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ABSTRACT
This paper is a review of methods used for direct and
indirect dating of tectonic events. Isotope geochemistry
including stable isotopes as well as fission track- dating,
fluid inclusion and thermoluminCscens techniques have been
considered. It has been concluded that an investigation of
tectonic (and thermal) events should start with a detailed
study of the mineral phases grown in seald fissures as
well as minerals from fissure walls. This study should
include phase identification, textures as well as mineral
chemistry. The information from this study is fundamental
for the decision of further investigations.

Mineral chemistry including isotopes and fluid inclusion
studies will give an essential knowledge about

crystalli-

zation conditions for fissure minerals concerned. Direct
dating using fission tracks as well as radioactive isotopes
could be useful for some minerals. Application of therrooluminCscens dating on fissure minerals is doubtful.

INLEDNING
Föreliggande rapport omfattar en "state of the art" studie,
över de metoder, som kan tänkas stå till buds för att erhålla
en så omfattande bild som möjligt över tektoniska och termiska händelser och förlopp inom av SGU, pÅ uppdrag av PRAV,
undersökta områden. Rapporten gör inte ;anspråk på att vara
komplett eller täckande utan är snarast tänkt att tjäna som
översikt och underlag för fortsatt forskning inom valda
delar. Ur de geologiska rapporterna från aktuella områden
(Scherman, 1978; Olkiewicz et al., 1979) framgår det att såväl öppna, som av mineral läkta sprickor, förekommer i berggrunden. Dessa sprickor utgör de påtagligaste resultaten av
de påkänningar som berggrunden varit utsatt för. Av största
intresse för frågan om förvar av radioaktivt avfall i kristallin berggrund är därför när dessa tektoniska och termiska
händelser inträffade. Åldern för de i sprickorna kristalliserade mineralen ger samtidigt den lägsta åldern för sprickorna själva. Av denna anledning utgör sprickmineralen en central
del i en föreslagen undersökning över försök att fastlägga
sprickornas ålder samt bildningsmiljö.
Om sprickmineralens bildningsmiljö kan fastläggas, kan
även slutsatser dras om huruvida denna är av sådan karaktär
att den överensstämmer med "modernare" förhållanden. Om
detta ej är fallet kan sprickmineralen anses son mindre i.:intressanta ur projektets synpunkt.
Då alla de utvalda undersökningsområdena finns i mycket
gammal s.k. Prekambrisk berggrund, ligger det i sakens

äfe
natur att inte enbart en utan inånga tektoniska och termiska
händelser kan ha drabbat berggrunden. Det kan således ej
förutsättas att den yngsta händelsen har varit den dominerande och således överpräglat de tidigare. Av denna anledning
krävs därför en mångfacetterad undersökning för att ordna
inträffade händelser kronologiskt. Vanligt är dock att sådana
undersökningar snarare utmynnar i indicier än bevis för olika
händelser.
I denna studie har således både s.k. direkta och indirekta
dateringsmetoder beaktas. Med de direkta metoderna avses
här metoder där man genom analys av det geologiska materialet
kan beräkna en absolut ålder för materialet ifråga. Hit hör
framför allt radioisotop-metoderna. Till de indirekta metoderna har här räknats de metoder där upplysningar om avsättningsmiljö för sprickmineral kan erhållas, ur vilka slutsatser om huruvida moderna eller andra konditioner rådde.
Till dessa metoder räknas främst mineralkemiska-strukturella
undersökningar.
De arbeten som hittills omfattar sprickproblemet vid PRAV-undersökningarna har varit analyser av sprickfördelning samt
sprickornas karaktär såväl i ytan som i borrhål. Medlen har
varitr
. - . . _ . . . .
Ytkartering av sprickor
Kartering av kärnor från borrade hål
Borrhålssonderingar med olika metoder
Studier av tunnslip
Kemiska analyser av sprickmineral samt "whole rock" prover.
De båda senare punkterna har dock hittills haft en underordnad roll inom det starkt forcerade programmet. Nödvändigheten att även mer ingående studera mineralen och deras kemi
har efter hand blivit allt mer påtaglig.
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VANLIGA SPRICKMINERAL

De sprickmineral som framförallt förekommit i borrkärnor från Finnsjön, Kråkemåla samt Karlshamn är kalcit
och klorit. Dessutom förekommer mineral såsom enidot,
pyrit, gips, kvarts m. fl. (Olkiewicz et al., 1979).
Den undersökning Bom hittills genomförts av sprickmineral
har varit okulär besiktning av borrkärnor. Helt naturligt
har därvid inånga mineralfaser varit svåridentifierbara, varför en noggrannare granskning är nödvändig. I det följande
ges bl.a. en kortfattad redogörelse över de bildningsbetingelser som föreligger för några av de i borrkärnorna
förekommande sprickmineralen. Av denna framgår att vissa
sprickmineral redan på ett tidigt stadium kan betraktas som
"gamla", beroende på de kristallisationsförhållanden som
krävts för deras bildning, t.ex. höga temperaturer, höga
tryck osv., det vill säga förhållanden som för närvarande
ej råder på de djup från vilka mineralen hämtats.
CaCOj kan förekomma i två strukturella modifikationer ,
nämligen såsom mineralen kaicit och aragonit. Kalcit utgör därvid lågtrycksformen av CaCO3. Försök med utfäll:
2+
2'
ning av CaCO. ur Ca
och C0 3 -lösning. visar att ren
kalcit bildas vid temperaturer under 35-40°C medan
aragonit+kalcit bildas i intervallet 'v 35-60°C (atmosfärstryck) . Kalcit löses mycket lätt i surt vatten och har
således en belägenhet att omlagras samt att ersättas av
pseudomorfa mineral. Lösningskinetiken hos kalcit är komplex. I huvudsak uppträder tre mekanismer samtidigt (Plummer et al., 1978), nämligen
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Oxburgh et al. (1959) bestämde fördelningskoefficienten K

för/sr2 +
.Ca + /kalcit

Sr2!

till 0.11+0.0?

Ca 2+ /lösning

kristall/
vid 30°C samt till 0.07 + 0.004 vid 95°C. Vidare fastslogs
2+
att Sr
föredrar aragonit^ före kalcitstrukturen.
Sr och Ca analyser skulle således kunna utföras på sprickkalcit resp. vatten från olika sprickor inom aktuella i
undersökningsområden för att utröna huruvida från dessa
analyser beräknade temperaturer någorlunda överensstämmer
med uppmätta temperaturer.
Klorit är en mineralgrupp som främst uppträder som
hydrotermal omvandlingsprodukt i magmatiska bergarter, i
»netamorfa skiffrar eller tillsammans med lermineral i
lersediment. Utgångsmineral vid omvandling till klorit
är Al, Fe, Mg-silikater såsom pyroxener, biotit, granat
m. fl. Klorit är även det sista mineral som bildas vid en
hydrotermal omvandlingssekvens, och har därvid mestadels
ersatt tidigare bildad talk och pyrofyllit vilket ger upphov till en klorit-talk-paragenes. Kloriten återfinnes
ofta på glidytor i berget i form av ett tunt skikt. I
vulkaniska bergarter uppträder mineralet tillsammans med
andra omvandlingsprodukter såsom epidot, laumontit och
kvarts (Deer et al., 1962). Den lägsta temperaturen för
kloritsyntesen är 450°C (klinoklor).

Gips utgöres av kalciumsulfat till vilket vatten är bundet.
I sin vattenfria form kallas mineralet för anhydrit. Vid
uppvärmning över ca 60°C förlorar gipset större delen av
sitt kristallvatten. Over 100°C förloras allt vatten varvid anhydrit bildas (Deer et al., 19621. Experimentella
arbeten ned gips och anhydrit (Posnjak, 1938) visar att
gips utfälls från mättad lösning i rent vatten när avdunst-

ning sker vid en temperatur under 42 C meuan anhydrit är
den stabila formen över denna temperatur. NaCl-lösningar
förändrar dock stabilitetsgränsen. Det har även visat sig
att gips kan existera metastabilt vid temperaturer strax
under 98°C. Gips kan produceras genom svavelsyralösningars
påverkan på kalciumrika mineral i bergarter. De sura lösningarna kan exempelvis uppstå vid sulfidvittring.
Bland de mineral som vanligtvis uppträder tillsammans
med gips är halit, celestin, kalcit, aragonit, dolomit,
pyrit, svavel och kvarts. I Karlshamnhålen förekommer gips
på djupare nivåer medan kalcit är det vanligaste sprickmineralet på de grundare nivåerna i borrhålen (Olkiwizc,
1979). Tänkbart är att sura lösningar har "lakat" ytligt
förekommande kalcit varefter lösningarna kristalliserat
i form av gips på större djup.
Epidot - klinozoisit-seriens mineral uppträder i en mängd
bergartstyper. Det temperaturområde inom vilket dessa
mineral kristalliserar är osäkert. Stringham (1952) anser
att den lägsta temperaturen för krlstallisation är ca
300°C. Ramberg (1949) och Rosenqvist (1952) placerade
den övre kristallisationsgränsen vid 400°-500°C. Seki
(1972) och Tomasson & Kristmannsdottir (1972) bestämde
den nedre kristallisationsgränsen till 220 + 50°C för ett
total tryck (P tot ) av 1-6 kb samt 300°C för Pfcot = 7 kb.

Pyrit,

FeS- förekommer både som primSrt och sekundärt

bildat mineral i inånga bergarter. FeS, förekommer med två
strukturellt olika uppbyggnader nämligen som kubiskt eller
ortorombiskc utbildade kristaller. Den kubiska varianten,
pyrit, är ner stabil än den ortcrombiska. Den senare har
fått namnet markasit. Markasit bildas vid låga temperaturer
från sura lösningar ofta under ytnära förhållanden genom

inverkan av nedträngande ytvatten.
Pyrit bildas vid både höga och låga temperaturer, men
förmodligen är större delen av förekommande pyrit högtemperaturbildningar. Kullerud och Yoder (1959) har experimentellt undersökt Fe - S systemet.
Ett sätt att klargöra pyritens bildningsbetingelser är
studier av bl.a. vätskeinklusioner j. omatvande sprickroineral.
Wiman (1943) har i en tektonisk studie av Mälardalen
relaterat sprickor och breccior till bergarter av känd ålder.
Studien omfattar även en identifiering av sprickmineral samt
systematisering av spricktyper.
Av de ovan översiktligt behandlade mineralen kan kalcit,
gips och pyrit ha bildats under sådana förhållanden att de
relativt sett kan vara "unga".. Detta utesluter inte att
andra sprickmineral från uppborrade kärnor kan tänkas vara
bildade i ett relativt sett sent skede då förmodligen nya
mineralfaser kan identifieras vid en mer detaljerad analys.
Således bör vidare undersökningar framför allt koncentreras
till de mineral som kan ha en "ung" ålder.

VÄTSKE- SAMT GASINKLUSIONER
Studiet av vätske- och gasinklusioner kan ge värdefulla
upplysningar om bildningsbetingelserna för mineral. Tekniken bygger på möjligheten att ändra temperaturen fttr
den undersökta fasen samt att studera därvid uppkomna fasförändringar. T.ex. användes vid Geologiska instutionen i
Stockholm temperaturintervallet -180°C till +600°C vid
dessa undersökningar (Lindblom t Rickard, 1979). Smälttemperaturen registreras även hos den frusna inklusionen
liksom homogeniseringstemperaturen för gas-vätska. Man
har även möjlighet att urskilja primära och sekundära
inklusioner. Ur frys och smältpunkts data kan uppgifter om
Cl-innehållet hos de lösningar som bildat mineralet erhållas.
Uppgifter oro tryckförhållandet kan även erhållas, liksom
sammansättningen i övrigt hos inklusionen.
Således kan man med denna teknik skilja på mineral bildade under samma förhållanden som idag råder på platsen och
de som bildats under andra förhållanden och i andra miljöer,
d.v.s. en uppdelning på "nya" och "gamla" mineral låter sig
göras. Vissa praktiska problem kan bl.a. uppstå då allt
för inånga resp. allt för få eller för små inklusioner uppträder. Således har t.ex. kalciten en benägenhet att innehålla ett stort antal inklusioner (Sten Lindblom pers.kom.),
detta kan försvåra arbetet.

ISOTOPGEOKEMI

I det följande ges en sammanställning av principen för
användandet av stabila isotoper (Hoefs, 1973; 0'Neil, 1979)
inom geokemin samt exempel på tillämpningar.
Den moderna "stabila" isotopgeokemin började med en
artikel av Harold Urey (1947) som behandlade isotopfördelningen mellan material av geokemiskt intresse. Härvid föreslogs att paleotemperaturer i tidigare oceaner skulle kunna
bestämmas genom analys av syreisotopsammansättningen hos
karbonatskal. Mot slutet av 1950-talet visade professor
Epstein, Caltech, att syreisotopfraktioneringen mellan
samexistrerande mineral i bergarter med höga bildningstemperaturer var användbara i geotermometrin. Idag finns mer
än 100 laboratorier i hela världen som sysslar med analyser av stabila isotoper i geologiskt material. Stabila
isotoper kan f.n. bestämmas hos praktiskt taget all materia
med avseende på H, C, N, 0, Si och S. Data från bestämningar
av dessa stabila isotoper har i huvudsak två tillämpningsområden :
1.

Geotermometri

2.

"Tracer" studier

Terminologi
För geokemlsk bruk är oftast kännedomen om skillnaden i
isotopförhållande mellan två substanser tillräcklig.
Således användes vanligen det s.k.
ering av det stabila isotopinnehaliet.
på följande sÄtt:

6-värdet för rapporti-värdet definieras

6

m (Rx
R

" R std)

.10 3

dSr

std

R x - (D/H) x , ( C 1 3 / C 1 2 ) x , ( 0 1 8 / 0 1 6 ) x
x

osv.

* prov; Std. = standard

R .j = (D/H) .., osv. Observera att den tyngre isotopen
alltid skrives i täljaren.
Således är fi-värdet den relativa isotopdifferensen
mellan ett prov och en standard uttryckt i promille. D.v.s.
ett prov med «I80-värde på +10.0 är anrikat på
10 °/oo (eller har 1% högre

18

18

0 med

0/160-förhållande) i för-

hållande till en standard. Moderna spektrometrar möjliggör en precision i vätebestämningen bättre än + 0.5 promille ocn för andra lätta element + 0.05 promille.
Isotopfraktioneringsfaktorn, a, mellan två substanser A
R
&
och B definieras som o. _ = •— dvs.
<*» « - —
r~
A

"B

A

*B

~B

1000 +

Ö

B

Om isotoperna är jämnt fördelade över proven är fraktioneringsfaktorn relaterad till jämviktskonstanten K för isotoputbytesreaktionen enligt följande:
där n - "antalet utbytta atomer"
t.ex. kan syreisotoputbytet mellan C 0 2 och H 2 0 skrivas
1/2 C O 2 6 + H 2 O 1 8

r

1/2 CO* 8

+ H2O16

dvs.

(H 2 O 16 )
(H 2 O 18 ,
Då jämviktskonstanten är en funktion av temperaturen kan
detta förhållande utnyttjas i termometrin.
För ovanstående reaktion är K - a (dvs. n « 1 ) . Vanligen
är a mycket nära ett. Svavelisotopfraktioneringsfaktorn
mellan ZnS och PbS är t.ex. 1.0036 vid 200°C. Han säger

10

då att zinkblände-blyglans fraktionerlnqen är 3.6 (eller
3.6 % > o ) eller att zinkbländeanrikats på

34

S med 3.6 °/oo

i förhållande till blyglans.
En använd faktor är 10 3 Ina. Onu= 1.0036 är 10 3 ina 3.6 dvs. o/oo-talet enligt ovan. Då A. _ « 6 - 6_
A

A-B "

103

ln

blir

°A-B-

Som syreisotopstandard användes dels PDB men även SMOW.
PDB-standarden utgöres av ett fossil

från Peedee-forma-

tionen i North Carolina. Den är numera utgången men flera
sekundära standarder har åstadkommits och utbytes bland
verksamma laboratorier. PDB-standarden användes normalt
endast för bestämning av oceanens paleotemperatur varvid
CaCO 3 från fossila snäckor analyseras. SMOW (standard
mean ocean water) var ursprungligen ett hypotetiskt genomsnittligt oceanvatten definierat som:
( 18 O/ 16 O) SMOW «

1.008 < 1 8 O/ 1 6 O) N B S _i' dä * ^ S " 1

är

National Bureau of Standards referensvatten.
Som väteisotopstandard användes SMOW där *D/H)sMOWte
1.050(D/H) N B _ 1 . För kolisotoper användes mestadels PDB.
För svavelisotoper användes troilite från Canyon Diablometeoriten.

Isotopgeologiska studier
Studier av väte, kol och svavelisotoper har visat sig betydelsefulla för att belysa såväl bergarters ursprung som
deras senare omvandling vid kontakt med yt- (meteoriskt).
och grundvatten samt geotermiska system (hydrotermalt
vatten). Syreisotoper är dock än mer användbara för dessa
ändamål. Att syreisotopjämvikt mellan mineral i magmatiska
bergarter oftast förekommer styrkes av att:

11
a) det finns ett mönster i relativ

O anrikning bland

mineralen
b) plutoniska bergarter har ungefär

dubbla

värden på A

i förhållande till extrusiva bergarter.
c)

0 temperaturer vanligen överensstämmer med temperaturer framtagna ur andra petrologiska fakta.

Studier av magnetiska bergarter med avseende på stabila
isotoper har t.ex. varit (O1Neil, 1979):
1. Studier av meteoriter
2. Identifiering av granitoiders ursprung
3. Karakterisering av karbonatiter
4. Termometri på månbergarter
5. Isotopförhållande i primitiva bergarter
6. Kolets ursprung i magmatiska bergarter
7. Havsvatten-basalt-samspelet
8. Användning av variationer i isotopförhållanden hos
magmatiska bergarter längs aktiva förkastningar i
Kalifornien för att rekonstruera rörelseförlopp
a. Ojämvikt hos syreisotoper i ultramafiska noduler

Analyser av stabila isotoper hos metamorfa bergarter och
mineral kan ge information om:
1. Ursprungsmaterial
2. Bildningstemperatur
3. Jämvikt eller ojämvikt mellan ingående mineral
4. Ursprunget och riktning hos flödet 1 vätskefasen
5. Mekanism för mineralogiska reaktioner
6. C O J / H J O förhållandet för vissa i metamorfosen ingående
vätskefaser

12
Stabila isotoper har även använts under senare år för
problem inom den ekonomiska geologin. Speciellt gäller
detta modeller för malmers avsättning.

18
Utarmning av

0 och D (deuterium) i många bergarter visar

att ett stort isotoputbyte skett med meteoriskt vatten under
kristallisationen och avsvalnandet.
Utbytet mellan berg och meteoriskt vatten har undersökts
av framför allt Prof. H. Taylor och medarbetare i Pasadena.
Låga D-värden korrelerar ofta med nollställning av K-Ar
åldrar, vilket tyder på att Ar-förluster kan orsakas av
cirkulerande meteoriskt-hydrotermalt vatten.

Taylor & Forester (1979) undersökte syre- samt väteisotopfördelningen i den s.k. Skaergaardsintrusionen,
östgrönland. Man fann där ett regelbundet mönster i isotophalterna hos undersökta mineral. Speciellt känslig för
förändringar i isotopförhållandet efter kristallisation har
plagioklaserna varit. Således sker utbyte i högre grad mellan
fältspater och hydrotermalt vatten än mellan vatten och
något annat vanligt förekommande bergartsbildande mineral
(Taylor, 1968, 1971, 1974;

Vaylor & Porester, 1971,*

Forester & Taylor, 1972, 1977). Allt tyder på att intrusionen påverkats av meteoriskt vatten.

18

O-fattiga delar

i plutonen kan korreleras med spricktäthet samt förkastningar. Skillnader i permeabilitet hos omgivande bergarter
reflekteras även i

18

6

0 1 intrusionen.

«D värdena för

OH-förande mineral som har reagerat med det hydrotermala
vattnet kan användas till att kalkylera

6 D hos vattnet

(Suzuoki * Epstein, 1976; Heaton * Sheppard, 1977).

'

13
Lawrence & Taylor (1971) undersökte deuterium samt

18

O-innehållet i lermineral och hydroxider från kvartära

jordar och från meteoriskt vatten. Det visade sig att
isotopjär»vikt

var i det närmaste uppnådd mellan dessa

vittringsprodukter och deras samexisterande vatten.
Sheppard et al. (1969) visade att samma förhållande rådde
för supergena lermineral bildade genom omvandling p.g.a. från
ytan nedträngande vatten, men att detta vatten ej överensstämmer med dagens grundvatten. Data från supergena leror,
samt vittringsleror från tertiär tid, visar således att
ingen av dessa finkorniga leror är fullständigt i jämnvikt med dagens grundvatten trots att de exponerats för
liknande vatten i 100 000-tals år. Det finns således
många tecken som tyder på att lågtemperaturutbytet av
stabila isotoper är litet även för väteisotoper. Emellertid synes mineral med "mellanlagrat" vatten, typ montmorillonit, vara mer benäget till utbyte än t.ex. kaolinit.
Ett extremfall är halloysit som endast bibehåller sitt
D/H-förhållande några dagar, beroende på det lättransportterade "mellanlagrade" vattnet (Lawrence & Taylor, 1972).
Ett annat extremfall är antigorit, som har en likartad
struktur som många lermineral, men bibehåller sina urspungliga 6

0 och 6 D-värden exceptionellt väl under lågtempe-

raturförhållanden. Graham & Sheppard (1978) visar att väteisotoputbytet mellan epidot och vatten är ringa vid låga
temperaturer (d.v.s. mindre än 250°C).
18
Ett anornaIt lågt 6
0-värde anges
för några granodioriter från Jackfish Lake Complex, vilka
antas vara relaterade till förkastningar. Mineralen från
omvandlingszonen är helt utan syreisotopjämvikt. Mlkroklin
har t.ex. ett värde på endast 3.93 °/oo. Kemisk samt
18
mineralogisk omvandling åtföljer de låga 6
0-värdena.

14
Gammalt meteoriskt vatten anges vara orsaken till anomalin.
Williams (1978) och andra har visat att Alamosa River Stock
varit utsatt för högtemperaturcirkulering av ytvatten
18
vilket resulterat i en utarmning av
0, speciellt tydligt
längs sprickzoner.
Friedrichsen ft Morteani (1979) utförde analyser av
syre- och väteisotoper på mineral från Alpina sprickor
från Österrike. Inga större skillnader observerades mellan
mineral från bergarten och sprickorna. Det konstaterades
att metamorfosen av bergarten samt läkning av sprickorna
inträffade vid samma temperatur.
Isotophydrologi för djupa grundvatten har behandlats
av Fritz et al. (1979) i ett arbete från Stripa gruva. I
uppsatsen jämföres vattenkemin för olika djup i några
borrhål.Deuterium-, syre-18-, kol-13- och tritiumanalyser
föreligger. Härur kan fastläggas att olika spricksystem
innehåller olika typer av vatten. Vattnets kol-14 ålder
har bestämts, liksom vattnets ursprung - d.v.s. vilken
miljö det härrör ifrån. Vad beträffar kalciten i läkta
sprickor har det kunnat konstateras att denna har bildats
från vatten som skiljer sig från det som cirkulerar i
sprickorna idag. Detta har varit möjligt genom att man utgående ifrån syreisotopförhållandet i kalciten, och en bildningstemperatur kunnat beräkna det vatten kalciten avsatts
från. Kol-13 halterna indikerar dessutom de miljöförhållanden som existrerade i sprickan. Dessa var för Stripa-hålen
av olika karaktär för olika djup.
I ett annat arbete (Lawrence and Maxwell, 1978) behandlas

0/0

i kalcit från vulkaniska bergarter på Azorerna.

De jämför uppmätta temperaturer 1 ett borrhål, med de
temperaturer som beräknas ur syreisotopförhållandet i
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kalcit under antagande att jämvikt rådde mellan isotoper
i vatten och kalcit. SyreisotopförhåIlandet i kalciten
jämfördes Mven med kol-13 variationen längs borrhålet.
Härur kunde en zon med stor omsättning av varmt vatten
visas ha varit aktiv på ett visst djup. I denna zon finns
den största överensstämmelsen mellan uppmätt temperatur
och syreisotoptemperatur beräknad från kalciten.
Radiometriska metoder kan utnyttjas för bestämning av
den absoluta åldern för mineral och bergarter. De vanliga
metoderna bygger på förhållandet mellan isotoper såsom Rb-Sr,
K-Ar, Pb-isotoper, U-Th-Pb, Th-isotoper, Pa-Th, U-He samt
uranisotoper. Problemet för datering av sprickmineral
gäller framför allt de halter och volymer som är nödvändiga
för datering. Figur 1 visar de mineral som är lämpliga
vid datering med K-Ar-metoden.
För datering kan, som redan omnämnts, även U-seriens
isotoper användas.

234

U / 2 3 8 U har bl.a. använts till att

beräkna åldern hos CaCO,. Förutsättningen är dock den att
den ursprungliga kvoten mellan isotoperna är känd, samt
att systemet varit slutet med avseende på uran samt dess
"döttrar" mellan
238

238

U och

234

U . Aktivitetsförhållandet

2 3

V

U ligger mycket nära 1.15 hos havsvatten. Detsamma gäller
för autigena, uranförande mineral avsatta från havsvatten.
För icke marina karbonater gäller dock att 2 3 4 U / 2 3 8 U varierar både lokalt och med tiden (Faure, 1977).
kan användas till att karakterisera grundvattnet och till
att studera bladningsprocesser (Osmond et al., 1979,*
Kronfeld et al., 1975).
Kalciumkarbonat som avsatts i oceaner eller i övrigt i
•älta sjöar innehåller uran men praktiskt taget inget
234

torium alls (Faure, 1977). Genom sönderfall av

U ökar
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dock toriumhalten som en funktion av tiden. Detta utnyttjas
vid datering med

230

Th/ 238 U-metoden. Förutsättningen för

datering Mr att den ursprungliga

Th/

U kvoten är nära

noll samt att det ursprungliga förhållandet mellan
238

234

U/

U är känt. Vidare måste systemet vara slutet med avseende
på uran samt nukliderna mellan * 3 8 U och

230

Th.

23O

Th/ 2 3 8 U-

metoden kan användas för åldrar mindre än ca 400 000 Ar.
Ojämnvikt hos uranets sönderfallskedja kan användas för
datering av prover från några tiotal år till mindre än en
miljon år eller mer. Thompson et al. (1975), Atkinson et al.
(1978), Hannon (1978) samt Harmon et al. (1978), använde
uranserien till datering av stalagmiter. Dessa stenar
utgöres av utfälld kalcit.
Rb-Sr metoden utgör en av de konventionella dateringsmetoderna då det gäller bergartsåldrar. Rubidium är företrädesvis koncentrerat till glimrar, kalifältspat och
87
lermineral. Vid dateringen utnyttjades det faktum att
Rb
87
sönderfaller till Sr. Härvid mates Rb- och Sr-halterna
87
86
samt förhållandet
Sr/ Sr. Vidare måste det ursprungliga
87
86
värdet på
Sr/ Sr vara känt. Sr-isotopanalyser utfördes
av bl.a. Brookins & Laughlin (1976) för kalcitsprickfyllnader i ett borrhål i Los Alamos. De erhållna isotopförhållandena jämfördes med de i omgivande kalksten och
granit. En signifikant skillnad erhölls mellan isotopförhållandet i sprickkalcit resp. kalkstenens kalcit vilket
tyder på att sprickkalciten härrör ifrån graniten snarare
än kalkstenen, samt att sprickorna ej haft kommunikation
med överliggande kalkstenar. K-Ar metoden bygger på sönderfallet av K 4 0 till

40

Ar. Mest lämpade för denna metod är

glimmermineral samt hornbländen. Förlusten av

Ar vid för-

höjda temperaturer gör metoden speciellt känslig för provets termala historia.
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BOCK TYPE
VOLCANIC
Feldspars— Sanidint
• Anorthoclase
Plagioclase
Felsdpathoids
Leucite
Nepheline
Mica
Biotite
Phlogopite
Muscovite
Lepidoltte
Glauconite
Amphibole
Hornblende
Pyroxene
Whole rock

PLUTONIC

METAMORPHIC

SEDIMENTARY

&
®
^
K
x

X

®

®
®
X

®
x
®

9

X

From Pota««iiun-Argon Dating: Principles, Techniques and Applications by O. Brent
Dalrymple and Marvin A. Lanphere. W. H. Freeman and Company. Copyright © 1969.
Key: ® » often useful; x » sometimes useful.

Fig.1

Mineral användbara för K-Ar datering.
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FISSIONSSPARDATERINr;
All materia utsattes för strålning. I mineral förekommer
uran naturligt i större eller mindre halter. Detta sönderfaller efterhand och härvid uppstår tv* ISttare kSrnor ur
den ursprungliga tyngre urankHrnan. Dessa kärnor stötes
bort från varandra i motsatta riktningar under energiavgivande. Gitteruppbyggnaden stores därvid och ett spår av
positiva laddningar uppstår vilka repellerar varandra och
åstadkommer en defekt i gittret (Fig. 2 ) .
Ledare och halvledare behåller ej detta spår eftersom
elektronerna i dessa snabbt återställer

gitterordningen.

I isolatorer kommer dock gitterdefekten att vara bestående
vid temperaturer under 100°C (Fleischer et al. 1975). Av
238
de naturligt förekommande isotoperna är det endast
U
som ger signifikant mängd fissionsspår beroende på
det relativt snabba sönderfallet. Vid förhöjd temperatur kommer atomens rörelse i materian att öka varvid
gitterdefekten så småningom helt kommer att försvinna.
För att kunna se fissionsspåren i vanliga optiska
mikroskop krävs att mineralen etsas. Tätheten av fissionsspår i ett mineral är en funktion av åldern samt av dess
uraninnehåll. För "unga" åldrar krävs således ett högt
uraninnehåll medan i Prekambriska bergarter problemet är
att finna mineral med låg urankoncentration.
Fissionsspårsåldern fås ur följande samband:

In (1 +

där

p

p

s .

' I.

= fossila spårtätbaten. Denna är beroende av ålder
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(b)

Principen för uppkomsten av fissionsspår
1 en kristall (från Naeser, 1978).
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Pissionsspår-åldrar plottade not åldrar franräknade med andra metoder för olika material,
(från Naeser, 1978).

20
samt urankoncentration. Urankoncentrationen bestämmes genom
att man inducerar en ny omgång fissionsspår. Detta åstadkommes genom att provet utsätts

för termiska neutro-

ner, varvid neutronfissionsreaktionen av

U utnyttjas.

De olika förfarandena därvidlag beskrives av Naeser (1978)
samt Gleadow (1978).

i

= tätheten hos neutroninducerade spår

antal neutroner/cm

som passerar genom provet

tvärsnittet hos neutronfissionsreaktionen av

I

= atomförhållandet

235

U/238U

totala sönderfallskonstanten för

238
U

sönderfallskonstanten för spontan fission

dvs

p. samt

p

återstår att bestämma.

235
U
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TRACK FADING AFTER I HOUR ANNEAL

Fig. 4 Läkningskurvor för olika mineral och temperaturer
efter en timmes uppvärmning, (efter Naeser, 1978).

Pig. 5

Fiesioneapår-åldrar för apatit i e t t djupt borrhål
från LOB Alamos, New Mexivo (efter Hae«er, 1976).
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Bergartsprover inom tidsgapet 8000 - 2.7x10

år har

kunnat dateras med fissionsspårmetoden. I fig.3
visas fissionsspåråldrar plottade mot K-Ar och Rb-Sr
åldrar. Vissa mineral t.ex. apatit, zircon och sphene
kan visa avvikande

ålarar

som

orsakas av utsuddning

av spår genom yttre naturliga (geologiska) förhållanden.
Detta är en av de viktiga

egenskaper

som utnyttjas

vid fissionsspårdatering.
Varje mineral har sin egen karakteristiska läkningskurva av fissionsspår (fig.4) .

Denna är tidsberoende.

Exempelvis förlorar apatit sina spår på 1 timma vid 350°C
medan det tar 1 miljon år vid 100°C (Naeser ft Faul, 1969).
Genom datering med hjälp av olika mineral i en bergart
samt genom att använda extrapolerade läkningsdata kan den
termiska eller tektoniska historien rekonstrueras för en
bergart (Paupeau et al. 1978). Speceiellt i kombination
med Rb-Sr samt K-Ar datering kan dessa data ge en mycket
god bild av geokronologin i ett område (Brookins et al.,
'1977

och

Harrison et al., 1978). Miller et al. (1978)

analyserade apatit, sphene och zirkon med avseende på
fissionsspår. Ur åldrar från prover tagna på olika höjd
över havet erhölls en "upliff-hastighet som visade sig
minska efter en tid.
I ett djupborrhål från Los Alamos (ca 3 km djupt) utfordet
fissionsspårstudier på apatit och sphene (Fig. 5 ) . Dessa
visade en avtagande ålder mot djupet beroende p?. en långsam "uplift" av området samt Sven en termisk "puls" f«r
ca 1 miljon år sedan.
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TERMOLUMINISCENS

(T.L.)-DATERING

Termoluminiscensdatering är en metod som varit känd sedan
en längre tid och som framför allt utnyttjades inom arkeologin. Den största erfarenheten inom området har således
erhållits genom datering av, geologiskt sett, unga åldrar.
Metoden har framförallt

tillämpats på keramiskt material

samt ben och flinta. Metoden samt dess felkällor har
diskuterats av Professor Ingrid Olsson, Uppsala i en
ansökan till Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd.
Denna ansökan bifogas i kopia såsom bilaga i denna rapport.
Metoden bygger på att man genom den naturliga radioaktiva strålningen som ett prov utsattes för erhåller
en viss energi lagrad i provet. Genom upphettning av provet kan denna energi frigöras i form av synligt ljus. Uppmätning av denna strålning genoro s.k. glödkurvor ger ett
mått på den tid provet varit utsatt för radioaktiv strålning. Fig. 6 visar principen för T.L.-metoden enligt
Halperin och Branern (1960).
Då laboratorier för datering med T.L. saknas i Sverige
har Dr. Vagn Mejdahl vid Risölaboratoriet i Danmark kontaktats, vilken har en viss erfarenhet av försök med
datering av geologiskt material (brända stenhällar). Han
ställer sig dock tveksam till datering av sprickmineral,
p.g.a. svårigheten att bestämma dosen från alfa- och betastrålningen som erhålles från mineralets eget radioaktiva
isotopinnehåll beroende på att urankedjan förmodligen
ej är i jämvikt. Detta medför att koncentrationen av
radioaktiva isotoper som man bestämmer idag ej är representativa för den period som har gått sedan mineralet
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bildades. Mejdahl påpekar att övre gränsen for datering
med T.L. är ca 1 miljon år. Siffran 100 miljoner Är uppges i andra fall som den övre dateringsgränsen (Woodward-Clyde Consultants, 1975). Datering för geologisk ändamål har utförts av Dr Ann Wintle, Cambridge. Hon har bl.a.
daterat kalcit från stalagmiter. De framräknade åldrarna
sprider en faktor

3

och kan ej korreleras med åldrar

framräknade ur uranisotopanalyser. Orsaken anses troligen
vara inhomogen uransammansättning (zonering) hos analyserade kristaller.
Dr Wintle har tillskrivits i ärendet och ombetts komma
med synpunkter på datering av sprickmineral med T.L.metoden.

Conduction bond
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Principen fö?; termoluminiecens (efter
Halperin rcti Braner, 1960).
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SAMMANFATTNING
Som tidigare framhållits gör denna litteraturöversikt ej
anspråk på att vara uttömmande. Syftet har istället varit
att se p& olika undersökningsmetoders status samt vilka
områden som kan tänkas täckas av respektive metod.
Redan genom att undersöka de naturliga kristallisationsförutsättningarna kan vissa påvisade sprickmineral delas
in i högtemperatur- och lågtemperaturmineral. På så sätt
kan även "unga" åldrar uteslutas för vissa sprickor.
Exempelvis bör epidot ha kristalliserat vid temperaturer
mellan ca 220 och 400°C, d.v.s. på ett avsevärt djup
^ ca 8 km)med antagandet att temperaturgradienten liknar
den som existerar idag.
Texturella och kemiska studier av sprickmineral kan avslöja huruvida flera generationer av ett och samma mineral
förekommer, d.v.s. om kristallisationslösningens sammansättning förändrats med tiden. Teorier finns även om att man
m.h.a. texturer kan avslöja under kristallisationen rådande
tryckriktning. Pissionsspårdatering av mineral ger möjligheter att datera såväl mineralens kristallisationsåldrar,
som termiska-tektoniska händelser. Studier av vätskeinklusioner kan avslöja kristallisationsmiljö.
Stabila isotoper har visat sig ha stor betydelse som
"tracer"-element. D.v.s. bildningsmiljö och ursprunget
hos kristallisationslösningarna kan spåras för mineral.
Tillsammans med vattenkemiska analyser kan slutsatser
dras huruvida mineralen står i kemisk jämvikt med grundvattnet eller ej. Omsättning i stor skala av ytvatten
' kan också avslöjas.
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För de direkta dateringsmetoderna varierar tidsintervallet
samt lämpligt dateringsunderlag med använd metod.
Tabellerna 1 och 2 visar en sammanfattning av olika dateringssStt med angivande av lämpliga geologiska material
liksom de tidsintervall som täckes av respektive metod.
Således täckes "iroderna" åldrar av t.ex.
och
234

230

14

C,

231

Pa/ 2 3 0 Th

Th/ 232 Th-meto£erna. "Mellan"-åldrar täckes av

U samt

231

230

Th/

P a / 2 3 5 U , medan "gamla" åldrar täckes av Rb/Sr

samt K/Ar metoderna. Några metoder har ett stort tidsmässigt omfång, t.ex. fissionsspårmetoden och K/Ar-metoden.
Även kolisotoper är användbar med avseende på möjligheten
till tolkning av miljöförhållanden.
Termoluminiscensdatering är fortfarande en relativt oprövad och outvecklad metod för geologiskt material.
Robbins och Turnbull (1978) redovisar i en uppsats de
metoder som använts i U.S.A. för undersökning av förkastningar i samband med byggnation av kärnkraftverk. Således
har även i detta fall datering av tektoniska händelser
varit ett primärt mål. I tabell 3 finns dessa metoder
listade som jämförelse med i denna genomgång behandlade
metoder.
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i.

Number of
sites 1
employed

Method
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Potassium-Argon
Radiocarbon
—
Pedogenic soil development —
Weathering rates
Saprolite development
Erosion (denudation) rates -Fluid inclusion analysis
Paleomagnetism
Rubidium-Strontium --Amino acid

11.
12.
13.
14.
15.

Uranium series
Sedimentation rates
Fission track
Tephrochronology
Lead isotopes -

—

20
11
9
7
7
6
6
6
5
4
2
2
2
1
1

'Sites refers to locations which may contain one
or more plants. The location of faults investigated ranges from the immediate vicinity of
sites to tens of kilometers away.

Tabell 3* Geokronologiska metoder som använts
vid datering av förkastningar i samband med undersökningar av platser för
lokalisering av kärnkraftverk i U.S.A.
(Från Robbins och Turnbull, 1978).
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FÖRSLAG TILL FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR
Här nedan listas några av de undersökningsmetoder vilka, med
utgångspunkt från genomgången litteratur, skulle kunna ge
ökad kunskap om de tektonotermiska händelserna i ett berggrundsområde. Mestadels utmynnar de rekommenderade undersökningarna i uppgifter om avsättningsförhållanden och
åldrar hos sprickmineral, eller i vissa fall åldern för
termiska händelser.

Texturella och mineralkemiska studier;
Mikroskop- och mikrosondstudier (geokemiska studier) bör
utföras för enskilda sprickmineral samt mineral från sprickväggar. Dessa studier kan ge upplysningar huruvida flera
generationer av sprickmineral förekommer samt om zoneringar
av mineral mm. Vidare utgör mikroskopstudier även en viktig
del i mineralidentifieringsarbetet. Röntgendiffraktionsanalyser liksom mineralkemiska analyser är ett annat led
i mineralidentifieringen. Dessa arbeten måste ligga som
grund för de ställningstaganden man senare gör om vilken
metod som bör tillämpas för att få upplysningar om relativ
eller absolut ålder på sprickmineralen. Mineralkemin har
även betydelse ur grundvattenkemisk synpunkt (jfr. Jacks,
1978 och ia7ftl.

Vätskeinklusioner:
Studier bör utföras av ir.klusioner från framför allt sprickmineral såsom kalcit, gips och kvarts.

Härur

kan

bildningsmiljön fastläggas, d.v.s. karaktären hos de lösningar ur vilka mineralen kristalliserade samt ev. rådande
tryck och temperaturförhållanden. Detta kan sedan jämföras
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med dagens förhållanden på respektive nivåer med utgångs
punkt från vattenkemi och temperaturmätningar. Således
kan slutsatser dras om "unga" eller "gamla" förhållanden
rådde vid sprickmineralens kristallisation. Vätskeinklusioner skulle också på lång sikt kunna påverka grundvattnet (jfr. Jacks 19781 varför det kan vara av intresse att
utreda deras karaktär.

Isotopgeokeml:
Analyser bör utföras av syre-, väte- och kolisotoper från
grundvatten insamlat på olika nivåer längs ett borrhål.
Dessa bör åtföljas av motsvarande analyser av sprickmineral (t.ex. syre och kol från kalcit). Dessa analyser kan
ge upplysningar om det klimatförhållande som rådde vid
tiden för kristallisationen av t.ex. kalciten samt huruvida det vatten som återfinnes på samma nivåer som kalcitproverna är det vatten som ursprungligen fanns på plats
vid kristallisationen.
Jämförelser mellan precisionsmätt temperatur längs ett
borrhål samt temperatur beräknad utifrån isotopsammansättning hos t.ex. kalcit från sprickor från olika djup
ger information om huruvida temperaturerna överensstämmer
(d.v.s. kalciten kan vara av "ung" ålderI eller ej. Genom
syre och väteisotopbestämningar av prover från sprickväggar och sidoberg kan förmodligen även en eventuell
vattenomsättning i sprickorna avslöjas och i så fall även
teorier uppställas om vilken typ av vatten som förekommit.
Detta förutsätter ett vatten-mineral utbyte av stabila
isotoper, vilket förmodligen sker mycket långsamt vid låga
temperaturer. Dock kan exempelvis fältspater vara relativt
känsliga mineral i avseende på omsättning av vatten av
t.ex. ytkaraktär (meteoriskt vatten).

32
Ett mycket sprickrikt berg kan tänkas fungera som ett
stort konvektionssystem för vatten där termiska gradienter driver runt vattnet. Dessa gradienter kan t.ex.
uppkomma genom intrusion av en yngre magma i det sprickrika bergets omedelbara närhet. I Finnsjöområdet uppträder
en yngre s.k. "sensvionisk" granit intill undersökningsområdet. Isotopundersökningar (syre) skulle

kunna

avslöja om bergarten i undersökningsområdet redan vid
intrusionctillfället för graniten var genomsläpplig för
vatten av t.ex. meteorisk karaktär.
I Sverige förekommer kalkstenar vilka avsatts vid skilda
tidpunkter (t.ex. urkalkstenar, kambro-silur kalkstenar
och kritkalkstenar). Jämförelser av t.ex. Sr-isotopinnehållet i dessa kalkstenar och kalcit avsatt i sprickor
från borrhålen kan ge upplysning om huruvida kalciten härrör från mineralomvandling i moderbergarten eller har förts
på plats via lösningar från kalkstenar på ytan. Samtidigt
kan en indirekt "ålder" erhållas.
Radloisotopdatoring;
U,

U samt

Th-analyser av sprick-kalcit och grund-

vatten kan ge en bildningsålder för kalciten samt en
87
86
87
karaktärisering av grundvattnet.
Sr,
Sr samt
Rbanalyser av eventuella lermineral samt glimrar

i sprickor

kan ge bildningsåldrar för dessa mineral. Detsamma gäller
40
40
K,

Ar-analyser av ev. glimmermineral. Datering av

bergarter med Rb-Sr resp. K-Ar-metoderna ger samtidigt
värdefull information i samband med tolkning av fissionsspårdatering. Radioisotopdateringarnas relevans beror
bl.a. på huruvida proven har uppfört sig som "slutna
system" samt t.ex. på hur ren kalciten är och hur stor
koncentrationen är av nödvändiga isotoper.
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Fissionsspårdatering t
Datering bör göras av mineral provtagna i ytan resp. från
borrkärna på olika nivåer. Dessa bör kompletteras med Rb-Sr
och K-Ar analyser. Prover kan tagas på ömse sidor om tektoniska lineament. Såväl bildningsåldrar som åldrar på
tektoniska och termiska händelser kan avslöjas, liksoro
uppgifter erhållas om erosionsbelopp.

Tennoluminiscens;
Försök skulle eventuellt kunna göras med datering av
relativt grovkristallin kalcit (eller gips) från sprickor.
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Följande personer har kontaktats i ärenden om analysmojligheter eller undersökningsmetodernas olika möjligheter.

Prof. H.P. Taylor, Division of Geological

stabila isotoper

and Planetary Sciences, California Inst.
of Technology, Pasadena, California 911 25.

Prof. Epstein,

(Inget svar)

M

"

Prof. Ingrid Olsson, Fysikaliska Inst.

T.L.

Uppsala Univ., Box 530, 751 21 Uppsala

(bilaga 1)

Dr Vagn Mejdahl, Forspgsanlae g, Risö,

T.L.

Postboks 49, 4000 Roskilde, Danmark

(bilaga 2)

Dr Edward J Zeller, Univ. of Kansas,

T.L.

Space Technology Centre, 2291 Irving Hill
Drive - Campus West, Lawrence, Kansas
66045.

(bilaga 3)

Dr F Schultz, Teledyne Isotopes,

stabila isotoper

50 van Bureu Avenue, Westwood,

+ geo kronologi

New Jersey 07675

(bilaga 4)

Dr Ann Wintle, Univ. of Cambridge

T.L.

Sub.-Dept. of Quaternary Research
The Godwin Laboratory, Free School
Lane, Cambridge, England CB2, 3 R.S.

(inget svar )

D r C W Naeser, USGS, Box 25046, M.S.

Fissionaspår

963, Denver Federal Center, Denver,
Colorado 80225

(bilaga 5)
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Dr O'Neil, USGS, Menlo Park, California

Stabila isotoper

Fil.kand. Sten Lindblom, Geologiska Inst.

Vrtskeinklusioner

Stockholms Universitet, Kungstensgatan

Dr T L Ku, Dept. of Geological Sciences,

Geokronologi

Univ., of S. California, Los Angeles,
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Dr P Fritz, Dept. of Earth Sciences,
Univ. of Waterloo, Ontario, Canada
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Termoluminiscens-datering
Inledning
Fenomenet termoluminiscens har varit känt i drygt 300 år.
Boyle rapporterade 28 oktober 1663 till Royal Society
att en diamant kunde bringas att avge ljus sedan den
uppvärmts obetydligt genom att den helt enkelt togs med
i bädden. Denna observation ledde till att olika luminiscensfenomen studerades. Förutom termoluminiscens kan man nämna
fotoluminiscens, radioluminiscens, bioluminiscens, kemiluminiscens, elektroluminiscens och katodluminiscens. Vid
termoluminiscens frigöres strålningen genom uppvärmning.
Den termoluminiscens som användes för datering beror på
den strålning proven utsatts för genom kosmisk strålning
och strålning från radioaktiva ämnen i provet eller i marken
där provet legat. Friktion, tryck och ljus kan också ge
upphov till termoluminiscens.
Grunden för datering
När radioaktiv strålning går genom materia fås som regel
jonisation men graden av jonisation beror på materian och
energin och arten av strålningen. Så ger t ex a-strålning
per enhetslängd av sitt spår större jonisation än B-partiklar som i sin tur ger större jonisation än gammastrålning.
Mycket ofta får man en rekombination mellan den frigjorda
elektronen och den kvarvarande positiva jonen men en liten
del av elektronerna fångas in på ett eller annat sätt och
befinner sig då i ett högre energitillstånd. Energi har
lagrats i provet. När denna energi frigöres t ex genom
upphettning kan den avges som strålning inom det synliga
området. Eftersom den lagrade energin bör vara proportionell mot tiden som provet utsatts för radioaktiv strålning
i den naturliga omgivningen och strålningen, som avgives
vid uppvärmingen, är proportionell mot energin kan man
bestämma provets ålder, om man också kan bestämma den radioaktiva strålningen per tidsenhet och hur mycket energi provet lagrar för en viss radioaktiv strålning. Förutsättningen
är givetvis också att provet nollställts dvs tömts på
termoluminiscens då det började utsättas för ifrågavarande
radioaktiva strålning. Eftersom energien försvinner vid
uppvärmningen är det naturligast att söka sina prov bland
prov som uppvärmts kraftigt. Som exempel kan tänkas keramik,
flinta som kastats i elden, lera som upphettats av flytande lava, lava, gjutformar för metallföremål, skörbrända
stenar etc.

Elektronerna kan t ex infångas i en jon-kristalls gitter
där en negativ jon saknas eller där en förorening sitter
i gittret. Dylika centra för störningar kan bero på
förorening, snabb avkylning och inverkan av radioaktiv
strålning.
Mätningen av termoluminiscens
Vanligtvis är ljuset som emitteras så svagt att det inte
kan ses med blotta ögat ehuru geologiska prov stundom kan
ge ljus tillräckligt för att kunna ses. Man tillgriper en
fotomultiplikator för att mäta ljuset. Eftersom detta
till en del emitteras vid hög temperatur bör man filtrera
bort den vanliga strålningen som erhålles när en kropp
upphettas till 350 å 500° eller högre. Man studerar först
den naturliga termoluminiscensen genom upphettning och
sedan den som erhållits genom bestrålning och avsätter
förhållandet mellan de båda i ett diagram som funktion av
temperaturen och får då i normalfallet en platå på kurvan.
Platån startar vanligtvis omkring 350°C och värdet ger den
s k ekvivalentdosen.
Vissa försiktighetsåtgärder måste vidtagas för att eliminera eller avsevärt minska riskerna för tillfällig luminiscens.
Denna kan uppkomma genom friktion och var ett så allvarligt
problem för ett tiotal år sedan att man såg pessimistiskt
på metoden. Dels har man förbättrat tekniken och dels har
man funnit att inverkan är praktiskt taget eliminerad vid
mätningar i torr syrefri atmosfär (kväve, argon, koldoxid
etc.) om syret och fuktigheten är lägre än några ppm.
För att få kontrollerade.förhållanden vid upptagandet av
glödkurvorna upphettas provet med en viss hastighet och
temperaturen, mätt med termoelement, avsattes av en skrivare efter X-axeln och ljuset efter Y-axeln.
Viss termoluminiscens fås under 250° men den kan ha försvunnit under årens lopp. Det motsvaras av att fällorna är
för grunda och att elektroner har försvunnit.
Man kan använda flera olika metoder för att preparera
provet och valet beror ofta på provets beskaffenhet. I
lergods sitter som regel radioaktiviteten i leran (U och Th)
under det att mineralkorn såsom kvarts och fältspat är
relativt fria från radioaktivitet, K undantaget, men har
mycket högre känslighet för termoluminisceris. Eftersom
0- och Th-kedjorna emitterar bl.a. flera a-partiklar samt
6 och y-strålning kommer den inducerade termoluminiscensen
att variera med kornstorlekar.

Om man använder kvartskorn som är så stora att a-strålningen har absorberats i ytterdelarna men så små att betastrålarna inte försvagas avsevärt kan man etsa bort ytterdelarna med fluorvätesyra och eliminera a-strålningen.
Om man använder smärre korn blir a-dosen viktig och ofta
användes båda metoderna som kompletterande varandra.
Mätning av den naturliga dosen erfordras.
Om man krossar provet för att få fina partiklar skär man
först bort ytterdelarna med diamant-hjul-såg och fortsätter
arbetet i rött ljus för att undvika dels att den naturliga
termoluminiscensen försvinner dels att man introducerar
ny. Som andra steg krossas provet mellan käftarna i ett
skruvstycke så att provet separeras efter naturliga kornen.
Ofta tillgriper man magnetisk separation och separation
efter täthet.
Om mycket stora korn, 0,3-0,5 mm, väljes och kvarts och
fältspat separeras fram blir a-dosen relativt sett så
liten att ingen etsning av yta är nödvändig, ^-strålningen
är kraftigt absorberad om den härrör från leran men har
inom kalium-fältspaten gett upphov till termoluminiscens.
Man kan också välja radioaktiva kristallkorn såsom zirkon
eller apatit där a-strålningen gett upphov till huvudparten
av termoluminiscensen och omgivningen spelar mindre roll.
I preliminära undersökningar använder man ofta hela kornen.
Om man maler ner provet till fint pulver och tillsätter
silikonolja kan man undertrycka tillfällig störande termoluminiscens. Då måste man emellertid lita på att provet
är homogent och kalibrering mot keramik med känd ålder
tillgripes.
Ibland tvingas man borra i ett föremål för att få ut material
för datering De fina kornen användes i likhet med hur de
fina kornen kan användas efter krossning i ett skruvstäd.
Om hårt material föreligger, t ex flinta, kan man använda
sig av skivor på 0.7 mm som skares med en ddamanthjul-såg
och sedan slipas ner till 0,3 mm och poleras. Den ringa
ytan av provet, jämfört med korn, gör att den tillfälliga
terinol umi ni scensen blir liten och att andra felkällor,
typiska för flinta, minskar.
Det händer att karbonatprov lätt visar tillfällig termoluminiscens även om atmosfären är syrefri. Ofta kan detta
undvikas genom tvätt med utspädd syra. Vanliga prov tvättas
med vatten. Ibland använder man väteperoxid eller vanliga
vattenavhärdare.

Tillfällig termoluminJscens kan detekteras genom att
platån, nämnd ovan, är dålig och ibland ser man den i
glödkurvan när provet åter upphettas efter det att det
först upphettats.
Provets radioaktivitet
Vanligen mater man provets egen radioaktivitet eller omgivande markens radioaktivitet med vanliga detektorer där
valet av detektor beror på vilken metod man valt. Ibland
mäter man blott mängden U, t ex genom neutronaktivering,
eller mängden K, t ex genom flamfotometer, och använder
de vanliga värdena för uran och torium. Vid dylika förenklingar går man miste om information huruvida alla medlemmarna i en sönderfallskedja befinner sig i sekulär jämvikt
eller ej. Eftersom radon är en gas kan radon relativt lätt
försvinna genom porer och sprickor men risken för detta
minskar när fuktigheten ökar. A andra sidan tillkommer en
osäkerhet med prov liggande under grundvattennivån eftersom
transport med grundvattnet kan ske. Vidare bör ran ihågkonuna att varierande fuktighet i provet ger varierande
absorption av strålning så att korrektion för denna måste
utföras. Av det sagda framgår att ett laboratorium, som
skall utföra pålitliga mätningar, bör ha tillgång till
diverse detektorer och att undersökningar i fält med dosiroetrar i marken under en 1-års period ofta bör tillgripas.
Evaluering av resultat och felkällor fordrar som regel noggranna fältstudier.
Ibland kan man eliminera osäkerheten i stråldosen från
omgivningen genom att kombinera två mätmetoder till en
ny - den s k .subtraktionsmetoden.
Komplikationer
Ehuru tennoluminiscens har varit känd länge och dateringar
utförts på många prover av olika material och man anser
att noggrannheten uppgår till 5-10% måste man ihågkomma
att själva fenomenet inte är så väl känt att man entydigt
kan beskriva det och förutsäga storleken av termoluminiscensen i ett prov. Själva fenomenet kan ägnas uppmärksamhet
i forskningen.
Man har sett att lava har egenskapen att tennoluminiscensen
försvinner successivt. Försök göres att datera lera som
upphettats av glödande lava liksom motsvarande försök göres
med lera i gjutformar för järn eller brons.
Tillfällig termoluminiscens måste undvikas genom att experiment utföres i ren kvävgas el.dyl. och att provet blir
rätt behandlat. Detta leder till att man måste betrakta
tekniken som ganska komplicerad och att väl tränad personal
måste utföra experimenten.

Olika typer av strålning ger olika mycket termoluminiscens.
Som matt på detta har man infört begreppet k-värde och
detta värde mAste beaktas vid beräkning av åldern.
Eftersom strålning kan ge upphov till fällor kan känsligheten öka när strålningen startat och går mot ett måttligt
värde. Vidare kan en mättnad inträda. Dessa fenomen kallas
supralinearitet resp. sublinearitet. Man kan också tänka
sig en alternativ förklaring till supra linear i te ten. Man
antar då att det finnes andra fällor än de som är relaterade till termoluminiscensen och dessa fällor skulle då
fyllas lättare så att termoluminiscens-fällorna som regel
fylls sedan de andra redan fyllts. En tredje förklaring
är att sannolikheten för att en elektron, som lyfts upp
ur en fälla, skulle öka på grund av att antalet luminiscenscentra ökar med dosen.
Vanligtvis ökar inte känsligheten när temperaturen höjes
men ibland sker detta och helt naturligt kan det ske när
kristallens transparenta och reflekterande egenskaper
ändras.
Känsligheten kan också ändras när provet bestrålas före
upphettningen och man får för-dos effekten. Den kan utnyttjas
för datering av mycket unga prov, t ex mellan 50 och 1500 år.
Termoluminiscensen behöver inte ha nollställts genom upphettning. I ett nytt material såsom karbonat i ett molluskskal kan termoluniniscens byggas upp, men då bör kalcit
användas eftersom aragonit vid omvandling till kalcit vid
cirka 400°C avger ljus. Ben kan också användas om de har
mycket hög ålder så att de organiska resterna försvunnit.
Användning
Ehuru geologerna intresserade sig mycket för termoluminiscensdatering för ett 20-tal år sedan synes arkeologerna
nu ha satsat mest på metoden. Den har använts för keramik,
flinta och ben, men torde komma att användas för gjutformar
och med én ny teknik utvecklad av Mejdahl på K-fältspat
på skörbrända stenar. Detta planeras som forskningsuppgift
i Uppsala. Mejdahl har också introducerat dosimetri för
mätning av strålningen under 1 år i marken för få dosen
under genomsnittliga fuktighetsförhållanden. Mejdahl har
arbetat vid Danish Atomic Energy Commission, Research
Establishment Risö, Ro ski Ide men .skall nu flytta till
National Museum Research Laboratory, 5-6 Randolph Cresent
Edinburgh EH3 7H3, .Skottland, där ett nytt laboratorium skall
byggas upp. Det klassiska laboratoriet i England för ut'
veckling av metoden är Research Laboratory for Archaeology
and History of Art, Oxford University, England, där bl.a.
Aitken, Zimmerman och Fleming varit och Mr några av föregångsmännen. Vid Department of Physics, The University of

Birmingham, Birmingham Bl5 2TT, England har grundläggande
forskning också bedrivits. För några år sodan byggdes
ett laboratorium vid British Museum, men det torde närmast
ha varit inriktat på äkthetstcster. I USA har Ralph ett
laboratorium där olika metoder utvecklats vid Applied
Science Center for Archaeology, The University Museum,
University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 19174.
Professor Houtermans som var fysiker och specialiserade
sig på kärnfysik koncenterade senare sitt intresse på
geovetenskaperna men med fysikerns tekniska kunnande och
överblick. Han startade termoluminiscens-mätningar vilka
han själv demonsterade sitt intresse för vid undertecknads
studiebesök i Bern 1958. Hans intresse fokuserades då på
meteorer. Ar 1966 hölls en konferens i Spoleto och i proceedings därifrån (Thermoluminescence of Geological
Materials, Ed. D.J. McDougall, 1968 Academic Press) behandlas den ofullständiga teoretiska beskrivningen, tekniken
och svårigheter. Aitken beskrev hur svårt det var att
datera lava, Mejdahl hade studerat användbarheten av sand
för enkla dosimetrar för en stor befolkning. Just för
dosimetrar har termoluminiscens använts t ex vid sjukhus.
I en uppsats diskuterades hur antalet fällor motsvarande
250°C toppen i glöd-kurvan varierade med temperaturen så
att de försvinner helt vid +35°C men är tämligen stabila
vid 15°C. Detta kunde utvecklas som ett hjälpmedel i paleoklimatstudier. Sedimentära bergarter har ofta studerats.
Mineral som fältspat, kvarts, kalcit, zirkon, apatit har
nämnts tidigare men dolomit och nefelin torde kunna användas. Ännu torde mer forskning på området erfordras. Ett
viktigt användningsområde är studium av meteoriter och
månen. En känslig apparatur anv8:.^ på geologiska prov finnes
vid Centres des Faibles Radioactivités, C.N.R.S., Gif-surYvette, Frankrike som skötes av Lalou under Labeyrie.
Även inom kriminaltekniken har termoluminiscens använts
och Dr Elliot Framan, Space Technology Appl. Jet Prop.
Lab., 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, Kalifornien har
visat sitt intresse för metoden. Ingen litteratur har
ännu kunnat uppbringas på detta område.
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Med denna översikt som grund och efter litteraturstudier
utförda av Björn Beverskog resulterande i en arkeologisk
uppsats men med fysikalisk behandling av ämnet har vi i
Uppsala beslutat försöka starta termoluminiscens-datering.
Laboratoriet är så kostnadskrävande och bestämningarna så
komplicerade att vi vill starta med ytterligare planering
och utredning, som skulle ske som en förstudie utförd
av Björn Beverskog under förslagsvis deltid våren 1977
motsvarande 2 assistentmånader. Därefter skulle laboratoriet byggas upp med en forskningsapparatur för utveckling
av ny metodik och en rutinmätningsdel. Under 4 år torde
en doktorand, Björn Beverskog, på halvtid med motsvarande
assistentlön kunna igångsätta laboratoriet och bedriva
viss forskning. Den resterande tiden, halvtid, beräknas
åtgå till litteraturstudier för normala doktorandkursen
och några speciella studier t ex jordartslära. Under de
två sista åren torde en laboratorieingenjör behöva engageras för rutinmätningar på heltid.
Eftersom den tekniska servicen vid Fysiska institutionen
är begränsad har medel för dylik hjälp inkluderats i
ansökningen.
Samarbete
Dr V. Mejdahl har visat sitt stora intresse för detta
projekt dels vid Björn Beverskogs besök i Risö och dels
vid ett personligt sammanträffande med undertecknad. Han
har lovat oss att vi skall få ta del av hans budgetförslag
för byggnad av laboratoriet i Edinburgh. Vi har av honom
fått en summarisk budget som vi presenterar i ansökan om
medel för detta projekt. Björn Beverskog är välkommen att
arbeta någon månad i Edinburgh för att underlätta uppbyggnaden i Uppsala. Dr Mejdahl har föreslagit ytterligare
1 månads praktik men i Oxford. Björn Beverskog planerar
att i i*r deltaga i det årliga mötet om termoluminiscens i
Englåna {bilaga 3 ) . I år skall för första gången proceedings
publiceras i motsats till vad som står på inbjudan.
Mötet hålles i mars.
Vid diskussioner med arkeologer i Sverige har stort intesse
visats för denna metod.

Ingrid U. Olsson
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Dr. Sven Ake Larson
Geologiska Institutionen
Chalmers tekniska Högskola och
Göteborgs Universitet
41296 Göteborg 5
Sverige

Dcrcs ref.
Vorref.
Afdcling
Dato

VM/hb
FRAP
1979-11-27

Kcre Or. Larson.
Tak for dit brev af 16. november vedrerende muligheden for at datere kalcit
og klprit ved hjslp af TL.
En af dem, der har arbejdet mest med geologisk datering, er Dr. Ann Wintle,
Cambridge. Jeg kan henvise til en af hendes publikationer: A.G. Wintle, 1978,
A thermolumine8cence dating study of some Quaternary calcite: potential and
problems. Canadian Journal af Earth Sciences 15, 1977-1986.
På förhand vil jeg nok anse det for tvivlsomt, om disse mineralaflejringer
kan dateres med TL. Bsggrundsstrålingen fra de omgivende bjergarter kunne
man nok male, f.eks. med TL-dosimetrej men det er vanskeligt at bestemme den
dosis, som afset tes af strålingen (aogB) fra mineralernes eget indhold af
radioaktive isotoper, fordi uranksden sandsynligvis ikke er i ligevigt. Dette
indebserer, at de koncentrationer af radioaktive isotoper, som man bestemmer
i dag, ikke vil vsre representative for den periode, der er gået siden mineralernes dannelse. Hertil kommer, at den evre grsense for datering med TL er
meget lav set med geologiske ejne, kun omkring 1 million år.
Imidlertid er mine erfaringer med geologisk datering meget begrensede, så hvis
du har mod på at gå videre,vil jeg foreslå, at du kontakter Ann Wintle. Hun
vil bedre vsre i stand til at vurdere mulighederne. Hendes adresse ert
University of Cambridge
Sub-Department of Quaternary Research
The Godwin Laboratory
Free School Lane, Cambridge
England CB2 3RS

Med venlig hilsen
Vagn Mejdahl
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THE UNIVERSITY OF KANSAS SPACE TECHNOLOGY CENTER
Raymond Nichols Hall
2291 Irving Hill Drive—Campus West
R a d i a t i o n P h y s i c s Lab

Telephone:

Oct. 19, 1979
Lawrence, Kansas 46045

913 864 4516

Dr. Sven Ake Larson
Geologiska Institutionfen
Chalmers Tekniska Högskola och
Göteborgs Universitet
S-402 20 Göteborg 5
SWEDEN
Dear Dr. Larson:
It is true that I have spent much tine working with thennoluminescence and
I an sending you a series of these papers in a seperate mailing. Unfortunately,
you will see that most of these publications are fairly old and most of my present
research is centered in Antarctica.
I am still equipped to make thermoluminescence measurements but I no longer
do this on a routine basis. If you are interested in having such measurements made
1 can most probably suggest other laboratories that would make them for you. After
you have had a chance to look over the reprints you might let me know what aspect
of the phenomenon or its applications interests you most and I will be able to
make some specific suggestions as to what you might do.
As usual at this time of year I am just preparing to leave for field work
in Antarctica and I will not return until late January. If you are still
interested in thermoluminescence please write me then aid I will try to help you.
Sin
award-oVZeHer
Direct*
Radiation Physics Lab

B i l a a a 4 v >)

DONM.D f SCHUTZ, Pi*».dtn1

1EIE0VNF ISOTOPES
60 VAN BUREN AVENUE
WESTWOOO.NEW JERSEY 07675
(201)664 7070 TELEX 13 4474

7 November 1979
DFS-1151
Mr. Sven Ake Larson
Geologiska Institutionen
Chalmers Tekniska Högskola och
Goteborgs Universitet,
Fack, 402 20 GOTEBORG 5, SWEDEN
Dear Nr. Larson:
Thank you for your letter of October 30, 1979. I regret to inform
you that we have discontinued our services in stable isotope analysis.
We are still offering geochronometry services including K/Ar, Rb/Sr,
U/Pb and Pb/Pb age determinations. I have enclosed copies of our
current price lists and analytical specifications for these services
for your information.
If you find you have need of such analyses, I hope that we can be of
service to you.
Yours truly,
Donald F. Schutz
President
DFS:mm
enclosures: K/Ar, Rb/Sr, U/Pb, Pb/Pb, C 14

TRICE AND DELIVERY SCHEDULE
MARCH 1979

Potassium/Argon Age Determination
ANALYTICAL SERVICE

PRICE

K/Ar age determination

$375.00

Radiogenic 4 ^Ar a n a l y s i s only

$300.00

MINERAL SEPARATIONS
Routine (tip t o 4 man-hours)

$165.00

DELIVERY SCHEDULE: Allow 4-6 weeks for delivery.
Priority Service: 1 week
50% premium on total
Rush Priority Service: 48 hours....100% premium on total
(Two samples maximum per 48 hour period)
SAMPLE SIZE REQUIREMENTS
Clean mineral or rock
10 to 40 grams
Mica
10 grams
Rock samples
sufficient to permit
separation into above quantities
If our examination of the sample submitted indicates that
the material is insufficient for satisfactory analysis,
we will contact you before analysis is begun.
SHIPPING INSTRUCTIONS
Mineral separates may be shipped to us by air freight or
air parcel post. Large samples are normally sent by rail
or ocean freight. If results are urgently needed for rock
samples from overseas, samples should be sent air freight.
Saaples should be sent to Teledyne Isotopes, Age Determination Laboratory (address below). Samples that must pass
U.S. Customs should be labeled:
"Scientific Samples - No Commercial Value."

^TTELEDVNE

SO Van Buren Avenue
Wettwood, New Jersey 07675
Telex: 134-474 • Phone:(201)664-7070

PRECISION, ACCURACY, AND SENSITIVITY
The determination of an isotopic age is a function of both geological
and analytical factors. While we try to evaluate the suitability of
a given rock for age determination, we cannot, of course, be responsible for the effect of such geological factors as argon loss, excess
argon, a high percentage of atmospheric argon, or sample inhoraogeneity
on the precision and accuracy of the calculated age. We do accept responsibility for a high standard of analytical performance including:
* Calibration of both potassium and argon measurement
with widely accepted reference materials.
*

Intcrcalibration with recognized experts in the field.

ABSOLUTE AGE
Because the absolute age of available reference material
is not known to better than 5% due to sample inhomogeneity and interlaboratory differences, we assign a minimum error of 5% on all calculated ages even though the precision of the measurements is often much
better than St.
DUPLICATE MEASUREMENTS
All measurements are performed in duplicate
so that the precision of each measurement can be assessed for the actual
sample being analyzed. If the uncertainty of the measurement exceeds
5%, the observed value is reported.
SENSITIVITY
Our nominal limits of analytical sensitivity are
10"7scc radiogenic^Ar/g and 0.01% K. Because of the variability of
various geological and analytical parameters, a value for minimum
detectable
age cannot be cited. For a biotite with 7.5% K and
10~7scc radiogenic **°Ar/g»
the age would be 0.33 m.y. For a basalt
with 1.0% K and 10"7scc radiogenic k0M/g, the age would be 2.5 m.y.
These values can serve as nominal limits of sensitivity for assessing
the applicability of our present measurement technology to your
problems.
PAYMENT TERMS
Net 30 in the United States and Canada
Outside the United States and Canada, our payment terms are:
Cash in Advance, Sight Draft, or Letter of Credit.

PRICE AND DELIVERY SCHEDULE
AUGUST 1979

Uranium/Lead Age Determination
ANALYTICAL SERVICES

PRICE

U/Pb Age Determination

Uraninite
Pitchblende

$450.00 per sample

Pb/Pb Isotopic
Determination

Galena only

$200.00 per sample

Please allow four to eight weeks for delivery of results.
SAMPLE SIZE
Mineral samples need not be large for uranium/lead age determination.
A sample 2 to 3 grams in size is entirely adequate. Milligram quantities can be analyzed if larger samples are not available.
We recommend that crushing and mineral separation be handled.in your
own laboratory. If necessary, however, we will perform mineral separations for 1165.00.
If our preliminary examination of the sample indicates that it is
insufficient for a satisfactory analysis, we will inform you of this
fact before beginning the analysis.
SHIPPING INSTRUCTIONS
Mineral separates nay be shipped by air freight or parcel post.
Large rock samples are normally sent by rail or ocean freight.
If you are overseas and need the results quickly, we recommend that
samples be sent air freight.
Samples should be sent to our Age Determination Laboratory at the
address below. Samples that must pass U.S. Customs should be
labeled "Scientific Samples - No Commercial Value."
PAYMENT TERMS are Net 30 in the U.S. or Canada. Outside the U.S. and
Canada, terns are: Cash in Advance, Sight Draft, or Letter of Credit.

TTTELEDVNE
ISOTOPES

50 Van Buran Avtnut
WMtwood, Ntw Jtrtty 07675
Tttox: 134-474 • Phont: (201)664-7070

APPLICATIONS
The U/Pb age determination system has found wide application in
assessing age relationships in uranium mining areas as well as
in obtaining age information where uranium minerals occur as
accessories.
In addition to the dating of uranium minerals, it is also possible to obtain age information from lead isotope measurements
which may be used to characterize lead sulfide deposits or
disseminated lead i'n other types of rocks. Our analytical services include calculation of U/Pb age or a Pb/Pb model age where
applicable.
STANDARDS AND ACCURACY
Insofar as is possible, all of our measurements are standardized
using NBS Standard Reference Materials or other internationally
recognized reference materials.
A considerable effort is routinely spent in standardization,
calibration, and interlaboratory comparisons to be sure that we
meet or exceed our reported precision specifications and that
the accuracy of the results will permit use of the data together
with data produced by other competent laboratories.
Our use of NBS instrumentation and procedures assures measurement
of isotopic ratios to a precision (lo)of * 0.1% and measurement
of elemental concentrations to * 1%. Measurement precision and
accuracy are usually well within the limits of geological
variability.

I'Ricn AN» ni.i.iVI;RY scniiinn.1
MARCH 1979

Rubidium/Strontium Age Determination
ANALYTICAL SERVICES
Rb/Sr Age Determination
87
Sr/ 8 6 Sr Ratio

PRICE
$360.00 per sample
$240.00 per sample

MINERAL SEPARATIONS

$165.00 per mineral separated

DELIVERY SCHEDULE; Allow four to eight weeks for delivery of
results.
Priority Service: two weeks
add 50% premium on total
METHODS
SAMPLE REQUIREMENTS
Whole-Rock Isochron Three to five cogenetic rock samples
Mineral Isochron
Rock with two to three appropriate minerals
Mineral Date
Mineral with high Rb/Sr ratio
All methods assume:
1) homogeneity of initial strontium isotope ratios
2) no re-equilibration since formation
3) existence of closed system since formation
For the whole-rock method, the assumptions apply to the entire
geologic formation or terrain. For the mineral isochron and
mineral date', they apply only to the specimen analyzed.
In the whole-rock and mineral isochron methods, the value of the
initial strontium isotope ratio is calculated. For the mineral
date, the initial ratio is estimated.
87

Sr/ 8 6 Sr ISOTOPIC RATIOS can be used to characterize rocks
with regard to petrogenesis or for making distinctions between
differing geologic provinces.
Mineral associations and genetic relationships can be established
for diverse geologic problems ranging from the study of ore
deposits to determining the provenance of deep sea sediments.

50 Van Buren Avenue
Weetwood, New Jersey 07675
Telex: 134-474 • Phone:(201)664-7070

STANDARDS AND ACCURACY
Insofar as is possible, all of our measurements are standardized
using NBS Standard Reference Materials or other internationally
recognized reference materials.
A considerable effort is routinely spent in standardization,
calibration, and interlaboratory comparisons to be sure that we
meet or exceed our reported precision specifications and that
the accuracy of the results will permit use of the data together
with data produced by other competent laboratories.
Our use of NBS instrumentation and procedures assures measurement of isotopic ratios to a precision (lo)of * 0.1% and
measurement of elemental concentrations to * ll. Measurement
precision and accuracy are usually well within the limits of
geological variability.
SHIPPING INSTRUCTIONS
Mineral separates may be shipped air freight or air parcel post.
Large rock samples are normally sent by rail or ocean freight.
Priority Service rock samples from overseas should be shipped
via air freight.
Samples should be sent to:
TELEDYNE ISOTOPES
Age Determination Laboratory
SO Van Buren Ave.
Westwood, N.J. 07675
Samples that must pass U. S. Customs should be labeled:
"Scientific Samples - No Commercial Value."
PAYMENT TERMS are Net 30 in the U. S. or Canada. Outside the
U. S. and Canada, terms are: Cash in Advance, Sight Draft, or
Letter of Credit.

PRICE SCHEDULE
MAY 1978

URANIUM DAUGHTER PRODUCTS
The principal gamma-ray emitting uranium daughter products are
measured by gamma-ray spectroscopy. The following isotopes are usually
observable in a gamma-ray scan: 2 2 6 Ra, tiu?b, and21l| Bi.
These measurements can be combined with a chemical or mass spectrometric measurement of uranium to estimate daughter product equilibrium
or if equilibrium is assumed, they can be used to estimate the uranium
content of the sample.
The measurement of2 2 6 Ra is commonly used for
assessing radiological hazards associated with ore mining, milling, and
processing. Radon measurements are remote indicators of uranium mineralization and not an assessment of radiological hazards in mining operations.
Price

Gamma Scan
222
Rn - Gas Analysis
226
Ra - by emanation

$50.00
$50.00
$50.00

URANIUM SERIES DATING
Teledyne Isotopes is equipped to measure all of the uranium decay
series daughter products from the parent 2 3 5 U and2 3 8 U to the stable
lead isotope daughters. In particular, the equilibrium between 2 3 0 Th
and 23<4U is used for dating systems in the 10,000 to 200,000 year time
frame.
Uranium-234 is measured by isotope dilution mass spectrometry and
230
Th is measured indirectly by measuring 2 2 6 Ra by radon emanation.
This latter step involves the assumption of a closed system for at least
5000 years. This assumption is particularly applicable to the dating of
corals and other carbonates which are likely to be closed to radium
migration because of the chemical similarity between radium and calcium.
Price

"PTTELEDYNE
ISOTOPES

$350.00

50 Van Buren Avenue
Weetwood, Now Jersey 07675
Telex: 134-474 • Phone:(201)864-7070

LEAD-210 ANALYSIS

Lead-210 measurements are used for assessing rates of sedimentation
and making studies of soil profiles for the determination of age relationships in the 10 to 100 year time frame.
Samples may be analyzed for adsorbed 2 1 0 Pb by hot acid leach or for
total 2 1 0 Pb by complete dissolution of the sample.
Price

$75.00

TRITIUM DATING
Tritium measurements are particularly applicable to the dating of
groundwater in the 10 to 100 year time frame. Teledyne Isotopes has the
capability for measuring tritium at surface levels by gas counting
(sensitivity 40 T.U.) and for older groundwater samples by electrolytic
enrichment (sensitivity 1 T.U.).
Prices:

Gas Analysis
Electrolytic Enrichment plus Gas Analysis

$60.00
$125.00

CARBON-14 DATING
The age of organic materials is important in archaeological, geological, geotechnical, and petroleum exploration studies. Among the
materials that can be dated by measuring the decay of carbon-14 are
charcoal, wood, peat, other plant material, organic muds and soils,
paper, cloth, flesh, feces, hair, bone, rope, and parchment. Marine
shells, fresh water snails, carbonate terrace and cave deposits, and
ground and ocean water may also be dated. Our present technology
makes it possible to date materials as old as 40,000 years.
Price

$200.00
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Branch of Isotope Geology

August 23, 1979

Dr. Sven Ake Larson
Geologiska Institutionen
Chalmers Tekniska Högskola och
Goteborgs Universitet
Goteborg, Sweden
Dear Dr. Larson:
I will be out of town from August 30 to October 3, 1979. I
have a post-doctoral fellow (Dr. Nancy Briggs) who will be in
the laboratory on the days of your visit, and she will be able
to see you and answer your questions concerning fission-track
dating.
It will be possible for you to spend some time visiting the
laboratory next year in order to learn fission-track dating
procedures. I would prefer that your visit be during the
winter.
Sincerely,

Charles W. Naeser

cc: J. A. Reinemund
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