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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:    ……………………………………………………………… 

Υλη:     ……………………………………………………………… 

Επιμέλεια διαγωνίσματος:  ……………………………………………………………… 

Αξιολόγηση :    ……………………………………………………………… 

 

 

Θέμα Α 

Α.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις. 

α) Τα προϊόντα του πετρελαίου χρησιμοποιούνται:  

i. Ως καύσιμο 

ii. Για τη θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

iii. Ως πρώτη ύλη στη Πετροχημεία 

iv. Όλα τα παραπάνω. 

 

β) Ο αριθμός οκτανίου: 

i. Δείχνει τη χημική σύσταση της βενζίνης 

ii. Αποτελεί μέτρο για την ποιότητα όλων των υγρών καυσίμων 

iii. Δείχνει τη συμπεριφορά της βενζίνης κατά την καύση της στον πρότυπο βενζινοκινητήρα 

iv. Είναι μεγαλύτερος όταν οι υδρογονάνθρακες που περιέχει έχουν ευθύγραμμη ανθρακική 

αλυσίδα. 

 

γ) Τα πετροχημικά είναι: 

i. Τα προϊόντα που παράγονται από την κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου 

ii. Οι χημικές ενώσεις που περιέχονται στο πετρέλαιο 

iii. Οι χημικές ενώσεις από τις οποίες σχηματίστηκε το πετρέλαιο 

iv. Οργανικά προϊόντα που παράγονται συνθετικά με πρώτες ύλες που προέρχονται από το 

πετρέλαιο 

 

δ) Τα προϊόντα ατελούς καύσης ενός υδρογονάνθρακα είναι: 

i. CO2 και Η2Ο 

ii. CO και Η2Ο 

iii. Η2Ο και CO ή C 

iv. Η2 και C ή CO2  
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ε) Ποσότητα CH4 καίγεται πλήρως με περίσσεια αέρα. Τα προϊόντα της καύσης (καυσαέρια) μετά 

την ψύξη τους στου συνηθισμένη θερμοκρασία περιέχουν: 

i. CO2, H2O και N2 

ii. CO2, O2 και Ν2 

iii. CO2 και Ο2 

iv. CO2 και Ν2 

(12,5 μονάδες) 

 

A.2  Να χαρακτηρίσετε τις επόμενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). 

α) Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή καυσίμων. 

β) Η νάφθα αποτελείται κυρίως από CH4 και ακόρεστους υδρογονάνθρακες. 

γ) Με πυρόλυση της νάφθας παράγεται βενζίνη. 

δ) Το αέριο της νάφθας περιέχει σε μεγάλο ποσοστό αιθάνιο. 

ε) Η βενζίνη είναι διαλυτή στο νερό και ελαφρύτερη από αυτό. 

(12,5 μονάδες) 

Θέμα Β 

Β.1 Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις ατελούς καύσης: 

α) Ατελής καύση του CH4 προς CO 

β) Ατελής καύση του C3H8 προς C. 

γ) Ατελής καύση του C8H18 προς CO 

δ) Ατελής καύση του CH4 προς αιθίνιο 

ε) Ατελής καύση του C4H8 προς CO. 

(10 μονάδες) 

 

 

Β.2 Να συμπληρώσετε τους συντελεστές στις επόμενες χημικές εξισώσεις πλήρους καύσης 

α) C2H6  +   …..  O2   

β) C5H8  +  …… O2   

γ) C8H18  + …… O2   

δ) CνH2ν-2  + …... Ο2   

ε) CνH2ν  + ……..Ο2   

( 15 μονάδες) 
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Θέμα Γ 

Για τις οργανικές ενώσεις Α και Β δίνονται οι εξής πληροφορίες: 

I. Η οργανική ένωση Α είναι το 1 – βουτίνιο. 

II. Η οργανική ένωση Β είναι ένα αλκάνιο του οποίου η σχετική μοριακή μάζα είναι Mr = 58. 

 

α) Να υπολογίσετε τη μάζα (σε g) του CO2 που παράγεται κατά την πλήρη καύση 10,8 g της 

ένωσης Α. 

β) Να προσδιορίσετε τους δυνατούς συντακτικούς τύπους της ένωσης Β και να τα ονοματίσετε. 

γ) Να βρείτε τα συντακτικά ισομερή της ένωσης Α και να τα ονοματίσετε. 

δ) Να υπολογίσετε τον όγκο (σε L) του αέρα (20% v/v O2 -  80% v/v N2), μετρημένο σε συνθήκες 

STP, που απαιτείται για την πλήρη καύση 0,2 mol της ένωσης Β. 

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr (C) = 12, Ar (H) = 1, Ar (O) = 16. 

(25 μονάδες) 

Θέμα Δ 

α) Ποσότητα ενός αερίου αλκανίου Α  ίση με 4,48 L, μετρημένη σε συνθήκες STP, καίγεται 

πλήρως με Ο2, οπότε παράγονται 10,8 g Η2Ο. 

i. Ποιος είναι ο μοριακός τύπος του αλκανίου Α; 

ii. 500 mL του αλκανίου Α αναμειγνύονται με 10 L αέρα (20% v/v O2 -  80% v/v N2) και το 

μείγμα αναφλέγεται. Να υπολογίσετε τη σύσταση (σε mL) των καυσαερίων μετά τη 

διαβίβασή τους σε αφυδατικό μέσο. 

Όλοι οι όγκοι των αερίων μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης κα θερμοκρασίας 

( 10 μονάδες) 

β) 3 L του αέριου αλκενίου C4H8 απαιτούν για την πλήρη καύση 90 L αέρα (20% v/v O2 -  80% v/v 

N2). Να βρεθούν: 

i. Ο όγκος του CO2 και ο όγκος των υδρατμών που παράγονται από την καύση. 

ii. Η σύσταση (σε L) των καυσαερίων μετά τη διαβίβασή τους σε περίσσεια διαλύματος 

βάσης NaOH. 

( 15 μονάδες) 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 


