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DESCRIEREA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ A 

ECHILIBRULUI L-S ÎN SISTEME BINARE 

Sistemul binar este definit ca fiind un amestec omogen sau eterogen format din 
solvent şi un singur solut şi este simbolizat sub forma: AM - H2O. Pentru 
evidenţierea naturii fazelor sistemului şi a domeniilor de existenţă a acestora 
se apelează la construcţii grafice, numite diagrame de echilibru. La 
stabilirea modelului geometric al reprezentării echilibrului de fază l-s se 
apelează la legea fazelor. În condiţiile sistemului binar (C=2), care 
efectuează schimb de căldură şi lucru mecanic cu mediul exterior (n=2), 
varianţa sistemului este calculată cu ajutorul relaţiei (80), respectiv: L = C + 
n - F = 2 + 2 - F = 4 – F. Presiunea se poate neglija, fapt ce face ca varianţa 
sistemului să devină L = 3-1 = 2. Cele două variabile ale sistemului sunt 
temperatura (T) şi compoziţia (C / X). Modelul reprezentării echilibrului 
bifazic în sistem binar este plan, T - compoziţie, politerma sistemului.  

Concretizând legea fazelor pentru sistemul izoterm-izobar, rezultă varianţa L = 
2 + 0 - 1 = 1. Modelul geometric al diagramei compoziţiei este o 
dreaptă/segment.  

În sistemul binar AM - H2O, la reprezentarea echilibrului l-s, se utilizează în mod 
frecvent construcţiile plane în coordonate T - xAM. Pentru sistemul invariant 
(L = 0), rezultă F = 3, respectiv o fază lichidă binară este în echilibru cu 
două faze solide. Acest punct invariant izobar poartă denumirea de 
eutectic. În cazul sistemului monovariant (L = 1) rezultă F = 2, respectiv o 
fază lichidă binară este în echilibru cu o fază solidă. In sistemul binar 
elementar vor exista două curbe de echilibru. Fiecare pleacă din punctul 
figurativ al transformării l-s a sistemelor unare şi se întâlnesc în punctul 
eutectic. În cazul varianţei doi (L =2) rezultă F = 1 deci, există doar o fază 
lichidă binară. Această fază lichidă este soluţia nesaturată. 



Diagrame sistem binar 

 

Diagramele sistemului binar se 
construiesc folosind datele de echilibru 
l-s în sistemul AM-H2O, date 
centralizate sub forma de tabele. În 
diagrama binară cea mai simplă, 
numită şi diagramă a sistemului binar 
elementar, există doar patru domenii, 
notate în figura cu I…IV. Stabilirea 
naturii domeniilor se face prin trasarea 
imaginară sau reală de izoterme în 
fiecare domeniu (drepte duse în 
punctele P1, P2, P3 şi P4), obţinând 
astfel punctele figurative de la 
extremitatea segmentelor, pucnte ce 
definesc fazele din care este format 
sistemul. 



Reprezentarea şi calculul proceselor în 

sistemul binar elementar AM-H2O 

 

Pe diagrama T-XAM se pot reprezenta următoarele procese: 

  - procese de încălzire (PoPo') şi răcire (PoPo''); 

 - procese de cristalizare prin răcire (PoPo''') S1Po'''L1; 

     [AM + H2O]l,Po  {[AM + H2O]l,L1 +[AM]s1}susp P0''' 

- procese de diluare PoP1A; 

          [AM + H2O]l,Po  + [H2O]l,O  [AM + H2O]l,P1 

- procese de amestecare PoP1P2; 

         [AM + H2O]l,Po  + [AM + H2O]l,P2    [AM + H2O]l,P1 

- procese de concentrare 

-            prin evap. izotermă APoP3 

          [AM + H2O]l,Po  [H2O]g,O  + [AM + H2O]l,P3 

                prin dizolvare de sare PoP3S 

           [AM + H2O]l,Po   + [AM]s [AM + H2O]l,P3. 

Calculul proceselor reprezentate se poate realiza folosind alături 
de metoda bilanţului de masă, prezentat anterior, metoda 
componentului neschimbat şi metoda pârghiei, caracteristic 
construcţiilor grafice. În continuare se exemplifică modul de 
utilizare a celor trei metode în cazul procesului de 
concentrare prin evaporare. 



CALCULUL PROCESULUI DE CONCENTRARE 

PRIN EVAPORARE ÎN SISTEM BINAR 

ELEMENTAR  

 Procesul de concentrare descris de conoda OP0P3 se poate reda sub forma 
“ecuaţiei caracteristice”:  

 

   

 Procesul elementar inclus este cel de vaporizare a apei. 

  Metoda bilanţului de masă. Concretizând legea conservării masei se 
obţine: 

       

 

 Scriind sub formă vectorială rezultă: 

 

 
 

  

 Folosind ecuaţia generala de bilant şi bilanţul solutului se obţine sistemul: 

    

 

 

 Rezolvând sistemul se obţine: 
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CRISTALIZAREA PRIN RĂCIRE 

 Procesul de răcire cu separare de fază solidă implică o soluţie 
nesaturată de temperatură ridicată, care, prin micşorarea 
conţinutului caloric, trece din domeniul nesaturat, în cel al 
suspensiilor 

Funcţie de poziţia punctului iniţial produsul cristalizării poate fi 
gheaţa, sarea anhidră sau amestecul de gheaţă şi sare. În 
figura cu ajutorul dreptelor (Di), se indică evoluţia sistemului în 
cazul celor trei soluţii: O soluţie care în urma răcirii conduce la 
cristalizarea apei, alta care, fiind situată pe dreapta (D2) care 
trece prin eutectic, conduce la cristalizarea amestecului de 
gheaţă şi sare, iar cea de a treia conduce la cristalizarea sării 
AM. 

 După cum se poate constata, răcirea soluţiei din P3 conduce ca la 
temperatura să apară soluţia saturată în AM. Continuând 
răcirea, soluţia saturată se desface în două faze, una solidă 
care evoluează din S1 spre S3, iar alta lichidă, ce evoluează 
din P3’ în L3”.  

Apelând la o construcţie ajutătoare se poate determina fracţia 
solidului din sistem. În acest scop se uneşte punctul O cu L3” 
şi se prelungeşte până intersectează perpendiculara din A, 
obţinând polul K. Prin punctul K se duce o dreaptă ce trece 
prin punctul figurativ al sistemului (P3”) obţinând pe diagrama 
compoziţiei punctul P3’’’, care indică de fapt, conţinutul de solid 
din suspensie. 



REPREZENTAREA ŞI CALCULUL ÎN 

SISTEMELE BINARE CU HIDRAŢI 

  Intre sarea AM şi H2O se pot forma compuşi de tipul 
AMnH2O. Funcţie de comportarea lor, hidraţii pot fi stabili, 
având punt de topire, sau instabili, descompunându-se 
izoterm într-o sare mai bogată şi soluţie mai săracă în AM 
decât hidratul. În primul caz, hidraţii sunt cu topire 
congruentă, iar în cel de al doilea caz, cu topire 
incongruentă. Apariţia hidratului modifică numărul de faze 
posibile şi prin acesta numărul şi dispunerea domeniilor. 
Astfel, dacă în sistemul AM- H2O se formează un hidrat 
stabil numărul punctelor invariante se dublează, deoarece 
cele patru faze solide posibile (gheaţa, AM, AMnH2O şi 
soluţia saturată) pot fi combinate în două moduri pentru a 
satisface legea fazelor (F= 2+1-0=3). Ca atare, apare un 
eutectic format din gheaţă, hidrat şi soluţie saturată şi altul 
format din hidrat, AM şi soluţie saturată. Cele două eutectice, 
fiind situate în punctele de minim, încadrează punctul de 
transformare l-s al hidratului, care va fi unul de maxim pe 
curba de echilibru. Diagrame T-XAM al sistemului cu hidrat 
stabil, redată în figura poate fi privită ca fiind rezultatul alipirii 
a două sisteme binare elementare, unul apă-hidrat, iar altul 
hidrat sare anhidră. După cum se poate observa, în acest 
sistem există două domenii în care hidratul este în echilibru 
cu soluţia saturată, unul (III) în care soluţia saturată este mai 
săracă în sare, altul (IV), în care soluţia este mai bogată în 
sare decât hidratul. 



REPREZENTAREA ÎN SISTEME 

 BINARE CU HIDRAŢI INSTABILI 

În cazul sistemului binar cu hidrat instabil punctul TH nu mai 
apare, deoarece hidratul se descompune izoterm, ecuaţia: 

Se poate observa că şi această transformare este de varianţă 
nulă, deci avem de a face cu un punct invariant în care 
soluţia este saturată în două faze solide, hidratul şi sarea 
anhidră. Hidratul se descompunandu-se înainte de topire, 
cel de al doilea eutectic nu mai apare, pe curba de echilibru, 
se observă o discontinuitate (punctul invariant), peritectic P. 

Procesul de cristalizare prin răcirea unei soluţii nesaturate, mai 
ales dacă acesta se situează pe o dreaptă cu XAM>XP, dar 
în stânga hidratului, prezintă unele aspecte care merită a fi 
subliniate. Răcirea soluţiei Q1, situată în stânga hidratului, 
conduce la obţinerea în prima fază a unei soluţii saturate în 
hidrat (punctul Q’1), iar în a doua fază a unei suspensii 
hidrat -soluţie saturată în hidrat (Q”1), situată pe conoda 
L”1Q”1H”1. Răcirea soluţiei Q2,, situată pe dreapta (D2), cu 
un conţinut de sare superioară celei din hidrat, este redată 
pe dreapta Q2Q2’’’. În punctul Q’2 soluţia devine saturată în 
sarea AM. Răcirea în continuare a soluţiei saturate va avea 
ca rezultat cristalizarea sării AM, astfel că, soluţia sărăcită 
în sare va evolua pe curba de echilibru spre P, iar solidul 
din A’2 spre A”. La o răcire inferioară temperaturii peritectice 
sistemul de pe dreapta (D3) va conţine numai cristale de 
hidrat şi sare anhidră solidă.  
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Cristalizare prin evaporare 

Sistem ternar simplu 

 

Lmax=k+n-Fmin=3+1-1=3 



Secțiunea 

izotermă a 

politermei 



Evaporare la saturatie 



Evaporare cu cristalizarea 

componentului C 





Evaporare cu cristalizarea 

amestecului B+C 



Sistem cuaternar reciproc 



Reprezentarea procesului de dublu schimb 



Reprezentarea procesului de evaporare a soluției nesaturate 



Evoluția conodelor de separare 


