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ВСТУП 

Підготовка фахівців високого рівня передбачає отримання якісних знань з 

цілого ряду спеціальних дисциплін, серед яких і дисципліна «Процеси та 

апарати галузі». 

Програма дисципліни «Процеси та апарати галузі» передбачає  отримання 

теоретичних знань та практичних навичок в процесі проходження 

технологічної практики на виробництві. 

Після вивчення дисципліни здобувачі освіти повинні засвоїти інформацію 

про основні технологічні процеси, основні терміни та визначення; останні 

досягнення в суміжних галузях. 

Комплексна діагностика знань, умінь і навичок здобувачів освіти із 

кожної дисципліни здійснюється на основі результатів проведеного поточного 

й підсумкового контролю знань: контрольної роботи, заліку. 

Контрольна робота є підсумком  вивченого теоретичного і практичного 

матеріалу з кожного розділу та узагальнення пройденого матеріалу дисципліни 

«Процеси та апарати галузі». 

Мета контрольної роботи – закріпити знання студентів з даного курсу, 

перевірити вміння використання ними. 

Виконуючи завдання контрольної роботи, здобувач освіти – має змогу  

висвітлити питання, які визначають його рівень теоретичних знань та 

практичних умінь, а саме: фізико-хімічну суть основних технологічних 

процесів харчових виробництв, принцип роботи апаратів для їх проведення і 

методи їх розрахунку. 

Контрольна робота після кожної теми дозволяє перевірити  засвоєні 

студентами знання з даної теми. Вона має засвідчити вміння здобувача освіти 

самостійно вивчати теоретичний матеріал, аналізувати окремі питання теми, 

робити правильні узагальнення та висновки, а також викладати свої думки та 

знання письмово. 

Здобувач освіти виконує свій варіант контрольної роботи. Кожен варіант 

містить 6 тестових завдань і 2 – теоретичних завдання з різних тем дисципліни. 

Здобувачі освіти виконують контрольну роботу у зошиті для контрольних 

робіт.  
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Оцінка «Відмінно – здобувач освіти повністю відповів на три питання,  

змістовно проаналізував теоретичний матеріал, навів відповідні приклади. 

Виклад матеріалу вирізняється чіткістю та послідовністю.  

Виставляється, якщо студент дає повні відповіді на запитання і показує  

при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної  

літератури, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань  

з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати 

матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й 

висновки. 

Оцінка «Добре» – здобувач освіти повністю відповів на три питання, 

змістовно  проаналізував теоретичний матеріал, але у викладі  матеріалу мають 



4 
 

місце одна неточність або одна помилка. Виклад матеріалу достатньо чіткий та 

послідовний.  

Виставляється за умови дотримання таких вимог: питання висвітлені 

повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на  

відповідні літературні джерела, висвітлення питань завершене висновками,  

студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні 

завдання. Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні  помилки, має  

місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, 

Оцінка «Задовільно» – здобувач освіти відповів на три питання, аналіз 

послідовний та чіткий, у викладі матеріалу мають місце 3-4 неточності або 2-3 

помилки. Виставляється  за  посередні  знання  навчального матеріалу, мало 

аргументовані відповіді. 

Оцінка «Незадовільно» – здобувач освіти відповів на одне питання або 

на всі три поверхово, аналіз матеріалу недостатньо послідовний, мають місце   

3-4 помилки. Виставляється за незнання  значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання.  

 

 

Контрольна робота №1 
Теми. Загальні положення. Подрібнення матеріалів. Сортування матеріалів 

Обробка матеріалів тиском 

І варіант 

1. Рушійна сила процесу - це (загальне означення)  

1. різниця потенціалів у двох точках розглядуваної системи. 

2. різниця густин у двох точках розглядуваної системи. 

3. різниця теплопровідностей у двох точках розглядуваної системи. 

2. Які кольорові метали і сплави на їх основі використовують у харчовому 

машинобудуванні? 

1. Алюміній, залізо, нікель, титан, свинець, а також сплави на їх основі. 

2. Сталь, мідь, нікель, титан, свинець, а також сплави на їх основі. 

3. Алюміній, мідь, нікель, титан, свинець, а також сплави на їх основі. 

3. Принцип роботи млинів. 

1. Ударний та розтирально-роздавлювальний. 

2. Розпилювання. 

3. Розриву. 

4. Живий переріз плетених сит може досягати: 

1. 30%. 

2. 60%. 

3. 70%.  

5. В яких випадках використовується віджимання рідини? 

1. Коли рідина набагато цінніша ніж твердий залишок; коли твердий залишок є 

цінним продуктом, а наявність у ньому рідини погіршує  умови зберігання, 

транспортування і подальшого використання; коли цінною є і рідина, і твердий 

залишок. 
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2. Коли рідина не набагато цінніша ніж твердий залишок; коли твердий 

залишок є цінним продуктом, а наявність у ньому рідини погіршує  умови 

зберігання, транспортування і подальшого використання; коли цінною є і 

рідина, і твердий залишок. 

3. Коли рідина набагато цінніша ніж твердий залишок; коли твердий залишок є 

цінним продуктом, транспортування і подальшого використання; коли рідина і 

залишок не являють харчової  цінності. 

6.  Для чого використовують трієр? 

1. Для сортування за формою частинок. 

2. Для просіювання сипких матеріалів. 

3. Для подрібнювання частинок. 

7. Способи подрібнювання матеріалів. 

8. Які преси застосовують у виробництві соків, а які - у виробництві 

макаронних виробів? 

 

ІІ варіант 

1. Що таке густина? 

1. маса одиниці об'єму речовини. 

2. Кількість заданої речовини. 

3. Кількість речовини в об’ємі. 

2.  Ступінь подрібнення це -  

1. відношення середніх розмірів шматків матеріалу після (d) і до (D) 

подрібнювання. 

2. відношення середніх розмірів шматків матеріалу до (D) і після (d) 

подрібнювання. 

3. відношення розмірів сит на яких відбувається просіювання. 

3. Для чого використовують кутери? 

1. Тонкого подрібнювання м'ясних продуктів до однорідної гомогенної маси. 

2. Грубого подрібнювання м'ясних продуктів. 

3. Різання овочів і фруктів. 

4. Преси для формування матеріалів поділяються на: 

1. нагнітальні, формувальні, штампувальні 

2. шнекові, прокатувальні (закатувальні), штампувальні 

3. нагнітальні, прокатувальні (закатувальні), штампувальні. 

5. До  механічних належать   процеси: 

1. Подрібнення; сортування; пресування; 

2. Подрібнення; сортування; нагрівання; 

3. Подрібнення; сортування; випаровування. 

6. Що в курсі процесів і апаратів характеризується формулою KX
R

X
I  ?  

1. Швидкість протікання процесів. 

2. Силу взаємодії частинок. 

3. Величину частинок подрібнюваного матеріалу. 

7. Основні вимоги до апаратів. 

8. Принцип роботи млинів? 
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ІІІ варіант 

1. Що таке в'язкість? 

1. Властивість рідин або газів чинити опір взаємному переміщенню їх частинок 

під впливом застосованої до них сили. 

2. Текучість речовини. 

3. Властивість рідин або газів сприяти взаємному переміщенню їх  частинок. 

2. Способи подрібнення: 

1. роздавлювання, фільтрування, розламування, розтирання, розбивання, 

розривання, різання та розпилювання. 

2. роздавлювання, розколювання, розламування, розтирання, розбивання, 

розривання, різання та розпилювання. 

3. роздавлювання, розколювання, розламування, осідання, розбивання, 

розривання, різання та розпилювання. 

3. Що називається сортуванням матеріалів?  

1. Процес розділення матеріалів по групах відповідно до їх розмірів, форми та 

інших властивостей. 

2. Процес розділення матеріалів по групах відповідно до їх мас, 

теплопровідності та інших властивостей. 

3. Процес групування матеріалів по групах відповідно до державних стандартів. 

4. Машинами для просіювання є: 

1. трієри, розсіви, бурати; 

2. плоскі сита, сепаратори, бурати; 

3. плоскі сита, розсіви, бурати. 

5. Що в курсі процесів і апаратів вважають швидкістю процесу? 

1. Об'єм рідини або газу, кількість теплоти або речовини, що передається в 

апараті через одиницю площі за одиницю часу. 

2. Переміщення частинок за одиницю часу. 

3. Шлях пройдений об’ємом рідини або газу в технологічному процесі. 

6. До найпростіших приладів для вимірювання тиску належать:  

1. манометри.  

2. п’єзометри. 

3. термометри. 

7. Суть теорії подрібнення. 

8. Способи видалення вологи, їх характеристика. 

 

 

Контрольна робота №2 
Теми. Розділення рідких неоднорідних систем. Зворотній осмос і 

ультрафільтрація. Перемішування і змішування 

І варіант 

1. Які є методи розділення неоднорідних систем? 

1. Осадження, розділення, центрифугування та мембранні методи. 

2. Осадження, фільтрування, центрифугування та мембранні методи. 

3. Випаровування, фільтрування, центрифугування та мембранні методи. 
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2. Що називається перемішуванням? 

1. Процес взаємного переміщення частинок однієї речовини в іншій з метою їх 

рівномірного розподілу в усьому об'ємі, який перемішується. 

2. Процес взаємного переміщення частинок однієї речовини в іншій з метою їх 

розчинення. 

3. Процес рівномірного розподілу температури в усьому об'ємі. 

3. Які мішалки використовуються для механічного перемішування? 

1. Лопатеві, пропелерні та відцентрові, якірні, гвинтові, шнекові, вібраційні. 

2. Лопатеві, циклонні, якірні, гвинтові, шнекові, рамні, вібраційні. 

3. Лопатеві, пропелерні та турбінні, якірні, гвинтові, шнекові, рамні, вібраційні. 

4. Для чого використовуються якірні мішалки? 

1. Для перемішування густих і в'язких рідинних середовищ. 

2. Для перемішування рідких і в'язких рідинних середовищ. 

3. Для перемішування густих і рідких рідинних середовищ. 

5. Що визначається рівнянням cRT ? 

1. Математична стала. 

2. Величина подрібненого матеріалу. 

3. Величина осмотичного тиску. 

6. Для чого використовується гомогенізація? 

1. Для подальшого диспергування емульсій з метою отримання продукту, 

розмір дисперсної фази якого не перевищує 1-2 мкм. 

2. Для подальшого диспергування емульсій з метою отримання продукту, 

розмір дисперсної фази якого не перевищує 1-2 мм. 

3. Для подальшого диспергування емульсій з метою отримання продукту, 

розмір дисперсної фази якого не перевищує 100-200 мкм. 

7. Якої мети досягають пресуванням? 

8. Основні типи пристроїв для нарізування. 

 

ІІ варіант 

1. В чому різниця між простим фільтруванням і  мембранним?  

1.  При мембранному фільтруванні на фільтрувальній перегородці утворюється 

шар осаду, який забиває її пори. 

2. При простому фільтруванні на перегородці не утворюється осаду. 

3. При простому фільтруванні на фільтрувальній перегородці утворюється шар 

осаду, який забиває її пори. 

2. Як здійснюється циркуляційне перемішування? 

1. Багатократним перекачуванням рідини по контуру. 

2. Однократним перекачуванням рідини по контуру. 

3. В лопатевих та пропелерних мішалках. 

3. Для чого використовуються якірні мішалки? 

1. Для перемішування густих і в'язких рідинних середовищ. 

2. Для перемішування рідких і в'язких рідинних середовищ. 

3. Для перемішування густих і рідких рідинних середовищ. 

4. Для чого використовуються лопатеві мішалки? 

1. Для перемішування рідин з помірною в'язкістю 
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2. Для перемішування густих і в'язких рідинних середовищ. 

3. Для перемішування рідких і в'язких рідинних середовищ. 

5. Який із параметрів характеризує продуктивність відстійника? 

1. Глибина відстійника. 

2. Ширина відстійника 

3. Площа поверхні. 

6. Що описується формулою   0

11

0 fvv    ? 

1. Швидкість випаровування частинок. 

2. Швидкість стисненого осідання частинок. 

3. Частота НВЧ випромінювача сушарки. 

7.  Як здійснюється пневматичне перемішування? 

8.  Які сита використовують у харчовій промисловості? 

 

ІІІ варіант 

1. Що називається селективністю мембран? 

1. Вибірна здатність пропускати ті чи інші речовини. 

2. Здатність мембран до відцентрового розділу емульсій. 

3. Вибірна здатність фільтрувати дим, пил. 

2. Який із параметрів характеризує продуктивність відстійника? 

1. Глибина відстійника. 

2. Ширина відстійника. 

3. Площа поверхні. 

3. Для чого використовуються лопатеві мішалки? 

1. Для перемішування густих і в'язких рідинних середовищ. 

2. Для перемішування рідин з помірною в'язкістю. 

3. Для перемішування рідких і в'язких рідинних середовищ. 

4. Як здійснюється циркуляційне перемішування? 

1. Багатократним перекачуванням рідини по контуру.  

2. Однократним перекачуванням рідини по контуру.  

3. В лопатевих та пропелерних мішалках. 

5. Що описує формула RpStV / ? 

1. Швидкість фільтрату, що пройшов через фільтр. 

2. Об’єм фільтрату, що пройшов через фільтр. 

3. Кількість фільтрату, що пройшов через фільтр. 

6. Що називається центрифугуванням? 

1. Процес розділення суспензій і емульсій під дією відцентрової сили. 

2. Процес розділення суспензій і емульсій під дією доцентрової сили. 

3. Процес розділення суспензій і емульсій під дією сили тяжіння. 

7.  Як здійснюється циркуляційне перемішування? 

8. Суть теорії подрібнення. 
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Контрольна робота №3 
Теми. Нагрівання, охолодження, пастеризація і стерилізація.  

Випарювання. Конденсація. Електрофізичні способи теплової обробки 

І варіант 

1. Які процеси називаються тепловими? 

1. Технологічні процеси, основою яких є передача теплоти під впливом різниці 

температур. 

2. Технологічні процеси, основою яких є передача теплоти під впливом суми 

температур. 

3. Технологічні процеси, основою яких є передача теплоти під впливом різниці 

концентрацій. 

2. Який закон виражено формулою  /tSQ  ? 

1. Закон Стефана-Больцмана. 

2. Закон Ньютона-Ріхмана. 

3. Закон Фур’є. 

3. Якого типу бувають конденсатори?  

1. Барометричні; конденсатори змішування. 

 2. Поверхневі; конденсатори змішування. 

3. Барометричні, циркуляційні.  

4. Що називається випарюванням? 

1. Перехід рідини в пару під час кипіння. 

2. Процес згущення розчинів шляхом вилучення з них частини води 

випаровуванням. 

3. Перехід рідини в пару підведенням до неї теплоти. 

5. Як поділяються випарні апарати за режимом руху рідини? 

1. З  природною, примусовою циркуляцією, плівкові. 

2. З штучною, примусовою циркуляцією і плівкові. 

3. З природною, примусовою циркуляцією і розпилювальні. 

6. Чи призводить пастеризація до зміни фізико-хімічного стану продукту? 

1. Так. 

2. Частково. 

3. Ні. 

7. Інфрачервоне нагрівання, його фізична суть. 

8. Інтенсифікація теплових процесів. 

 

ІІ варіант 

1. Що називається конвекцією? 

1. Перенос теплоти шляхом переміщення деяких об'ємів рідини або газу з більш 

нагрітої області простору в менш нагріту. 

2. Перенос теплоти шляхом переміщення деяких об'ємів рідини або газу з менш 

нагрітої області простору в більш нагріту. 

3. Перенос теплоти шляхом дифузії молекул газу або рідини. 

2. Трансфер-автомат це: 

1. Варильний автомат періодичної дій. 

2. Розфасовочний автомат. 
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3. Варильний автомат безперервної дії. 

3. До штучного охолодження відноситься охолодження: 

1. Холодильними апаратами. 

2. Повітрям. 

3. Артезіанською водою. 

4. Два основні способи варіння? 

1. В рідині, атмосфері насиченої та перегрітої пари. 

2. В рідині, у вакуумі. 

3. В рідині, атмосфері розрідженої пари. 

5. Ефективність пастеризації залежить від: 

1. Температури; тривалості процесу. 

2. Кількості матеріалу; тривалості процесу. 

3. Швидкості обертання циклонів; тривалості процесу. 

6. Яку температуру називають кріоскопічною температурою? 

1.Температуру початку утворення кристалів льоду з тканинних соків продукту. 

2. Нижчу за -120 С. 

3. 0 0 С. 

7. Пастеризація і її суть. 

8. Які електрофізичні методи оброблення харчових продуктів вам відомі? 

 

ІІІ варіант 

1. Що називається конденсацією? 

1. Процес переходу пари або стиснутого до критичного стану газу в рідкий 

стан. 

2. Процес конденсації газу в рідкий стан. 

3. Процес переходу рідини в газоподібний стан. 

2. Що називається робочим паливом? 

1. Паливо, яке містить органічну сірку.  

2. Паливо, яке не містить вологи. 

3. Паливо, яке подається в топку. 

3. Методи випарювання: 

1. Об’ємне, адіабатичне, шляхом контактного випаровування. 

2. Поверхневе, адіабатичне, шляхом контактного випаровування. 

3. Поверхневе, барометричне, шляхом контактного випаровування. 

4. Що називається смаженням? 

1. Процес нагрівання продукту з жиром або без нього при температурі вищій 

ніж 100° С, при якому відбувається вилучення з продукту деякої частини 

вологи і повна або часткова зміна кольору. 

2. Процес нагрівання продукту  в рідині, атмосфері насиченої або перегрітої 

пари  при температурі вищій ніж 100° С, при якому відбувається вилучення з 

продукту деякої частини вологи і повна або часткова зміна кольору. 

5. Способи стерилізації: 

1. Теплова; холодова. 

2. Механічна; холодова. 

3. Теплова; біологічна. 
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6. Що називається вищою теплотою згорання?  

1. Теплота згоряння, в якій  враховуються витрати теплоти на випарювання 

вологи палива і вологи при згоранні водню. 

2. Теплота згоряння, в якій не враховуються витрати теплоти на випарювання 

вологи палива і вологи при згоранні кисню. 

3. Теплота згоряння, в якій не враховуються витрати теплоти на випарювання 

вологи палива і вологи при згоранні водню. 

7. Особливості нагрівання в електромагнітному полі СВЧ. 

8. Стерилізація її суть. 

 

 

Контрольна робота №4 
Теми. Теоретичні основи процесів масопередачі. Абсорбція. Адсорбція. 

Перегонка і ректифікація. Екстрагування. Сушіння. Кристалізація 

І варіант 

1. Що називається адсорбцією? 

1. Процес вибіркового поглинання компонентів газової, парової або рідкої 

суміші твердим поглиначем. 

2. Процес вибіркового поглинання компонентів газової, парової суміші рідким 

поглиначем. 

3. Процес вибіркового поглинання компонентів газової суміші твердим 

поглиначем. 

2. Ректифікація проводиться шляхом: 

1. багаторазового випаровування  і кипіння однієї й тієї самої суміші, що   

супроводжується   поверненням частини конденсату у вигляді флегми. 

2. багаторазового випаровування  і конденсації однієї й тієї самої суміші, що   

супроводжується   поверненням частини конденсату у вигляді флегми. 

3. випаровування  і кристалізації суміші, що   супроводжується   поверненням 

частини конденсату у вигляді флегми. 

3. Дезодорація це: 

1. вилучення з продукту летких компонентів, що мають неприємний запах. 

2. насичення продукту летких компонентів певними запахами. 

3. вилучення з продукту летких компонентів, що легко конденсуються. 

4. Формула 2
22

1
11

100100
LX

G
LX

G 


 
виражає: 

1. матеріальний баланс сушарки по матеріалу. 

2. енергетичний баланс сушарки за вологою. 

3. матеріальний баланс сушарки за вологою. 

5. Перенасичення розчинів досягається: 

1. випаровуванням частини розчинника  за температури, вищої від точки 

кипіння; під час випаровування частини розчинника у випарному апараті; під 

час додавання в розчин водовідбираючих речовин; під час охолоджування 

розчинів з позитивною розчинністю. 

2. випаровуванням частини розчинника  за температури, нижчої від точки 
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кипіння; під час випаровування частини розчинника у випарному апараті; під 

час додавання в розчин водовідбираючих речовин; під час охолоджування 

розчинів з позитивною розчинністю. 

3. випаровуванням частини розчинника  за температури, нижчої від точки 

кипіння; під час охолодження частини розчинника у випарному апараті; під час 

додавання в розчин вододобавляючих речовин; під час охолоджування розчинів 

з позитивною розчинністю. 

6. Молекулярна дифузія це: 

1. перехід речовини з однієї фази в іншу внаслідок хаотичного руху молекул у 

нерухомому рідкому (газоподібному) середовищі або в ламінарному потоці. 

2. перенесення речовини, яке  відбувається в рідині або газі під час їхнього пе-

ремішування або турбулентного руху. 

3. дифузія, що являє собою переміщення частинок речовини внаслідок перепаду 

температур у рідкому (газовому) середовищі. 

7. Сутність процесу та види перегонки. 

8. У яких апаратах здійснюють кристалізацію? 

 

ІІ варіант 

1. Що називається абсорбцією? 

1. Процес вибіркового поглинання компонентів газової, парової або рідкої 

суміші твердим поглиначем. 

2. Процес вибіркового поглинання компонентів газової (парової) суміші рідким 

поглиначем. 

3. Процес вибіркового поглинання компонентів газової, парової суміші рідким 

поглиначем. 

2. Вологість матеріалу це: 

1. відношення маси вологи в матеріалі до маси абсолютно сухої речовини. 

2. виражене у відсотках відношення густини матеріалу до загальної його маси. 

3. виражене у відсотках відношення маси вологи в матеріалі до загальної його 

маси. 

3. Рушійною силою кристалізації є: 

1. різниця концентрацій. 

2. різниця температур. 

3. різниця густин в одиниці об’єму. 

4. Способи кристалізації: 

1. охолоджування розчину (з позитивною розчинністю); вилучення розчинника 

випаровуванням; висолювання розчинів. 

2. охолоджування розчину (з негативною розчинністю); вилучення розчинника 

випаровуванням; висолювання розчинів. 

3. нагрівання розчину (з позитивною розчинністю); вилучення розчинника 

випаровуванням; висолювання розчинів. 

5. Що називається ректифікацією? 

1. Процес розділення рідких сумішей на окремі компоненти або фракції шляхом 

взаємодії потоку пари і рідини. 

2. Процес розділення рідких сумішей на окремі компоненти або фракції шляхом 
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конденсації. 

3. Процес вибіркового добування речовини з рідкої суміші або твердого тіла 

рідиною. 

6. CSM   - ця формула відображає: 

1. закон Щукарьова. 

2. закон Фіка. 

3. закон Стефана – Больцмана. 

7.  Адсорбція її суть. 

8. Нові способи сушіння, які застосовуються в харчовій промисловості. 

 

 

ІІІ варіант 

1. Що називається екстрагуванням? 

1. Процес вибіркового поглинання компонентів газової, парової або рідкої 

суміші твердим поглиначем. 

2. Процес вибіркового добування компонентів газової, парової або рідкої 

суміші твердим поглиначем. 

3. Процес вибіркового добування речовини з рідкої суміші або твердого тіла 

рідиною. 

2. Вологовміст це: 

1. відношення маси вологи в матеріалі до маси абсолютно сухої речовини. 

2. виражене у відсотках відношення маси вологи в матеріалі до загальної його 

маси. 

3. відношення маси вологи в матеріалі до маси абсолютно сухої речовини. 

3. Основні способи розчинення: 

1. замкнений неперервний процес; прямоточний і протитечійний процеси; 

процес в нерухомому шарі. 

2. замкнений періодичний процес; тепловий процес; процес в нерухомому шарі. 

3. замкнений періодичний процес; прямоточний і протитечійний процеси; 

процес в нерухомому шарі. 

4.  /CDSM   - Ця  формула відображає: 

1. закон Фіка. 

2. закон Щукарьова. 

3. закон Стефана – Больцмана. 

5. Цеоліти це: 

1. похідні силікагелів. 

2. продукти зневоднення гелю кремнієвої кислоти. 

3. водні алюмосилікати природного або синтетичного походження з винятково 

тонкими порами. 

6. На процес екстрагування впливає: 

1. правильний вибір абсорбера; подрібнення твердої сировини до оптимального 

розміру; створення оптимальних температурних умов; створення пониженого 

тиску; співвідношення розчинника й сировини; оптимальна тривалість процесу. 
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2. правильний вибір розчинника; подрібнення твердої сировини до 

оптимального розміру; створення оптимальних температурних умов; створення 

підвищеного тиску; співвідношення розчинника й сировини; оптимальна 

тривалість процесу. 

3. правильний вибір розчинника; подрібнення твердої сировини до 

мінімального розміру; створення максимальних температурних умов; створення 

підвищеного тиску; співвідношення розчинника й сировини; максимальна 

тривалість процесу. 

7. Типи адсорбентів, які застосовуються в харчовій промисловості, та 

вимоги, які пред'являються до них. 

8. Характеристика сублімаційного сушіння. 
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