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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații): 

În cadrul cursului:  
Caracterizarea stărilor de agregare ale materiei în contextul relaţiei structură-proprietăţi; 
Definirea si intelegerea corectă a mărimilor termodinamice împreună cu unităţile lor de 

măsură şi aplicarea acestora în calcularea variaţiilor energetice ale proceselor fizico-chimice şi 
biologice, reversibile şi ireversibile; 

Definirea stării de echilibru termodinamic şi aplicarea informaţiilor însuşite la caracterizarea 
unor fenomene fizice, precum: fierberea, topirea, sublimarea, dizolvarea, extracţia cu solvenţi, 
presiunea osmotică etc.; 

Cunoasterea parametrilor cinetici pe baza cărora se interpretează rolul şi influenţa unor factori 
în creşterea vitezei fenomenelor fizico-chimie (concentraţie, temperatură, catalizatori); 

Definirea şi caracterizarea fenomenelor interfazice cu aplicaţii în industria alimentară, 
precum: coroziunea, tensiunea superficială, adsorbţia, capilaritatea etc; 

Definirea stării coloidale a materiei şi aplicarea informaţiilor dobândite la caracterizarea 
principalelor sisteme disperse întâlnite in ştiinţa alimentelor: emulsii, spume, geluri. 

 La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru în 
laboratoarele de chimie şi cunoaşterea noţiunilor generale referitoare la procesele fizico-chimice 
ale substanţelor cu implicaţii in ştiinţa alimentelor şi biotehnologie.  
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Introducere in chimia fizică şi coloidală. Stari de agregare. Proprietăţi macroscopice şi 
microscopice. 
Termodinamica (marimi termodinamice, entalpie, entropie, energie Gibbs). 
Cinetică chimică (viteză de reacţie, echilibre chimice).  
Sisteme disperse omogene  (proprietăţi, solubilitate, fenomene de transfer). 
Electrochimie (electroliza, procese de electrod, coroziunea). 
Cromatografia. 
Sisteme coloidale (fenomene interfazice- adsorbţia, micela coloidală). 
Sisteme disperse eterogene (soluri și geluri). 
Alimentele- sisteme coloidale complexe. 

Lucrări practice 
Norme de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor. Principalele operaţiuni de 
laborator. Cântărirea la balanta analitică electronică. Preparare soluții. 
Procese fizico-chimice: dizolvarea, cristalizarea, precipitarea, sublimarea. 
Determinarea constantelor fizice ale unor lichide: Determinarea densităţii, pH. 
Polarimetria: determinarea activităţii optice a diferitelor soluţii. 
Cromatografia. 
Potentiometria (titrarea potențiometrică). 
Adsorbţia acidului acetic pe cărbune.  
Dozarea ionului fosfat prin metode colorimetrice. 
Dozarea colorimetrică a ionului feric. 



Identificarea şi dozarea nitraţilor şi nitriţilor. 
Metode de preparare a sistemelor disperse ultramicroeterogene (solurilor). 
Metode de preparare a gelurilor. 
Determinarea dimensiunii particulelor in suspensie in functie de viteza de sedimentare. 
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor. 
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Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Evaluare scrisă 70% 
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Evaluare orală în timpul semestrului, 
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