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I Polski Kongres Geologiczny 

Krótki kurs: „Metody badań historii termicznej basenów osadowych” 

Wprowadzenie 
 
Tradycyjna nomenklatura geologiczna dzieli skały na magmowe, metamorficzne i 

osadowe. Jest to nomenklatura genetyczna, wywodząca się zapewne z makroskopowo 
obserwowalnego zróżnicowania skał, której intencją jest wskazanie na główny proces 
geologiczny odpowiedzialny za genezę skały. 

W przypadku skał osadowych ta nomenklatura jest nieco myląca, gdyż abstrahuje od 
faktu, że każda skała osadowa jest zarazem skałą diagenetyczną: produktem przeobrażeń 
chemicznych i mechanicznych, jakim podlegała w kolejnych fazach cyklu geologicznego, 
pomiędzy etapem sedymentacji a etapem metamorfizmu, czyli w zakresie temperatur do 
ok. 200oC. Wiele podstawowych praktycznych własności skał, takich jak np. porowatość, 
przepuszczalność, wytrzymałość mechaniczna, odporność na wietrzenie, anizotropia 
własności fizycznych etc. jest kontrolowanych w znacznie większym stopniu przez 
procesy diagenezy niż przez proces sedymentacji. Procesy diagenetyczne odpowiedzialne 
są za generację surowców energetycznych: bituminów i węgla kamiennego, w wielu 
przypadkach także za generację złóż metali oraz za jakość wód podziemnych. 

Najważniejszym czynnikiem, kontrolującym zakres przeobrażeń diagenetycznych skał 
jest ich historia termiczna: jakich paleotemperatur i w jakich okresach doświadczyły od 
sedymentacji do chwili obserwacji. Z punktu widzenia własności skał najważniejsze jest 
ustalenie maksymalnych paleotemperatur. Z punktu widzenia poszukiwań złóż bituminów 
ważna jest cała historia termiczna: kiedy nastąpiły epizody podwyższonych temperatur i 
czy kolejny epizod był słabszy czy silniejszy od poprzedniego. Na podstawie tych danych 
możliwe jest wnioskowanie, kiedy miała miejsce generacja węglowodorów, a zatem czy 
miały one szansę zachować się do dziś. Odtworzenie historii termicznej umożliwia też 
wnioskowanie o grubości kolumny osadów usuwanych przez erozję na kolejnych etapach 
wynoszenia basenu. 

Badania historii termicznych basenów oparte są z jednej strony na modelowaniu, 
wykorzystującym dane stratygraficzne i miąższościowe oraz wiedzę o strumieniu 
cieplnym, przewodności termicznej skał, kompakcji etc., z drugiej na pomiarach cech 
geochemicznych i mineralogicznych skał, które są traktowane jako mierniki 
paleotemperatur, a z trzeciej na izotopowych pomiarach wieku konkretnych etapów 
historii termicznej. Mierniki paleotemperatur mogą służyć do kalibracji modelu, 
natomiast pomiary wieku dają szansę na jego weryfikację, co jest szczególnie ważne w 
sytuacjach skomplikowanej historii termicznej. Ten krótki kurs oferuje przegląd 
głównych technik stosowanych w badaniach historii termicznej basenów osadowych wraz 
z przykładami takich zastosowań. 

 

Jan Środoń 
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Wywód praktyczny o geotermometrii izotopowej par minerałów dla 
geologów na sposób krótki i prosty podany: kurs rekonstrukcji 
zdarzeń termicznych Pierwszego Polskiego Kongresu Geologicznego 

w Krakowie (A.D. 2008). 
 

Mariusz-Orion Jędrysek, Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii, Zakład Geologii 

Stosowanej i Geochemii, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. 

Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław, tel. 071-3759202, tel/fax. 071-3288924, e-mail: 

morion@ing.uni.wroc.pl,  www.morion.ing.uni.wroc.pl 
 
 
 

Wstęp 
Zacznijmy dla porządku w pierwszym zdaniu od definicji izotopów jako atomów 

posiadających ten sam ładunek jądra atomowego lecz dowolną jego masę – co należałoby także 

rozumieć jako atomy tego samego pierwiastka posiadające dowolną liczbę neutronów. 
Mówienie, iż są to atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów nie zawsze 
jest prawdziwe bo, wg tej definicji np. dwa atomy 16O nie byłyby izotopami bowiem oba mają 
identyczną ilość neutronów w jądrze atomowym. Już w pierwszym akapicie widać, że 
zagadnienie geotermometrii izotopowej można w sposób dowolny skomplikować, o co jest tym 
łatwiej im dłużej, miast prosto i krótko, sprawa jest przedstawiana. Z drugiej strony, dla 
prostoty wywodu, daleko posunięta generalizacja i pominięcia są konieczne, do tegoż nawet 
stopnia, że ileż to źle trzeba powiedzieć, aby dobrze wyjaśnić. Autor ma nadzieję, że dla 
potrzeb geologów nie biegłych w materii izotopowej, argumenty są dobrane odpowiednio, jako 
że i sam autor jest geologiem, a nauki z zakresu izotopów miał szczęście pobierać u Profesora 

Stanisława Hałasa (jeszcze wówczas doktora) w jednym z najlepszych na świecie ośrodków 
spektrometrii mas lekkich izotopów trwałych, jakim jest Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej. Ale, zostawmy już to i przejdźmy do spraw praktycznych. 

 
Efekty izotopowe 
Istnieją reguły rządzące rozdziałem izotopów pomiędzy różne związki chemiczne czy fazy. 

Na przykład, zwykle, w tym samym związku chemicznym cięższe izotopy kumulują się 
preferencyjnie w fazie stałej niż w ciekłej, a ta znowu jest zwykle izotopowo cięższa niż faza 
gazowa. Podobnie, im wyższy jest stopień utlenienia pierwiastka chemicznego, tym bardziej 
preferencyjnie w związku kumulują się ciężkie izotopy tego pierwiastka (np. w warunkach 

równowagi izotopowej (efekt termodynamiczny) stosunek 
34

S/
32

S jest niższy w H2S niż w S
0
 a 

ten znowu niższy niż w SO4
2-

 bowiem siarka występuje w tych związkach odpowiednio na 
stopniach utlenienia -2; 0 i +6). W związkach cięższe izotopy (np. 18O) preferencyjnie łączą się 
z metalem o mniejszej m.a. tj. masie atomowej (np. m.a.Si<m.a.Fe dlatego w warunkach 
równowagi izotopowej kwarc (SiO2) zawsze będzie wzbogacony w 18O w stosunku do 
magnetytu Fe3O4). Zjawiska takiego rozdziału izotopów nazywamy efektem izotopowym. 
Zależności te są szerzej opisane wraz z cytowaniem odpowiedniej literatury w wielu pracach 
(patrz Jędrysek 1990).  

Skoro na każdym kroku mamy do czynienia z efektami izotopowymi, to historia naturalna 
pierwiastków jest zapisana w ich składzie izotopowym. Faktycznie, badania stosunków 

izotopowych pozwalają na charakterystykę genetyczną i dynamiczną substancji, środowiska, 
opis mechanizmów procesów powstawania substancji itd. Wykorzystywane jest zjawisko 
efektu izotopowego polegające między innymi na tym, że różne izotopy tego samego 
pierwiastka mają różną skłonność do reakcji chemicznych (w tym, prędkości reakcji 
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chemicznych, migracji czy przejść fazowych są inne). Prowadzi to do zróżnicowania 
stosunków izotopowych w środowisku. Wielkość i kierunek tego zróżnicowania zależy od 
intensywności i charakteru procesów zachodzących w tym środowisku. Taka sama substancja, 

o tym samym składzie chemicznym, może być identyfikowana, bowiem będzie mogła mieć 
różny skład izotopowy w zależności od tego w jaki sposób i w jakich warunkach powstała, 
jakiego pochodzenia były substraty, jakie procesy i jakie zjawiska modyfikowały jej skład 
izotopowy. Ostatecznie, każde źródło substancji (naturalne czy sztuczne) ma swoją 
charakterystykę izotopową zależną od szeregu najdrobniejszych nawet czynników. Badania 
izotopowe pozwalają więc odpowiedzieć bardzo precyzyjnie na pytania o np. pochodzenie 
substancji, parametry fizykochemiczne środowiska jej powstania, kierunki migracji, przyczyny 
wzrostu lub spadku stężenia substancji w środowisku, bilans mas (ile substancji pozostało a ile 
uciekło z układu), metabolizm organizmu, typ fotosyntezy, charakter zjawisk chorobowych 
(niektóre infekcje bakteryjne). Gdy jest kilka źródeł substancji to, przy pewnej bazie danych 

izotopowych, można precyzyjnie obliczyć udział ilościowy każdego z takich źródeł.  
 
Temperatura 
Skoro tyle czynników wpływa na skład izotopowy substancji, to rodzi się pytanie – jak 

precyzyjnie wyznaczyć temperaturę formowania się tej substancji właśnie w oparciu o 
znajomość jej składu izotopowego. Kluczowym jest tu zjawisko wyróżnienia 
(frakcjonowania) izotopowego powodujące, iż każda substancja formująca się równocześnie 
(tj. w tym samym układzie, w identycznych warunkach) będzie miała inny skład izotopowy. 
To znowu jest w ogólności spowodowane tym, że każdy związek chemiczny ma inną energię 
wiązań chemicznych czy własności fizyczne implikujące efekt izotopowy przy jakiejkolwiek 

zmianie energii układu. Skoro energia wiązania jest kluczowym czynnikiem wpływającym na 
proporcje rozdziału ciężkich i lekkich izotopów tego samego pierwiastka pomiędzy dwa 
związki chemiczne (bądź fazy) to temperatura jest głównym czynnikiem środowiska 
decydującym o proporcjach tego rozdziału. (np. Urey 1947, Friedman & O’Neil 1977).  

Dla różnych związków chemicznych, wraz z identyczną zmianą temperatury w tym samym 
przedziale, proporcje tego rozdziału (frakcjonowania) zmieniają się w różnym zakresie. 
Oczywistym warunkiem prawdziwości tego stwierdzenia jest to, aby substancje te mogły 
wymieniać pomiędzy sobą atomy (izotopy) do tego stopnia, aby doszło do stanu równowagi 
izotopowej (pomimo ciągłej wymiany izotopów, skład izotopowy obu substancji w tych 
samych warunkach nie ulega zmianie). Oznacza to, że różnice w składzie izotopowym tych 

substancji zależą wyłącznie od temperatury – taki rozdział izotopów jest wynikiem opisanego 
wyżej termodynamicznego (równowagowego) efektu izotopowego. Obniżając lub podnosząc 
temperaturę układu doprowadzamy do zmiany proporcji rozdziału izotopów pomiędzy obie 
substancje. Jeśli doprowadzimy po upływie odpowiedniego dla zadanych warunków czasu, do 
ustalenia się nowej równowagi izotopowej, nadal mamy do czynienia z termodynamicznym 
efektem izotopowym – jeśli równowaga nie zostaje osiągnięta, gdy np. część jednej z 
substancji opuści układ (brak równowagi izotopowej) ma miejsce kinetyczny efekt 
izotopowy. Gdy temperatura zostanie do tego stopnia obniżona, że izotopy nie mogą ulec 
wzajemnym podstawieniom, nawet w czasie geologicznym, mamy do czynienia z 
zakodowaniem, w stosunkach izotopowych obu substancji, temperatury zakończenia 

wymiany izotopowej.  
Z tej to przyczyny, analiza zmienności stosunków lekkich izotopów trwałych jest cennym 

narzędziem umożliwiającym rekonstrukcję temperatury procesów geologicznych 
zachodzących w przeszłości. Pamiętać jednak należy, że rejestrowana jest temperatura 
zakończenia mierzalnej wymiany izotopowej. Może ona dla niektórych substancji zakończyć 
się jeszcze w fazie gazowej (np. wymiana izotopów wodoru pomiędzy węglowodorami 
niepolarnymi a wodą) a dla niektórych par może zachodzić jeszcze w fazie stałej, gdy 
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nośnikiem transportującym atomy jest np. woda (czasem istotną rolę pełni dyfuzja). Analiza 
taka może odgrywać więc ważną rolę w kompleksowych badaniach geochemicznych, 
mineralogicznych, petrologicznych, poszukiwawczych itp. pod warunkiem, że przyjmujemy 

do wiadomości co oznacza w praktyce „pomiar” temperatury oparty o analizę izotopową tego 
samego pierwiastka w parze minerałów krystalizujących jednocześnie.  

 
Zagadnienia techniczne 
Różnice w częstości występowania izotopów pierwiastków badanych dla potrzeb 

geotermometrii waha się w przedziale dwóch do około pięciu rzędów. Zwykle najczęściej 
wśród wszystkich izotopów tego samego pierwiastka występuje izotop o takiej samej liczbie 
protonów i neutronów. Termodynamiczne efekty izotopowe zachodzące w przyrodzie, na 
których bazuje geotermometria, są generalnie niewielkie i dotyczą zmian stosunków 
izotopowych od około dwóch do czterech rzędów „niżej” niż częstość występowania rzadszego 

izotopu. Stąd analiza izotopowa dla potrzeb geotermometrii musi charakteryzować się wysoką 
precyzją sięgającą o co najmniej jeszcze jeden rząd „dalej”. Takie wymaganie, skomplikowało 
metody analityczne w zakresie geotermometrii izotopowej i postawiło duże wymagania w 
zakresie przygotowania próbki do analizy izotopowej.  

Substancja podlegająca analizie przeprowadzana jest do postaci czystego gazu (wodór, 
ditlenek węgla, tlen, azot, ditlenek siarki), w wyniku, pracochłonnych i relatywnie drogich pod 
względem materiałowym, procesów chemicznych, z których ostatnim etapem są preparatyki w 
warunkach próżniowych. Czynności te stanowią najtrudniejszy etap badań izotopowych i mogą 
trwać, w przypadku analizy jednej próby, od kilku godzin do kilkunastu dni. Postęp techniczny 
ostatnich lat spowodował, że wiele tego typu skomplikowanych procedur w próbkach 

standardowych jest wykonywanych automatycznie w specjalnie do tego celu skonstruowanej 
aparaturze. Skraca to czas potrzebny do wykonania analizy oraz obniża koszty materiałowe, 
jednakże ze względu na inne obciążenia finansowe (amortyzacja aparatury i koszy jej 
utrzymania) nie zawsze obniża koszty analizy. Ilość próby potrzebna do analizy jest rzędu 
mikromoli tj. miligram do kilku gramów próby, w zależności od stężenia badanego pierwiastka 
(standardowa preparatyka) do nawet pikomoli. Co znamienne, analiza stosunków izotopowych 
wykonana na mniejszych (niż piko molowe) próbkach może nie mieć sensu ze względu na fakt, 
że częstość występowania niektórych izotopów jest na tyle mała, że przy zbyt małej ich liczbie 
w tak małych próbkach, przypadkowe pojawienie się kilku cząsteczek zawierających ten izotop 
(lub jego brak) może spowodować znaczną niereprezentatywność próbki. W praktyce oznacza 

to, że można analizować nie zanieczyszczone próbki, jeśli ich ilość w przypadku ciała stałego 
lub cieczy, jest z trudem widoczna gołym okiem. Oczywiście, osobnym zagadnieniem jest to 
czy tak mała próbka będzie reprezentatywna.  

Analizę stosunków izotopowych spreparowanych gazów przeprowadza się przy pomocy 
spektrometru mas (IRMS, ang. Isotope Ratio Mas Spectrometry). Mierzone są, względem 
wzorców (międzynarodowych), stosunki prądów jonowych przynajmniej dwóch wiązek 
złożonych z cząsteczek o tej samej masie atomowej (w dużym uproszczeniu są to wiązki 
monoizotopowe). Analiza taka trwa do około 5 minut. Na spektrometr mas (Ryc. 1) składają 
się następujące główne układy: 

-układ dozujący 

-układ jonizujący 
-układ analizujący 
- układ detekcji (z komputerem) 
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Ryc. 1. Schemat działania spektrometru mas. 

 
Zasada działania IRMS powoduje, iż daje on możliwość ilościowego porównania stosunku 

izotopów cięższych (A2) do lżejszych (A1) w próbce i we wzorcu. Stosunek ilościowy tych 
izotopów jest oznaczany symbolem R (ang. Ratio). Ściśle rzecz biorąc taka analiza 
spektrometryczna próbki nie daje więc informacji o jej składzie izotopowym. Wykonując taką 
samą analizę na przemian w próbce i we wzorcu można jednak zyskać na dokładności analizy 
i sprawić, że wyniki analiz przeprowadzonych w różnych substancjach lub laboratoriach są w 
sposób wiarygodny ze sobą porównywalne. Dzięki takiemu podejściu skupiamy się na 
analizie nie tyle częstości występowania izotopów co na wielkości efektu izotopowego, 

uzyskując świetną precyzję pomiaru pozwalająca skupić się na ilościowej ocenie wielkości 
termodynamicznego efektu izotopowego. Dlatego też, skład izotopowy przedstawiany jest 

jako wartość δ (delta, czasem dla uściślenia używa się terminu mała delta) zdefiniowana 
poniżej jako odchylenie wartości R w próbce od wartości R we wzorcu.  
δpróbki = (Rpróbki-Rwzorca)/Rwzorca / 1000     [‰] 

Wartość δ podawana jest w promilach [‰] i może zawierać się w jednym z następujących 
przedziałów:  

- δ < 0 - otrzymana wartość δ jest mniejsza od zera - próba jest zubożona w 
ciężki izotop w stosunku do wzorca (zubożenie izotopowe),  

- δ = 0 - skład izotopowy próby i wzorca jest taki sam,  

- δ > 0 - próba jest izotopowo cięższa od wzorca (wzbogacenie izotopowe).  
 
Ze względu na fakt, iż wielkość frakcjonowania izotopowego zależna jest także od różnicy 

mas izotopów, zwykle większe efekty izotopowe obserwowane są w przypadku pierwiastków 
lekkich gdy mierzymy stosunki izotopów skrajnie lekkich do skrajnie ciężkich. Daje to 
możliwość np. precyzyjniejszej kalibracji paleotermometru izotopowego. Z definicji powinny 
to być także izotopy trwałe, tak aby wiek substancji nie zmieniał stosunków izotopowych 
będących podstawą paleotermometrii izotopowej. W praktyce wykonywane są analizy 

stosunków izotopów trwałych wodoru δD (analiza H2/H1), węgla δ13C (analiza 13C/12C), azotu 

δ
15

N (analiza 
15

N/
14

N), tlenu δ
18

O (analiza 
18

O/
16

O) i siarki δ
34

S (analiza 
34

S/
32

S). Dzisiejsze 
możliwości analityczne dotyczą większości substancji, w tym są to np. węglany; siarczany; 
siarczki; siarka rodzima; materia organiczna czy jej składniki grupowe lub pojedyncze 
związki chemiczne (np. torf, białka); celuloza (np. słojów drzew); grafit, kerogen, składniki 
grupowe ropy naftowej czy związków ropopochodnych, itp.; woda, gazy i roztwory (także 
substancje rozpuszczone, inkluzje fluidalne); krzemiany, tlenki. Problemem jest ograniczenie 
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stosowalności pary izotopowej. W praktyce geotermometria izotopowa opiera się głównie na 
analizach izotopowych tlenu, siarki i węgla. 

Główne wzorce izotopowe stosowane także dla potrzeb paleotermometrii zostały 

wyczerpane około 20 lat temu. Dlatego, ich odpowiedniki zostały spreparowane (i 
wykalibrowane) i znajdują się w obrocie handlowym kontrolowanym przez IAEA 
(International Atomic Energy Agency) w Wiedniu (stąd litera V przed pierwotną nazwą 
wzorca). Głównymi wzorcami dziś stosowanymi są:  

VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) H2O – Średnia Wzorcowa Woda 

Oceaniczna – wzorzec stosowany dla H i O; δDSMOW = 0 ‰, δ
18

OSMOW = 0 ‰ 
VPDB CaCO3 – kalcytowe rostrum belemnita Belemnitella americana z formacji kredowej 

Pee Dee (Karolina Południowa USA); wzorzec stosowany dla C i O w węglanach; δ13CPDB = 

0 ‰, δ18OPDB = 0 ‰ 

VCDT FeS – troilit z meteorytu Canyon Diablo – wzorzec stosowany dla S; δ
34

SCDT = 0 
‰ 

 
Frakcjonowanie izotopowe 
Miernikiem wielkości termodynamicznego efektu izotopowego jest wielkość 

frakcjonowania izotopowego wyrażanego przy pomocy współczynnika frakcjonowania 

izotopowego α (alfa). Współczynnik ten jest ilorazem stosunku izotopu cięższego do 
lżejszego w fazie (związku) A do stosunku izotopu cięższego do lżejszego w fazie (związku) 
B.  
αA-B = RA/RB  
gdzie: RA i RB – stosunki izotopów ciężkich do lekkich w związkach (fazach) A i B.  
 
Oznacza to, że o wartości α jest sens mówić wtedy, gdy w układzie dwóch substancji 

(związków lub faz) mieliśmy lub mamy do czynienia ze stanem równowagi izotopowej. 
Wielość ta ma fundamentalne znaczenie dla paleotermometrii izotopowej.  

Różnice składu izotopowego pomiędzy dwiema próbkami opisuje wartość ∆ (delta, dużą 
delta), która przedstawiona jest jako różnica pomiędzy wartościami δ. Co prawda, istnieje 
logarytmiczna zależność pomiędzy wartościami ∆ i współczynnika frakcjonowania 

izotopowego α, ale jest to przede wszystkim zależność matematyczna. 
∆A-B = δA – δB ≈ 10

3
lnαA-B 

W praktyce, w celach wyłącznie orientacyjnych(!) warto czasem dla siebie stosować 
następującą praktyczną regułę gdy różnica delt jest niewielka (lepiej się do tego nie 
przyznawać! :-)  

Brak mierzalnego efektu izotopowego: α = 1,000    ∆ = 0,00 
Frakcjonowanie izotopowe ujemne: α = 0,9xy         ∆ ̴~̴≤ xy-100 
Frakcjonowanie izotopowe dodatnie: α = 1,0xy       ∆ ̴~̴≤ xy 
Przykłady: 
α lnα ∆ 

0,8300 -0,18633 -186,32958 

0,9750 -0,02532 -25,31781 

0,9890 -0,01106 -11,06095 

0,9950 -0,00501 -5,01254 

1,0000 0,00000 0,00000 

1,0050 0,00499 4,98754 

1,0120 0,01193 11,92857 

1,0250 0,02469 24,69261 

1,1970 0,17982 179,81843 
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Jednakże, już z powyższych przykładów widać, że stosowana reguła jest tym mniej zła (bo 
poprawna nie jest, choć bardzo praktyczna) im z mniejszym efektem izotopowym (mniejszym 
frakcjonowaniem) mamy do czynienia. Co ważniejsze jednak, mam nadzieję, że powyższy 

przykład dobrze pokazuje, że α i ∆ nie są tożsame. Zresztą, wzajemne przeliczanie wartości α 
i ∆ nie zawsze ma sens merytoryczny. Współczynnik α reprezentuje bowiem proporcje 
rozdziału izotopów pomiędzy dwie fazy (musi zajść proces frakcjonowania izotopowego w 
warunkach równowagi izotopowej) i dotyczy wyłącznie termodynamicznych efektów 
izotopowych. Wartość ∆ reprezentuje nie tyle wielkość frakcjonowania izotopowego co 
różnicę składu izotopowego dwóch substancji – nie ma tu znaczenia czy jest ona następstwem 
efektu termodynamicznego, czy kinetycznego czy też braku jakiegokolwiek związku 
pomiędzy badanymi próbkami. Na przykład, możemy zmierzyć skład izotopowy tlenu w 
próbce kwarcu z Jegłowej (J) i wody z Bałtyku (B), a następnie podać różnice składu 
izotopowego ∆18OJ-B, ale nie możemy podać wartości αJ-B dla tej pary bowiem substancje te 

nigdy nie miały ze sobą styczności - nie mogła występować wymiana izotopów tlenu w 
układzie J-B w warunkach równowagi izotopowej i nie mogło nastąpić frakcjonowanie 
izotopowe. Może ono nastąpić w procesie wymiany izotopowej np. wtedy, gdy wspomniany 
kwarc umieścimy wraz z wodą w autoklawie i podniesiemy temperaturę np. do około 650 ºC. 
Rozpocznie się w tych warunkach wymiana izotopowa, która po określonym dla tej pary, w 
zadanych warunkach, czasie doprowadzi do równowagi izotopowej. Wtedy też możemy 
mówić o nowym rozdziale izotopów tlenu pomiędzy oba związki chemiczne (krzemionka i 
woda). Nastąpi frakcjonowanie izotopowe tlenu bowiem zmieni się skład izotopowy tlenu 
zarówno w kwarcu jak i w wodzie. Nowa wartość ∆18OJ-B  będzie zależeć wyłącznie od 
temperatury, a nowe wartości δ18OJ i δ

18OB zależeć będą nie tylko od temperatury, ale także 

od proporcji molowych tlenu i pierwotnego składu izotopowego tlenu obu związków 
chemicznych. Uzyskane, poprzez analizę δ18

O obu składników, wartości R pozwalają łatwo 
wyznaczyć wartość współczynnika α. Oczywiście, w przypadku takiego eksperymentu 
wartość ∆ przedstawia różnicę składu izotopowego powstałą w wyniku procesu 
równowagowej wymiany izotopowej, ale w przyrodzie nie jest to regułą. Opisany 
eksperyment jest ideową podstawą dla grupy najpopularniejszych metod kalibracji 
geotermometrów izotopowych. W praktyce paleotermometrii, z powyższymi zastrzeżeniami, 
używana jest jednak często wartość ∆, bowiem bardzo łatwo jest wyznaczyć wartość ∆ dla 
dowolnej pary.  

Kroków przygotowujących stosowanie geotermometrii izotopowej było wiele poczynając 

do badań prowadzonych na początku XX w, ale podwaliny tej metody połączone z 
podstawami paleoklimatologii położył w 1947 Urey, przedstawiając wzór zależności różnicy 
składu izotopowego tlenu pomiędzy kalcytem wytrącanym z wody a tą wodą: 

 

∆18Occ-H2O = δ18Occ - -δ
18OH2O = 15,36 – 2,673 (16,52 + T)0,5     (Urey, 1947) 

 
Po zdefiniowaniu paleotermometru izotopowego zależność ta zaczęła być coraz szerzej 

wykorzystywana do wyznaczania temperatur krystalizacji minerałów. Dokonano tysięcy 
matematycznych lub eksperymentalnych kalibracji par izotopowych dla jakich można było 
wyznaczyć współczynnik α. Wiele z nich obarczona jest poważnymi błędami, jednakże 

zasadnicza liniowa zależność współczynnika frakcjonowania α od temperatury przedstawiana 
jest za pomocą równania krzywej frakcjonowania izotopowego, która przyjmuje ogólną 
postać (Bottinga & Javoy 1973, Friedman & O’Neil 1977): 

 

1000lnα = A(10
6
T

-2
) + B  

 
gdzie:  
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α - współczynnik frakcjonowania izotopowego pomiędzy dwoma minerałami,  
A i B – współczynniki proporcjonalności charakterystyczne dla konkretnej pary minerałów 

(faz, związków chemicznych),  

T – temperatura w stopniach Kelwina. 
 
 
Geotermometria izotopowa – uwagi praktyczne 

Badania izotopowe muszą być poprzedzone badaniami wstępnymi (terenowymi, 
makroskopowymi, petrologicznymi, mineralogiczno-geochemicznymi) dającymi przesłanki 
(współwystępowanie, parageneza, przerastanie się), iż stosowana para minerałów (związków) 
tworzy „równowagową” parę dla potencjalnego termometru izotopowego. Zważywszy na 
wyjaśnienia na początku tego tekstu, należy sobie zdawać sprawę, że otrzymane temperatury 
nie są temperaturami krystalizacji/rekrystalizacji, lecz temperaturami „zamknięcia” tj. 

zakończenia liczącej się wymiany izotopowej w układzie stosowanej pary izotopowej. W 
większości przypadków kolejne epizody termiczne (np. metamorfizmu) przewyższające 
temperaturę zamknięcia ‘kasują’ wcześniej zachowane informacje w zapisie izotopowym, a 
otrzymany wynik będzie odpowiadał ostatniemu epizodowi termicznemu. Nie będzie to miało 
miejsca wtedy, gdy nie nastąpi powtórna wymiana izotopowa (reekwilibracja), np. na skutek 
zbyt niskiej temperatury i dużej odporności obu przedstawicieli pary minerałów na wymianę 
izotopową, albo relatywnie krótkiego działania czynnika termicznego i braku roztworów 

(rozpuszczalników) będących nośnikiem wymienianych izotopów. Wartości δA oraz δB, brane 
pod uwagę przy wyznaczaniu ∆A-B na potrzeby geotermometrii, nie mogą zaprzeczać 
ogólnym prawidłom dotyczącym frakcjonowania izotopowego m.in. o jakich wspomniano na 
początku tego tekstu. Znajomość tych prawideł jest ważna do wstępnej oceny stosowalności 
konkretnej pary (oceny dotyczące równowagi izotopowej, możliwej reekwilibracji itp.) jako 
paleotermometru. Poza testami izotopowymi, (np. test równowagi izotopowej, doboru wielu 
par minerałów, badania zmienności przestrzennej składu izotopowego w tych samych parach 

minerałów) czy mineralogiczno-petrograficznymi wykonywanymi w celu oceny 
stosowalności wybranej pary do badań paleotermometrycznych warto, gdy istnieje taka 
możliwość, aby geotermometria izotopowa była uzupełniana innymi metodami 
geotermometrii. W przypadku zaobserwowania rozbieżności można wysnuć wiele 
nieoczekiwanie wartościowych wniosków petrogenetycznych. 

 
Tradycyjne metody wyznaczania temperatury można wykonywać w sposób graficzny, tj. 

dysponując wartością ∆A-B należy odczytać wartość T z krzywej frakcjonowania izotopowego 
pary minerałów (np. Ryc. 2a), lub obliczyć stosując odpowiedni wzór (Ryc.2b). 
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Ryc. 2. Przykładowa krzywa frakcjonowania izotopowego siarki w układzie piryt-
chalkopiryt (a), oraz przykładowe wartości ∆ i obliczone temperatury przy zastosowaniu 
odpowiednich wzorów dla różnych par minerałów (b). 

 
 
Dysponując równaniami krzywych frakcjonowania izotopowego możemy w programach 

graficznych wykreślić krzywe frakcjonowania i w oparciu o ich przebieg dobrać 
odpowiadający nam termometr izotopowy. Dla przykładu – z przebiegu krzywych 
frakcjonowania izotopowego pomiędzy minerałami a wodą (Ryc. 3) możemy zaobserwować, 
że potencjalnie najbardziej precyzyjnym termometrem byłaby każda para z udziałem 
plagioklazu (np. pl - amf) bowiem pozostałe minerały wykazują podobne do siebie zmiany 
współczynnika α w miarę zmiany temperatury (krzywe frakcjonowania izotopowego są 
niemal równoległe) – nie mogą więc być precyzyjnym paleotermometrem.  

 

 
Ryc. 3 Przykłady krzywych frakcjonowania izotopowego tlenu w układzie minerał-woda.  
 
 
Od kilku lat można nieodpłatnie korzystać z „biblioteki” krzywych frakcjonowania 

izotopowego, zgromadzonych pod jednym adresem internetowym „WWW”: 
http://www.ggl.ulaval.ca/cgi-bin/isotope/generisotope.cgi 
Strona ta pozwala zarówno na uzyskanie, dla wybranej pary izotopowej, wartości ∆ przy 

zadanej przez nas temperaturze, jak również na uzyskanie szukanej temperatury przy znanej 
wartości ∆. Obliczenia te wykonywane są automatycznie (Ryc. 4). 
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Ryc.4. Przykładowe obliczenia temperatury wykonane na stronie 

http://www.ggl.ulaval.ca/cgi-bin/isotope/generisotope.cgi 
 

 
Wnioski 
1. Geotermometrię izotopową stosować można zarówno do odtwarzania warunków 

paleoklimatycznych jak i do rekonstrukcji zdarzeń termicznych np. temperatury 
krystalizacji czy rekrystalizacji minerałów skałotwórczych i złożotwórczych 

2. Prawidłowe zastosowanie ograniczone jest wiedzą potencjalnego użytkownika. 
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