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Mineralet zirkon er viktig for datering av bergarter siden det alltid inneholder 
uran. Isotopanalyse av uranet, og dets radiogene blydatterisoptoper, i 
mineralet er en mye brukt metode for å finne hvor sedimenter/sedimentære 
bergarter har sitt opprinnelsessted – den såkalte detritalzirkonproveniens-
metoden. Resultater fra analysene brukes til å rekonstruere fortidas 
kontinentalplatekonfigurasjoner, sammenligne oljebrønner m.m. Det er dog 
uvissheter om den statistiske og geologiske gyldigheten av sjølve metoden. 
 
Ved å uran-bly-datere flerfoldige zirkon fra sediment- eller sedimentærprøver kan forskere 
finne en isotopsignatur for bergartsprøva. For å innsnevre prøvesignaturen ytterligere kan 
man gjøre flere isotopanalyser som f.eks. lutetium-hafnium-analyse. De ulike 
prøvesignaturene sammenlignes så med mulige kildeområder for å finne opprinnelsessted 
for prøva.  
 
En antagelse som ligger til grunn i detritalzirkonproveniensmetoden er at prøvas 
isotopsignatur er særegen, og kan knyttes direkte til opprinnelsessted. Mineralet zirkon har 
en fysisk og kjemisk hardførhet som fører til at antagelsen om den stedegne isotopsignaturen 
ikke nødvendigvis stemmer. Zirkon kan overleve flere sykluser av sedimentærresirkulering – 
mineralet avsettes i et sediment som med tida blir til en sedimentær bergart, denne 
bergarten eroderes og zirkonet avsettes på nytt, osv. – dette kan føre til signaturer som er 
umulig å knytte til opprinnelsesbergarten. I tillegg kan potensielle kildeområder ha ikke-
unike signaturer – dette gjør seg spesielt gjeldene i områder som har vært nære, fortidige, 
superkontinentnaboer – som igjen umuliggjør en sikker identifisering av 
opprinnelsesområdet.  
 
Med sin avhandling viser Magnus Kristoffersen at detritalzirkonproveniensmetoden ikke er 
en universalmetode for geologiske problemstillinger, siden mineralet zirkon har de 
egenskaper det har. Metoden må dermed brukes med omhu.  
 


