
VRAGEN ? 
Is er een verklaring voor flood basalts? 

   VS verhaal 



Vragen? 
Hoe zit het nu met die Hot Spots? 

 

 
Youri 



 

Vragen? 
Mechanisme Roll-back, waar blijft het magma? 

Tom 



VRAGEN ? 
Wat zijn die rare    ?  

 
Middellandse Zee JP / Wortel STEP propagation 



VRAGEN ? 
             Eiland arcs, krom       Hoezo   



Igneous Petrogenesis 
1. Mid-ocean ridges 

2. Continental rifts  

3. Island Arcs 

4. Active continental margins 

5. Back-arc basins 

6. Ocean Islands 

7. Intraplate hotspot activity, carbonatites, or kimberlites 

 

 

 

 

Vulcanisme 
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Subductiezones zijn vaak gebogen 



De aarde, een pingpongbal? 

 



Waarom klopt pingpongbal model niet 

• Arc kromming is geen kleine 
cirkel 

• kromming ≠ evenredig met 
de dip (Bij ping pongbal: hoe steiler  dip hoe 

meer arc kromming) 

• Soms zelfs omgekeerd          
(Scotia, Hellenic, Mariana) 

• Er is veel variatie in dip en 
kromming 

• Arcs zijn niet statisch maar 
kromming evolueert in de tijd 

 

 PM 
Arc = boog 
Dip = hellingshoek van slab 
Slab = subducerende plaat 
Trench = trog 



Sommige arcs zijn niet  

of somszelfs verkeerd omgebogen 



Sterke variatie in Hellingshoek en Kromming 

 



Diversiteit subductie zones 

• terugtrekkend, stationair, oprukkend (->compressie; zelden) 

• kromming arc ∼ dip angle slab   

• Variatie lengte arc 200 – 6000km  

• Kromming individuele subductie zone  

• Kromming   

 



Diversiteit subductie zones 

Kromming individuele subductie zone  

• arc kromming en dip varieren lateraal 

• dip verandert met de diepte 

• deze parameters evolueren in de loop van tijd 

• er is meer dan alleen (pingpongbal) geometrie 

 

• verklaring ligt in slab-mantel interactie 
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Wat is de drijvende kracht? 

 

  push 
convection 
pull 



• Bottom-up model (70ger jaren) ALLEEN SLAB SUCTION  

• Zinkende platen induceren mantle flow  

• Mantle flow is de drijvende kracht 

Drijvende kracht? 
 



Maar ….. 

Mantle flow door slab 
suction kan niet de enige 
drijvende kracht zijn 

 

Subductieplaten bewegen 
veel (4x)sneller dan platen 
die geen subductieslab 
hebben. 

Drijvende kracht? 
 



Drijvende kracht in ieder geval ook slabpull  

Slab suction én  slab pull: 
meer overeenstemming 
met waargenomen 
bewegingen 



Topdown model,  

in toenemende mate overeenstemming:  

• Slab pull is de voornaamste drijvende kracht 

• Mantelstroming is passief 
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Dip angle roll back – trench retreat 
b, c of d?    nog geen antwoord…. 

 





Plaatsnelheid     . 
 vs. plaatbreedte 

 



 

Roll-back  
vs. plaatbreedte 



Vplaat / Vslab   het belang van roll back  
neemt toe als plaat smaller is  

 



Modellering laat zien 
dat 

• Alleen slab pull is kracht 
nodig 
 

• Mantel volledig passief 
 

• Belangrijke weerstand is 
de toroidale stroming 



• Fig. 2 Diagrams showing the influence of slab width (W) on (A and D) the trench-normal subducting plate velocity 
(vSP⊥), (B and E) the trench-normal trench migration velocity (vT⊥), and (C and F) the subduction partitioning 
ratio (vSP⊥/vS⊥). Data in (A) to (C) are from observations of 17 subduction zones on Earth, and data in (D) to (F) 
are from 11 numerical models of progressive subduction (14). Plots of the numerical models include time-
weighted mean vSP⊥, vT⊥, vSP⊥/vS⊥, and W. We excluded subduction zones for which the average vS⊥ ≤ 1.5 
cm/year. Correlations in (A) to (C) are statistically significant at 99% confidence level, and correlations in (D) to (F) 
are statistically significant at 99.9% confidence level using Fisher’s z 



Conclusie Roll Back ofwel Trench Retreat   
komt vooral voor bij smalle platen! 
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Praktijk: slab morphologie sterk variabel 

 



Kinetiek van subductie 

Vplaat     +    Vroll back    =  Vsubductie 



 

Mantelpluim als referentiepunt? 



Japan                                          Italië 

 



Bij kleine platen 

• optreden van roll back én kromming van trog 

• plat liggende platen op de ondermantel  



Bij brede platen 

• Als slab de mantel ingaat: dikte ca. 100 km 

• Maar bij de ondermatel: 3-5x dikker  

Mariana 3000 km 



 
brede platen 
 
 

geen Roll-back: Vroll back ≈ 0 
Vplaat bepaalt Vsubductie 
slabs stapelen op 
lichte curvature aan de randen 



• Brede platen zijn wel ongeveer recht maar …. 

• Hebben gekrulde – terugtrekkende randen 



Smalle plaat                            Brede plaat 
 



Middellandse Zee 

 

Roll-back 

& 

Slab Piling 



Platliggende platen: ondermantel deze is minder 
visceus dan bovenmantel 

 



• Bij kleine platen: 

• roll back veroorzaakt drukverschil (P1<P2)  

• dit veroorzaakt toroïdale stromingen (T1 en T2) 

• Dit is oorzaak van de kromming van de slab en de 
trog en de arcs 
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Still unexplained: 
contrary to MORs, BABs have asymetric speading 



Back-Arc extension 

 



 



Het is de Slab roll-back die  
back-arc spreading induceert! 

 



• Back-arc vormt vaak 
(maar niet altijd) 
tijdens begin van 
subductie 
 

• Lower mantel heeft 
hogere viscositeit 
 

• Slab kan daar 
stagneren, 
opstapelen en 
subductie door 
slabpull remmen 
 

• Bij kleinere platen 
kan vervolgens roll-
back plaatvinden en 
door toroidale 
stroming vervolgens 
(verdere ) back-arc 
spreiding 
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Begin van subductie leidt vaak (maar 
niet altijd) tot back-arc vorming 

 



Brede platen 
 geen of nauwelijks  
back-arc vorming 

 

Smalle platen -> trench retreat  
                         -> toroïdale stroming  
                         -> back-arcvorming 



Maar ook slab fragmentatie leidt vaak 
ook tot back-arc spreiding  

• Verklaring : toroidale stromingen 

 

 

Als de plaat de 
subduceert  
neemt de plaatdikte 
(he) af en daarmee de 
plaatsterkte (D*) 

Kermade trench 



Rol van plaatsterke:  
als deze minder wordt dan vallen er gaten in de slab 
en (ook) dit veroorzaakt ook back-arc spreading 

 



  

1500 km 



Bulletin of the Global Volcanism 
Network Vol ume 34, Num ber 12, 

December 2009 

“the lavas were composed of boninite (a lava of 
olivine-bronzite andesite composition 
containing little or no feldspar), making this the 
first observed eruption of a lava of this 
composition. Such lavas have previously been 
seen only on volcanoes over a million years old, 
and are thought to represent the early stages of 
subduction in primitive is land arcs. One of the 
tasks on the cruise was to sample an active lava 
pillow”. 



Boninites 
- hoog Mg en Si gehalte 

- depletie Zeldzame Aardmetalen (m.u.v. de water oplosbare) 

 
 



 

Al snel na begin 
subductie (enkele Ma) 
vindt er in de trog een 
snelle omschakeling 
van bazalt naar 
boniniet eruptie 

Dit treedt alleen 
op bij back-arc 
spreading!!! 



Mate van 
gesmolten 
gesteente 

Subductie met  

    back-arc vorming 

continuous model 



 

+ H2O 

-> smelt 

-> Magma differentiatie 

boniniet 

basalt 



 
Geen back-arc 
 
Wel smelt! 
 
Maar geen boniniet! 
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kootenays 

kraton 



Yellowstone 

Laramide Sevier Mnts 

Flood Basalts 
Columbia river 

San Adreas fault 



Yellowstone 

Laramide Sevier Mnts 

Flood Basalts 
Columbia river 

San Adreas fault 



0 Ma  
  

 



Farallon plate 

 



50 My 

 

Farallon plate      Alaska tot in Zuid Amerika 
                              Lengte  12-14000 km  
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Yellowstone 

Laramide Sevier Mnts 

Flood Basalts 
Columbia river 

San Adreas fault 

a 



Plaat breekt:   slab window in alaska 
trench word iets kleiner 
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Yellowstone 

Laramide Sevier Mnts 

Flood Basalts 
Columbia river 

San Adreas fault 

a 

Omineca extention 



slabs disconnect 

 

30 My 



15 My 
 

 

twee losse kleinere platen 
onderste wordt straks San Andrea breuk 
Bovenste verdwijnt ->  



Yellowstone 

Laramide Sevier Mnts 

Basin and Range 



Basin and Range province 

 



Basin and Range 

 



0 My 

 



Als de breedte van de 
trench kleiner wordt dan … 
 
 
 
 
 
Roll- back wordt dominant 
             VP/VT 

 
Plaat snelheid neemt af 
(Vp Trench normal plate velocity) 

 
Roll-back neemt toe 
(VT Trench normal trench velocity) 

0 =  alles  roll back 
1 = alles plate motion  
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En waar is de Falron plaat gebleven? 

 



 



 



Waar is de Farallon slab? 

 



Modellering van de segmentatie van 
de Farralon plaat 

 
kraton 40-20 My 

Weinig  
roll-back, 
Veel slab  
piling 

20-0 My 
toename  
roll-back, 
slab  
segmentatie 



 

Modellering van de segmentatie van 
de Farralon plaat 

= Gemiddelde van 4 andere modellen  



 

100 
km 

20 Ma                                    15 Ma                                      12 Ma 

160 km ;10 Ma                      350 km; 5 Ma                             500 km;  0 Ma 

50-20 Ma,Little trench retreat.  Slabs pile up  



tomografie      model 

 

100 km 

250 km 



 

500 km 

580 km 

Yellowstone  
Hotspot? 



Conclusie: slabs zijn tamelijk zwak.  
Ze segmenteren zowel lateraal als in de diepte 
Ze vervormen lateraal tot hoefijzervormen als ze naar de 
diepte zinken 
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Yellowstone 

Laramide Sevier Mnts 

Flood Basalts 
Columbia river 

San Adreas fault 



 



Columbia river  
flood basalts 

 



LIPs         large 

 igneous 
 provinces 

 



Mantelpluim of back arc vulcanisme?? 

• In heel  
korte 
periode 

 

• Verschuif 
in richting 
N-W 



 

Figure Time-averaged extrusion rate of CRBG basalts as a function of time, showing cumulative 
volume. After Hooper (1988a) The Columbia River Basalt. In J. D. Macdougall (ed.) 



 



Hotspot of? 

 

A model for the origin of the Columbia River Basalt Group From Takahahshi et al. 
         (1998) Earth Planet. Sci. Lett., 162,  



 



Of een gat in de slab? 

 

IOB 

IOB ocean island basalt (hot spot); MORB= mid oceanic ridge basalt; DM = depleted MORB 

DM = depleted MORB  MORB 



Wat zegt het model (2011) over deze 
locatie? 

 



 

Model en SCRB 

Steens Mnt 



 



 



 



 



• The mechanisms of growth and destruction of continental lithosphere have been long debated. We define and 
test a unifying plate tectonic driving mechanism that explains the numerous petrological, geophysical, and 
geological features that characterize the destruction of cratonic lithospheric roots. Data from three Archean 
cratons demonstrate that loss of their roots is related to rollback of subducted flat slabs, some along the 
mantle transition zone, beneath the cratons. During flat slab subduction dehydration reactions add water to the 
overlying mantle wedge. As the subducting slabs roll back, they suck in mantle material to infill the void space 
created by the slab roll back, and this fertile mantle becomes hydrated. The roll-back causes concomitant 
lithospheric thinning of the overlying craton so the flux of newly hydrated mantle material inevitably rises 
causing adiabatic melting, generating new magmas that gradually destroy the roots of the overlying craton 
through melt–peridotite reactions. Calculated fluxes of new mantle material beneath cratons that have lost 
their roots range from 2.7 trillion to 70 million cubic kilometers, which is sufficient to generate enough melt to 
completely replace the affected parts of the destroyed cratons. Cratonic lithosphere may be destroyed in 
massive quantities through this mechanism, warranting a re-evaluation of continental growth rates with time. 
© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved 



Conclusies 

• De aarde is geen ping pong bal 
• Subductieslabs zijn/worden erg zwak:  
    ze vouwen, buigen, scheuren en stapelen op (brede trench).  
• (kleine) slabs en troggen zijn gekromd door toroidale mantel 

stroom van magma 
• Roll-Back veroorzaakt ook back-arc extension 
• Basin en Range werd gevormd door versmalling van Falron 

Plate, waardoor roll-back kon ontstaan 
• CBR en mogelijk ook Yellowstone (hot spot?) 
     en meer algemeen misschien ook back-arc basin vulcanisme 
     kunnen verklaard worden door het scheuren van of gaten in 
     de Falron Plate. Dus Hotspot verklaring niet altijd nodig 
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