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Diamanten kunnen zo oud zijn als 3,5 Ga, en hebben vaak complexe groei- en 

resorptiegeschiedenissen. Ingekapselde insluitsels in diamanten vertegenwoordigen een van de 

weinige ongewijzigde records uit het binnenste van de aarde. Ze maken de studie mogelijk van 

grootschalige magmatische en tektonische processen en de beweging, aangroei / vernietiging van 

continenten. Het belangrijkste is dat diamanten gerelateerd zijn aan de diepe cycli van vluchtige 

stoffen, waardoor bijvoorbeeld de koolstofuitwisseling tussen het aardoppervlak en de mantel 

kan worden getraceerd op geologische tijdschalen. 

Dit onderzoek presenteert een geïntegreerde geochemische dataset van Botswaanse 

diamanten en opgenomen insluitsels van verschillende paragenese. De uitkomst laat drie 

controversiële aspecten zien van diamant-petrologie die worden behandeld: 

(1) Wat is de genetische oorsprong van diamantinsluitsels? 

(2) Wat zijn het aantal, de timing en de ruimtelijke schaal van diamantvormende 

gebeurtenissen? 

(3) Wat zijn de implicaties voor de temporele evolutie van de diepe koolstofcyclus? 

Onderzoek van een dataset van > 370.000 Botswaanse diamanten uit run-of-mine 

productie maakt het mogelijk robuuste conclusies te trekken over inclusie-abundantie en diamant 

paragenese van macro-diamanten (> 1 mm groot). Een kristallografische studie in dit project 

erkende syn- en protogenetische relaties tussen insluitsels en diamant, soms in één enkele 

diamant. In deze context is de textuurlocatie van de opname in relatie tot de diamant 

groeistructuur cruciaal omdat eventuele latere interpretaties (diamant C-N isotoop / mineral 

samenstelling of leeftijd) zijn gebaseerd op deze relaties. 

In totaal werden er 101 volledige Re-Os- of Sm-Nd-isotopendatasets voor sulfide- en 

silicaatinsluitsels, samen met hun hoofd- en sporenelementinhoud, gegenereerd op basis van 47 

goed gekarakteriseerde Botswaanse diamanten (Jwaneng - 19; Letlhakane - 15; Orapa - 8; 

Damtshaa - 5). In totaal is 75% van de gedateerde insluitsels van eclogitische paragenese, 20% 

is websteritisch en 5% zijn peridotitisch. Na grondige bepaling van co-genetische relaties waren 

87 inclusies met succes toegewezen aan een van de zeven vastgestelde leeftijdsmatrices: 

• ≥ 2,9 Ga voor harzburgitische diamanten 

• ≥ 2,7 Ga en 0,89 - 0,74 Ga voor eclogitische diamanten 

• 2,34 - 2,20 Ga, 1,98 - 1,69 Ga, 1,28 - 1,11 Ga en sinds het midden Phanerozoïcum 

(<0,34 Ga) gelijktijdig voor eclogitische en websteritische diamanten 

Eén eclogitische diamant (JW336) levert de eerste ooit gerapporteerde gekoppelde en 

synchrone diamant op Re-Os (786 ± 250 Ma) en Sm-Nd (853 ± 55 Ma) leeftijd voor co-genetisch 

sulfide en silicaat insluitsels uit dezelfde groeizone. Dit resultaat bevestigt diffusiemodellen door 

te laten zien dat de insluitsels tijdens de inkapseling in evenwicht waren met de 

diamantvormende vloeistoffen en dat de leeftijden genetische relevantie hebben. Over het 

algemeen bieden de nieuwe gegevens ondubbelzinnig bewijs van de episodische aard van 

diamantgroei die gelijktijdig kan optreden in verschillende substraten, resulterend in 

verschillende inclusie-paragenesen. De leeftijden die in deze studie voor Botswana zijn 

gevonden, bevestigen eerdere bevindingen voor diamanten uit Siberië en zuidelijk Afrika, dat 



individuele diamanten werden gevormd over langere tijdschalen met onderbrekingen in 

diamantgroei van ~ 0,5 tot 2,1 Ga tussen aangrenzende groeizones. Een andere belangrijke 

bevinding is dat jonge diamantvorming (<0,34 Ga) significanter blijkt te zijn dan eerder werd 

erkend en dat het nauw verband lijkt te houden met de effecten van wijdverbreid kimberliet-

gerelateerd magmatisme dat een relatief overvloedige reeks fluid-rich "vezelige" diamanten 

produceerde op deze locaties in Botswana. 

Een significant resultaat van dit onderzoek suggereert dat metasomatische diamantgroei 

optreedt in verschillende stijlen, variërend van kleinschalige gedispergeerde diamantvorming 

waar het systeem is lokaal gebufferd door de protoliet, tot grootschalige meer doordringende 

metasomatisme met een hogere effectieve vloeistof-gesteente-verhouding. Met deze inzichten 

blijkt dat de aard en schaal van specifiek diamantvormende gebeurtenissen bekend moeten zijn 

voordat pogingen kunnen worden ondernomen om de processen van koolstofuitwisseling tussen 

de diepe en oppervlakkige reservoirs te bepalen. 

Zoals aangegeven in de literatuurzijn er minimaal drie componenten die in verschillende 

verhoudingen tijdens diamantvorming worden gemengd en die dus bij de grootschalige 

geochemische systemen van diamant petrogenese betrokken zijn: 

A) peridotitische mantel 

B) eclogieten gedomineerd door mafisch materiaal 

C) eclogieten die gerecycled sedimentair materiaal bevatten 

Het onderzoek concludeert dat er lokaal gebufferde diamantvormingsprocessen 

gelijktijdig plaatsvinden in regionaal verspreide delen van de sub-continentale lithosferische 

mantel (SCLM). De diamanten en insluitsels geven momentopnames van de heterogene aard van 

slechts een klein deel van de mantel op een bepaald tijdstip en geven dus niet direct 

kwantitatieveinzichten in de temporele evolutie van de diepe koolstofcyclus. Het blijkt dat de 

waargenomen variabiliteit in δ13C en inclusie samenstelling in de bestudeerde diamanten geen 

systematische controle heeft en een functie is van variabiliteit in zowel tijd- en / of protoliet-

samenstelling. In tegenstelling, werden de homogene composities van andere diamond / inclusie 

suites (~ 40% van de bestudeerde inclusies) gevormd door meer doordringende processen in een 

door vloeistof gedomineerde omgeving (bijvoorbeeld tussen 1,98 - 1,69 Ga tijdens formatie en 

daaropvolgende splitsing van de Kheis-Okwa-Magondi mobiele gordel en tectono-magmatische 

activiteit in context met de Rehoboth-deelprovincie langs de W- en NW-marge van de Kalahari 

Craton). De geochemische kenmerken van deze monsters suggereren een belangrijke toevoeging 

van koolstofhoudende vloeistoffen vanuit de asthenosferische mantel. Voor een bredere impact 

kunnen de bevindingen in de toekomst worden gebruikt als bijdragen aan massabalans- / 

modelleringsstudies die de diepe cycli van vluchtige stoffen in de aard mantel onderzoeken.  


