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Summary

Fluids are of major importance in many chemical and physical processes throughout 
the Earth. Research on fluid dynamics in nature is of great economic and societal 
relevance as it enhances our capacity to assess geohazards, the distribution of natural 
resources, and the potential for subsurface storage of CO2 and nuclear waste. Among 
the approaches for studying fluid systems, particular attention goes to minerals that 
precipitated from ion-bearing fluids. Mineral precipitation takes place whenever 
fluids reach a state of supersaturation due to a change in temperature, pressure or 
fluid chemistry. Mineral deposits occur from deep sedimentary basins to the surface 
hydrosphere; fracture-filling veins, cave formations (speleothems), travertines and 
biogenic skeletons are all examples of natural mineral precipitates. The chemistry 
of minerals is tightly linked to their parental fluid. Since fluids themselves barely 
fossilize, chemical data of minerals are widely exploited to indirectly infer fluid 
properties. Locked up in minerals, however, there is one archive - hidden to the 
naked eye - that can provide direct information on paleo-fluids: fluid inclusions.
 During mineral growth, minor fluid quantities typically get entrapped 
within imperfections in the crystal lattice. These so-called fluid inclusions repre-
sent microscopic traces of original mineral-forming fluids and hence constitute an 
important target for fluid provenancing studies. Multiple analytical techniques have 
been developed through the course of time to determine chemical and physical 
properties of fluid inclusions. Whereas some of them are already well-established, 
the potential of many more techniques is left to be discovered. The focus of this 
thesis is on the hydrogen and oxygen isotope record (δ2H and δ18O) of fluid inclu-
sion water. This record evokes a special interest since it is directly coupled to the 
main constituent of mineral-forming fluids: the water molecules. Isotope signatures 
of water vary throughout the numerous water reservoirs on Earth due to systematic 
isotope fractionation processes (e.g., evaporation, precipitation, water-rock interac-
tions) and are, therefore, a powerful tracer for fluid provenance.

Techniques for isotope analysis of fluid inclusion water are continuously 
evolving. The latest technical advances are moving towards continuous-flow 
set-ups that involve low-temperature crushing of samples and subsequent on-line 
analysis of both δ2H and δ18O. This technical procedure circumvents certain limi-
tations of traditional techniques for fluid inclusion isotope analysis, which rely on 
thermal decrepitation of fluid inclusions at elevated temperatures (i.e., > 400˚C). 
The new-style techniques have already widely proven to produce reliable data for 
speleothem calcites, which represent ideal sample material due to the stable envi-
ronmental conditions under which they develop. Now, this raises the question as to 
how functional the technique is for characterizing fluids in mineralization systems 
that are more complex from a physico-chemical point of view.
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In this thesis, the value of fluid inclusion isotope analysis is investigated 
when applied on i) vein minerals and ii) biogenic carbonates. Vein minerals develop 
in subsurface fracture networks and constitute a record of fluid migration patterns at 
deep crustal levels. A complicating factor in vein systems are alteration processes that 
may obscure primary isotope signals in fluid inclusion water (e.g., recrystallization, 
fluid infiltration, isotope exchange, hydrogen diffusion). Hence, fluid inclusions 
do not necessarily constitute black boxes for past-hydrogeological environments, 
which makes an adequate petrographic and geologic framework indispensable for 
any fluid inclusion study on vein systems. Biogenic carbonates refer to any skeletal 
build-up produced by organisms. From a geologic viewpoint, biogenic carbonates in 
the marine realm (e.g., corals, foraminifera, mollusks) are particularly interesting as 
they may hold geochemical proxies for past environmental conditions.

The work presented in this thesis is based on four distinct case studies that 
are discussed over six chapters (Figure 1). In the first chapter, the research goals and 
the basics behind the application of fluid inclusion isotope analysis are set forth; it 
also provides a detailed description of the technical procedures. Chapter 2 describes 
a case study on calcite veins in a carbonate platform on the passive margin of north-
east Brazil. The hydrogeological system is relatively simple and consists of upwelling 
of meteoric water from an underlying sandstone reservoir. Fluid upwelling in the 
carbonate rock formation is controlled by episodes of fracturing and was most 
intense during the syn-subsidence evolution of the basin. In Chapter 3, a case study 
is presented on fluid flow in Cretaceous to Paleocene carbonates from the Ionian 
Zone in the Albanide fold-and-thrust belt. Fluid inclusion isotope data of calcite 
vein cements reveal a more complex fluid system, which involves mixing of meteoric 
water with saline formation fluids. Meteoric fluids are charged in the hinterland and 
gain in dominance through time as thrusting advances. Fluid temperatures in the 
Brazilian and Albanian case studies are relatively low, thereby incapacitating most 
conceivable post-depositional alteration processes of fluid inclusion water.

Chapter 4 presents a case study on vein mineralization in the Harz Moun-
tains, which precipitated from high-temperature hydrothermal fluids. The strong 
temperature decrease that vein minerals in the Harz Mountains experienced since 
deposition forced oxygen isotope alteration of fluid inclusion water trapped in the 
oxygen-bearing minerals calcite and quartz. Despite the influence of certain alter-
ation processes through the course of time, isotope signals in the Harz case study 
allowed for inferring a mixing system with marine evaporation fluids controlling the 
deposition of ore-bearing minerals. Altogether, fluid inclusion isotope data of vein 
minerals can give a unique look into subsurface fluid systems. The work presented 
in this thesis also reveals that oxygen isotope equilibrium could be less common in 
basinal fluids than commonly assumed. This may have consequences for existing 
methodologies for calculating oxygen isotope values of paleo-fluids that are based 
on the assumption of isotope equilibrium.

Chapter 5 elaborates on isotope data of fluid inclusion water incorporated 
in cold-water coral skeletons. Biogenic calcification in corals is highly complex 
and remains a topic of debate. Gaining insight into coralline biomineralization is 
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essential for understanding how corals will react to (anthropogenic) environmental 
changes. Fluid inclusion isotope data reveal that skeletal aragonite precipitates from 
a mix of seawater and metabolic water produced within the coral organism. An offset 
from the expected mixing line between the two endmembers is best explained by a 
fractionation step in the hydration spheres of Ca2+ and CO3

2- ions. The data support 
biomineralization models that involve precipitation of aragonite through clumping 
of amorphous precursor particles in restricted volumes, rather than traditional 
models involving calcification from an extracellular zone at the tissue-skeleton 
interface. This may imply that corals are less sensitive to environmental change than 
commonly thought. Since fluid inclusion isotope signals are ultimately related to 
metabolic rates, there is potential for the isotope record to be developed into a proxy 
for environmental parameters and coral vitality in general.

The results of the four case studies are synthesized in Chapter 6. Altogether, 
this thesis demonstrates that the application of continuous-flow techniques for fluid 
inclusion isotope analysis could constitute a step forward in accurately determining 
isotope ratios of fluid inclusions in a variety of mineral types. Even vein deposits that 
date back to the Mesozoic and that crystallized at temperatures far above 100˚C may 
provide meaningful fluid inclusion isotope data. It is, thus, a data source that can be 
used as an important shackle in integrated geological studies on fluid dynamics in a 
wide range of mineralization systems, from the micro- to the macroscopic scale and 
dating from millions of years ago to the present.

Corals

Chapter 3
Chapter 4

Albanides

NE Brazil

Harz Mts.

Chapter 2

Chapter 5

Figure 1   Four case studies on the application of fluid inclusion isotope analysis are discussed 
in this thesis. Vein-type deposits were retrieved from the Potiguar Basin in northeast Brazil, 
the Ionian Zone in Albania and the Harz Mountains in Germany. Coralline skeletons were 
sampled in the Santaren Channel (Bahamas) and the Logachev Mound province (northeast 
Atlantic). Courtesy of the map of the world: Daniel R. Strebe (2011).
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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 
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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.



Contentsviii

 

Contents

Introduction 
 1

1.1 Fluid inclusion studies  1
1.2 The history of isotope analysis of fluid inclusion water  4
1.3  Vein systems  5

1.3.1  Veins 5
1.3.2  Research scope 8
1.3.3  Post-entrapment fluid inclusion alteration 9

1.3.3.1  Alteration processes 9
1.3.3.2  Fluid inclusion petrography 10

1.3.4  Case studies 11
1.4 Fluid inclusion water in coral skeletons  12
1.5 Fluid inclusion isotope analysis  14

1.5.1  Analytical procedure 14
1.5.2  Determination of true isotope ratios 14
1.5.3  Performance 19

1.6 Stable isotope analysis of carbonate  20
1.6.1  Analytical procedure 20
1.6.2  Why isotope characterization of carbonate? 20

Fracture-controlled fluid flow in the  
Jandaíra carbonate platform, Brazil 23

2.1 Introduction  24
2.2  The Potiguar Basin   24

2.2.1  Regional evolution 24
2.2.2  The Açu and Jandaíra formations 26

2.3 Fractures, veins and stylolites in the Jandaíra Formation  27
2.3.1  Database 27
2.3.2  Structures 28

2

1



Contents ix

2.3.3  Veins 29
2.3.3.1  Field and macroscopic observations 29
2.3.3.2  Microscope observations 30

2.3.4  Paragenetic sequence 31
2.4  Isotope data  32

2.4.1  Carbon and oxygen isotope data of calcite 32
2.4.2  Fluid inclusion isotope data 34

2.5  Discussion  36
2.5.1  Diagenetic fluids 36
2.5.2  Timing of fracture-controlled fluid flow  37
2.5.3  Provenance of vein-forming fluids 39
2.5.4  Late Cretaceous hydrogeology 40
2.5.5  Fracture-dependency of fluid flow 42

2.6  Conclusions  42

Fluid flow evolution in the Albanide  
fold-and-thrust belt 45

3.1  Introduction  46
3.2  Background  48

3.2.1  Geological evolution of the Ionian Zone 48
3.2.2  Fluid flow in the Cretaceous to Eocene carbonates 48

3.3  Methodology  49
3.4  Results  51

3.4.1  Structural elements 51
3.4.2  Vein petrography 53
3.4.3  Isotope data 55

3.5  Discussion  58
3.5.1  Structural evolution of the Mali Gjere 58

3.5.1.1  Early-burial fracturing events 58
3.5.1.2  Burial fracturing in foreland basins 59
3.5.1.3  LPS fracturing and tectonic stylolitization 61

3.5.2  Fluid characteristics 61
3.5.2.1  Fluid inclusion isotope data 61

3.5.3  Oxygen isotope fractionation systematics 64
3.5.4  Fluid flow in the Albanide fold-and-thrust belt 64

3.6  Spatial fluid variations throughout the Ionian Zone  67
3.7  Conclusions  70

3



Contentsx

Fluid evolution and ore deposition  
in the Harz Mountains 71

4.1  Introduction  72
4.2  Background  73

4.2.1  Geology of the Harz Mountains 73
4.2.2  Vein mineralization in the Harz Mountains 74
4.2.3  Fluid inclusion characteristics 75

4.3  Methods  77
4.4  Results   77

4.4.1  Crush-leach analysis 77
4.4.2  Fluid inclusion isotope data 80
4.4.3  Carbon and oxygen isotope ratios of vein calcite 82

4.5  Discussion  83
4.5.1  Banded ore deposition during the sulfide stage 83

4.5.1.1  Fluid mixing 83
4.5.1.2  Deep-seated brines 83
4.5.1.3  Oxygen isotope composition of the metal-rich brine 85
4.5.1.4  Shallow crustal fluid (H2S source) 87

4.5.2  Barite mineralization stage 88
4.5.3  Fluorite mineralization stage 89

4.6  Conclusions  90

The isotope composition of fluid inclusion  
water in cold-water coral skeletons 93

5.1  Introduction  94
5.2  Biomineralization in corals  96

5.2.1  Lophelia pertusa 96
5.2.2  Coral anatomy and skeleton 96
5.2.3  Coral calcification models 98

5.3  Sampling sites and methodology  99
5.3.1  Fossil corals from the Santaren Channel 99
5.3.2  Live corals from the Northeast Atlantic 100
5.3.3  Analysis of coral samples 100
5.3.4  Particulate organic matter δ2H and δ18O 102

5.4  Results and discussion  102
5.4.1  Carbon and oxygen isotope covariation 102

4

5



Contents xi

5.4.2  Fluid inclusion isotope variability 105
5.4.3  Metabolic control 107
5.4.4  Hydration water 109
5.4.5  Precipitation rates and oxygen isotope fractionation 112

5.5  Conclusions  113

Synthesis 
 115

6.1  Introduction  115
6.2  Vein-type deposits  116

6.2.1  Case study recap 116
6.2.2  Fracturing, fluid flow and vein mineralization 118
6.2.3  Oxygen isotope fractionation in vein systems 120

6.2.3.1  Equilibrium vs. disequilibrium 120
6.2.3.2  Kinetic and physicochemical effects 121
6.2.3.3  Slickenfibers: slowly growing calcite 122

6.2.4 Post-entrapment alteration of fluid inclusion water 124
6.2.4.1  Vein-forming fluids vs. diagenetic fluids 124
6.2.4.2  In-situ isotope alteration processes 125

6.3  Coral skeletons  127
6.3.1  Research scope 127
6.3.2  Calcification model 127
6.3.3  Fluid inclusion isotopes as a proxy 128
6.3.4  Resilience of corals to environmental change 130
6.3.5  Inclusion water from coral skeletons in basinal fluid systems 130

6.4  Outlook  131

References 135

Author contributions 158

Acknowledgements 160

Appendix A.1 162

Appendix A.2 166

Appendix A.3 168

6




