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2. Valikoe 5.11.2015 

FUNKTIOLASKIN, joka ei ohjelmoitava on SALLITTU apuvaline tentissa 

TEHTAVIA on 5 Kirjoita selvasti ja perustele vastauksesi! 

1. 	 Adrenaliini eli epinefriini (C9H13N03) on katekoliarniineihin kuuluva viiliWijaaine ja 
honnoni. 

OH Adrenaliinin kiiytto liiiikeaineena perustuu sen toimintaan sympatomimeettinii 
eli se saa elimissii aikaan sarnan vaikutuksen kuin sympaattisen henno
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H 	 .d- 'CHs jarjestelmiin ohjaus. Sitii kiiytetiiiin liiiikkeenii anafylaksian, sydiinkohtauksen, 
B astman j a valekuristustaudin hoidossa. 

Laboratoriossa tutkittiin 50,0 em3 suuruista adrenaliinihydrokloridiniiytettii~) . 
titraamalla sitii 1,0 M KOH(aq) liuoksella. Kun KOH-liuosta oli lisiitty 15,0 em3, niiytti pH
mittari lukemaa 9,87. Ekvivalenttikohdalla KOH-liuosta oli kulunut 25,0 em3. Laske 
adrenaliinin emiisvakio pKb. 

B(aq) + H20(l) =r BH+(aq) +"OH-(aq) 

2. 	 0,20 mol hopeanitraattia AgN03(S) liuotetaan 1,0 dm3:iin 2,00 M ammoniakkia NH3(aq). 
Kuinka monta grammaa kaliumjodidia K1(s) voitiin lisiitii liuokseen, kun haluttiin ettei 

hopeajodidiaAgI(s) sao stu? Ksp(AgI) = 8,5 . 10-17 ja Kt{[Ag(NH3)2t) =1,6 . 107 

3. 	 Natriumsulfaattia kiiytetiiiin apuaineena estiimiissii paakkuuntumista. Sellunkeitossa 
natriumsulfaattia kiiytetiiiin sulfaatti-menetelmiissii keittoliuoksessa, joka irrottaa ligniinin 
puukuiduista. Sitii kiiytetiiiin myos tekstiiliteollisuudessa ja lasin valmistuksessa. Orgaanisessa 
kemiassa natriumsulfaattia kiiytetiiiin myos vedenpoisto- eli kuivausaineena. 
50,0 em3:stii 0,0125 M kalsiumnitraattiliuosta Ca(N03h(aq)haluttiin poistaa kalsiumionit 
saostamalla ne lisiiiimiillii 50,0 em3:ii 0,0152 M natriumsulfaattiliuosta Na2S04(aq). Kuinka 

monta mooliprosenttia kalsiumioneista Ca2+(aq)jiii saostumatta? Ksp(CaS04) =9,1 . 10-6 

4. 	 Vesiniiytteen kokonaiskovuutta miiiiritettiiessii laboratoriossa valmistetaan puskuriliuos 
seuraavan ohjeen mukaan: 


3
""---H-N--,--O-H-----, 155 em viikeviiii, 12,3 M vetykloridihappoa HCI( aq) lisiitiiiin 310 em3:iin 

2 arninoetanolia (M = 61,08 g/mol, tiheys p = 1,0179 g/em3ja pICa 9;50) ja liuos

U laimennetaan 1,000 dm3:ksi vedellii. Mikii on syntyneen puskuriliuoksen pH? 

B B(aq) + H20(l) =r BW(aq) + OH-(aq) 

5. 	 50,0 em3 0,0155 M vetyjodidiliuosta HI(aq) lisiittiin 75,0 em3 0,0106 M kaliumhydroksidi

liuosta KOH(aq). Kemisti mittasi liuoksen pH:n. Mitii lukua pH-mittari niiytti? 

ATOMIMASSAT: 	 H = 1,0 C = 12,0 N = 14,0 0 16,0 Na = 23,0 S = 32,1 Cl = 35,5 
K = 39,1 Ca =40,1 Ag 107,9 1=126,9 glmol 

lNTP: p= 101,325 kPa, T= 273 K 	 R = 8,314 J K-1 mor Kw 1 0 . 10-, 
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