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1. Як змінюється температура замерзання водних розчинів гліцерину в
залежності від їх складу?
2.

Викладіть суть методу кількісного визначення вмісту гліцерину з

йодоводневою кислотою.
3.

Напишіть формулу простих ефірів гліцерину. Що таке полігліцерини?

4.

У яких випадках при затвердінні сумішей ацилгліцеринів утворюються

тверді розчини, а в яких - евтектики?
5.

Вкажіть види переетерифікації. Наведіть приклади.

6.

Вкажіть методи кількісної оцінки радикальної селективності.

7.

Перерахуйте основні продукти окислення жирних кислот.

8.

Що таке коефіцієнт інгібірування? Які його значення?

9.

Що таке гліцеринати? Наведіть приклад (формулу).

10. Як взаємодіє гліцерин з ангідридами і галогенангідридами жирних
кислот?
11. Напишіть реакцію сульфатування вищих спиртів триоксидом сірки.
12. Як змінюється величина великого інтервалу в кристалах
13. В яких випадках підвищення кислотності жиру призводить до зміни його
смаку і запаху?
14. Який склад пероксидів в прогірклих жирах? Чому?
15. Як змінюється зміст пероксидів з плином часу в прогірклих жирах?
Чому?
16. Що є носієм прогірклості жирів?
17. Які речовини входять до складу нелетких продуктів при висиханні
жирних олій?
18. Наведіть схему утворення полімерних кислот в результаті дієнового
синтезу?
19. Що таке термічне ущільнення олій?
20. Як отримують I - моноацилгліцерини?
21. Як отримують симетричні двухкислотні триацилгліцерини?
22.

Як можна розрахувати число утворюються триацилгліцеринів при

етерифікації гліцерину жирними кислотами (з урахуванням позиційних зомерів)?

