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Άσκηση 1 

Έστω το παρακάτω σχήμα πυρόλυσης: 

 

1. Να γράψεις την αντίδραση πυρόλυσης με μοριακούς τύπους. 

2. Έστω ότι αρχικά έχουμε 22,6g δεκαεξανίου. Να υπολογίσεις πόσα mol αιθενίου, προπενίου, βουτανίου, 

επτενίου παράγονται. 

3. Πόσα mol Ο2 χρειάζονται για την καύση της προηγούμενης ποσότητας βουτανίου; Τι όγκο 

καταλαμβάνει αυτή η ποσότητα Ο2 (STP); Τι όγκο καταλαμβάνει ο αντίστοιχος αέρας (STP-20%v/v Ο2-

80%v/v N2); Τι όγκο καταλαμβάνει το N2(STP); 

4. Τα καυσαέρια του προηγούμενου ερωτήματος ψύχονται. Να υπολογίσεις την μάζα του H2O που 

αποβάλλεται. 

5. Έπειτα το υπόλοιπο των καυσαερίων του προηγούμενου ερωτήματος διέρχεται μέσα από διάλυμα 

βάσης. Να υπολογίσεις την αύξηση της μάζας του διαλύματος της βάσης. 

6. Η ποσότητα επτενίου που παράγεται διαβιβάζεται μέσα σε διάλυμα Br2/CCl4. Πόση είναι η μεταβολή της 

μάζας του διαλύματος αυτού;  

7. Αν το διάλυμα Br2/CCl4 που χρειάζεται για να αποχρωματιστεί πλήρως από το επτένιο του 

προηγούμενου ερωτήματος είναι 200 ml, να υπολογίσεις  τη C(M) του διαλύματος Br2. Να υπολογίσεις  

την % w/v του διαλύματος Br2.  

8. Η ποσότητα προπενίου που παράγεται αντιδρά με νερό σε όξινο περιβάλλον. Να υπολογίσεις  την μάζα 

του προιόντος που παράγεται. (Θεωρούμε ότι παράγεται μόνο το κύριο προιόν κατα Markovnikov) 

9. Μια άλλη ποσότητα προπενίου, ίση με την προηγούμενη, αντιδρά πλήρως με H2 σε κατάλληλες 

συνθήκες. Να υπολογίσεις τον όγκο του H2 (STP).  

10. Έστω ότι η προηγούμενη ποσότητα αιθενίου παράγεται με βάση  την ακόλουθη αντίδραση: 

Όνομα & Επώνυμο :                                                                  Τάξη:           Ημερομηνία:                                                             
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Να υπολογίσεις  την μάζα του αιθινίου που απαιτείται για να γίνει αυτή η μετατροπή.  

11. Έστω ότι η προηγούμενη ποσότητα του αιθινίου χωρίζεται σε 2 ίσα μέρη. Στο πρώτο μέρος του αιθινίου 

επιδρούμε με περίσσεια Na. Να υπολογίσεις τον όγκο (STP) του H2 που παράγεται.  

12. Στο  δεύτερο μέρος του αιθινίου προσθέτουμε νερό παρουσία καταλυτών. Να υπολογίσεις την μάζα του 

τελικού προιόντος που παράγεται.  

13. Ισομοριακή ποσότητα CH4 ίση με την ποσότητα του αιθενίου που παράχθηκε από την πυρόλυση του 

C16H34, μετρέπεται κατά 40% σε CH2Cl2, μετά από επίδραση σε αυτό Cl2 σε κατάλληλες συνθήκες. Να 

υπολογίσεις τη μάζα του CH2Cl2 που παράγεται.  

14. Μια άλλη ποσότητα αιθενίου, ίση με αυτή που παράχθηκε από την πυρόλυση του C16H34, αντιδρά 

πλήρως με H2 σε κατάλληλες συνθήκες. Να υπολογίσεις την μάζα του τελικού προιόντος που παράγεται.  

15. Μια άλλη ποσότητα προπενίου, ίση με αυτή που παράχθηκε από την πυρόλυση του C16H34, αντιδρά 

πλήρως με HCl σε κατάλληλες συνθήκες. Να υπολογίσεις την μάζα του τελικού προιόντος που 

παράγεται.  (Θεωρούμε ότι παράγεται μόνο το κύριο προιόν κατα Markovnikov)  

16. Ισομοριακή ποσότητα αιθινίου, ίση με την ποσότητα του αιθενίου που παράχθηκε από την πυρόλυση 

του C16H34, τριμερίζεται προς βενζόλιο. Να υπολογίσεις την μάζα του βενζολίου που παράγεται.  

17. Ποσότητα αιθινίου ίση με το προηγούμενο ερώτημα, αντιδρά πλήρως με 2πλάσια ποσότητα HCl. Να 

υπολογίσεις τον όγκο (STP) του HCl που απαιτείται για να γίνει η αντίδραση αυτή. 

Ατομικά Βάρη: H=1, Br=80, C=12, O=16, Cl=35.5 
 

Άσκηση 2 

 

Να γράψεις τους συντακτικούς τύπους των ενώσεων Α-Ζ και να τις ονομάσεις  (κύρια Προιόντα). 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Άσκηση 1 

 

1. C16H34 +  C2H6 + C3H6 + C4H10 + C7H14 

2.  

αιθενίο , 0,1 mol 

προπένιο , 0,1 mol 

βουτάνιο, 0,1 mol 

επτένιο 0,1 mol 

3. 0,65 mol Ο2 - (STP) 14,56l 

Αέρας 72,8 l (STP) 

Άζωτο - (STP) 58,24l 

4. H2O 9g 

5. Δm=17.6g 

6. Δm = 9,8g 

7. C(M) Br2 = 0,5M  

% w/v Br2 = 8%w/v 

8. 6g  

9. 2.24 L 

10. 2,6g 

11. 1,12l 

12. 2,2g 

13.  3,4 g 

14. 3g  

15. 7,85g 

16. 2,6 g 

17. 4,48 l 

 

Άσκηση 2 

 Α – ΠΡΟΠΑΝΙΟ 

 Β-ΠΡΟΠΕΝΙΟ 

 Γ- 2-ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ 

 Ε – 1,2 ΔΙΒΡΩΜΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟ 

 ΣΤ – 2,2 ΔΙΧΛΩΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟ 

 

 

 


