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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2 

 

1. Температура плавлення н-алканів. Її залежність від молекулярної маси алкану, 

наявності та положення розгалуження в алкільному ланцюгу.  

 

2. Основи теорії та особливості хімічного радикально-ланцюгового процесу переробки 

н-алканів в жирозамінники методом нітрування. Аналітичне значення реакції нітру-   

вання. 

 

3. Промислові методи одержання вищих жирних спиртів з нафтохімічної сировини.   

Метод рідкофазного  окислення рідких н-алканів в присутності Н3ВО3. Радикально- 

анцюговий механізм реакції, роль Н3 ВО3. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

 

 1. Жирозамінники. Вимоги до складу їх молекул, як сировини для одержання ПАР.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Вищі алкени. Основні шляхи приєднання за подвійним зв’язком алкенів полярних  

функціональних груп.    

 

3. Арени. Реакції алкілування бензолу алкенами-1.   
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 

1. Поліморфізм н-алканів, особливості будови його кристалів. Яким чином це явище    

використовують у технології одержання алканів? 

  

2. Яким чином можливо прогнозувати вихід індивідуальних карбонових кислот і СО2      

прі рідкофазному окислені індивідуальних алканів або їх сумішей киснем повітря.  

  

3. Арени. Отримання алкілбензолів шляхом алкілювання бензолів н-алкенами.   

Наведіть реакції 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 

1. Наведіть будову н-алканів, вкажіть вкажіть параметри їх молекул та значення деяких  

параметрів у технології виділення н-алканів з сумішей вуглеводнів. 

 

2. Сучасні промислові методи отримання сумішей рідких н-алканів з масляних  

дистилятів та дизельного палива у вигляді комплексів з карбамидом. 

   

3. Нові жирозамінники харчового призначення. Реакції отримання та умови процесу.   

Фізіологічні та технологічні властивості, галузі використання. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6 

1. Наведіть схему послідовного утворення кисневмісних речовин окислення н-аланів   

за Лангенбеку – Притцкову.  

  

2. Координаційна олігомерізація етилену у присутності комплексних каталізаторів   

Циглера-Натта. 

  

3. Переробка аренів. Реакції сульфування   моноалкілбензолів сірчаною кислотою.  

Структура отриманих жирозамінників. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5 

1.  Які хімічні перетворення є характерними для алканів та за якою причиною? 

 

2. Основи теорії та механізм радикально-ланцюгових реакцій переробки технічній   

суміші алканів у синтетичні жирні кислоти методом рідкофазного окиснення киснем   

повітря. 

 

3. Промислові методи одержання вищих жирних спиртів. Метод  гідроформілювання,   

реакції, умови процесів одержання, каталізатори. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8 

1. Що таке ВЖС. Класифікація, номенклатура. Які спирти використовують для   

одержання ПАР? 

 

2. Сучасні промислові методи отримання технічних сумішей твердих н-алканів з  

нафтових масляних дистилятів методом «кристалізації » і «потіння». 

 

3. Нові жирозамінники харчового призначення. Натрієва сіль рициноїлгліціну. Реакції  

отримання, властивості, галузі використання. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7 

    

1.Селективні розчинники. Принцип  дії при виділенні алканів з  нафтових дистилятів. 

  

2. Сучасні промислові методи отримання сумішей н-алканів синтезом з СО і Н2 по 

 Фішеру-Тропшу. 

 

3. Нові жирозамінники харчового призначення. Етилстеарат. Реакції отримання та   

умови процесу. Фізіологічні і технологічні властивості, використання.  
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10 

1. Що таке вищі аліфатичні спирти. Поясніть на прикладах їх назви  відповідно до 

раціональній номенклатурі  JUPAC. 

   

2. Основи теорії та хімізм радикально- ланцюгових реакцій рідкофазної переробки  

н-алканів в синтетичні жирні кислоти методом окислення киснем повітря. 

  

3. Особливості реакції алкілювання фенолів алкенами-1. Состав і структура продуктів, 

що отримано. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9 

1. З якої причини для виробництва жирозамінників та ПАР не використовують 

алкілароматичні сполуки нафти.? 

 

2. Хімічні основи промислового отримання  лінійних алкенів -1 термічним крекінгом  

н-алканов. Наведіть приклад реакції.  

 

3. Промислові методи одержання вищих  спиртів. Метод гідрогенолізу. Основні   

реакції та умови процесу.  
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12 

1. Структура молекул н- алканів. В яких технологічних процесах деякі розміри    

н-алканів важливі? 

  

2. Які особливості механізму радикально-ланцюгового процесу отримання синтетичних  

карбонових кислот при рідкофазному окисленню н-алканів дають  підвищений вихід  

СО2  і кислот С1 – С4? 

 

3. Нові жирозамінники харчового призначення. Ефіри стеаринової кислоти і вищих   

жирних спиртів. Умови одержання методами хімічної етеріфікації. Технологічні 

властивості, галузі використання. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11 

1. Поясніть особливості будови вищих спиртів у рідкому і твердому стані. Вплив цих  

особливостей на фізичні властивості  спиртів і на  ІК-спектри ОН групи.                                 

   

2. Особливості приєднання за подвійним зв’язком галогенів таінтергалогенів. 

 

3. Особливості реакції сульфування моноалкілбензолів SO3. Склад отриманих  

жирозамінників. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14 

1 . Структура н-алканів у твердому стані. Особливості кристалічних модифікацій та їх   

технологічних властивостей. 

  

2. Синтез жирних кислот по реакціям вільнорадикального приєднання до вищих    

алкенів-1 полігалогенметанів або оцтової кислоти. 

 

3. Вищі жирні спирти. Методи аналітичного визначення мольної маси та структури.  

Наведіть приклади реакції. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13 

1.  Що таке вищі алкени, їх назви по JUPAC. Що таке детергентная фракція алкенів її   

використання. 

  

2.  Хімічні основи радикально-ланцюгового процесу термічного перетворення н-алканів 

в н-алкени-1. 

   

3. Шляхи промислової переробки аренів в жирозамінники методом йонокаталітичного   

галогенування в бензольне ядро. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15 

1. Вид поліморфізму н-алканів у твердому стані, характерні особливості зміни  

 властивостей н-алканів від температури.  

 

2. Основи теорії та хімізм радикально-ланцюгових реакцій переробки н-алканів у    

синтетичні жирозамінники методом хлорування. 

 

3. Реакції отримання моноалкілфенолів алкілуванням фенола алкенами-1. Продукти.  
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16 

1. Значення поліморфних модифікацій кристалів н-алканів у виробничих процесах 

знемаслювання та депарафінізації нафтових масляних дистилятів.                 

 

2. Реакції одержання алкенів-1 методом термічного крекінгу н-алканів. 

 

3. Промислові методи одержання вищих жирних спиртів методом алюмоорганичного    

синтезу з етилену. Основні реакції. 

 

Затверджено на засіданні кафедри технології жирів та продуктів бродіння 
 протокол № 5 від «24» листопада 2022 р. 

Зав. кафедрою Павло НЕКРАСОВ Екзаменатор Леонід ПЕРЕВАЛОВ 
   (підпис)  (прізвище, ініціали)  (підпис)        (прізвище, ініціали) 



 

 

 

 

 

 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Кафедра ____________технології жирів та продуктів бродіння______________________ 

Спеціальність_________________181  «Харчові технології»________________________  
                                                                  (шифр та повна назва) 

Освітня програма_____Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства__________  

Форма навчання________________________денна________________________________  

Навчальна дисципліна  Хімія вуглеводнів  

Семестр             1         7 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17 

1. Класифікація алканів по агрегатному стану, кристалічній структурі, ступені 

очищення та їх використання в харчовий промисловості, медицині, косметиці.  

  

2. Отримання вищих алкенів-1 олігомеризаціею етилену на триетилалюмінії. 

  

3. Нові жирозамінники харчового призначення. Ефіри стеаринової кислоти і вищих  

жирних спиртів. Одержання методами ферментативної етерифікації. Властивості,   

галузі використання.  
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18 

1. Класифікація алканів по кристалічній структурі, ступені очищення, фракційному  

складу  та їх використання у виробництві синтетичних жирозамінників і різних ПАР.     

                                  

2. Отримання  твердих н-алканів з масляних дистилятів селективними розчинниками.  

    

3. Промислові методи одержання вищих жирних спиртів. Метод регулеваної      

 полімеризації етилену. Реакції роста алкільного ланцюга та окислення вищих    

алюмотриалкілів. 
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                                        ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19 

1. Вищі алкени їх значення у світовому виробництві жирозамінників і екологічно  

 безпечних ПАР.   

                                 

2. Сучасні промислові методи отримання технічних сумішей рідких н-алканів з 

сумішей вуглеводнів на молекулярних ситах (цеолітах). 

 

3. Вищі жирні спирти. Реакції перетворення в сировину для одержання екологично  

 безпечних ПАР. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20 

1. Структура методів отримання вищих алкенів з нафтової та газової сировини.  

    

 2. Основи теорії та хімізм радикально-ланцюгових реакцій переробки н-алканів в                                

синтетичні жирозамінники методом сульфохлорування. 

 

3. Арени. Отримання моноалкілбензолів методом алкілірування бензолу  алкенами-1 на 

 каталітичному комплексі Густавсона. 
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