Студентські «перли»
(з блокноту проф. Хомічака Л.М.)
1. Сатуратор – это такой цилиндрический аппарат, который состоит из выхлопной
трубы и контрольного ящика.
2. На цукрових заводах для охолодження оборотної води використовуються  гренадери.
3. До нецукрів дифузійного соку відносяться дуже багато всякого поганого.
4. Методична похибка – це похибка, яка зроблена в методичці.
5. Вміст цукру в жомі – це та кількість цукрози, яка нормативно допустима в
жомі, а втрати цукру в жомі – це та кількість цукрози, яка перевищує вказаний ліміт.
6. Позитивний вплив холодно-горячої дефекації полягає в притушенні діяльності
редукувальних речовин.
7. Із контрольної роботи студента: “Метою основної дефекації являється
розглядання редукувальних речовин і амідів ”.
8. Число Сіліна – це довжина одного відра бурякової стружки.
9. Для визначення довжини бурякової стружки ми зупиняємо завод і розкладаємо
100 г стружки на стрічковому транспортері після бурякорізки.
10. Я розумію, що на Ваше запитання я не знаю відповіді, але всього не знає
навіть професор, бо він вже старенький, а тому потроху забувається.
11. Із звіту студента по НДРС: “Лабораторні дослідження дослідного зразку
випробувано в промислових умовах Кагарлицького цукрового заводу”.
12. В ополіскувачі коренеплодів цукрових буряків завдяки продуванню повітря
легкі домішки підіймаються вверх і вивалюються із бурякомийки назовні.
13. Вихід продукції – це кількість продукції у відсотках до її маси.
14. На цукровому заводі в заводській лабораторії визначаються різні втрати, в
тому числі втрати жому в мелясі.
15. Цветность белого сахара определяется в условных единицах (у.е.), то-есть по
ГОСТу сахар-песок должен соответствовать 0,8 доллара.
16. В сучасних рециркуляційних сатураторах всередині є відкрита з обох боків
труба і стакан.
17. Сьогодні на цукрових заводах застосовується погодинна і почасова система
оплати праці.
18. Гостра пара після котлів в ТЕЦ подається на турбіну, де вона крутиться з
великою швидкістю і при цьому виробляє електричну енергію.
В тексті були збережені помилки та пунктуація авторів.
Редакційні помилки відсутні.
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