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Analizy stosunków izotopów stabilnych wêgla i azotu wykonujemy przy u¿yciu analizatora elementarnego Thermo 
Flash EA 1112HT sprzê¿onego ze spektrometrem mas Thermo Delta V Advantage w systemie Continuous Flow. 
Nawa¿ka próbki jest uzale¿niona od iloœci poszczególnych sk³adników. Owiniête w cynow¹ foliê próbki s¹ spalane w 
atmosferze tlenu w temperaturze 1020°C. Uzyskane ze spalania CO  i N  zostaj¹ rozdzielone na kolumnie 2 2

chromatograficznej i bezpoœrednio kapilar¹ wprowadzone do Ÿród³a spektrometru. Pomiary s¹ kalibrowane za 
poœrednictwem wzorców miêdzynarodowych USGS 40, USGS 4. IAEA 600. Krzyw¹ kalibracyjn¹ wykonuje siê 

13 15ka¿dego dnia pomiarowego. Wyniki C podajemy w postaci ä wzglêdem wzorca VPDB. Wyniki N podajemy w postaci 
ä wzglêdem wzorca air N .2

Dok³adnoœæ pomiarów:

13Odchylenie standardowe (1ä) ä C +/- 0.33‰
15Odchylenie standardowe (1ä) ä N +/- 0.43‰

Azot i wêgiel w próbkach organicznych i nieorganicznych

Tlen w fosforanach

Analizy stosunków izotopów stabilnych tlenu w fosforanach wykonujemy przy u¿yciu analizatora elementarnego 
Thermo FlashEA 1112HT sprzê¿onego ze spektrometrem mas Thermo Delta V Advantage w systemie Continuous 
Flow. Nawa¿ka próbki ok. 400µg owiniêta w srebrn¹ foliê. Próbki s¹ pirolizowane  w temperaturze 1450°C. Uzyskany w 
ten sposób tlenek wêgla jest wprowadzany kapilar¹ do Ÿród³a spektrometru. Pomiary s¹ kalibrowane za 
poœrednictwem wzorca B 2207 i wzorców wewnêtrznych UMCS 1, UMCS 2. Krzyw¹ kalibracyjn¹ wykonuje siê 
ka¿dego dnia pomiarowego. Wyniki podajemy w postaci ä wzglædem wzorca VSMOW.

Dok³adnoœæ pomiarów:

18Odchylenie standardowe (1ä) ä O +/- 0.3‰



Tlen w siarczanach

Analizy stosunków izotopów stabilnych tlenu w siarczanach wykonujemy przy u¿yciu analizatora elementarnego 
Thermo FlashEA 1112HT sprzê¿onego ze spektrometrem mas Thermo Delta V Advantage w systemie Continuous 
Flow. Próbki ok. 400ìg owiniæte w srebrn¹ foliê, pirolizowane s¹ w temperaturze 1450°C. Uzyskany w ten sposób 
tlenek wegla jest wprowadzany kapilara do zródla spektrometru. Pomiary sa  kalibrowane za posrednictwem wzorców 
miedzynarodowych NBS 127, IAEA SO-5, IAEA SO-6. Krzywa kalibracyjna wykonuje sie kazdego dnia pomiarowego. 
Wyniki podajemy w postaci ä wzgledem wzorca VSMOW.

Dokladnosc pomiarów:

18Odchylenie standardowe (1ä) ä O +/- 0.5‰

Siarka w siarczanach

Analizy stosunków izotopów stabilnych siarki w siarczanach wykonujemy przy u¿yciu analizatora elementarnego 
Thermo Delta V Advantage w systemie Continuous Flow. Nawa¿ka próbki ok. 400ìg plus dziesiæciokrotnoœæ V O  2 5

owiniêta w cynow¹ foliê. Próbki s¹ spalane w atmosferze tlenu w temperaturze 1020°C. Uzyskany ze spalania 
dwutlenek siarki jest wprowadzany bezposrednio kapilara do zródla spektrometru. Pomiary sa kalibrowane za 
posrednictwem wzorców miedzynarodowych NBS 127, IAEA SO-5, IAEA SO-6. Krzywa kalibracyjna wykonuje sie 
kazdego dnia pomiarowego. Wyniki podajemy w postaci ä wzgledem wzorca VCDT.

Dokladnosc pomiarów:

34Odchylenie standardowe (1ä) ä S +/- 0.3‰

Siarka w siarczkach

Analizy stosunków izotopów stabilnych siarki w siarczkach wykonujemy przy u¿yciu analizatora elementrnego Thermo 
FlashEA 1112HT sprzê¿onego ze spektrometrem mas Thermo Delta Advantage w systemie continuous Flow. 
Nawa¿ka próbki ok. 400ì plus dziesieciokrotnosc V O  owiniete w cynowa foliê. Próbki s¹ spalane w atmosferze tlenu 2 5

w temperaturze 1020°C. Uzyskany ze spalania dwutlenek siarki jest wprowadzany bezpoœrednio kapilar¹ do Ÿród³a 
spektrometru. Pomiary s¹ kalibrowane za poœrednictwem wzorców miêdzynarodowych IAEA S-1, IAEA S-2, IAEA S-3. 
Krzyw¹ kalibracyjn¹ wykonuje siê ka¿dego dnia pomiarowego. Wyniki podajemy w postaci ä wzgledem wzorca VCDT.

Dokladnosc pomiarow:

34Odchylenie standardowe (1ä) ä S +/- 0.2‰
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