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Nederlandse introductie en samenvatting 
(Introduction and summary in Dutch)

Appendix 2

Titel proefschrift: 

Sporenelementen in hoge druk en temperatuur vloeistoffen in subductie zones
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Subductie zones

 De fysische en chemische processen die plaatsvinden in subductie zones spelen een 
fundamentele rol in de geochemische cycli van veel elementen. Het smelten van gesteenten in 
subductie zones heeft onder meer bijgedragen aan de vorming van continentale korst waarmee 
het aan de basis staat van de grootschalige differentiatie van de Aarde in silicaat mantel en korst 
en uiteindelijk het ontstaan van land fluora en fauna. Ook wordt het ontstaan van chemische 
heterogeniteit in de bovenmantel in grote mate bepaald door processen in subductie zones. 
Subductie zones zijn van belang voor diverse aspecten van de moderne maatschappij. Ze liggen 
aan de basis voor ertsvorming en veel vruchtbare vulkanische grond die geschikt is voor landbouw, 
maar vormen ook de directe aanleiding voor explosief vulkanisme wat een directe (bijv. explosieve 
ejecta, pyroclastische stromen, tsunami’s als gevolg van het instorten van vulkaanhellingen) en 
indirecte (bijv. landbouw en infrastructuur schade als gevolg van vulkanisch as) bedreiging voor 
een significant deel van de wereldbevolking vormt, bijvoorbeeld in Indonesië en de Noord-
Mediterrane regio.
 Een grote verscheidenheid aan waterhoudend materiaal komt terecht in subductie 
zones, waaronder marine sedimenten, oceanische korst en geserpentiniseerde mantel 
lithosfeer (Hacker 2008). Hydratatie van oceanische korst vindt voor een groot deel plaats 
bij de korstvormingsprocessen rondom mid-oceanische ruggen. Dit is het gevolg van de hoge 
porositeit en permeabiliteit van de mid-oceanische lavas door toedoen van geothermische 
processen, splijtingen, breuken en volume afname door thermische contractie (Johnson en 
Pruis 2003; Ranero et al. 2003). Verdere hydratatie van de oceanische korst vindt plaats door 
het buigen van de plaat gedurende subductie via mechanismen zoals de opening van breuken 
waardoor drukverschillen optreden waarlangs vloeistoffen naar beneden gepompt worden 
(Faccenda et al. 2009), verhoging van de porositeit door uitzetting en reeds bestaande breuken 
(Korenaga 2007) en migratie van met vloeistof gevulde breuken (Morgan en Holtzman 2005). 
Deze mechanismen bevorderen een neerwaarts transport van vloeistoffen en opslag daarvan in 
waterhoudende mineralen in de oceanische plaat en onderliggende mantel lithosfeer (Ohtani 
et al. 2004). Het resultaat van deze processen is dat water tot een van de belangrijkste chemische 
componenten van subductie zones kan worden gerekend. De subducerende oceanische plaat 
transporteert waterrijke componenten naar grotere dieptes, waar de hogere temperatuur en druk 
de vloeistoffen verdrijft. Het vrijkomen van deze waterige vloeistoffen uit de dehydraterende 
plaat leidt uiteindelijk tot het smelten van het bovenliggende gesteente (Figuur 1 paginapage 4) 
en het ontstaan van magma’s die ten grondslag liggen aan eilandboog vulkanisme (Peacock 1990; 
Bebout 1995; Plank en Langmuir 1998; Schmidt en Poli 1998; Wallmann 2001; Jarrard 2003; 
Rüpke et al. 2004; Hacker 2008; Plank et al. 2009). Deze magma’s zijn ook bijzonder rijk aan 
CO2, F, Cl, H2S en SO2 vergeleken met bijvoorbeeld magma’s nabij mid-oceanische ruggen en 
oceanische eilanden (Wallace 2005). 
 Het bepalen van de chemische samenstelling van vloeistoffen die evolueren van waterige 
oplossingen tot waterhoudende smelten en opstijgen naar het vulkanische front is van groot 
belang: de concentraties van elementen die worden opgenomen door vloeistoffen onder de hoge 
druk en temperatuur (P-T) condities die heersen in de subducerende plaat bepalen de mate 
waarin elementen gerecycled worden in de mantel. Ook wordt de mate waarin de chemische 
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compositie van de mantel tussen de plaat en het vulkanisch front (de mantel ‘wedge’) verandert 
bepaald door de interactie tussen deze vloeistoffen en het omringende gesteente (Poli en Schmidt 
2002; Schmidt en Poli 2003). Uiteindelijk bepalen deze vloeistoffen het ontstaan en karakter 
van eilandboog vulkanisme met zijn explosieve expressie aan het oppervlakte van de Aarde, de 
vorming van nieuwe continentale korst en het ontstaan van economisch winbare ertsafzettingen.
 Onder de druk en temperatuur condities in de aardkorst en bovenmantel veranderdthet 
karakter van vloeistoffen van waterige oplossingen tot hoge concentratie waterhoudende 
vloeistoffen of zelfs waterige smelten. De oplosbaarheid van H2O in silicaatsmelten als ook 
de oplosbaarheid van silicaten in waterige vloeistoffen wordt groter met toenemende druk en 
temperatuur, totdat het onderscheid ertussen verdwijnt (Kessel et al. 2005b; Manning et al. 
2010).
 Op dit moment wordt onze kennis over deze vloeistoffen ernstig beperkt door 
onvoldoende inzicht in het gedrag van deze vloeistoffen en smelten en in hun interactie met 
omliggende mantel mineralen onder hoge P en T. Het overgrote deel van onze huidige kennis op 
dit gebied is afgeleid van een combinatie van gemeten sporenelement concentraties in eilandboog 
magma’s, geodynamische modellen van subductie zones, experimentele oplosbaarheids en 
sporenelementverdeling studies, in situ experimenten en veldobservaties in aan het oppervlak 
blootgestelde metamorfe en metasomatische gesteenten (Philippot en Selverstone 1991; Zack 
et al. 2002; Manning 2004; Antignano en Manning 2008; Manning et al. 2008; Plank et al. 
2009).

Verschillende interpretaties van de geochemische samenstelling 

van eilandboog magma

 Vloeistoffen uit de oceanische plaat komen vrij tot dieptes van 150-200 km door 
voortdurende dehydratie van waterhoudende mineralen in de koudere delen van de plaat 
(Schmidt en Poli 1998; Hacker 2008). Deze vloeistoffen transporteren chemische elementen van 
de subducerende plaat naar de bovenliggende mantel en door het smelten daarvan uiteindelijk 
naar het vulkanische front, de eilandbogen. Sporenelementen in eilandboog magma’s verschillen 
in chemisch opzicht substantieel van magma’s die vrijkomen bij erupties langs mid-oceanische 
ruggen of oceanische eilanden (zie Figuur 2 paginapage 4 en Tatsumi et al. 1995). Subductie 
zone magma’s worden gekenmerkt door relatief lage concentraties in hoge veldsterkte elementen 
(de zogenoemde high field-strength of HFSE: Nb, Ta, W, Ti, Zr en Hf) en relatief hoge 
concentraties van grote ionradius elementen (de large-ion lithophile of LILE: Sr, K, Rb, Ba en 
Pb) en zeldzame aarde elementen (de rare-earth of REE, bijv. La, Ce etc.), en concentraties en 
isotoop verhoudingen van B, Be, U en Th (Morris en Ryan 2004).
 De exacte oorsprong van deze sporenelement signalen is onzeker. Met betrekking tot 
de ontkoppeling van LILE en HFSE suggereert een groep modellen dat gedurende dehydratie, 
de lichte REE en LILE in de plaat in hogere concentraties worden opgenomen door vloeistoffen, 
terwijl HFSE juist achterblijven in mineralen in het residu dat verder de mantel in zinkt (bijv. 
Brenan et al. 1995; Keppler 1996). Een tweede groep modellen focust op opslag van HFSE 
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in mineralen tijdens interactie van vloeistoffen of smelten met de mantel (bijv. Sorensen en 
Grossman 1989; Hermann 2002; Klimm et al. 2008; Hermann en Rubatto 2009). De 
systematische signalen die Be en Th-U laten zien worden toegeschreven aan het smelten van 
sedimenten die op de plaat zijn afgezet (Johnson en Plank 1999), en aan de vloeistoffen die uit 
de plaat vrijkomen (bijv. Kessel et al. 2005a), maar deze twee modellen vereisen zeer verschillende 
subductiezone temperatuur profielen.
 Om de dynamische en chemische processen in subductie zones beter te begrijpen 
is het van belang om deze controverses op te lossen. Kennis over element verdelingen tussen 
relevante mineralen en vloeistoffen als functie van druk en temperatuur speelt daarbij een grote 
rol. Alleen wanneer zulke verdelingsmodellen beschikbaar komen zullen de gemeten composities 
van eilandboog magma’s (Figuur 2 pagina page 4) kunnen worden geïnverteerd om hun 
ontstaansgeschiedenis te onthullen.
 De opname van sporenelementen in mineralen wordt in de geochemie gekarakteriseerd 
door hun evenwichts distributie coëfficiënt D (gedefinieerd als de concentratie ratio van een 
element in een mineraal en een smelt). D-waardes tussen mineralen en droge smelten kunnen 
makkelijk bepaald worden uit hoge temperatuur experimenten. Onze kennis van mineraal 
vloeistof verdelingen van de elementen te zien in Figuur 2 is helaas ontoereikend. Element 
distributie varieert als functie van druk, temperatuur, mineraal en vloeistofchemie en zuurstof 
fugaciteit (bijv. Blundy en Wood 2003). Het effect van elk van deze variabelen moet bekend zijn 
voor een grote verscheidenheid aan mineralen om een betrouwbare voorspelling te kunnen doen 
van (sporen)element gedrag in subductie zones.
 De rol die vloeistof chemie speelt in het bepalen van sporenelement distributie tussen 
mineralen en vloeistoffen is onderbelicht, en vormt zodoende een hindernis voor de ontwikkeling 
van geavanceerdere modellen. Er bestaan veel observaties van vloeistofprocessen in metamorfe 
en metasomatische gesteenten, maar de vloeistoffen zelf zijn vaak al geruime tijd verdwenen en 
kunnen dus niet direct onderzocht worden.
 Een andere hindernis is dat hoge druk en temperatuur experimenten die zijn 
ontwikkeld om sporenelement distributies in situ te meten erg schaars zijn vanwege analytische 
obstakels (bijv. Kessel et al. 2005a). Het is al langer bekend dat opgeloste stoffen in vloeistoffen 
de sporenelement distributiepatronen veranderen (bijv. Antignano en Manning 2008), en dat 
compexerende anionen zoals fluor en chloor bij uitstek geschikt zijn om grote veranderingen 
teweeg te brengen. Dit geldt met name voor complexatie met de hoge veldsterkte elementen 
(HFSE) die over het algemeen erg slecht oplosbaar zijn (Rubin et al. 1993; Van Baalen 1993; 
Keppler 1996; Rapp et al. 2010).
 In deze dissertatie gebruik ik computer modellen van sporenelement complexatie in 
subductie zone vloeistoffen, en hoge druk hoge temperatuur mineraal-vloeistof sporenelement 
distributie experimenten om het gedrag van belangrijke sporenelementen in subductie zone 
vloeistoffen verder te onderzoeken.

Computer modellen van sporenelement complexatie

 Energieberekeningen van sporenelement verdelingen tussen mineralen en smelten op 



163

Appendix 2

atomaire schaal zijn waardevol gebleken voor diegene die magmatische processen modelleren. 
Alhoewel deze methoden niet direct distributie coëfficiënten uitrekenen, leveren ze de inzichten 
die nodig zijn om experimentele data te rationaliseren (bijv. Blundy en Wood 1994; Purton et al. 
1996; Purton et al. 1997; van Westrenen et al. 2000; Allan et al. 2003; Blundy en Wood 2003; van 
Westrenen et al. 2003; van Kan Parker et al. 2010). De basis voor deze computersimulaties wordt 
gevormd door klassieke moleculaire mechanica simulaties die gebruik maken van empirische 
inter-atomaire krachtvelden om de interacties in een systeem te beschrijven.
 Het doel van dit soort simulaties is om de energieën en mechanismen van sporenelement 
distributie op atomaire schaal te bestuderen, bijvoorbeeld voor processen zoals het smelten van de 
mantel (Purton et al. 2000; van Westrenen et al. 2000; Brooker et al. 2003; Corgne et al. 2003; 
Du et al. 2008). Deze modellen veronderstellen dat sporenelement distributie wordt gedomineerd 
door de minder flexibele kristal structuur van mineralen ten opzichte van de meer compressibele 
smelten. Er zijn echter experimentele observaties gedaan die aantonen dat de directe atomaire 
omgeving van sporenelementen in smelten van grote invloed is op sporenelement distributie 
(van Westrenen et al. 2001; Linnen en Keppler 2002; O’Neill en Eggins 2002; Blundy en Wood 
2003; Schmidt et al. 2006).
 Op gelijke wijze mag worden aangenomen dat de directe atomaire omgeving van 
sporenelementen in waterige vloeistoffen ook van belang kan zijn, zeker in vloeistoffen in 
subductie zones, die een hoge concentratie opgeloste stoffen zoals carbonaat, fosfaat, sulfide en 
complexerende elementen zoals fluor en chloor bevatten.
 De oplosbaarheid van mineralen is een belangrijke factor die bepaalt in hoeverre 
mineralen bestand zijn tegen de vloeistof flux van de dehydraterende plaat en mantel mineralen 
(bijv. Klimm et al. 2008). De mate waarin elementen vrijkomen als gevolg van deze vloeistoffen 
hangt dus af van de afbraak van het kristalrooster van deze mineralen. De relatieve mobiliteit 
van sporenelementen hangt af van (1) de vorming van chemische verbindingen in vloeistoffen 
zoals gecomplexeerde verbindingen met anionen en (2) de heropname van deze sporenelementen 
in mineralen die neerslaan uit de oplossing of rekristalliseren onder invloed van de waterige 
oplossingen.
 Ons begrip van ion oplosbaarheid in superkritisch water (water boven de kritische 
temperatuur en druk van 647.096 K en 22.064 MPa; Wagner et al. 2000), wordt sterk beperkt 
door experimentele hindernissen. Klassieke moleculaire mechanica kan worden ingezet om 
mineraal-water interactie te beschrijven (zie de Leeuw en Parker 1998). De ontwikkeling van 
nauwkeurige inter-atomaire interactie parameters is echter een aanzienlijke uitdaging. Polarisatie 
effecten onder verhoogde PT-condities zijn moeilijk te beschrijven, de overdraagbaarheid van 
de ontwikkelde parameterisatie kan op problemen stuiten en de hoeveelheid aan interactie-
parameterisaties in het geval van complexatie van elementen met fluor en chloor is groot (bijv. 
water-ion, water-water, water-F/Cl en ion-F/Cl). De problematiek rond de ontwikkeling 
van atomaire interactieparameters laat zich goed illustreren door de enorme hoeveelheid en 
verscheidenheid aan studies gewijd aan de ontwikkeling van accurate parameterisaties voor puur 
water (bijv. Vega et al. 2005; Kiss en Baranyai 2009).
 Om dit probleem op te lossen voerde ik kwantummechanische computer simulaties uit 
van sporenelementen en complexatie in water. Deze modellen zijn bijzonder geschikt voor het bij 
benadering oplossen van de Schrödinger vergelijking voor elektronen in een moleculair systeem, 
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en het evalueren van de bijbehorende energieën, krachten en andere eigenschappen.
 Om het probleem rekenkundig haalbaar te houden maakte ik gebruik van een 
aantal aannames en keek ik naar waterige complexatie van zeldzame aarde elementen (REE, 
of lanthaniden) met chloor en fluor en hun gedrag onder verhoogde druk en temperatuur 
met behulp van dichtheidsfunctionaal theorie (DFT, Hoofdstuk 1). De hiermee uitgerekende 
hydratatie Gibbs vrije energie van kleine, zwaardere REE’s is lager ten opzichte van grotere, lichte 
REE. Complexatie met fluor en chloor is energetisch gunstiger dan met puur water, en tevens 
is complexatie met fluor energetisch gunstiger dan met chloor. De energie-verhoudingen tussen 
REE’s veranderen niet onder invloed van fluor of chloor, en fractionatie tussen REE’s als gevolg 
van de aanwezigheid van F of Cl valt dus niet te verwachten.
 Ondanks het hiermee verkregen verbeterde inzicht in REE complexatie in waterige 
oplossingen blijft het begrip van de structuur en dynamica van hydratatie schillen en 
waterstofbrugnetwerken in vloeibaar en superkritisch water beperkt. Simulaties die berusten op 
beginselprincipes (ab initio) zijn waardevol en vullen experimentele methodes goed aan. Car-
Parrinello (CP) moleculaire dynamica (MD) methodes (Car en Parrinello 1985) gebaseerd op 
dichtheidsfunctionaal theorie (DFT) zijn bij uitstek geschikt gebleken. Met deze methodes 
kunnen interacties en polarisatie effecten worden beschreven en is men niet afhankelijk van 
empirische interactieparameters. Gebruikmakend van Ti(IV) als representatief element voor 
de HFSE demonstreer ik de kracht van ab initio moleculaire dynamica simulaties en verbeter 
ik inzichten in het gedrag van elementen in waterige oplossingen onder geologisch relevante 
condities die onmogelijk op andere wijze te verkrijgen zijn (Hoofdstuk 2 en 3). Met behulp van 
versnelde moleculaire dynamica simulaties wordt aannemelijk gemaakt dat Ti(IV) vijfvoudig 
gecoördineerd is met water onder kamer druk en temperatuur in plaats van de verwachte 
zesvoudige coördinatie. In superkritisch water daarentegen is Ti(IV) zesvoudig gecoördineerd 
en neemt de coördinatie lineair evenredig toe met water dichtheid. De elektronen structuur 
ligt hieraan ten grondslag, wat resulteert in een sterk verhoogd dipool moment van water in 
de eerste hydratatie schil ten opzichte van bulk water. Tegelijkertijd verdwijnt het effect op de 
elektronenstructuur in de tweede schil en verder onder superkritische condities.
 In hoofdstuk 4 beschrijf ik de veranderingen in de vloeistof structuur en solvatie 
energieën van Ti(IV) tijdens complexatie met fluor en chloor op 1000 K en waterdichtheden 
die relevant zijn voor subductie zone processen (van 0.6 – 1.5 g cm-3 wat ongeveer overeenkomt 
met drukken van ~0.3 tot 8 GPa). Onder alle condities vormt Ti complexen met zowel chloor 
als fluor. Echter, de hoeveelheid beschikbare concentraties fluor en chloor en hun voorkeur voor 
andere elementen dan de HFSE in subductie zones moet nog worden onderzocht.
 In combinatie met de verkregen atomaire inzichten van HFSE en REE solvatie in 
superkritische vloeistoffen en hun complexatie met fluor en chloor voeren we hoge druk en 
temperatuur experimenten uit op 900°C en 2.5 GPa met het veelvoorkomende mantel mineraal 
diopsied (CaMgSi2O6 , Hoofdstuk 6). Deze experimenten laten geen grotere mobiliteit van Ti 
in waterige oplossingen zien onder invloed van fluor of chloor, terwijl voor Zr en Hf wel een 
duidelijk effect van fluor merkbaar is. De aanwezigheid van fluor of chloor kan dus de relatieve 
concentraties van sporenelementen beinvloeden.
 De experimenten en computer simulaties komen niet altijd tot hetzelfde antwoord. 
Hoofdstuk 5 vergelijkt een toepassing waarbij gebruik gemaakt wordt van klassieke moleculaire 
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mechanica methodes en volledig ab initio DFT methodes. We bepalen de energieën en 
mechanismen van het inbouwen van vierwaardige en vijfwaardige ionen in TiO2-rutiel. Door een 
verbinding tussen de mineraal en vloeistof simulaties te maken zetten we een eerste stap naar het 
creëren van een volledig kwantum mechanisch beeld van mineraal-smelt en mineraal waterige 
vloeistof element distributie en brengen dit in verband met de condities in subductie zones.




