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A.Obiectivele disciplinei

1. Introducerea studenţilor în structura soft-urilor cu specific de inginerie chimică şi
deprinderea acestora de a lucra cu unul dintre cele mai performante pe plan
mondial, programul ASPEN HYSYS.
2. Aplicarea cunoştinţelor teoretice din domeniul ingineriei chimice acumulate în anii
de studii pentru proiectarea unui flux tehnologic.
3. Folosirea programului permite efectuarea de cazuri realiste, modelele matematice
din spatele interfeţelor facilitează calculele motivându-l pe student să execute cât
mai multe aplicaţii. Efectuarea de studii de sensibiltate conferă rapid o
reprezentare sugestivă, calitativă şi cantitativă asupra modificărilor pe care le
produc diferiţi parametri din sistem.
4. Folosirea programului dezvoltă aptitudinile de lucru în echipă.
B.

Precondiţii de accesare a disciplinei

C.

Competenţe specifice

C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului
şi siguranţei alimentare. 0%
C2. Error! Reference source not found.. 30%
C3. Error! Reference source not found. 30%
C4. Error! Reference source not found.. 40%
C5. Error! Reference source not found.. 0%
C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar. 0%
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în
muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale,
creativitate, bun simt, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza
principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar 0%
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea
capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii

specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte
individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului. 0%
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare pentru
achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba
română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii si
utilităţii motivaţiilor extrinseci si intrinseci ale educaţiei continue. 0%
iar contribuţia procentuală a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare
este de 1.887%
D.

Conţinutul disciplinei

a) Curs
Capitolul

Conţinuturi

Nr. de ore

Concepte generale.
Meniuri, interfeţe, unitaţi de masură. accesarea bazei de date, pachete
de proprietăţi termodinamice.
Crearea fişierelor de simulare; fisiere PDF.
Procese unitare.
Reactoare.
Coloane de distilare.
Fluxuri tehnologice.
Studii de caz.
28

Total ore:
b) Aplicaţii
Tipul de
aplicaţie
Laborator

Conţinuturi

Accesarea şi utilizarea corectă a bazelor de date fizicochimice şi termodinamice şi a celor referitoare la operaţiile
unitare. Studii de caz.
Tipuri de reactoare. Studii de caz.
Coloana de distilare. Studiu de caz.
Analiza de sensibilitate. Studiu de caz

Nr. de ore / Nr. de ore /
temă
tip de aplicaţie

28

E.
Evaluare (Se precizează metodele, formele de evaluare şi ponderea acestora în stabilirea
notei finale. Se indică, potrivit Anexelor nr.1 şi 1 bis din Metodologia CNCIS, standardele minime de
performanţă, raportate la competenţele definite la pct. A. „Obiectivele disciplinei”.)

Planul de învaţamânt prevede finalizarea cu examen. Se prevede examinarea scrisa, cu
doua subiecte teoretice şi unul aplicativ, pe durata a trei ore. Nota de examen reprezinta
66% din nota finala.
Activitatea de laborator se încheie prin simularea de catre fiecare student a unei operaţii
unitare sau a unui proces tehnologic. Ponderea notei astfel obţinute reprezinta 34% din
nota finala.
F.

Repere metodologice

G.
UPT.)

Bibliografie (Se indică bibliografia minimală obligatorie. Toate titlurile se găsesc în biblioteca

5. Alexandre C. Dimian – Integrated Design and Simulation of Chemical
processes, Elsevier, Amsterdam, 2003.
6. John A. Robinson – Software Design for Engineers and Scientists, Elsevier,
Newness, 2004.
7. V. Pleşu – Iniţiere în utilizarea simulatorului HYSYS, vol.1-2, Ed. Bren,
2001
8. ASPEN PLUS - http://cbe.sdsmt.edu/nsfproj/aspen/
H.
Compatibilitate internaţională (Se indică 1-3 universităţi în care se predă disciplina la care
se referă acest syllabus sau discipline apropiate precizându-se: numele universităţii, site-ul pe care
este disponibilă informaţia si data la care informaţia a fost preluată.)

Clarkson University, SUA, http://www.clarkson.edu/catalog/1011/curriculums/chemical_eng.html
Bucknell University, SUA , http://www.bucknell.edu/x60743.xml#bsche
University of Calgary, CANADA, http://www.ucalgary.ca/community/research/hyprotech
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