Студентські «перли»
(з блокноту проф. Хомічака Л.М.)
1. Амиды – это вещества, которые образуются на основной дефекации из
несахаров свеклы и извести.
2. При обчисленні метрологічних характеристик вимірювання ми коефіцієнт
Стьюдента беремо із таблиці, яка знаходиться у Вас ззаду.
3. Із звіту про практику: “Дифузійний сік спочатку потрапляє у ротаційний
пульпоуловлювач, а з нього потрапляє у накоплювач”.
4. Якщо відкрити вентіль-свисток на вакуум-апараті, то вакуум з нього вийде
наружу.
5. Із щоденника про проходження практики:“Я брала пробы полупродуктов и
делала их анализы для получения качественного конечного продукта”.
6. Таблиця множення студента ІІІ курсу: ”При визначенні поляризації за умови
половинної наважки, розведення в колбі 200 мл і довжині трубки 100 мм ми
отриманий результат множимо на 2*2*2 = 6”.
7. На заліку: “Ми трошки попитаємося здати, а решта Ви нам поставте
автоматом”.
8. Сахароза має властивість повертати площину поляризації поляризованого
світла, тому що вона знаходиться у різних таутомерних формах і має різні кути
обертання”.
9. Сахароза складається з лівообертаючої фруктози і правообертаючої глюкози.
Кількість їх в молекулі сахарози різна, тому сахароза обертає площину поляризації
вліво”.
10. У сучасному поляриметрі правий нерухомий кварцевий поляризатор
компенсується лівим рухом.
11. Сухие вещества в соке бывают видимые и действительные. Видимые
(приблизительные) определяются с помощью таблиц, а действительные – с
помощью рефрактометра.
12. Карамелі – це гіркі на смак речовини в технології цукрового виробництва,
котрі замідлюють процеси.
13. Для визначення дійсних сухих речовин меляси її потрібно спочатку
розбавити водою, щоб зникли кристали цукру, а потім висушити.
14. При визначенні втрат цукру в жомі салфетка для пресування жому повинна
бути сухою, чистою та без слідів губної помади.
15. Для того, щоб отримати правильний результат лабораторного визначення ми
одночасно з основним аналізом ставимо і сліпий.
В тексті були збережені помилки та пунктуація авторів.
Редакційні помилки відсутні.
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