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B. Hanková: Hustotní a elektrostatické vlastnosti vody a jejich využití 
v termodynamice vodných specií a rozpustnosti minerálů za vysokých teplot a tlaků 

Předkládaná diplomová práce představuje teoretickou analýzu stavových rovnic pro hustotu a dielektrickou 
konstantu vody a na vybraných příkladech specie silikátů, aluminátů a karbonátů řeší jejich dopad na 
termodynamické modelování rozpustnosti minerálů a metasomatózy ve vodných roztocích za vysokých 
teplot a tlaků.   

Zadání tohoto tématu bylo motivováno novými poznatky a změnami v termodynamice a fázových 
rovnováhách minerálů i fluid, které se objevily v odborné literatuře po r. 2010. Jde o odvození a kalibraci 
hustotního modelu pro rozpustnost minerálů ve fluidech (Dolejš a Manning 2010), novou stavovou rovnici 
pro termodynamiku minerálů (Holland a Powell 2011), ústup od van der Waalsových rovnic pro fluida v hlubší 
litosféře a jejich nahrazení rovnicemi založenými na Helmholtzově energii (Holland a Powell 2011), prvotní 
dynamické simulace dielektrické konstanty vody (Pan et al. 2013) i konstrukce modelu Deep Water pro 
speciaci a rozpustnosti minerálů a jejich předpokládaná použitelnost pro rovnováhy do teploty 1200 oC a 
tlaku 60 kbar (Sverjensky et al. 2014).  V tomto rychlém sledu nových poznatků a metodik vyvstaly dvě nosné 
otázky: (1) do jaké míry jsou termodynamické databáze pro minerály a vodné specie konzistentní a vzájemně 
sloučitelné?  (2) jsou získané termodynamické předpovědi v souladu s nezávislými experimentálními daty?   

V předkládané práci autorka systematicky vyhodnocuje různé dílčí přístupy, ukazuje vliv zvolených 
termodynamických modelů i konkrétních kalibrací na chování křemene, korundu a kalcitu v hydrotermálních 
roztocích. Práce má 133 stran a je členěna do pěti hlavních kapitol – úvod, objemové vlastnosti, dielektrické 
vlastnosti, rozpustnost a speciace, diskuze – dále doplněné závěrem, seznam literatury a abstrakty.   

Po úvodní, poměrně stručné kapitole o výskytu a významu fluid v litosféře, následují dvě vzájemně podobně 
strukturované kapitoly věnované stavovým rovnicím pro hustotu a dielektrickou konstantu vody až do 
extrémních podmínek. Obě kapitoly jsou podrobně pojaté a úplné a další výhodou je, že stavové rovnice jsou 
strukturovány do koncepčních skupin. Přestože textový výklad je někdy delší, jindy stručnější, zůstává celkově 
přehledný, pravopisně správný a s velmi malým počtem chyb. Časově nejnáročnější částí práce byla příprava 
výpočtů a ladění algoritmů, i díky běžné a podceňované zkušenosti, že textové prezentace, numerické 
hodnoty parametrů a nezávisle programované výstupy jsou ne vždy konzistentní v primárních publikacích. I 
když ojediněle podezřívám, že výpočty mohou obsahovat výpočetní artefakty (např. obr. 2.2, 2.6 a 3.3), je 
třeba zdůraznit, že některé stavové rovnice obsahují primární numerické diskontinuity. S ohledem na tyto 
skutečnosti hodnotím zvládnutí výpočtů jako úspěšné a přímo dále použitelné.  

Do určité míry zůstávají v kapitolách 2 a 3 otevřené implikace provedené analýzy, uvítal bych zřetelnější 
doporučení, které stavové rovnice jsou pro petrologicko-geochemické účely více či méně vhodné a přesné, 
jak by vyplynulo ze srovnání s nezávislými experimentálními daty. Pro účely fázových rovnováh a diagramů je 
zásadní vliv různých modelů na hodnoty, resp. rozdíly Gibbsovy energie – ten je dobře diskutován v kapitole 
3, na druhou stranu je nutné připustit, že analytická integrace VdP integrálů různých funkčních forem 
v kapitole 2 by byla značně vysokým nárokem.  

Kapitola 4 o speciaci a rozpustnosti křemene, korundu a kalcitu ve vodě do 1100 oC a 20 kbar je nosnou a 
nejdelší částí práce. Teorie speciace a způsob řešení chemických rovnováh jsou v detailu a bezchybně 
vysvětleny. Porovnáním s experimentálními daty dochází autorka k důležitému závěru, že funkční forma 
Helgesonova-Kirkhamova-Flowersova modelu je sice dostačující na termodynamický popis rozpustností 
minerálů až do vysokoteplotních a vysokotlakých podmínek, ale konstantní hodnoty jednotlivých parametrů 
neumožňují výrazné extrapolace.  Toto zjištění přesvědčivě dokládá nutnost vývoje hustotních modelů nad 
elektrostatickými, a je zásadní pro další vývoj termodynamického modelování metasomatických procesů.  

Práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

 


