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XIII 

SAMENVATTING 

 

De Noord‐Qaidam gebergteketen  ligt  in het noordwestelijke deel van het Tibetaans Plateau 

en is geïdentificeerd als een vroege Paleozoïsche hoge/ultra‐hoge druk (HP/UHP) metamorfe 

gebergteketen toen  in de  laatste tien  jaar coesiet houdende eklogiet en gneiss, en diamant 

houdende  granaat‐peridotiet  lenzen  in  verschillende  terranes1   gevonden  zijn.  Eerdere 

studies naar de geochronologie van het gebied waren voornamelijk gericht op de timing van 

de piek van metamorfose. Systematische geochronologische  studies naar de exacte  timing 

van de amphibolite facies retrogradatie en de afkoeling en opheffingsgeschiedenis van deze 

HP/UHP  gesteenten  zijn  beperkt.  Om  de  metamorfe  geschiedenis  en  de  opheffing  en 

tectono‐thermische  evolutie  van  deze  HP/UHP  gesteenten  beter  te  begrijpen,  is  een 

petrologisch  onderzoek  en  40Ar/39Ar  ouderdomsanalyses  uitgevoerd.  Het  doel  van  dit 

onderzoek  is de druk en  temperatuur evolutie  van  verschillende metamorfe eenheden uit 

twee belangrijke vindplaatsen, namelijk het Yuka Terrane en het Xitieshan Terrane, beter te 

begrijpen.   

De belangrijkste conclusies van dit proefschrift zijn: 

(1) Petrografische observaties en reactietexturen  in de eklogiet monsters tonen aan dat het 

Yuka Terrane vier opeenvolgende fasen van metamorfose die zijn gerelateerd aan subductie 

en  latere opheffing heeft doorlopen. Druk‐temperatuur  (P‐T)  condities van de pre‐eclogiet 

fase  zijn  geschat  op  P  =  7,1‐9,1  kbar  en  T  =  464‐545  °C,  gevolgd  door  een  piek‐eclogiet 

metamorfe fase bij een druk van P = 26,2‐31,2 kbar en een temperatuur van T = 671‐711 ° C . 

Tijdens de opheffing van maximale diepte zijn de gesteenten blootgesteld aan respectievelijk 

opper‐amfiboliet facies metamorfe omstandigheden bij een druk van P = 13,3‐17,2 kbar en 

een temperatuur van T = 633‐687 °C, en amfiboliet facies metamorfose bij een druk van P = 

5,6‐8,8  kbar  en  een  temperatuur  van  T  =  490‐587  °C.  Eclogieten  uit  de  Xitieshan  Terrane 

missen  de  prograde mineraalinsluitsels  vanwege  de  effecten  van  een  latere  HP  granuliet 

facies overprinting. Geamfibolitiseerde eclogieten hebben eclogiet facies condities van P  ≥ 

27 kbar, en T = 651‐733 oC bewaard, hoge druk granuliet facies condities van P = 11,5‐13,2 

kbar en T = 760‐810 oC, opper amfiboliet facies condities van P = 8,1‐9,1 kbar, en T = 630‐670 
oC en lagere amfiboliet facies condities van P = 5,0‐7,2 kbar, T = 530‐630 oC. De verschillen in 

P‐T  paden  tussen  deze  twee  locaties  te  laten  zien  dat  hun  subductie  en  opheffings‐ 

geschiedenissen niet parallel verlopen zijn. 

(2) Amfibolen van de Yuka en Xitieshan mafische HP/UHP metamorfe gesteenten zijn met de 
40Ar/39Ar  laser  stapsgewijze  verhittingstechniek  geanalyseerd  en  hebben  complexe 

                                                            
1  De term  ‘terrane’  in de plaattektoniek theorie wordt gebruikt voor een gebied die gekenmerkt wordt door 

geologische eenheden met een gemeenschappelijke geschiedenis. 
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ouderdomsspectra en abnormaal oude  schijnbare ouderdommen opgeleverd, wat wijst op 

de aanwezigheid van een component 40Ar die niet door lokaal radioactief verval gevormd is2. 

Ondertussen bevestigden isotopen correlatie diagrammen (36Ar/40Ar vs. 39Ar/40Ar) niet alleen 

de aanwezigheid van  40Ar afkomstig van buiten de geanalyseerde mineralen, maar werden 

ook  redelijke  ouderdommen  gevonden.  Het  ouderdommen  verkregen  uit  de  isotopen 

correlatie  analyse  geven  aan  dat  amfiboliet  facies  overprinting  van  de  Yuka  en  Xitieshan 

eclogiet uiterlijk respectievelijk ca. 472 en ca. 425 Ma geleden  is begonnen. Uit stapsgewijs 

kraken  in vacuüm en  stapsgewijze verhitting uitgevoerd op duplicaat  fracties van amfibool 

blijkt dat het niet‐eigen 40Ar voornamelijk gelokaliseerd is in vloeistofinsluitsels en niet in het 

kristal rooster van de mineralen. 

(3)  40Ar/39Ar  laser  stapsgewijze  verhittingsstudies  van metamorfe  phengieten  hebben  een 

nauwe  band  tussen  lithologie  en  argon  ouderdom  aangetoond.  Phengieten  van  de  Yuka 

ekclogiet  en  amfibolitet  hebben  complexe  ouderdomspatronen  opgeleverd  en  abnormale 

ouderdommen van 475‐797 Ma en de totale ontgassingsouderdommen van 555‐708 Ma, als 

gevolg  van  de  aanwezigheid  van  niet  van  lokaal  radioactief  verval  afkomstig  40Ar.  Echter, 

phengitet  uit  schisten  en  gneissen  laten  homogene  vlakke  ouderdomsplateus  en 

aannemelijke ouderdommen voor die plateaus van 418 Ma ‐ 455 Ma zien. De excess 40Ar in 

phengiet  sterk  blijkt  gecorreleerd  met  chemische  samenstelling  van  het  mineraal  en  is 

waarschijnlijk een lokaal ontstane component van de Neoproterozoic protoliet die op diepte 

metamorfe rekristallisatie ondergaat. 

(4)  Petrografisch  onderzoek  en  micro‐thermometrische  metingen  tonen  aan  dat  in 

kwartsaders  in  het  Yuka  terrane  drie  soorten  vloeistofinsluitsels  te  onderscheiden  zijn, 

waaronder hypersaline primaire water‐houdende insluitsels, middel tot hoog‐saline primaire 

en  pseudo‐secundaire  vloeistofinsluitsels,  en  laag  saline  secundaire  waterige  insluitsels. 

Resultaten van 40Ar/39Ar datering door middel van  in vacuo kraken tonen dat de secundaire 

vloeistofinsluitsels  een  aanzienlijke  hoeveelheid  excess  40Ar  bevatten.  Primaire  en  pseudo 

secundaire  vloeistofinsluitsels  zijn  vrijwel  niet  verontreinigd  door  excess  40Ar  en  hebben 

plateau ouderdommen verkregen door stapsgewijs kraken van het mineraal van 429‐420 Ma. 

Deze ouderdommen zijn onze beste schatting voor de tijd dat de kwartsader gevormd werd 

en de timing van water infiltratie in het gesteente tijdens de latere stadia van opheffing. 

(5) Nieuwe 40Ar/39Ar dateringsresultaten  in combinatie met petrologische analyses en U/Pb 

zirkoon  ouderdommen  laten  zien  dat  subductie  en  opheffing  van  de  Yuka  en  Xitieshan 

HP/UHP terranes gekenmerkt zijn door een meer fasen evolutie. De Yuka HP/UHP gesteenten 

werden snel opgeheven  (3,0 ± 0,4 km/Myr)  in de vroege  fase van bovenmantel diepte van 

                                                            
2  40Ar  dat  niet  direct  te  maken  heeft  met  lokaal  radioactief  verval  in  het  mineraal  sinds  afkoeling  is 

soortsvreemd  40Ar.  Deze  component  kan  onderverdeeld  worden  in  excess  40Ar  dat  de  mineralen  in 

gediffundeerd is uit de ruimtes tussen de kristallen en overerfd 40Ar dat nog aanwezig was van de periode van 

voor de laatste afkoeling. 
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ongeveer 95 km ca. 495 Myr geleden naar de onderkorst op ongeveer 26 km ongeveer 472 

Myr  geleden. De Xitieshan HP/UHP metamorfe  gesteenten werden opgeheven  in  een  iets 

sneller tempo van 4,0 ± 0,1 km/Myr van bovenmantel diepten ca. 441 Ma geleden naar de 

onderkorst  op  ca.  425  Ma.  De  snelle  eerdere  opheffing  kan  zijn  veroorzaakt  door 

dichtheidsverschillen  tussen  de  HP/UHP  gesteenten  en  hun  mantel  omgeving  na  slab 

break‐off.  Bovendien  laten  de  nieuwe  40Ar/39Ar  dateringen  zien  dat  de  timing  van  de 

bijbehorende  afkoeling  net  als  de  daaropvolgende  opheffing  van  de  Yuka  en  Xitieshan 

HP/UHP gesteenten door de onderkorst naar de bovenkorst ook verschillend van elkaar zijn. 
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