
5. FÁZOVÉ ROVNOVÁHY A DIAGRAMY STABILITY MINERÁLNYCH 
ASOCIÁCIÍ 
 
 Kritérium pre rovnováhu a stabilitu, ktorému sa venuje predchádzajúca kapitola 4 
[rovnica (4-51)], sa dá zobraziť graficky. Ako sme videli a ešte uvidíme neskôr, pre sústavu 
s nemenným chemickým zložením sú práve teplota a tlak základné veličiny, ktoré určujú stav 
sústavy. V diagrame, kde tlak P sa zvyčajne vynáša na os-y a teplota T na os-x je možné 
predpokladať, že v určitom intervale P a T bude jeden stav sústavy stabilnejší a v inom 
intervale P a T bude stabilnejší iný stav sústavy, pričom medzi dvomi odlišnými stavmi 
sústavy bude určitá hranica. Naprieč touto hranicou, rozdiel vo voľnej energii dvoch stavov 
ΔG bude mať opačné znamienko, pretože voľnú energiu stabilnejšieho stavu sústavy v jej 
stabilitnom poli prevyšuje voľná energia menej stabilného stavu sústavy. Fázový diagram, 
resp. diagram stability zobrazuje stabilitu stavov sústavy v závislosti od zmeny tlaku, teploty 
a ďalších premenných. 
 V petrológii a mineralógii majú fázové diagramy významné postavenie, pretože 
poskytujú poznatky o stabilite jednotlivých minerálov a minerálnych asociácií v rôznych 
podmienkach tlaku, teploty a chemického zloženia, pomáhajú určiť hodnoty tlaku a teploty, 
pri ktorých sú magmatické a metamorfované horniny v rovnovážnom stave a dávajú určité 
informácie o podmienkach vzniku magmatických tavenín. 
 Kapitola 5 sa venuje úvodu do problematiky fázových diagramov. Najprv si 
zadefinujeme základné pojmy, s ktorými sa pracuje v oblasti fázových rovnováh. Ďalej sa 
naučíme čítať a interpretovať fázové diagramy jednoduchých sústav, ktoré obsahujú jednu 
alebo viacej zložiek (minerálov) a budeme sa zaoberať výpočtom jednoduchých diagramov 
stability minerálov alebo ich asociácií za predpokladu, že ich chemické zloženie sa nemení. 
 
5.1. Základné pojmy 
 
5.1.1. Fáza (f) 
 
 Fáza predstavuje časť sústavy, ktorá je fyzikálne a chemicky homogénna (vo 
všetkých častiach má rovnaké chemické zloženie a fyzikálno-chemické vlastnosti), je 
ohraničená určitým rozhraním od ostatných fáz a od ostatných fáz sa dá mechanicky 
oddeliť. Fázy môžu byť plynné, kvapalné a pevné. Napr. jednotlivé minerály v horninách sú 
pevné kryštalické fázy, zatiaľ čo sklo je pevná amorfná fáza bez presne určeného usporiadania 
atómov. Kryštalické zrná olivínu a plagioklasu v bazalte sú dve mechanicky oddeliteľné 
a odlišné pevné fázy. Aj homogénny pevný roztok plagioklasu, ktorý sa skladá z 2 zložiek, 
anortitu (CaAl2Si2O8) a albitu (NaAlSi3O8), je jedna fáza, pretože tieto dva koncové členy sa 
nedajú mechanicky separovať. 
 
5.1.2. Zložky (c) 
 
 Chemické zloženie sústavy je možné veľmi jednoducho popísať pomocou zložiek, ktoré 
sú v nej prítomné. Bežný význam slova zložka je však pri tomto spôsobe použitia trochu 
zúžený. Náš popis sústavy by mal totiž vyhovovať požiadavke akejsi „hospodárnosti“ a preto 
zložky predstavujú najmenší počet chemických zložiek, ktorý ešte dovoľuje jednoznačne 
vyjadriť zloženie každej fázy sústavy. 
 Napr. ak jedinou reakciou prebiehajúcou v sústave je premena aragonitu na kalcit, na 
vyjadrenie zloženia obidvoch prítomných fáz postačuje jediná zložka, CaCO3. Ale, ak 
študujeme zrážanie kalcitu z vody, musíme zobrať do úvahy, že CaCO3 pozostáva z dvoch 
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