
6. ROZTOKY A ICH TERMODYNAMIKA 
 
 V predchádzajúcich dvoch kapitolách sme zadefinovali tie termodynamické veličiny, 
ktoré nám umožnili predpovedať podmienky, za ktorých sa môže dosiahnuť rovnovážny stav 
medzi reagujúcimi minerálmi. Napr. vedeli sme vypočítať pre zvolenú teplotu a tlak, pri 
ktorom je minerálna asociácia jadeit + kremeň v rovnováhe s albitom. Tieto výpočty sme 
realizovali za predpokladu, že minerály v tejto reakcii majú presne definované a nemeniteľné 
chemické zloženie. V skutočnosti však jadeit a albit majú premenlivé chemické zloženie, 
tvoria pevné roztoky, pričom časť Na v týchto mineráloch je zastúpená Ca a časť Al katiónmi 
Fe3+. Ako uvidíme neskôr, rovnovážny tlak a teplota minerálnych reakcií závisí od 
chemického zloženia zúčastnených minerálov. Aby sme vedeli popísať túto závislosť, 
potrebujeme zadefinovať nové veličiny a to je cieľom nasledovnej kapitoly. Podobne aj voda 
sa v prírode nevyskytuje ako chemicky čistá zložka, ale obsahuje mnoho rozpustených 
zlúčenín, ktoré výrazne ovplyvňujú jej fyzikálno-chemické vlastnosti. Napr. teplota zamŕzania 
vody s určitým množstvom rozpusteného NaCl je nižšia ako čistej vody. Tento jav sa využíva 
pri posýpaní chodníkov a ciest soľou v zimnom období, pretože pridanie soli spôsobí zníženie 
teploty zamŕzania vody a teda roztápanie ľadu a snehu. 
 
6.1. Definícia roztoku 
 
 Za roztok považujeme sústavu zloženú z dvoch alebo viac druhov častíc, ktorá je čo do 
chemických a fyzikálnych vlastností vo všetkých častiach dokonale rovnaká, pričom pomerné 
zastúpenie (koncentrácia) jednotlivých druhov častíc (jednotlivých zložiek) v takejto 
homogénnej sústave možno spojite meniť prinajmenšom v určitom rozpätí. Napr. plyny, ktoré 
sa miešajú vo všetkých pomeroch, vytvárajú vždy homogénnu zmes (okrem extrémne 
vysokých tlakov), ktorú možno označiť za plynný roztok. Ak zmiešame dve rôzne kvapaliny, 
vytvárajú niekedy kvapalný roztok, nech sú v akomkoľvek pomere (voda - etanol), niekedy 
sa kvapaliny navzájom rozpúšťajú len čiastočne, takže podľa okolností získame dve kvapalné 
vrstvy, ktoré sa už vzájomne nemiešajú (voda a fenol) alebo sa prakticky vôbec nemiešajú. 
Podobne vznikajú kvapalné roztoky rozpúšťaním plynov, kvapalín alebo pevných látok v 
kvapalinách a pevné roztoky rozpúšťaním plynov, kvapalín a pevných látok v pevných 
látkach. 
 Vo všetkých týchto roztokoch sa látka, ktorá je v nadbytku vzhľadom k ostatným, 
označuje ako rozpúšťadlo, v ktorom sú homogénne rozptýlené najmenšie častice ostatných 
látok. 
 Roztoky sa od čisto mechanických zmesí odlišujú. Napr. rozomletím kryštálov albitu 
(NaAlSi3O8) a anortitu (CaAl2Si2O8) na jemný prášok a ich zmiešaním vznikne len 
mechanická zmes, ale nie pevný „plagioklasový“ roztok. Gibbsova voľná energia tejto 
mechanickej zmesi je daná súčtom voľných energií jednotlivých zložiek. Avšak, keby sme 
zohriali zmes anortit - albit na dostatočne vysokú teplotu, aby sa roztavili, dochádzalo by k 
preusporiadaniu atómov a vytvoril by sa skutočný roztok. Pretože preusporiadanie atómov je 
samovoľný fyzikálny proces, musí sa to prejaviť poklesom Gibbsovej voľnej energie. Takýto 
roztok bude stabilný v štandardných podmienkach pri tlaku 101325 Pa a teplote 25 °C. 
Dôsledok je, že roztok má nižšiu Gibbsovu voľnú energiu ako mechanická zmes. 
 
6.1.1. Všeobecná teória rovnováhy a chemický potenciál 
 
 Za konštantnej teploty a konštantného tlaku prebieha každý samovoľný proces v sústave 
tak, aby mala sústava minimum voľnej energie (ΔG ≤ 0), teda sústava prechádza zo stavu s 
vyššou voľnou energiou do stavu s nižšou voľnou energiou. Môžeme povedať, že Gibbsova 
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