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Харків – 2019 рік 



 

Модульна контрольна робота №1 

 

Студента гр.           ________________________________________________ 
П.І.П/Б. 

 

В -1  

 1. Перелічіть основні вимоги до технологічного обладнання солодовених  

виробництв. 

 2. Які основні критерії вибору конструкційних матеріалів для обладнання 

солодовених  виробництв? 

 3. Основні типи зерносховищ. 

 4. Перелічіть переваги та недоліки металевих силосів. 

 5. Особливості зберігання ячменю. 

6. Обладнання для створення надмірного тиску. Наведіть принцип дії 

компресору.  

7. Перелічіть обладнання для транспортування рідини. Наведіть принцип 

дії шестерного насосу. 

 8. Наведіть склад та призначення сталі марки 08Х22Н6Т. 

 9. Наведіть принципову апаратурну схему первинного очищення та 

зберігання ячменю. 

 

Бонусні питання. 

1. Наведіть приблизний склад повітря.(0,2 б). 

2. Яким з перелічених видів палива можуть заправляти сучасні літаки? 

Поясніть свою відповідь (0,2 б): а) дизельне паливо; б) спирт; в) бензин; 

г) керосин; д) октан; ж) біодизель; 

  3. У якому місці  може бути встановлений привід стрічкового 

транспортеру а) з боку скидаючого барабану; б) у будь-якій частині конвеєру; 

в)у місці натяжного устрою. Обгрунтуйте свою відповідь (0,2). 

 4. У чому відмінність сталі від чавуна? Що первинне? (0,1) 

 5. Який компонент у складі скла робить його кришталем? (0,1) 

 6. Яка різниця між кріпленням барабану у пральній машині з 

вертикальною загрузкою та горизонтальною загрузкою? (0,2) 

 7. Як  

Викладач ________________      

 можна швидко відрізнити сталь харчову від нехарчової? (0,1) 

 



Викладач ________________ 

Модульна контрольна робота №1 

 

Студента гр.            ________________________________________________ 
П.І.П/Б. 

 

В -2 

1. Наведіть класифікацію технологічного обладнання. 

 2. Перелічіть основні конструкційні матеріали та покриття, що 

використовують у технологічному обладнанні. 

 3. Силоси. Класифікація. 

 4. Перелічіть переваги та недоліки залізобетонних силосів. 

5. Перелічіть обладнання для транспортування рідини. Наведіть принцип 

дії відцентрового насосу. 

6. Поняття вакууму. Обладнання для забезпечення вакууму. Наведіть 

принцип дії поршневого вакуум – насосу. 

7. Які технологічні операції проводять перед подачею зерна на зберігання . 

 8. Наведіть склад та призначення сталі марки 12Х18Н10Т. 

 9. Наведіть принципову апаратурну схему вторинного очищення та 

сортирування ячменю. 

 

 

Бонусні питання. 

1. Наведіть приблизний склад повітря.(0,2 б). 

2. Яким з перелічених видів палива можуть заправляти сучасні літаки? 

Поясніть свою відповідь (0,2  

3.  

4.  

5. ): а) дизельне паливо; б) спирт; в) бензин; г) керосин; д) октан; ж) 

біодизель; 

  3. У якому місці може бути встановлений привід стрічкового 

транспортеру а) з боку скидаючого барабану; б) у будь-якій частині конвеєру;  

Викладач ________________      

 

 

 

 



різниця між кріпленням барабану у пральній машині з вертикальною загрузкою 

та г 

Модульна контрольна робота №2 

 

Студента гр.            ________________________________________________ 
П.І.П/Б. 

 

В -1  

 1. ЦКТ. 

 2. Принциповий устрій барабанного сепаратору. 

 3. Принцип дії мезгового насосу. 

 4. Устрій циліндричного триєру. 

 5. Бункер для приймання винограду. Принцип дії. 

6. Відцентрова дробарка-гребневідділювач. 

7. Призначення та основні функції ресиверу. 

 8. Принцип дії установки для отримання молодого вина. 

 9. Наведіть креслення та опишіть принцип дії відстійника безперервної дії 

для освітлення виноградного сусла. 

 10. Поясніть чому мішалка у сусловарильному апараті розташована знизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач ________________      

 

 

 



 

 

 

Модульна контрольна робота №2 

 

Студента гр.          -   ________________________________________________ 
П.І.П/Б. 

 

В -2 

 

1. Сусловарильний апарат. 

 2. Принциповий устрій ситового сепаратору. 

 3. Принцип дії стікача. 

 4. Валкова дробарка-гребневідділювач.. 

5. Принцип дії пресу для віджимання сусла з мезги. 

6. Устрій та функції вугільного фільтру . 

7. Багатокамерний бродильний апарат. 

 8. Дросель, його функції. 

 9. Наведіть креслення та опишіть принцип дії відстійника безперервної дії 

для освітлення виноградного сусла. 

 10. Поясніть чому мішалка у сусловарильному апараті розташована знизу 

 

 

 

 

 

 

Викладач ________________      

08.04.2015 


