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Samenvatting

Isotoopanalyse van vloeibare insluitsels: Naar 
een beter begrip van ondergrondse vloeistof-

stroming en skeletvorming in koralen

Water speelt een belangrijke rol bij vele geologische processen, omdat het chemi-
sche bestandsdelen en warmte op een efficiënte wijze kan transporteren door de 
aardkorst. Een begrip van de dynamiek van grondwaterstromingen is van zowel 
economisch als maatschappelijk belang, aangezien het ons in staat kan stellen om 
te bepalen waar ertsafzettingen, grondwaterreservoirs en olie- en gasvelden zich in 
de ondergrond bevinden. Verder kan het helpen bij het voorspellen van desastreuze 
natuurverschijnselen en het vinden van veilige manieren voor de ondergrondse 
opslag van CO2 en nucleair afval. Bij geologische onderzoeken naar de rol van 
vloeistoffen krijgen mineraalafzettingen bijzondere aandacht. Mineralen kunnen 
neerslaan wanneer een vloeistof oververzadigd raakt ten opzichte van een opgelost 
bestandsdeel, hetgeen kan geschieden vanwege een verandering in temperatuur, 
druk of chemische samenstelling. Mineraalafzettingen komen voor vanaf het 
aardoppervlak tot in de diepe ondergrond; breukopvullingen, druipsteenformaties, 
travertijnafzettingen en biogene kalkskeletten zijn allen voorbeelden van natuurlijke 
mineraalafzettingen. De chemie van mineralen is nauw verwant aan de vloeistof 
waaruit ze zijn neergeslagen. Aangezien vloeistoffen zelf nauwelijks fossiliseren, 
worden geochemische data van mineralen veelvuldig gebruikt om de eigenschappen 
van paleo-vloeistoffen indirect af te leiden. Er zit echter één archief verscholen in 
mineralen dat hier wél een directe inkijk in kan bieden: vloeibare insluitsels.

Tijdens de groei van mineralen raken normaalgesproken minuscule 
hoeveelheden water ingesloten in onregelmatigheden of defecten in de kristalstruc-
tuur. Deze zogenaamde vloeibare insluitsels hebben over het algemeen een grootte 
van enkele micrometers en vertegenwoordigen sporen van de oorspronkelijke 
mineraalvormende vloeistoffen. Vloeibare insluitsels kunnen dus waardevolle 
informatie verschaffen over de herkomst van de vloeistof waaruit het mineraal is 
gekristalliseerd. Door de tijd heen zijn verscheidene analytische technieken ontwik-
keld om chemische informatie te onttrekken aan vloeibare insluitsels. Deze thesis is 



Samenvatting v

specifiek gericht op de bepaling van waterstof- en zuurstofisotopen (δ2H en δ18O) 
van insluitselwater. Deze twee isotooparchieven wekken vooral interesse op, omdat 
ze direct verbonden zijn aan het hoofdbestanddeel van mineraalvormende vloei-
stoffen, namelijk: de watermoleculen. Isotoopsignaturen van water variëren sterk 
tussen de verscheidene waterreservoirs op en in de aarde als gevolg van systema-
tische fractionatieprocessen (bijv., evaporatie, neerslag, water-vloeistof interacties). 
Ze vormen daardoor een krachtig gereedschap om vloeistoffen te karakteriseren en 
onderscheiden.

De technieken voor het uitvoeren van isotoopanalyses op vloeibare insluit-
sels zijn doorlopend in ontwikkeling in een streven naar nauwkeurigere metingen. 
Door de geringe grootte van vloeibare insluitsels worden er altijd bulk analyses 
uitgevoerd. Hierbij wordt geprobeerd om tot een analyseerbare hoeveelheid water te 
komen door middel van het bevrijden van vloeistof uit een groot aantal insluitsels. 
Om dat voor elkaar te krijgen, worden bij traditionele technieken monsters verhit tot 
temperaturen boven 400˚C, wat leidt tot decrepitatie (openbreken) van de insluitsels. 
Vervolgens kan het vrijgekomen water worden opgevangen en geanalyseerd voor 
ofwel δ2H ofwel δ18O. De meest recente tendens in dit onderzoeksveld richt zich 
echter op technieken waarbij mineraalmonsters verpulverd worden op een relatief 
lage temperatuur, waarna vervolgens tegelijkertijd zowel δ2H als δ18O waarden van het 
vrijgekomen water gemeten kunnen worden. Deze technieken beschikken over een 
zogenaamd ‘crush’-mechanisme dat direct gekoppeld is aan een massaspectrometer. 
Deze vernieuwde benadering omzeilt verscheidene analytische problemen die zich 
gewoonlijk voordeden bij technieken gebaseerd op hoge-temperatuur decrepetatie, 
en heeft zich reeds uitvoerig bewezen in onderzoeken op druipsteenafzettingen. 
Dit soort mineraalafzetting is uitermate geschikt voor isotoopanalyse van vloeibare 
insluitsels, omdat het onder zeer stabiele omstandigheden vormt, hetgeen de kans 
op latere alteraties aanzienlijk vermindert. Nu werpt het succes van onderzoeken 
op druipstenen de vraag op in welke mate de techniek toepasbaar is op mineraal-
monsters die hun oorsprong vinden in afzettingsmilieus die een stuk complexer zijn 
vanuit een fysisch-chemisch oogpunt. 

In deze thesis wordt onderzocht wat de waarde van isotoopanalyse van vloei-
bare insluitsels is wanneer toegepast op i) adermineralen en ii) biogene carbonaten. 
Adermineralen vormen zich in ondergrondse breuknetwerken en kunnen dienen 
voor het ophelderen van vloeistofstromen in de aardkorst. Een complicerende factor 
bij het werken met – veelal zeer oude – adermineralen zijn alteratieprocessen die 
primaire isotoopsignalen in het insluitselwater door de tijd heen kunnen veranderen 
(bijv., rekristallisatie, infiltratie van secondaire vloeistoffen, isotoopuitwisselingspro-
cessen). Vloeibare insluitsels zijn dientengevolge niet noodzakelijkerwijs een soort 
‘zwarte dozen’ voor vergane hydrologische systemen. Een grondig opgesteld petro-
grafisch en geologisch kader is vandaar onontbeerlijk bij onderzoeken op vloeibare 
insluitsels in adermineralen. Biogene carbonaten omvatten elk type kalkskelet dat 
geproduceerd is door een organisme (bijv., koralen, foraminiferen, mollusken). 
Vanuit een geologisch oogpunt zijn biogene carbonaten bovenal van interesse, 
omdat ze chemische proxies kunnen bieden voor klimaatreconstructies. 
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Deze thesis bestaat uit zes hoofdstukken die gebaseerd zijn op een viertal 
aparte casusonderzoeken (Figuur 1). In het eerste hoofdstuk worden de onder-
zoeksdoelen en de basisbeginselen van de isotoopanalyse van vloeibare insluitsels 
uiteengezet; dit omvat ook een gedetailleerde omschrijving van de technische 
procedures. In Hoofdstuk 2 wordt een onderzoek gepresenteerd op calcietaders in 
een carbonaatplatform in noordoost Brazilië. Het hydrogeologische systeem hier is 
relatief simpel en bestaat hoofdzakelijk uit het opwellen van meteorisch grondwater 
vanuit een diepgelegen zandsteenreservoir. Het grondwater wordt omhooggedreven 
gedurende periodes van tektonische activiteit, welke zorgen voor breukvorming in 
de carbonaten en daarmee een toename van hun permeabiliteit.

Hoofdstuk 3 beschrijft een onderzoek naar vloeistofstromen in een kalk-
steenformatie uit het Krijt-Paleoceen die ontsloten is in de Ionische Zone van de 
zogenaamde ‘Albanide fold-and-thrust belt’ in Albanië. Isotoopdata van vloeibare 
insluitsels in calcietaders die zich in deze carbonaten hebben gevormd wijzen op een 
systeem waarin meteorisch water mengt met mariene formatiewateren in de onder-
grond. Het regenwater is afkomstig uit topografisch hoge gedeelten in het achterland 
en wordt naarmate het gebergte zich ontwikkelt steeds dominanter in de onder-
grond doordat het mariene water geleidelijk wordt ‘weggespoeld’. De temperaturen 
van het geohydrologische systeem in het onderzoek in zowel Brazilië als Albanië 
liggen relatief laag, waardoor de meeste processen die water in vloeibare insluitsels 
chemisch zouden kunnen veranderen slechts een beperkte invloed hebben.

Ertshoudende aderafzettingen in het Harzgebergte vormen het leidend 
voorwerp voor Hoofdstuk 4. De onderzochte mineralisatie is tijdens het Mesozoï-
cum op grote dieptes afgezet uit zeer hete hydrothermale vloeistoffen, en is momen-
teel ontsloten aan de oppervlakte. De aanzienlijke afname in temperatuur die de 
adermineralen sinds hun afzetting hebben ondervonden heeft gezorgd voor een 
sterke verandering in de zuurstofisotoopsamenstelling van de vloeibare insluitsels in 
bepaalde mineralen. Desondanks zijn isotoopsignalen van de originele vloeistoffen 
waaruit de adermineralen zijn neergeslagen tot op zekere hoogte toch bewaard 
gebleven in de vloeibare insluitsels van veel monsters. Ze wijzen uit dat de afzetting 
van ertshoudende mineralen in het Harzgebergte waarschijnlijk gecontroleerd werd 
door een mengsysteem dat werd gedomineerd door mariene wateren met zeer hoge 
zoutgehaltes. 

Over het geheel genomen bieden de drie bovengenoemde onderzoeken met 
toepassing op adermineralen een unieke inkijk in de patronen van ondergrondse 
vloeistofstromen in verschillende geologische omgevingen. Tegelijkertijd lijken ze 
uit te wijzen dat zuurstofisotoopequilibrium tussen vloeistoffen en daaruit neer-
geslagen mineralen in ondergrondse systemen wellicht minder gangbaar is dan 
algemeen aangenomen. Dit is een belangrijk punt aangezien isotoopequilibrium 
voor vele studies een belangrijke aanname vormt. Het stelt hen namelijk indirect in 
staat om op een gemakkelijke wijze informatie te verkrijgen over de zuurstofisotoop-
samenstelling van paleo-vloeistoffen.
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Hoofdstuk 5 wijdt uit over de implicaties van isotoopdata van vloeibare 
insluitsels die opgesloten zitten in kalkskeletten van koudwaterkoralen. Biogene 
mineraalvorming in koralen is hoogst complex en al lang een onderwerp van discus-
sie. Opheldering van de precieze wijze waarop koralen hun skelet vastleggen zou 
een duidelijker idee kunnen geven over hoe koralen zullen reageren op antropogene 
klimaatveranderingen. Isotoopdata van vloeistofinsluitsels brengen aan het licht dat 
koraalskeletten neerslaan uit een mengsel van zeewater en metabolisch water dat 
geproduceerd wordt door het organisme zelf. Een verschuiving ten opzichte van 
de verwachte menglijn tussen deze twee eindleden kan het best worden verklaard 
door middel van een fractionatiestap in de hydratiesferen van de ionen die het skelet 
uiteindelijk zullen vormen (Ca2+ en CO3

2-). De data wijzen op een mineralisatiesys-
teem waarin aragoniet – een polymorf van calciet – neerslaat door het samenklonte-
ren van minuscule amorfe carbonaatdeeltjes. Traditionele theorieën gaan doorgaans 
echter van een ander mineralisatiemodel uit, waarbij het koraal zijn skelet vormt in 
een flinterdun vloeistoflaagje dat zich tussen het weefsel en het skelet zou bevinden. 
Als dit inderdaad onjuist blijkt te zijn, zoals dit onderzoek naar vloeibare insluitsels 
impliceert, zou het kunnen betekenen dat koralen minder gevoelig zijn voor milieu-
veranderingen dan over het algemeen wordt gedacht. Aangezien de isotoopsignalen 
in de vloeibare insluitsels uiteindelijk gerelateerd zijn aan metabolische activiteit 
(stofwisseling), kan dit isotooparchief mogelijkerwijs ontwikkeld worden tot een 
proxy voor bepaalde omgevingsfactoren (bijv., zeewatertemperatuur, aanwezigheid 
van nutriënten) en het welzijn van koralen in het algemeen.

De resultaten uit de verschillende onderzoeken die deze thesis beslaat worden 
gesynthetiseerd in Hoofdstuk 6. Alles samengenomen laat deze thesis zien dat de 
nieuwe technieken voor het nauwkeurig bepalen van de isotoopsamenstelling van 
insluitselwater een stap voorwaarts kunnen betekenen voor de karakterisering van 
een breed scala aan vloeistofsystemen. Zelfs vloeibare insluitsels in aderafzettingen 
die dateren uit het Mesozoïcum en gekristalliseerd zijn bij zeer hoge temperaturen 
blijken nog bruikbare isotoopdata te kunnen verschaffen. Het is dus een bron van 
data die een belangrijke schakel kan vormen in geologische onderzoeken naar de 
rol van vloeistoffen in vele mineralisatiesystemen, van micro- tot macroscopische 
schaal en daterend van miljoenen jaren geleden tot het heden.


