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Nr. credite transferabile 3 
 
Statutul disciplinei 
Disciplină de domeniu (obligatorie) 
 
Titular disciplină 
Șef lucr. dr. Bogdan-Vlad AVARVAREI 
 
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

Disciplina este de cultură generală în pregătirea universitară pentru studiul tehnologiei 
produselor alimentare care studiază bazele teoretice ale principalelor operaţii unitare şi tipuri de 
utilaje şi instalaţii. Studenţii trebuie să cunoască operaţiile specifice subramurilor din industria 
alimentară; aparatele şi utilajele care produc transformarea materiei prime în produs finit; 
instalaţiile specifice subramurilor din industria alimentară. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu modul de funcţionare a utilajelor 
şi instalaţiilor din subramurile specifice specializării. Se urmăreşte de asemenea dezvoltare 
deprinderilor de a recurge la noţiuni şi principii teoretice în abordarea problemelor practice 
întâlnite în cadrul operaţiilor şi aparatelor aferente ramurilor din industria alimentară. Studenţii 
trebuie să analizeze şi să evalueze caracteristicile, performanţele şi limitele unor procese şi 
echipamente tehnologice din domeniul industriei alimentare. 
 
Conținutul disciplinei (programa analitică) 

Curs 
Introducere. Domeniul şi particularităţile industriei alimentare. Progrese tehnice şi ştiinţifice în 
industria alimentară. 
Schimbătoare de căldură. Tipuri constructive. Elemente de calcul. Alegerea tipului de 
schimbător de căldură. 
Evaporarea (concentrarea). Evaporatoare. Tipuri constructive. Elemente de calcul. 
Condensarea. Condensatoare. Tipuri constructive. Elemente de calcul. 
Distilarea. Amestecuri utilizate şi legi de bază ale distilării. Metode de distilare şi instalaţii de 
distilare şi rectificare. 
Rectificarea. Moduri de realizare a rectificării. Instalaţii de rectificare. 
Extracţia. Aparate pentru extracţia solid-lichid. Calculul instalaţiilor de extracţie. 
Difuzia. Tipuri de difuzoare utilizate în industria alimentară. 
Pasteurizarea. Pasteurizatoare. Elemente de calcul. 
Uperizarea. Instalaţia Alpura. Sterilizarea. Sterilizatoare. Elemente de calcul. 
Uscarea. Metode de uscare. Uscătoare. Calculul uscătoarelor. 
Transportul pneumatic. Depozitarea fluidelor, gazelor, a materialelor solide şi a celor ambalate. 
Mărunţirea. Elemente de calcul a morilor cu cilindri. 
Omogenizarea şi emulsionarea. Mori coloidale. Omogenizatoare mecanice sub presiune. 
Omogenizatoare cu jet. Omogenizatoare adiabatice şi ultrasonice. 
Extruderea termoplastică în industria alimentară. Extruderea – aparate, elemente de calcul. 
Purificarea amestecurilor solid – gaz. Purificarea umedă a gazelor. Coloane cu umplutură. 
Purificarea gazelor prin filtrare. 
Purificarea electrică a gazelor. Purificarea sonică a gazelor. Sedimentarea în sistem lichid-lichid.

Lucrări practice 
Instructaj NTSM şi PSI. Operaţii cu multipli şi submultipli. Operaţii cu mărimi. 
Studiul transferului de căldură în regim staţionar în schimbătoare de căldură tubulare de tip 
„ţeavă în ţeavă” în curent paralel. 



Studiul transferului de căldură în regim staţionar în schimbătoare de căldură tubulare de tip 
„ţeavă în ţeavă” în contracurent. 
Studiul transferului de căldură prin convecţie în schimbătoare de căldură de tipul ţevilor cu 
aripioare. 
Analiza operaţiei de uscare prin conducţie a materialelor semisolide în uscătoare rotative. 
Analiza operaţiei de cernere a materialelor în maşini de cernut. 
Analiza operaţiei de clasare a materialelor în maşini de cernut 
Studiul operaţiei de distilare. 
Studiul operaţiei de rectificare. 
Verificarea cunoştinţelor. 
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17. *** – Note de curs 
 
Evaluare finală 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare Procent din nota 
finală 

Examen Examen scris  70% 
Aprecierea activităţii în timpul semestrului Colocviu de laborator 30% 
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