
7. ROVNOVÁHA V PRÍRODNÝCH SÚSTAVÁCH 
 
 Reakcie, ktoré doprevádzajú rôzne geochemické procesy sme doteraz popisovali 
pomocou termodynamických veličín, ako entalpia, entropia, voľná energia a parciálnych 
mólových veličín typu chemický potenciál. Chemické potenciály pre heterogénne, chemicky 
reagujúce sústavy sa dajú vypočítať z aktivít jednotlivých zložiek sústavy, pričom nová 
veličina – rovnovážna konštanta – definovaná pomocou aktivít je základným nástrojom pre 
výpočet vlastností a správania geochemických sústav. Z tohto dôvodu je hlavným cieľom 
nasledovnej kapitoly oboznámenie s rovnovážnymi konštantami, ktoré tiež závisia od tlaku, 
teploty a zloženia sústavy. Získané poznatky ďalej využijeme pri reprezentácii rovnovážnych 
vzťahov medzi reagujúcimi zložkami pomocou aktivitných diagramov, ktoré neraz pomáhajú 
porozumieť procesom prebiehajúcim v skúmanej sústave. 
 
7.1. Rovnovážna konštanta 
 
 Majme všeobecnú chemickú reakciu, ktorá prebieha pri nejakej konštantnej teplote a 
tlaku: 
 aA + bB ↔ cC + dD 
Zmena Gibbsovej voľnej energie reakcie bude daná rozdielom súčtu chemických potenciálov 
produktov a súčtu chemických potenciálov reaktantov: 
 )()( BBAADDCC μμμμ nnnnGr +−+=Δ  (7-1) 
V rovnováhe ΔGr = 0, takže súčet chemických potenciálov (parciálne mólové voľné energie) 
produktov sa musí rovnať súčtu chemických potenciálov reaktantov: 
 0)()( =+−+=Δ BBAADDCC μμμμ nnnnGr  (7-2) 
V ľubovoľnej chemickej reakcii sú absolútne hodnoty stechiometrických koeficientov rovné 
počtu mólov každej zložky prítomnej v reakcii a navyše stechiometrické koeficienty 
reaktantov majú podľa konvencie záporné znamienko, takže podmienku rovnováhy môžeme v 
skrátenom matematickom zápise pomocou chemických potenciálov vyjadriť takto: 
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Napr. pre rovnovážnu reakciu medzi sádrovcom (CaSO4.2H2O) a anhydritom (CaSO4): 
 CaSO4×2H2O(s) ↔ CaSO4(s) + 2H2O(l)
bude mať rovnica (7-3) tvar: 
 02 =−+ sádrovecOHanhydrit 2

μμμ  (7-4) 
Alebo pre neutralizačnú reakciu, ktorá prebieha medzi kyslými banskými vodami 
obsahujúcimi kyselinu sírovú a Fe(OH)3 za vzniku minerálu jarosit KFe3(SO4)2(OH)6, ktorý 
bežne obsahuje prímes Na+ a H3O+ zastupujúce K+ a Al3+ zastupujúci Fe3+: 
 K+

(aq) + 3Fe(OH)3(s) + 2SO4
2-

(aq) + 3H+
(aq) ↔ KFe3(SO4)2(OH)6(s) + 3H2O(l)

môžeme napísať: 
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Všimnite si, že v tomto príklade sa rovnovážna podmienka vzťahuje k „čistému“ 
KFe3(SO4)2(OH)6 v minerálnej fáze jarosit (t.j. vzťahuje sa k tejto čistej zlúčenine bez 
akýchkoľvek prímesí Na+, H3O+ a Al3+). 
 Vzťah pre rovnovážnu konštantu je odvodený z rovnice pre chemický potenciál i-tej 
zložky alebo i-tého iónu: 
  (6-65) iii aRT ln+= ομμ
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