
ΘΕΜΑ 1o: Το βορικό οξφ (H3BO3), ζνα αςκενζσ μονοβαςικό οξφ 

(pKa = 9.25), παραςκευάηεται με επίδραςθ HCl ι Η2SΟ4  ςτο 

βόρακα (Na2B4O7). Με βάςθ τισ χθμικζσ εξιςϊςεισ 2 και 3, να 

εξθγιςετε τθν οξεοβαςικι του ςυμπεριφορά. 

 

 

 

Το φωςφίδιο του αλουμινίου (AlP) είναι ζνα εντομοκτόνο το οποίο 

χρθςιμοποιείται ςτθ γεωργία και ςυγκεκριμζνα ςτθ προςταςία των 

ςιτθρϊν από επιβλαβι ζντομα. Σε περίπτωςθ επαφισ του με 

υγραςία και ειδικά με όξινο υδατικό διάλυμα, απελευκερϊνει 

φωςφίνθ (PH3) ζνα αζριο πολφ τοξικό για τα μιτοχόνδρια των 

κυττάρων, αφοφ «μπλοκάρει» τθ παραγωγι ATP με αποτζλεςμα το 

κάνατο των κυττάρων. Τα τελευταία χρόνια προτάκθκε θ χριςθ 

του βορικοφ οξζοσ (H3BO3 ι B(OH)3) ωσ αντίδοτο ςε περιπτϊςεισ 

δθλθτθρίαςθσ από φωςφίνθ. Το AlP όταν βρεκεί ςτο όξινο 

περιβάλλον του ςτομάχου, αντιδράει ςφμφωνα με τθ χθμικι 

εξίςωςθ 1. Αν υποκζςουμε ότι κάποιοσ καταναλϊνει 500 mg ενόσ 

διςκίου AlP 56 % w/w, πόςθ ποςότθτα βορικοφ οξζοσ κα πρζπει να 

του χορθγθκεί ωσ αντίδοτο ςτθ τοξικι φωςφίνθ που παράγεται. 

Να γραφοφν οι ανάλογεσ αντιδράςεισ.  

 



ΘΕΜΑ 2o: Μία από τισ ςθμαντικότερεσ ενϊςεισ για τθ βιομθχανία 

είναι το NaCl, ςτο οποίο ςτθρίηεται και θ παραςκευι ςόδασ 

(Na2CO3) κατά Solvay. Oριςμζνεσ από τισ αντιδράςεισ που 

πραγματοποιοφνται κατά τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο είναι οι (1) και 

(2). Αν υποκζςουμε ότι βριςκόμαςτε ςε ζνα υποβρφχιο και 

χρειαηόμαςτε τθν αναγζννθςθ Ο2 για να γεμίςουμε μία 

αναπνευςτικι ςυςκευι, τότε οριςμζνθ ποςότθτα από το 

παραγόμενο  CO2 τθσ (2), καταναλϊνεται για τθν παραγωγι O2 

μζςω τθσ (3). Θεωρϊντασ ότι ξεκινάμε με 4,345 kg ΝΗ4HCO3 και ότι 

θ αντίδραςθ (1) ζρχεται γριγορα ςε ιςορροπία με απόδοςθ 80 % 

ςε NaHCO3 να βρείτε: 

i. τθν απόδοςθ τθσ αντίδραςθσ (2) ςε Na2CO3, αν κεωριςουμε 

ότι παράλλθλα με τθν αντίδραςθ (2) λαμβάνει χϊρα και θ 

αντίδραςθ (4) λόγω φπαρξθσ αζριου SO2 και Ο2 ςτο μίγμα τθσ 

αντίδραςθσ (ο βακμόσ μετατροπισ του Na2CO3 ςε προϊόντα 

είναι 0,4).  

ii. τον όγκο του Ο2 (ςε STP) που παράγεται, ςφμφωνα με τθν 

αντίδραςθ (3), αν περάςουμε το αζριο CO2 μζςα από 156 g. 

ςτερεοφ υπεροξειδίου του νατρίου (Na2O2). Με βάςθ τον 

όγκο που υπολογίςατε και αν ο μζςοσ άνκρωποσ 

καταναλϊνει 22,4 lt Ο2 / h, για πόςα λεπτά κα μποροφςε να 

καλφψει τισ ανάγκεσ του ςε Ο2 ςτθριηόμενοσ μόνο ςτθν 

αναπνευςτικι ςυςκευι; 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3o: 0.22 g. φαρμακευτικοφ ςκευάςματοσ που περιζχει MgO, 

NaHCO3 και ζκδοχα (αδρανείσ φλεσ) διαλφονται ςε 20 ml δ/τοσ HCl 

0.5 Μ, το δ/μα ηζεται για τθν απομάκρυνςθ του CO2 και θ 

περίςςεια του οξζοσ τιτλοδοτείται με 30 ml πρότυπου δ/τοσ NaOH 

0.2 Μ, παρουςία δείκτθ θλιανκίνθσ. Άλλα 0.11 g. του δείγματοσ 

ογκομετροφνται, ςε κατάλλθλεσ ςυνκικεσ και παρουςία 

κατάλλθλου δείκτθ, με 25 ml πρότυπου δ/τοσ ΕDTA 0.02 M. Να 

υπολογιςτεί θ % περιεκτικότθτα του δείγματοσ ςε MgO, NaHCO3 

και ζκδοχα. Η ογκόμετρθςθ με το ΕDTA βαςίηεται ςτθν παρακάτω 

αντίδραςθ, θ οποία γίνεται ποςοτικά. 

 

 

 


