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1. Valikoe 8.10.2015 

FUNKTIOLASKIN, jossa ei Iaajaa muistia on8ALLITTU apdyiUne tentissa 

TEHTAVIA on 5 Kirjoita selvasti ja peruslele vast;t_uksesi! 

1. 	 Etanolia CH3CH20H ja Yetta sekoittamalla valmistettiin 2,00 dm3 liuosta, jonka tiheydeksi 

mitattiin 0,900 kg/dm3 ja veden mooliosuudeksi 0,550. Laske etanolin konsfmtraatio 

(mol/dm3) liuoksessa. ' 

2. 	 1,00 dm3:n suuruiseen reaktoriin oli suljettu metaanikaasua, jonka lampOtila oli 22°C ja paine 

360 kPa. Kaasu poltettiin taydellisesti ilmalla, jonka lampotila oli myos 22°C ja paine 
100 kPa. 

CH4(g) +2 02(g) -? C02(g) + 2 H2QO) 
a) Mika oli polttoon kaytetyn ilman tilavuus.Ilmassa on 20,95 mol % happikaasua 02(g). 
b) Mika oli happikaasun osapaine polttoon kaytetyssa ilmassa? 

3. 	 10,0 g kiinteaa natriumvetykarbonaattia NaHCOls) eli kansankielella ruokasoodaa suljettiin 

1,00 dm3:n suuruiseen reaktoriin, jossa oli myos hiilidioksidikaasua CO2(g). Reaktori 
lammitettiin 125 °C:n lampOtilaanja tasapainon astetuttua hiilidioksidiosapaineeksimitattiin 
60,0 kPa. 

2 NaHC03(S) :!::;: Na2C03(S) + C02(g)' + H20(g) Kp = 2,57 . 103 (kPa)2 

a) Kuinka suuri kokonaispaine reaktorissa oli tasapainon asetuttua? 
-b) ~uinkamonta:-g1'am.maa natriumvetykatbonaattia olija1jellatasapainon asetuttua? 

4. 	 4,000 g:a kiinteaa natrium- ja kaliumklorideja (NaCI + KCI) sisaltavaa naytetta liuotettiin 
veteen. Kloridi-ionit saostettiin lisaamalla hopeanitraattia AgN03(aq) ylimaann. Syntynyt 
saostuma pestiin, kuivattiinja punnittiin. Kuivan hopeakloridisaostuman AgCI(s) massaksi 

saatiin 8,5904,g. Laske tutkitun naytteen massaprosenttinen koostumus. 
'XCI(aq) +AgN03(aq) -? AgCI(s) + X+(aq) + N03-(aq) X = Na+tai K+ 

5. 	 Lyijysulfidi PbS ja vetyperoksidi H202 reagoivat tuottaen lyij~sulfaattia PbS04ja yetta H20. 

Reaktiota hyodynnetaan vanhojen lyijypohjaisilla oljyvareilla maalattujen taideteosten 

entisoinnissa. Aikojen kuluessa teosten lyijy-yhdiste reagoi ilman rikkivedyn H2S kanssaja 

vanpinta halkeilee lyijysulfidin muodostuessa. 

a) Tasapainota lyijysulfidinja vetyperoksidin valinen reaktio osareaktioiden avulla. 

b) Konservaattori oli arvioinut maalauksen pinnalla oleva 5,4 g lyijysulfidia PbS. 

Jaakaapista loytyneessa liuoksessa han laski olevan 3,0 g vetyperoksidia H202. Saiko han 

maalauksen konservoitua? los ei, montako :p1assaprosenttia lyijysulfidista jai maala~sen 

pintaan? 

ATOMIMASSAT: H= 1,0 C 12,0 N 14,0 0 = 16,ONa 23,0 S 32,1 Cl = 35;5 

K=39,1 Ag 107,9 Pb = 207,2 glmol 

NTP: p= 101,325 kPa, 273 K ~ 8,3lt4 1 K-l morl 


