплайн функции и корекции на фона за всеки отделен измерителен канал и SILLS с модел
на линейно приближение. Направени са и тестове с трите главни елемента в циркона (Zr,
Si, Hf) в качеството им на
предварително определени
вътрешни стандарти (IS).

Фиг. 27 Относителни отклонения в определените концентрации
на елементите в цирконов стандарт GJ-1 изчислени с Iolite и
SILLS. GJ-1 е използван за калибровка. Елементите Zr, Si и Hf са
тествани, като IS.

Получените с калибровка
по NIST 610 резултати
показват
значителни
разлики в съдържанията на
повечето от анализираните
елементи. В данните е
установена зависимост от
използваните в различни
комбинации калибровъчен
и вътрешен стандарти,
както и от приложеният за
изчисление
софтуер,
в
който са вградени моделите
за корекция на измерените
стойности.

На Фиг. 26 са представени
относителните отклонения
от приетите стойности на GJ-1 в случай на използване на матрично различният NIST 610
за калибровка и Si като елемент за вътрешен стандарт. За пресметнатите с Iolite
концентрации, отклоненията са в границите на 20%, като преобладават тези в рамките 1015% за почти всички елементи с изключение на La и Pr (над 60%), които са с прекалено
ниски концентрации в GJ-1. Пресметнатите със SILLS стойности се отклоняват в поголяма степен, като освен за La и Pr значителни отклонения (над 20%) има за елементите
Nb, La, групата Nd- Dy, Pb и Th. Посоката на отклоненията за SILLS и Iolite често е
различна.
На Фиг. 27 са представени относителните отклонения на GJ-1 в случай на използване на
матрично идентичен цирконов стандарт (GJ-1) за калибровка. Направени са изчисления с
прилагането на Zr, Si и Hf, в качеството им на IS. Данните показват, че най-малки
отклонения от стандартните стойности (под 5% за всички определени елементи) са
постигнати с Iolite и Zr, като IS. За всеки от останалите три случая пресметнати със SILLS
отклоненията в концентрациите на елементите са в границите на 5%, с изключение на Ti,
Nb, Nd, Sm, Eu и Tb. Тези елементи са определени с отклонения под 20%. За La и Pr са
определени стойности под LoD, тъй като техните концентрации в GJ-1 са пределно ниски.
В допълнение към данните отнасящи са за GJ-1 са направени анализи и на стандарта
Plesovice. Използван е GJ-1, като матрично идентичен калибровъчен стандарт.
Пресмятането на концентрациите е направено с Iolite, без предварително определен
елемент за IS по т.нар. „полуколичествен метод“ (SQ). Резултатите са в границите на
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определените за зони на Plesovice, характерни с ниски съдържания на актиниди.
Направените изследвания показват съществено подобрение на точността на
количествените анализи с LA-ICP-MS по отношение на REE и други елементи с ниски
съдържания в циркони с използване на матрично идентичен цирконов стандарт и Zr, като
IS. Установено е също така, че GJ-1 има достатъчно добра хомогенност за да бъде
използван в това качество. За определянето на La и Pr, които са елементи с прекалено
ниска за метода LA-ICP-MS концентрация в GJ-1 може да се използва Plesovice, като
втори калибровъчен стандарт.
С прилагане на метода на калибровка по двата цирконови стандарта са определени с LAICP-MS концентрациите на REE и други елементи с ниски съдържания в циркони от
сиенит от област Иво, ЮЗ Нигерия. Отчетени са особеностите в зоналната структура на
цирконите от пробата (Фиг. 28), които са предварително определени със CL изображения.

Фиг. 28 BSE (горе) и CL (долу) изображения на циркони от сиенит.
С маркери са означени зоните на аблация.

Получените с LA-ICP-MS стойности за съдържанията на REE в различните зони на
изследваните цирконови зърна са използвани за построяване на хондрит-нормирани
диаграми, представени на Фиг. 29. Прилагането на матрично идентичен сертифициран
калибровъчен еталон (CRM) дава възможност определянето на съдържанията на
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анализираните елементи да се извърши с приемлива точност и без вътрешен стандарт по
формулата CiSAMP  CiSRM 

I iSAMP
.
I iSRM

Измереното отношение ZrO2 / HfO2  42 е в диапазона на континентално-коровите
магмени източници. Такъв е и тренда в средните по стойност суми на REE



D
REE

 301 ppm;  LREE  210 ppm  , както и в съдържанията на Y (338 ppm в тъмните в CL

зони и 268 ppm в светлите). Уранът и торият се изменят с сравнително тесни граници.
Отношението Th U е относително постоянно: 0.98 в тъмните зони и 0.92 в светлите.
Хондрит-нормираната диаграма е с типичния за цирконите наклон, определен от ниски
съдържания на LREE и нарастване на HREE с до около четири порядъка. Има отчетливо
изразена положителна цериева и по-слабо подчертана отрицателна европиева аномалии.
Освен от съдържанията на REE в циркона, информация за условията на образуване на
този важен в геохимичен и геохронологичен смисъл акцесорен минерал може да се
получи
посредством
определяне концентрацията в
него и на други елементи.
Един от тях е титанът, който
се среща в циркона под
формата на тетравалентен
катион Ti4+. Това, заедно с
добре изучената химическа
активност на титана го прави
подходящ за геотермометър.
Концентрациите на титан в
цирконите
обаче
са
сравнително ниски и найчесто попадат в интервала
0.3  50 ppm , което обстоятелство прави LA-ICP-MS
метода
подходящ
за
решаване на тази задача.
Препоръчителен изотоп за
избягване на интерференциите по маса за определяне на титан с LA-ICP-MS в
стандартните случаи е 49Ti. Той има естествено изотопно разпространение 5.5%.
Фиг. 29 Хондрит-нормирани криви на средните стойности от
светлите (L)и тъмни (D) зони със сектрона зоналност на
циркони от сиенит, област Иво, ЮЗ Нигерия.

За концентрации на титан  1 ppm полученият LA-ICP-MS сигнал на 49M може да е близко
до фоновия и да се окаже недостатъчен за провеждане на измерването. Основните
причини 49Ti да е предпочитан за масспектрометрични цели пред основния 48Ti (74%
естествено изотопно разпространение) са изотопната интерференция 48Ti -48Ca (природно
изотопно разпространение 0.187%) и вероятната интерференция свързана с двукратна
йонизация 96Zr2 (изотопно разпр. 2.8%). Последната е от значение за материали с високо
съдържание на Zr. По отношение на влиянието на 48Ca, трябва да се отбележи, че
съдържания на калций са отчетени в някои анализи само в метамиктни циркони.
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Отсъствието на Ca в неметамиктни циркони се потвърждава от направените тестови LA(q)ICP-MS измервания в цирконовите проби по сигнала на 42M. С използването на
матрично идентичен цирконов стандарт за калибровка практически отпада и проблемът
свързан с интерференцията с 96Zr2+. Нейните нива на интензивност в цирконовия еталон и
пробата биха били пропорционални на съответните съдържанията на Ti и Zr. По тази
причина данните лесно могат да се коригират.
Направените анализи на циркони със съдържания на титан ~ 30 ppm , показват на
практика идентични резултати за концентрациите получени с измерване на изотопите 48Ti
и 49Ti, в случаите на прилагане на GJ-1 като калибровъчен стандарт. Използването на 48Ti
значително подобрява съотношението сигнал/фон, което е от значение особено в случаите
с концентрации на титан в циркони  1 ppm .
Съдържанията на титан в датираните циркони от сиенит от област Иво, ЮЗ Нигерия е
определена като достатъчна  ~ 30 ppm  за използването на изотопа 49Ti в LA-ICP-MS
анализа. За определяне температурата на кристализация на цирконите, е използван
титаниев геотермометър с измерване на 49Ti с LA-ICP-MS метод. За изчисление е
приложена формулата на Уотсън:
Ti
log  CZircon
   6.01  0.03 

5080  30
TK

(3.7)

Определената температура на кристализация за цирконите от сиенит от област Иво, ЮЗ
Нигерия е T ~ 840 °C .
В качеството на критерий, за оценка на систематичната грешка в LA-ICP-MS анализите за
определяне съдържанията на REE и други елементи с ниски концентрации в циркони, е
използвано т. нар. относително отклонение от определена в еталон стандартна стойност.
То се дефинира с формулата:
recommended
 C LA ICP  MS measured  X i   CSRM
 X i   100,
Re l. dev.  %    SRM

recommended
CSRM
 Xi 



(3.8)

LA ICP  MS measured , recommended
където CSRM
 X i  са съответно измерените с LA-ICP-MS и приетите за

действителни концентрации на елемента Xi в избран SRM. Същият критерий е приложен и
за оценка на систематичната грешка по отношение на определените с LA-ICP-MS
съдържания на главни оксиди в LTB стопилки на валови проби от силикатни скали.
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4. Количествено определяне на химичния състав на валови скални проби с
методите на LA-ICP-MS

Една от често срещаните задачи в областта на геохимичните изследвания е свързна с
определянето на химичния състав на хомогенизирани скални валови проби. С прилагането
на LA-ICP-MS, това може да се осъществи без да е необходимо тяхното предварително
разтваряне с киселини. По този начин, се избягват потенциални замърсявания на пробите,
а така също и нежеланите ефекти на възникване на определени полиатомни
интерференции, които са свързани с влиянието на матрикса на разтворителя по отношение
на някои от определените за целите на анализа изотопни маси.
За работа с конвенционален ICP-MS инструмент, който работи с течно пробоподаване,
след процеса на разтваряне на скалата е необходимо концентрацията на киселина в
разтвора да се редуцира до приемливи за масспектрометрично измерване граници, с цел
да се избегнат ефектите на корозия в аналитичната система. Някои елементи обаче, имат
свойството да не остават продължително време напълно разтворени в слабо наситени
киселинни разтвори. Това затруднява тяхното определяне с методите на ICP-MS. Друг
важен недостатък на стандартната ICP-MS техника е свързан с факта, че определени
минерали са трудно разтворими дори и със силни киселини.
Често прилаган начин за хомогенизиране на валови скални проби за целите на LA-ICP-MS
е с помощта на понижаващи Tmelt реагенти (топители, флюс), като LiBO2 Tm  840C  или
Li2B4O7 Tm  920C  . Възможно е и използване на смес от двата топителя. Добавянето на
тези компоненти към пробата намалява вискозитета на стопилката, с което се подпомага
достигането на по-добра хомогенност. Получените с LTB (Li2B4O7) стопилкови таблети
по-лесно запазват летливите компоненти в пробата. Те са на практика идентични с тези,
които се използват от методите XRF. Използването на реагенти топители има и някои
недостатъци, като:
 увеличаване на риска от замърсявания, дължащи се на примеси в него;
 понижаване на концентрацията за някои елементи с ниско съдържание в пробата до
нива извън LOD на LA-ICP-MS.
Параметрите на аблация за LTB пелети, трябва да са съобразени с условията за
хомогенност на образеца и статистическа представителност на анализа. За целта е
препоръчително усредняване по 4-5 анализа направени с лазерен лъч с напречно сечение
d  50 μm . С по-голям диаметър от d  100 μm са възможни допълнителни ефекти на
фракциониране, дължащи се на нарушения в хомогенността по енергия.
Възможността да се определят, с необходимата точност съдържанията на главни оксиди
във валови скални проби, с експресен метод като LA-ICP-MS е от значение за понижаване
на цената и увеличаване на ефективността на този вид геохимични анализи.
В представения дисертационен труд е разгледан подход за оптимизирана калибровка и
пресмятане концентрациите на катионите на десетте главни оксида в LTB пелети на
валови скални проби от силикатни скали с техниката на LA-ICP-MS. Направена е оценка
на точността и надеждността на метода за този случай на приложение.
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4.1. Експериментална постановка

Материалът за таблетите, се приготвя като към фино смляното вещество от съответната
скална проба се добавя LTB реагент в съотношение 1:4 [g]. След хомогенизация в ахатов
хаван на двата компонента, сместа се поставя в платинен тигел за 5 минути в
предварително загрята до 1100 C муфелна пещ с контролирана температура. След
изваждане от пещта, стопилката се излива в цилиндричен графитов тигел. В него,
таблетата се оформя в процес на охлаждане при стайна температура, като плосък диск с
диаметър ~ 2 cm и дебелина ~ 0.3 cm. Получените таблети са със стабилни физикохимични характеристики и могат да бъдат използвани за аналитични цели за дълги
периоди от време. Идентичен начин на пробоподготовка за химичен анализ на валови
скални проби се използва и в метода XRF, който е една от основните техники за
определяне съдържанието на главни оксиди в скали. По тази причина, предварително
получените с XRF спектрометър Siеmens SRS-300 данни от пробите са използвани като
реална база за определяне и оценка на точността и надеждността на
масспектрометричните анализи. С метода LA-ICP-MS има възможност за изследване на
обекти с микрометрични размери и не е необходимо в аблационната камера на уреда да се
поставят целите LTB таблети. Напълно достатъчни са само части от тях с размери от по
няколко милиметра. Така отделените фрагменти, се заливат с епоксидна смола в шаблон с
цилиндрична форма и размери подходящи за държача на клетката (диаметър ~ 2 cm и
дебелина ~ 0.5 cm). След втвърдяване на смолата, получената пелета се полира от страната
на образците с диамантена паста. Преди LA-ICP-MS анализа таблетата се почиства с
ултразвук. В една пелета от
смола могат да се поставят
без
затруднение
15-20
фрагмента от LTB стопилки
на скални проби. Това
спестява машинното време,
необходимо за зареждане и
продухване на средата в
аблационната камера за
всеки обект по отделно.
Освен това, поради равната
повърхност на таблетата се
осигурява
равномерен
поток на носещия газ, което
подобрява равномерността
на сигналите получени в
Фиг. 30 Относителни отклонения от препоръчителните
процеса
на
аблация.
стандартни стойности за главните оксиди в GSP-1 по данни от
Съдържанията на главните
LA-ICP-MS, пресметнати със SILLS и Iolite. Калибровката е по
химични елементи в LTB
еталон SRM NIST 610, Si и Ca са използвани, като елементи за
вътрешен стандарт.
стопилки от силикатни
скали са определени с метода LA-ICP-MS с използване на NIST 610 и матрично
идентични LTB стандарти. За обработка на данните са използвани програмите Iolite и
SILLS. Направени са и тестове с главните елементи Si и Ca в качеството им на
предварително определени вътрешни стандарти.
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4.1. Резултати получени с различни начини на калибровка

Осреднените резултати са по група от четири точкови анализа, изчислени с програмите
SILLS и Iolite с използване на
калибровка по NIST 610,
включващи Si и Ca, като
елементи вътрешни стандарти.
Техните относителни отклонения спрямо установените
препоръчителни
стандартни
стойности за съдържанията на
главните оксиди в GSP-1 са
показани
на
Фиг.
30.

Фиг. 31 Относителни отклонения на определените с XRF и
ICP-OES стойности на съдържанията на главните оксиди в
GSP-1.

Получените
стойности
за
концентрациите на главните
оксиди в гранодиоритовия
стандарт
GSP-1
показват
отклонения над приетите за
допустими 5 % в следните
случаи:

 Al2O3, FeO, CaO, MnO с използване на Si, като IS;
 SiO2, TiO2, FeO2, Na2O, P2O5 с използване на Ca, като IS.
Неприемливо високи отклонения са отчетени и в сумите на главните оксиди, за които
препоръчителните граници са в интервала 100  0.75% .Тези разлики надвишават
значително съответните стойности получени с методите XRF и ICP-OES, в които
максималните отклонения са в границите на 5% а средните са около 2% (Фиг. 31).
С цел изследване точността на анализите, направени с калибровка по матрично идентичен
стандарт, за случая на определяне на главни елементи в LTB стопилки на валови скални
проби, е подготвена серия от няколко LTB таблети с материал от метагранити и шисти.
Съдържанията на главните оксиди в тях са предварително определени с метода XRF.
Отклоненията от стандартните стойности в този случай са показани на
Фиг. 32. Отчетено е значително подобрение в точността на LA-ICP-MS анализите, като
стойностите на главните оксиди в еталона GSP-1 са с относителни отклонения спрямо
препоръчаните за стандарта стойности < 4%. Резултатите от SILLS и Iolite са с близки
стойности. Относителните отклонения в концентрациите на повечето от анализираните
главни оксиди са в границите на  1 % . Най-ниски отклонения в LA-ICP-MS стойностите
на съдържанията на главните оксиди в скалните проби са определени от Iolite с
използване на Ca, като IS и матрично идентичен стандарт за калибровка (LTB стопилка на
скала).
На основата на калибровъчна процедура по няколко външни стандарта, са направени
тестове за прилагане на LA-ICP-MS като независим метод за определяне на главните
оксиди в LTB стопилки от скални проби. За целта са използвани измерените с LA-ICP-MS
интензивности за сигнала на 42Ca на серия от пет LTB стопилки на GSP-1, гранити,
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метагранити и шисти. Направена е линейна интерполация спрямо измерените с XRF
концентрации на Ca в съответните LTB таблети. Еталонът GSP-1 е използван като
неизвестна проба за проверка на точността на метода (Фиг. 33).

Фиг. 32 Относителни отклонения от препоръчителните стандартни стойности за главните
оксиди в еталона GSP-1 по данни от LA-ICP-MS, пресметнати със SILLS и Iolite. Калибровката
е по LTB стопилка от метагранит, Si и Ca са използвани като IS елементи.

Съдържанието на Ca в стандарта GSP-1 определено по калибровъчната права представена
на Фиг. 33 е 1.47 wt. % и практически съвпада с установеното като стандартна стойност
(1.48 wt. %). Това го прави подходящо за използване като IS в процедурата за изчисляване
на концентрациите на останалите девет главни химични елемента в пробата. Този подход,
може да се приложи за определяне на Ca или друг главен елемент за вътрешен стандарт,
във всяка LTB стопилка на скала от серията пелети, направени с еднакъв протокол за
пробоподготовка.
Резултатите от изследванията направени с LA-ICP-MS метода, приложен за определяне на
концентрациите на главни оксиди в LTB стопилки от скални проби показват, че най-добра
точност на анализа се постига с използването на матрично идентични по отношение на
пробата калибровъчни стандарти. В този случай получените стойности са сравними с тези
определени с техниката XRF. LA-ICP-MS метода има предимство спрямо XRF, като
осигурява по-голяма експресност и свързаната с нея по-ниска цена на анализа.
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Фиг. 33 Калибровъчна права за определяне концентрацията на главен елемент (в случая
калций) в LTB таблети по измерената с LA-ICP-MS интензивност на сигнала на 42Ca и
определените с XRF концентрации на Ca в няколко LTB стопилки на силикатни скали,
използвани за външни стандарти.

С прилагането на външна калибровъчна процедура по няколко предварително подготвени
за целта LTB стандарта (Фиг. 33), е възможно използване на LA-ICP-MS като
самостоятелен метод, без да е необходимо определянето на елемент за вътрешен стандарт
в пробата с друга аналитична техника.
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5. Обобщение на резултатите и изводи

В дисертационния труд е представен систематичен анализ на разнообразните
методологични аспекти на приложение на LA-ICP-MS, като изотопна техника за
геохимични и геохроноложки изследвания на твърдофазни геоложки обекти. Резултатите
получени от тестови измервания на естествени и синтетични еталони са обобщени и
приложени за подобряване на протоколите за in situ геохронология по системата U-Pb на
циркони, определяне на техния химичен състав и анализа на валови проби от силикатни
скали с методите на LA-ICP-MS. Оптимизираните по този начин аналитични техники са
използвани за геохимични изследвания и геохронология на обекти с геоложка значимост.
5.1. Резултати и изводи относно оптимизиране на LA-ICP-MS метода

Прилаганите за датировка и химичен анализ на циркони стандартни режими на лазерна
аблация създават аналитичен участък (кратер) значително надхвърлящ дълбочината

z

BSE ,CL

 1 μm  , от която се получават BSE и CL изображенията, използвани за определяне

зоналността на минерала и позициониране. Полезната част на LA-ICP-MS сигнала в
спектъра е от област с размер в дълбочина zablation  15 μm, която е изцяло извън z BSE ,CL .
Това е предпоставка за измервания, произхождащи от различни зони в дълбочина на
минерала. Те могат да се отделят и анализират в етапа на обработка на данните с
използване на подходящ за целта софтуер.
Тествани са три софтуерният пакета за редукция на LA-ICP-MS данни: SILLS, pepiAGE и
Iolite. За датиране на циркони по системата U-Pb най-добри резултати са получени със
софтуера Iolite. Неговият алгоритъм приема влиянието на ефекта на фракциониране при
лазерно изпарение в дълбочина за основен по отношение на изотопното фракциониране в
геохроноложките измервания. Той се отчита от софтуера независимо за всеки входен
канал с данни. На този принцип от Iolite се правят и останалите видове корекции.
За целите на U-Pb геохронологията на циркони, с помощта на пет международно приети
цирконови еталона (GJ-1, Plesovice, R-33, Temora-2 и Penglai) са изпробвани три
аблационни камери с различен обем, геометрия и начин на контролиране на носещият
пробата газов поток в тях. Най-добри резултати, съвместими с тези от аблационната
клетка използваща ламинарен поток, са получени с камерата с капковиден вътрешен обем
представена на Фиг. 8.
Направените измервания за определяне концентрацията на REE и други елементи с ниски
съдържания на група цирконови стандарти показват значителни разлики в определените
стойности, в зависимост от приложения за целта калибровъчен еталон. С матрично
неидентичният по отношение на циркона стандарт NIST-610 (612) са отчетени
относителни отклонения между приетите и определените съдържания ~10%, като това е в
сила за основната част от анализираните елементи. Прилагането на цирконови еталони за
калибровка редуцира относителните отклонения до нива < 5% и подобрява точността на
анализите.
С цел оптимизиране на протокола за измерване на ниски концентрации на титан (Ti < 1
ppm) в циркони са направени тестове с използване на изотопа 48Ti и цирконов еталон за
калибровка. Резултатите от заместване на 49Ti с 48Ti за определяне на съдържанието на
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титан в циркони показват значително подобрение на LODTi (> 0.1 ppm).
Различни калибровъчни подходи са приложени и за определяне на главните оксиди в LTB
стопилки на валови проби от силикатни скали. Използването на матрично идентични
калибровъчни стандарти значително подобрява точността на LA-ICP-MS анализите, като
относителните отклонения между измерените и приетите реферативни стойности на
концентрациите са  4% . Получените резултати са сравними с тези, измерени с методите
XRF и ICP-OES.
5.2. Резултати и изводи получени от геохимичните изследвания с LA-ICP-MS

С методите на LA-ICP-MS по системата U-Pb на циркони са направени датировки на два
вида метаморфни скали от района на Бяла Река, Източни Родопи: метагранити и
ортошисти. За метагранитите е определена е възраст от 327 Ма, която е интерпретирана
като времето на образуване на гранитния протолит. Изчисленото отклонение от  3.6 Ma
в сборна цирконова проба, селектирана от различни участъци на скалата, се съгласува по
продължителност с обособен във времето отделен магматичен процес. По този начин се
допълват и уточняват получените преди това резултати с конвенционален TIMS метод.
За ортошистите е определена възраст по конкордантен клъстер t  629  9.7 Ma . От
геохронологична гледна точка това показва, че двата вида метармофни скали
(ортошистите и метгарнитите) имат различен протолит.
Посредством LA-ICP-MS е изследван химичният състав на валови скални проби на
метагранитите и ортошистите от района на Бяла Река. Установените корелации в техния
химизъм са използвани за построяване на модел на трансформация на гранитоиди в
ортошисти под въздействието на флуиди в ПЗС, който остава непотвърден от получените
в последствие геороноложки резултати за ортошистите.
Направена е датировка на циркони от сиенит от областта Иво, Югозападна Нигерия.
Геохроноложките анализи по системата U-Pb дефинират добре изразен конкордантен
клъстер, които определя времето на внедряване на сиенита t  625  6.1 Ma . В характерни
зони на отделни зърна от цирконовата проба са определени концентрациите на REE, по
които са построени хондрит-нормирани диаграми. От разпределението на REE и други
елементи с ниски съдържания в цирконите от сиенита е получена геохимична информация
относно характера на веществото, от което се е образувала вместващата ги скалата.
По измерените с LA-ICP-MS концентрациите на Ti в циркони от сиенит от област Иво,
ЮЗ Нигерия е определена температура на кристализация на циркона T ~ 840 C.
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6. Приноси към дисертацията

1. На базата на резултати от изследвания свързани с комплексния характер на LAICP-MS спектрите е направена оптимизация по отношение на еталоните и моделите
отчитащи корекцията на изотопните отношения в протоколите за in situ изотопна
геохронология по системата U-Pb на циркони.
2. Посредством LA-ICP-MS методите за първи път са получени данни за възрастта на
ортошисти от на района на Бяла Река, Източни Родопи и на сиенит от област Иво,
Югозападна Нигерия. Направените датировки са от значение за изясняването на
регионални геоложки проблеми.
3. Установено е, че цирконите от сиенит, област Иво, Югозападна Нигерия. имат
много добре дефинирана конкордатна възраст и потенциал за използване, в качеството им
на стандарти за LA-ICP-MS геохронология и определяне елементния състав на цирконови
проби.
4. Доказано е влиянието на матрикса на прилаганите за целите на LA-ICP-MS анализа
калибровъчни еталони върху стойностите на съдържанията на REE и други елементи с
ниски концентрации при определянето на елементния състав на циркони.
5. Разработен е аналитичен подход включващ използването на два матрично
идентични естествени цирконови стандарти, като по този начин е повишена значително
точността на метода и са редуцирани относителните отклонения спрямо стандартните
стойности на определените с LA-ICP-MS концентрации на анализираните елементи до
< 5%.
6. С оптимизиране на протокола за измерване на съдържания на Ti < 1 ppm в циркони
с използване на изотопа 48Ti и цирконов еталон за калибровка е постигнато намаление на
LODTi, с което се разширява границата на приложение на титаниевия термометър в
циркони по отношение на измервания проведени с квадруполен LA-ICP-MS.

7. Разработена е LA-ICP-MS методика за определяне концентрациите на главните
оксиди в LTB стопилки на валови проби от силикатни скали, като по този начин
значително е съкратено времето и е намалена цената на този вид анализи. Постигната е
точност сравнима с тази на методите XRF и ICP-OES, които са приети за водещи в
определянето на съдържанията на главните оксиди в скални проби.
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SUMMARY OF THE AUTHOR CONTRIBUTIONS

The LA-ICP-MS measurement protocols used for in situ U-Pb geochronology of zircons was
optimized in their standard processing, isotope ratio correction and calculation parts. The
optimization utilized the experimentaly obtained results taking into account the complexty of the
LA-ICP-MS spectrum.
The age of formation of orthoschist from the Biala reka lithotectonic unit and sienite from Ivo
area, SW Nigeria was established for the first time by in situ LA-ICP-MS U-Pb geochronology
of zircons from these rocks. The obtained ages are important for elucidation of regional
geological problems.
It was also established that zircons from sienite rock originated from Ivo area, SW Nigeria
posses well defined concordant age and has potential to been used as laboratory standard
reference material for LA-ICP-MS U-Pb geochronology and chemical composition
measurements of zircons.
It was demonstrated that the matrix composition of particular geological standards used in LAICP-MS for calibration and calculation purposes has remarkable influence in determination of
REE composition in zircons.
An analytical approach based on calibration by couple of matrix matched natural certified
reference zircons was tested in the measurement of REE composition in zircons. Obtained results
show considerable improvment in the accuracy of LA-ICP-MS method in this case. The relative
deviations from recommended standard values of the determined concentrations of REE in
zircons were established to be below of 5 %.
The optimization of the LA-ICP-MS analytical protocol for determination of titanium with low
concentration (below 1 %) in zircons was done by use of 48Ti isotope and matrix matched natural
reference zircon standards in calibration procedure. Thus, the titanium thermometer in zircons
was improved in its accuracy and LOD parameter.
A fast and efficient LA-ICP-MS method for determination of major oxides in LTB fusions of
bulk samples from silicate rocks was developed. The obtained accuracy is in good agreement
with the one of XRF and ICP-OES techniques.
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