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Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

                             
                                      КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

               з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                                           (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології»   

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

  Початок роботи _____ год. _____ хв. 

  Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

                                  Питання контрольного завдання № 1 

 

1. Проаналізуйте процеси отримання алкілсульфокислот методами 

сульфохлорування і сульфоокислення с точки зору їх екологічної безпеки.   

2. Визначить головний недолік процесу виділення ВЖС з продуктів 

рідкофазного окислення рідких н-алканів у присутності Н3ВО3. Запропонуйте 

засіб подолання цього недоліку. 

3.  Спрогнозувати теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот 

та СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:    Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Декан (С10)                                                        (С1-С4)   і    (С6-С10)   

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

                    КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

                  з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                                                (назва дисципліни) 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

Питання контрольного завдання № 2: 

 

1. Проаналізуйте показники якості марок парафіну в Україні. Вкажіть 

причини що перешкоджають розширенню їх використання у харчовій 

промисловості, медицині, косметиці. Запропонуйте шляхи їх подолання.  

2. Жирозамінники харчового призначення, зміст поняття, Сформулюйте головні 

вимоги до цих продуктів. Приведіть приклади таких жирозамінників. 

3.  Спрогнозувати теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот 

та  СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:    Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Гексадекан (С16)                                                        (С5-С9), (С10-С16) та СО2  

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

 

                КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

                   з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                                             (назва дисципліни) 

 

           спеціальність 

          181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 3: 

 

1. Проаналізуйте шляхи й механізм утворення карбонових кислот при 

рідкофазному каталізованому окисленні н-алканів. Обґрунтуйте, з яких причин 

при цьому відбуваться підвищений вихід кислот С1-С4 та СО2.  

2. Розгляньте хімізм та виявіть головний недолік процесів отримання 

жирних кислот (або вищих спиртів) методом гідроформілювання алкенів-1. 

Запропонувати  шлях до його подолання. 

3.  Спрогнозувати теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот 

та СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:    Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Тетрадекан (С14)                                                        (С5-С9), (С10-С14) та СО2 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

           КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

    181 «Харчові технології» 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 4: 

 

1. Обґрунтуйте види реакцій отримання жирозамінників шляхом  

приєднання полярної групи до подвійного зв’язку алкена-1 у положення 1. 

Вкажіть особливості ПАР, отриманих з цих жирозамінників. 

2. Оцінити, з точки зору максимального отримання детергентної фракції 

алкенов-1, масове розподілення їх виходу в продуктах одно- і двостадійної 

олігомерізації етилену. Запропонуйте можливі шляхи рішення для цих 

варіантів.  

3. Спрогнозувати теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкоофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:    Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Додекан (С12)                                                        (С2-С7), (С9-С12) та СО2  

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

    Питання контрольного завдання № 5: 

 

1. Визначити головний недолік реакції переробки вищих алкенів-1 у вищі 

жирні спирти методом гідроформілювання. Запропонуйте яким чином можливо 

змінити співвідношення  між н- та ізо- продуктами реакції. 

2. Проаналізуйте міжмолекулярну взаємодію вищих жирних спиртів в 

рідкому та твердому стані та обґрунтуйте особливості зміни їх фізичних 

властивостей в порівнянні з вищими алкенами-1. 

3. Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

 н-Октадекан (С18)                                               (С5-С10), (С11-С15) та СО2 

  

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

 

                               КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

                               Питання контрольного завдання № 6: 

 

1. Оцініть, з точки зору одержання максимального виходу детергентної 

фракції алкенів-1, технології їх отримання методами олігомерізації етилену 

одно- і дво- стадійними способами. Запропонувати шляхи щодо підвищення 

отримання ціеї фракції вказаними способами.  

2. Проаналізуйте схему послідовності отримання головних продуктів реакції 

рідкофазного окислення  рідкого парафіну по Башкірову. Та обгрунтуйте яким 

чином вдається накопичити спиртів, які легко окислюються. 

3. Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Ундекан (С11)                                               (С4-С6 ),  (С8-С10) та СО2 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

        КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

Питання контрольного завдання № 7: 

 

1. Проаналізуйте особливості поліморфізму індивідуальних н-алканів та їх 

технічних сумішей. Вкажіть роль кристалів гексагональної сінгонії у 

технологіях виділення н-алканів з розчинів та розплавів індивідуальних 

алканів.  

2. Оцініть та дайте характеристику послідовності реакцій, що складають 

ланку ланцюга радикально-ланцюгового процесу приєднання бромоводня до 

алкену-1 (проти правила Марковникова). 

3.        Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

-Гептадекан (С17)                                               (С1-С6),   (С8-С16)  

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

           з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                                        (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 8: 

 

1. Проаналізуйте механізм та технологію отримання рідких та твердих        

н-алканів з СО та Н2 по Фішеру Тропшу. Обґрунтуйте можливості 

використання цих продуктів у харчовій промисловості, медицині та косметиці.  

2. Проаналізуйте особливості йонокаталітичного приєднання по подвійному 

зв’язку алкена-1 галогенів та інтергалогенів,  що містять йод. Доведіть роль 

атома йоду в складі інтергалогенів у цій реакції.  

3. Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Пентадекан (С15)                                               (С1-С4), (С9-С15) та СО2 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

  

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

                                                 Питання контрольного завдання № 9 

 

1. Зіставити механізми вилучення н-алканів з вуглеводнів  дизельного 

палива методами карбамідної депарафінізації та молекулярних сит. 

Обґрунтуйте області використання цих продуктів. 

2. Проаналізуйте особливості механізму реакції отримання 

моноалкілбензолів С-алкіліруванням бензолу алкенами-1. Вкажіть причину  

отримання продуктів с кількома алкільними ланцюгами. Запропонуйте спосіб 

запобігання цього явища. 

3. Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Тетрадекан (С14)                                               (С4-С7), (С9-С14) та СО2 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 10: 

 

1. Оцініть недоліки аренів нафти, як сировини для отримання ПАР. 

Обґрунтуйте склад  та умови отримання моноалкілбензолів, які придатні  для 

вироблення ПАР.  

2. Проаналізуйте структуру й розміри молекул н-алканів. Запропонуйте 

технології вилучення н-алканів з сумішей  вуглеводнів, у яких деякі розміри 

молекул н-алканів важливі. 

3.  Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Гексадекан (С16)                                               (С4-С9), (С10-С14)   

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

Питання контрольного завдання № 11: 

 

1. Зіставити механізми виділення н-алканів з дизельного палива методами 

комплексоутворення з карбамідом та з використанням молекулярних сит. 

Обґрунтуйте вибір метода отримання н-алканів з мінімальною кількістю 

мінеральних олій. Запропонуйте спосіб збільшення мольної маси. 

2. Оцініть можливості методу отримання алкенів-1 двустадійною 

олігомерізацією етилена щодо отримання детергентної фракції цих вуглеводнів. 

Запропонуйте спосіб збільшення мольної маси алкенів.  

3. Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Гептадекан (С17)                                               (С2-С7), (С9-С16) та СО2  

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 12: 

 

1. Сформулювати головну проблему виділення вищих жирних спиртів з 

продуктів окислення рідких парафінів за допомогою Н3ВО3. Запропонуйте 

спосіб вирішення цієї проблеми. 

2. Виявити головний недолік отримання вищих алкенів-1 олігомерізацією 

етилену високотемпературним методом. Запропонуйте спосіб виправлення 

цього недоліку. 

3.  Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Октадекан (С18)                                               (С5-С7), (С9-С15)   

  

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище  Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 13: 

 

1. Проаналізуйте головні промислові методи отримання рідких парафинів. 

Обґрунтуйте які з них придатні для використання в харчовій промисловості, 

медицині, косметиці. 

2. Зіставити механізм і місце введення по подвійному зв’язку алкена-1 

сульфокислотної групи методами сульфурування Н2SO4 та SO3. Обґрунтуйте з 

якої сульфокислоти можливо отримати ПАР кращої якості. 

3. Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Тетрадекан (С14)                                               (С1-С5), (С6-С13) та СО2   

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 14: 

 

1. Проаналізуйте радикально-ланцюгові механізми рідкофазного окислення 

та хлорування н-алканів. Поясніть  накопичення основних продуктів реакцій. 

2. Проаналізуйте механізми реакцій сульфатування вищих жирних спиртів 

різними сульфоагентами. Обґрунтуйте вибір найбільш екологічно чистого 

процесу.  

3.     Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Трідекан (С13)                                               (С1-С6 ),    (С7-С12)   

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 15: 

 

1. Проаналізуйте механізми реакцій сульфурування аренів різними 

сульфоагентами. Обґрунтуйте вибір найбільш екологічно чистого процесу. 

2. Оцініть алгоритми реакцій та фізику процесів  промислового виділення 

рідких н-алканів з нафтових дистилятів щодо чистоти отриманих продуктів. 

Обґрунтуйте раціональне використання цих алканів.  

3. Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:               Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Декан (С10)                                                        (С1-С4 ),    (С7-С10)  та  СО2 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 16: 

 

1. Нові жирозамінники харчового призначення. Зміст терміну. Пояснити 

вимоги до такого продукту на прикладі замінника какао олії.  

2. Зіставити механізми отримання синтетичних жирних кислот та вищих 

спиртів  рідкофазним окисленням парафину. Та обґрунтуйте фракційний склад 

парафінів які використовуються.  

3. Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Октадекан (С18)                                               (С1-С3 ),    (С10-С18)   

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 17: 

 

1. Аргументуйте можливість виділення н-алканів з нафтових масляних 

дистилятів селективними розчинниками. Рекомендуйте галузі використання по 

ступені очистки.   

2. Проаналізуйте механізм реакції нітрування. Вкажіть його особливості. 

Які аналітичні завдання  можливо вирішити цим методом.  

3. Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Додекан (С12)                                               (С1-С4 ),    (С6-С10)  та СО2   

 

 

 

      Оцінка Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: № 18 

1. Охарактеризуйте роль реакції алкілювання в отриманні вуглеводнів та 

жирозамінників  дифільного складу. Вкажіть які види алкілювання 

використовують у технологіях отримання жирозамінників.  

2. Проаналізуйте механізм радикально-ланцюгового процесу 

сульфохлорування н-алканів. Вкажіть реакції, що складають ланку ланцюга та 

обґрунтуйте склад отриманого продукту. 

3.  Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Тетрадекан (С14)                                               (С1-С5 ),    (С8-С14)   

 

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 19: 

 

1. Проаналізуйте методи промислового отримання вищих жирних спиртів.  

Виявіть процес в  якому одночасно утворюються   первинні, вторинні та 

третинні спирти. Запропонуйте аналітичні методи їх визначення.  

2. Приведіть класифікацію парафинів по агрегатному стану, кристалічної 

структурі, ступеню очищення. Запропонуйте раціональні методом їх 

використання.  

3.  Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Пентадекан (С15)                                               (С1-С4 ),    (С7-С15)  та СО2 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    



Кутовий штамп  
          НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни «Хімія вуглеводнів» 
                         (назва дисципліни) 

 

спеціальність 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
        (прізвище, ім’я. по батькові) 

Курс _____________________________________ 

Група ____________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання № 20 

 

1.        Проаналізуйте радикально-ланцюговий механізм нітрування н-алканів. 

Поясніть чим обумовлена відсутність аутоприскорення цієї реакції. 

2.    Нові жирозамінники харчового призначення. Зміст поняття. Поясніть 

вимоги до такого продукту на прикладі замінника фрітюрного жиру.  

3.        Спрогнозуйте теоретичний вихід вказаних фракцій карбонових кислот та 

СО2 при рідкофазному каталітичному окисленні  н-алканів киснем повітря. 

Вуглеводень що окислюють:                     Вихід фракцій кислот та СО2, %  

н-Трідекан (С13)                                               (С1-С4 ),    (С6-С12)   

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 


