
FORM 10 

1. (9 pistettä) Alkuaine A reagoi alla esitetyn kaavion mukaisesti. Huomaa se, että vain ne 
tuotteet, joissa esiintyy alkuainetta A, on esitetty kaaviossa 

    

 

        (7)       (6)          (1)           (2)             (3)             (4) 

                                       (5)    
                                            F 

- A on kiinteä veteen liukenematon alkuaine ja sillä on alhainen sulamispiste. 

- E, F ja H ovat kaikki kiinteitä kemiallisia yhdisteitä, jotka liukenevat veteen. 

- B ja G ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka reagoivat jodin (I2) kanssa vesiliuoksessa 
seuraavasti: 

 
Kirjoita kaikki prosesseihin (1) – (9) liittyvät reaktioyhtälöt. 

 

2. (6 pistettä) Sinulla on laboratoriossasi viisi koeputkea, joiden tiedetään sisältävän seuraavien 
aineiden liuoksia: hopeanitraatti, natriumhydroksidi, typpihappo, ammoniumkloridi ja 
rauta(III)kloridi. Kaikkien liuosten konsentraatio liuenneen aineen suhteen on 0,5 mol/l. Selvitä, 
miten voit tunnistaa kaikkien viiden putken sisällöt, käyttämättä mitään muita liuoksia apuna. Esitä 
tunnistamisessa käyttämiesi reaktioiden reaktioyhtälöt. 

     

3. (7 pistettä) Väkevää typpihappoa sisältänyt tankkiauto kaatui ja kaikki sen sisältämä happo valui 
maahan. Paikalle kutsutut palomiehet käyttivät natriumkarbonaattia maahan valuneen hapon 
neutraloimiseen.  

a) Laske, kuinka paljon (kg) natriumkarbonaattia tarvittiin neutraloimaan maahan valunut 
happo täydellisesti, jos tiedetään, että auton tankin vetoisuus oli 76000 l ja typpihappo oli  
70.0 massaprosenttista (loppu oli vettä) ja happoliuoksen tiheys oli 1.42 g/cm3. 

b) Ympäristöviranomaiset pelkäsivät kuitenkin, että ympäristön kannalta hyvin hankal(i)a 
sivureaktio(ita) saattoi tapahtua neutraloinnin aikana johtuen neutralointireaktion 
eksotermisyydestä. Mitä sivureaktio(ide)n tuotteita he pelkäsivät? Mitä voitaisiin tehdä 
niiden syntymisen estämiseksi? 



4. (9 pistettä) Kun vesihöyryn annetaan reagoida punahehkuisen hiilen kanssa, muodostuu kahta 
kaasua  A ja B. Muodostunut seos poltetaan puhtaassa hapessa. Tuotteina huoneen lämpötilassa 
saadaan väritöntä nestettä C ja väritöntä kaasua D. D:n reagoidessa laimean kalsiumhydroksidi-
liuoksen kanssa muodostuu valkea saostuma E. Jos magnesiumin annetaan reagoida kaasun D 
kanssa muodostuu kiinteitä aineita F ja G. Jos  D:n annetaan edelleen reagoida punahehkuisen 
hiilen kanssa, muodostuu kaasua A. 

Tunnista aineet A – G ja kirjoita yllä kuvattuihin prosesseihin liittyvät reaktioyhtälöt. 

 

5. (9 pistettä)  a) Butaanilla CH3CH2CH2CH3/C4H10, propanonilla CH3COCH3/(CH3)2CO ja  
propaani-1-olilla CH3CH2CH2OH/C3H7OH on kaikilla lähes samat moolimassat. Mitä vetovoimia 
esiintyy näissä yhdisteissä molekyylien välillä? Järjestä yhdisteet kasvavan kiehumispisteen 
mukaiseen järjestykseen. 

b) Mitkä seuraavista yhdistepareista muodostavat homogeenisia seoksia keskenään? Selitä 
molekyylien välisten sidosten perusteella homogeenisten seosten muodostuminen. 

(i)    CCl4 ja H2O 

(ii )   Br2 ja CCl4 

(iii )  KCl ja H2O 

(iv)   C2H5OH ja H2O 

 c)  Sanaan “metalli” liittyy joukko seuraavan kaltaisia ominaisuuksia 

o hyvä sähkönjohtuvuus 

o hyvä lämmönjohtuvuus 

o taottavuus ja muovailtavuus (molemmat vastakohtina murtuvuudelle) 

o (yleensä) korkeat sulamis- ja kiehumispisteet 

Miten nämä ominaisuudet voidaan selittää? Perustele vastauksesi. 

 

 

 

 


