Питання для самостійної роботи

	Класифікація і принцип дії ґрунтообробних орудій для комбінованої обробки ґрунту.

Організація роботи машин для внесення органічних та мінеральних добрив.
Організація роботи машин для збирання трав на сіно і силос
	 Організація роботи збирально-транспортних комплексів для збирання врожаю зернових культур
	Вплив факторів навколишнього середовища на ріст і розвиток сільськогосподарських культур.

Ущільнення ґрунту і застосування хімічних препаратів, їх вплив в протіканні біохімічних процесів у грунті.
	 Класифікація енергетичних засобів.
 Класифікація вантажно-розвантажувальних засобів.
Конструктивно-функціональний аналіз будови, принципу роботи, розміщення механізмів двигуна.
 Будова системи живлення карбюраторних та дизельних двигунів.
 Загальна будова трансмісії автомобіля.
 Конструктивно-функціональний аналіз розміщення механізмів робочого обладнання трактора.
	 Будова рульового керування автомобіля.
Особливості і умови використання сільськогосподарської техніки.
 Характеристика сільськогосподарських вантажів.
 Способи руху і технологія поворотів агрегату.
 Складання технологічних карт виробництва різних сільськогосподарських культур.
 Кінематична характеристика машинних агрегатів.
 Визначення складу та вибір режимів
	Обладнання для утримання і догляду за тваринами.
Способи очищення кормової сировини.
Визначення основних параметрів машин для подрібнювання стельових кормів.
Будова і робочий процес охолодників та пастеризаторів молока.
Технологія і засоби збирання і обробки яєць.
	Типи, будова та конструктивні особливості вальцьових млинів та плющилок.
 Технологічне обладнання для добування олії екстренційним методом і рафінування її.
 Технологічне обладнання для різання, протирання плодів та овочів.
 Будова і регулювання морозильних апаратів.
	 Обладнання для очищення коренеплодів та картоплі.
	. Технологія первинної обробки м’яса.
 Механізація вантажно-розвантажувальних робіт та зважування.
 Механізація для подрібнення м’яса, сала та їх класифікація.
	 Обладнання для приймання, зберігання і транспортування молока.
 Обладнання для виробництва питного молока, його класифікація.
 Обладнання для виробництва дієтичних кисломолочних продуктів, м’якого сиру та виробів з нього, сметани, дитячих молочних продуктів.
 Технологічні схеми виробництва твердих сирів.
 Методи виробництва вершкового масла.

Питання тестового контролю 

Варіант 1

1. Розподіл зернових сумішей за шириною здійснюється: 
1) лущільно-шліфувальними машинами;
2) на решетах з прямокутними отворами;
3) у пневматичних колонах;
4) на решетах з круглими отворами;
2. Розподіл зернових сумішей за довжиною здійснюється: 
1) на ситах з круглими отворами;
2) на ситах з трикутними отворами;
3) на трієрах;
4) на пневматичних колонах;

3. Розподіл зернових сумішей за товщиною здійснюється:
1) на трієрах; 
2) на ситах з круглими отворами;
3) у пневматичних колонах; 
4) на ситах з прямокутними отворами;

4. Відбір проб зерна здійснюється: 
1) у полі;
2) з бункера комбайна; 
3) з кузова автомобіля;     
4) у трієрі. 

5. Для відбору проб зерна використовують:
1) решето;
2) конусний щуп;
3) літрову пурку; 
4) трієр. 

6. Зерно вважається сухим із вологістю до: 
1) 17%;
2) 16%; 
3) 15%; 
4) 14%.  

7. Для забезпечення практично повного добування олії з олійного матеріалу, який пройшов попереднє знежирення пресуванням, використовують:  
1) екстрактор;     
2) прес; 
3) центрифугу; 
4) фільтр. 

8. Для теплового оброблення м’ятки використовують обладнання: 
1) жаровню;      
2) котел; 
3) сушарку;
4) екстрактор.

9. Спосіб, яким видаляють олію з насіння з високим вмістом олії: 
1) змішаний; 
2) пресовий;    
3) екстракційний; 
4) кондиційним переліченими.

10. В якому пресі можливо віджимати олію з необлущеного насіння? 
1) пресі-експелері; 
2) пресі-екструдері;       
3) гідравлічному; 
4) форпресі.

11. Залежність продуктивності відцентрового сепаратора від температури молока: 
1) логарифмічна; 
2) обернена пропорціональна; 
3) кубічна; 
4) лінійна.          

12. Вкажіть ефект від застосування секції рекуперації в пластинчастих пастеризаторах: 
1) підвищення продуктивності пастеризації; 
2) підвищення теплового коефіцієнта корисної дії пастеризатора;         
3) зниження температури пастеризації; 
4) зниження витрат теплоносія. 

13. Шнековий текстуратор використовують для виробництва: 
1) кефіру; 
2) морозива; 
3) вершкового масла;         
4) сиру. 

14. Преси для пресування сиру являють собою: 
1) барабан із пневмоциліндрами; 
2) зварену прямокутну конструкцію з полками, що пресують;          
3) обертовий трубчастий барабан для пресування; 
4) корпус із поршнем.

15. Найважливіша деталь механізму різання вовчка: 
1) черв’як; 
2) циліндр; 
3) решітка;
4) ніж.         

16. Для подрібнення м’ясожирової сировини на шматочки правильної форми машини: 
1) вовчки; 
2) кутери; 
3) шпикорізки;          
4) колоїдні млини.

17. Пристрій для подачі води у вакуумному фаршевиготовлювачі призначений для: 
1) накопичення заданого об’єма води і для подачі у внутрішню зону мішалки;  
2) накопичення заданого об’єма води; 
3) подачі дози води у внутрішню зону мішалки; 
4) подачі води у внутрішню зону мішалки. 

18. Ротаційна піч – це пристрій: 
1) безперервної дії; 
2) циклічної дії; 
3) періодичної дії;         
4) безперервно - циклічної дії.

19. Машини в яких зовнішній шар продукту розрушується абразивною поверхнею, це: 
1) різальні; 
2) шкіроочисні;          
3) протиральні;
4) шкіропротиральні.

20. Для стерилізації консервів використовують: 
1) бланшувач; 
2) ошпарювач; 
3) варильний казан; 
4) автоклав.       

21. Для розділення плодів на фракції за найбільшим поперечним діаметром використовують: 
1) калібрувальні машини;          
2) сепаратор; 
3) транспортер для сортування; 
4) роликовий транспортер. 

22. Пристрої для калібрування за принципом дії класифікують: 
1) тросові, валикові, стрічкові, вагові; 
2) тросові, валикові, валико-стрічкові, вагові, шнекові;           
3) тросові, валико-стрічкові, гідравлічні, вакуумні; 
4) тросові, валикові. 

23. Для миття сильно забрудненої сировини (буряка, картоплі, моркви) використовують мийні машини: 
1) лопатеві;          
2) коритні; 
3) вібраційні; 
4) вентиляторні. 

24. Для теплової обробки овочів та фруктів використовують: 
1) автоклав; 
2) камеру опалення; 
3) бланшувальной машини;           
4) котли. 

25. Видалення та збір однакових за розміром плодів та ягід, це:
1) калібрування;           
2) інспектування; 
3) видбраковування; 
4) сортування.

26. Принцип дії якої машини для розділення плодової сировини базується на взаємодії абразивного диска з продуктом: 
1) для відділення томатного насіння; 
2) для відриву плодоніжок; 
3) для коренеплодів від кожури;           
4) для протирання сировини.

27. Отримання двох фракцій томатної маси (для приготування соку і приготування томат – пасти) забезпечує машина: 
1) різальна; 
2) протиральна;           
3) гомогенізатор; 
4) сепаратор. 

28. Закриті камерні відстійники – це машини: 
1) періодичної дії;         
2) безперервної дії; 
3) циклічної дії; 
4) комбінованої дії. 

29. Найпоширеніший спосіб сушіння зерна, це: 
1) механічний; 
2) тепловий;           
3) сорбційний; 
4) хімічний.

30. За способом підведення теплоти сушарки є: 
1) шахтні, барабанні; 
2) стаціонарні, пересувні; 
3) конвективні, кондуктивні;           
4) інтенсивні, стаціонарні. 

Варіант 2

1. Причиною перевантаження електроприводу вальцьового станка системи дертя є:
1) порушення технології гідротермічної обробки;
2) перекос вальців; 
3) затуплення рифлів вальців; 
4) будь-яка з вказаних причин. 

2. Які машини використовуються для очистки поверхні та борозенки зернини від пилу? 
1) оббивальні; 
2) лущильні;
3) щіточці;           
4) протиральні. 

3. Який вид дії робочих органів використовується при подрібнені продукту в плющильному станку?
1) стискання;          
2) тертя; 
3) удар;
4) удар та тертя.

4. Агентом сушіння називають: 
1) пару;
2) фреон;
3) нагріте повітря;       
4) сонячні промені. 

5. Подрібнювач для повторювального помелу зерна на сортове борошно, це: 
1) молоткова дробарка;
2) дисковий подрібнювач; 
3) вальцьовий станок; 
4) жорновий поставу.   

6. Причиною перевантаження електроприводу вальцьового верстата системи дертя є: 
1) порушення технології гідротермічної обробки зерна; 
2) перевищення питомого навантаження на вальці більше допустимого; 
3) перекоси вальців; 
4) будь-яка з вказаних причин.          

7. Спосіб, яким видаляють олію з насіння з низьким вмістом олії: 
1) змішаний; 
2) пресовий; 
3) екстракційний;          
4) кондиційний.

8. При якому способі отримання олії насіння обробляють розчинником? 
1) змішаному; 
2) екстракційному;          
3) пресовому; 
4) хімічному.

9. Критична частота обертання бочки масловиготовлювача залежить: 
1) від тривалості збивання; 
2) від температури вершків; 
3) від діаметра бочки;          
4) від усього переліченого. 
10. Для подрібнення і рівномірного розподілу жирових кульок у молоці і рідких молочних продуктах використовують:
1) гомогенізатор;           
2) сепаратор; 
3) центрефугу; 
4) змішувач. 

11. Гомогенізатор вершкового масла призначений для: 
1) надання однорідної структури маслу та рівномірного розподілу вологи; 
2) надання однорідної структури маслу та видалення вологи;
3) надання однорідної структури маслу та внесення домішків; 
4) надання однорідної структури маслу. 

12. Регулювання ступеня перетирання сиру під час вальцювання здійснюється: 
1) зміною вальців;
2) зміною швидкості подачі сиру; 
3) зміною швидкості обертання вальців; 
4) зміною величини зазору між вальцями.  

13. Чан шпарильний конвеєризований призначений для: 
1) повної і часткової шпарки свинячих туш;       
2) повної шпарки свинячих туш; 
3) часткової шпарки свинячих туш; 
4) повної і часткової шпарки туш свинячих та птиць.

14. Проводять подрібнення м’яса за допомогою: 
1) преса;          
2) кутера; 
3) центрифуги; 
4) сепаратора. 

15. Основний показник технічної характеристики кутера, це: 
1) стан поверхні ножа; 
2) місткість чаші; 
3) швидкість обертання ножів; 
4) швидкість обертання чаші. 

16. За допомогою рефрактометра визначають: 
1) масову долю сухих речовин;
2) масову долю крохмалю; 
3) масову долю води; 
4) масову долю жирів.

17. Два способи збереження борошна, це: 
1) тарний і безтарний;
2) у мішках та ящиках; 
3) насипом та в бункері; 
4) насипом та в мішках.

18. Отримання двох фракцій томатної маси (для приготування соку і приготування томат – пасти) забезпечує машина: 
1) різальна; 
2) протиральна;
3) гомогенізатор; 
4) сепаратор.
19. Для виробництва овочевих пюре використовують подрібнювачі: 
1) тонкого подрібнення;
2) грубого подрібнення; 
3) комбіновані; 
4) середнього подрібнення. 
20. Принцип дії якої машини для розділення плодової сировини базується на взаємодії абразивного диска з продуктом: 
1) для відділення томатного насіння; 
2) для відриву плодоніжок; 
3) для коренеплодів від кожури;
4) для протирання сировини.

21. Які вимоги висуваються до машин для різання овочів? 
1) Забезпечення розмірів нарізаних шматочків, рівні та гладенькі поверхні зрізу.
2) Забезпечення однакових мас нарізаних шматочків. 
3) Забезпечення різання на задану кількість шматочків. 
4) Забезпечення однакових розмірів нарізаних шматочків. 

22. Для теплової обробки овочів та фруктів використовують: 
1) автоклав; 
2) камеру опалення; 
3) бланшувальной машини;        
4) котли.

23. Для миття сильно забрудненої сировини (буряка, картоплі, моркви) використовують мийні машини: 
1) лопатеві;           
2) коритні; 
3) вібраційні;
4) вентиляторні.

24. Мийна машина називається вентиляційною тому, що: 
1) вентилятор використовують для переміщення сировини; 
2) вентилятор використовують для перемішування сировини; 
3) вентилятором подається повітря для турбулізації води в ванні;           
4) вентилятором подається повітря для сушіння сировини. 

25. Для видалення серцевини з яблук використовують ніж: 
1) пелюстковий; 
2) дисковий; 
3) трубчатий;          
4) прямий. 

26. Для стерилізації консервів використовують: 
1) бланшувач; 
2) ошпарювач; 
3) варильний казан; 
4) автоклав.          

27. Чому просіювачі борошна з вертикальним розміщенням ситового барабана мають меншу продуктивність? 
1) тому, що працюють у режимі періодичної дії;           
2) тому, що вони мають приймальний бункер; 
3) тому, що працюють у режимі безперервної дії; 
4) тому, що мають ситовий барабан.

28. Визначають вологість зерна за допомогою: 
1) рефрактометра; 
2) сахариметра; 
3) сушильної шафи;           
4) психометра.

29. Просіювач борошна призначений: 
1) для збагачення киснем і видалення металевих домішок; 
2) для збагачення киснем і видалення домішок; 
3) для збагачення киснем і розпушення борошна; 
4) для збагачення киснем, видалення домішок і розпушення борошна.         

30. Чому просіювачі борошна з вертикальним розміщенням ситового барабана мають меншу продуктивність? 
1) тому, що працюють у режимі періодичної дії;           
2) тому, що вони мають приймальний бункер; 
3) тому, що працюють у режимі безперервної дії; 
4) тому, що мають ситовий барабан.
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