
Abstrakt 

 

 

Hydrotermální roztoky představují důležité transportní médium pro hmotu i energii v prostředí 

zemské kůry a pláště. Kromě transportní role se v horninovém prostředí účastní jako reaktanty 

nebo produkty v řadě procesů, od parciálního tavení po magmatickou a metamorfní devolatilizaci. 

Tato práce se zaměřuje na vyhodnocení vlivu stavových rovnic a termodynamických dat na 

předpověď rozpustnosti minerálů ve vodných roztocích za vysokých teplot a tlaků pomocí široce 

rozšířeného Helgesonova-Kirkhamova-Flowersova (HKF) modelu. Do tohoto výpočtu vstupují 

(i) objemové vlastnosti vody; (ii) dielektrické vlastnosti vody; (iii) termodynamická data vodných 

specií. Srovnání deseti stavových rovnic vody vůči mezinárodnímu standardu IAPWS ukazuje 

relativní shodu předpovědí objemových vlastností vody za studovaných teplotně tlakových 

podmínek do 1200 °C a tlaku do 50 kbar (maximální odchylky ± 5 %) s výjimkou nízkých tlaků 

(do 2 kbar), teplot nad 1000 °C a křivky varu vody, zejména v okolí kritického bodu. Dále bylo 

testováno devět modelů pro dielektrickou konstantu vody, jež nabývají v porovnání se stavovými 

rovnicemi výrazně vyšších odchylek od IAPWS v řádech desítek až stovek procent. Odchylky 

v objemových a dielektrických vlastnostech vody propagují do výpočtu rozpustnosti minerálů. 

U křemene, korundu a kalcitu tyto odchylky vedou k rozdílům v rozpustnosti až o půl řádu 

molální koncentrace, z čehož dominantní část připadá na rozdíly způsobené formulací pro 

dielektrickou konstantu a vliv objemových vlastností je spíše podružný. Oba vlivy rostou 

s rostoucím nábojem rozpuštěného iontu, nicméně jsou relativně nízké ve srovnání s vlivem sady 

termodynamických dat vodných specií, která mění nejen kvantitativní hodnoty rozpustnosti 

v rozmezí desetin až jednotek řádů molality. Termodynamické modelování ukazuje, 

že experimentální rozpustnosti křemene a korundu získané do 1100 °C a  20 kbar je možné 

reprezentovat pouze s použitím databáze Sverjenského et al. (2014). Ta nicméně progresivně 

podhodnocuje rozpustnost křemene za teplot nad 900 °C. V případě kalcitu je dostupná jediná 

databáze, jež nevystihuje průběh experimentálních dat, a za konstantního tlaku 20 kbar navíc 

předpovídá slabou retrográdní namísto prográdní rozpustnosti. Úspěšnost Sverjenského et al. 

(2014) databáze je založena na nezávislé rekalibraci parametrů HKF modelu, které jsou 

v původním odvození svázány korelačními fyzikálními vztahy. Současná úroveň poznání tak 

umožňuje uspokojivou predikci rozpustnosti minerálů za vysokých teplot a tlaků jen v některých 

případech a na úkor fyzikální správnosti použitého rozpustnostního modelu a neumožňuje obecně 

spolehlivý popis hydrotermálních roztoků od povrchových podmínek do vysokých teplot a tlaků. 


