
CHEM-C2210 Alkuainekemia ja epäorgaanisten materiaalien synteesi ja karakterisointi
(5 op), kevät 2017

Tenttikysymysten aihealueita eli esimerkkejä mistä aihealueista ja minkä tyyppisiä
tehtäviä kokeessa voisi olla
HUOM! ei ole täysin kattava tehtävälista eli kokeessa voi myös olla muita tehtäviä ja
myös muun tyyppisiä tehtäviä

Tentissä ei kysytä pieniä yksityiskohtia (esim. alkuaineen löytövuosi, nimen alkuperä, pitoisuus
maankuoressa, alkuaineen isotoopit jne.). Alla olevat esimerkit toivottavasti kuvaavat minkä tyyppisiä
tehtävät voivat olla. Luentotehtävissä on myös paljon esimerkkejä.

1. Jaksolliset ja ryhmäominaisuudet:

Mitkä alkuaineet ovat puolimetalleja (metalleja/ epämetalleja)?

Miten elektronegatiivisuus / 1. ionisaatioenergia / atomisäde / ionisäde / metalliluonne jne. muuttuu
mentäessä ryhmässä alaspäin tai jaksossa oikealle?

Millä alkuaineilla on vinosukulaisuutta? Miksi ja miten kyseiset alkuaineet muistuttavat toisiaan?

Miten alkalimetallien reaktiivisuus muuttuu (kasvaa/pienenee/pysyy samana) ryhmässä alaspäin
mentäessä? Mistä tämä johtuu?

Miten halogeenien hapetuskyky muuttuu ryhmässä alaspäin mentäessä? Mistä tämä johtuu?

Mitä tarkoitetaan ytimen efektiivisellä varauksella ja elektronien varjostusefektillä? Miten Slaterin
sääntöjä voidaan hyödyntää ytimen efektiivisen varauksen määrittelemisessä? (Slaterin sääntöjä ei
tarvitse osata kirjoittaa)

2. Elektronirakenne ja hapetusluvut ja ionit:

Kirjoita alkuaineen X elektronirakenne jaksollisen järjestelmän avulla. Päättele ja perustele sen
elektronirakenteen perusteella, mitkä ovat alkuaineen X tärkeimmät hapetusluvut. Mitä ioneja sillä on
happamissa vesiliuoksissa?

Kirjoita raudan elektronirakenne. Onko raudalla parittomia elektroneja? Jos on, niin minkä
ominaisuuden ne aiheuttavat?

 Mikä on rikin stabiileimman ionin (happamassa liuoksessa) varaus? Perustele vastauksesi ionin
elektronirakenteen avulla.

Kirjoita lyijyn elektronirakenne. Osoita elektronirakenteiden avulla, mitkä ovat lyijyn kaksi positiivista
hapetuslukua. Kumpi niistä on stabiilimpi? Miksi? Perustele vastauksesi.

Mitkä elektronit poistuvat ensimmäisenä siirtymämetalli-ionien muodostuessa?

 Mikä on harvinaisten maametallien yleisin/ stabiilein hapetusluku? Selitä, miksi se on stabiilein. Millä
harvinaisilla maametalleilla on tästä poikkeavia hapetuslukuja ja mitkä hapetusluvut ovat? Perustele
vastauksesi elektronirakenteiden avulla.



3. Alkuaineiden esiintyminen

Mitkä alkuaineet ovat yleisimpiä/harvinaisempia maailmankaikkeudessa? Maankuoressa? Perustele
miksi.

Mitä yhteistä on alkuaineilla: O, Ne, Mg, Si, S, Ar ja Ca, jotka ovat hyvin yleisiä
maailmankaikkeudessa?

Millä alkuaineilla (mistä järjestysluvusta alkaen) ei ole pysyviä isotooppeja?

Alkuaineet voidaan luokitella 4 ryhmään sen mukaan, missä muodossa ne esiintyvät maapallolla.
Luokittelussa käytetään nimityksiä atmofiili, litofiili, kalkofiili ja siderofiili. Selitä lyhyesti, mitä ne
tarkoittavat ja anna esimerkki kunkin luokan alkuaineesta.

Anna esimerkki alkuaineesta, joka esiintyy maapallolla a) kaasuna, b) oksidina, c) sulfidina ja d)
alkuaineena.

Mitkä alkuaineet esiintyvät maankuoressa vapaina alkuaineina?

Millaisina yhdisteinä (mineraaleina) seuraavat alkuaineet esiintyvät maankuoressa: Mg, Ti ja Cu?

4. Alkuaineet – elämälle välttämättömät / myrkylliset

Mitkä alkuaineet ovat elämälle välttämättömiä? Anna x esimerkkiä.

Mitkä alkuaineet ovat ihmiselle erittäin myrkyllisiä?

Mitä alkuaineita ihminen tarvitsee hivenaineina eli pieniä määriä?
Valitse yksi alkuaine ja kerro tarkemmin sen biologisesta merkityksestä.

5. Nimeäminen (ohjeet laboratoriotöissä)

Laboratoriotöissä harjoiteltuja nimeämisiä, myös kompleksit.

Anna seuraavien yhdisteiden nimet:
     a) TiCl4

b) K2SO4

 c) [Al(H2O)6]3+

 d) [CoBr(NH3)5]SO4

(Perusalkuaineiden ja ionien nimet tulisi osata)

Nimeä seuraavat yhdisteet. Mihin yhdisteitä voidaan käyttää? (Tehtävässä annetaan perusyhdisteitä)

6. Sitoutuminen ja sen vaikutus ominaisuuksiin

Millaisia ovat ionisidoksellisten (kovalenttisten / metallisidoksellisten) yhdisteiden yleiset
ominaisuudet?

Ennusta Van-Arkel Ketelaar kolmion avulla, onko yhdiste X ionisidoksellinen vai kovalenttinen
yhdiste? (Tehtävässä annetaan ko. kolmio ja elektronegatiivisuudet).



Alla olevassa taulukossa on 3. jakson alkuaineiden oksidien kemialliset kaavat. Merkitse taulukkoon
oksidien sitoutuminen (kovalenttinen sidos / ionisidos / metallisidos / molekyylien välinen sidos).
Merkitse myös oksidin happo-emäsluonne (hapan, emäksinen, neutraali) ja olomuoto (kaasu, kiinteä,
neste).

Oksidi Na2O MgO Al2O3 SiO2 P4O10 SO2, SO3  ClO2

Sitoutuminen
Happo-emäsluonne
Olomuoto

(Tehtävässä voi olla myös jokin muu yhdiste (halogenidi, hydroksidi jne.) tai jokin ryhmä)

Tarkastele, miten 14. ryhmän oksidien sitoutuminen ja happo-emäsluonne muuttuvat ryhmässä
alaspäin mentäessä. Millaisina ioneina 14. ryhmän alkuaineet esiintyvät happamissa vesiliuoksissa?

MnO:n sulamispiste on 1785 °C ja Mn2O7:n 6 °C. Mistä näin suuri ero johtuu? Kumpi oksideista on
hapan? Perustele vastauksesi.

Perustele kemiallisesti, miksi SnI4 ei liukene veteen ja sen sp. on 143 °C, kun taas SnI2 liukenee
veteen ja sen sp. on 320 °C.

Alla olevassa taulukossa on 3. jakson alkuaineiden sulamispisteet. Perustele sitoutumisen avulla
eroja sulamispisteissä.

Na Mg Al Si P S Cl Ar
sp. °C 98 649 660 1420 44 119 -101 -189

Millaisina ioneina 3. jakson alkuaineet esiintyvät vesiliuoksissa?

Tallium muodostaa kahdenlaisia yhdisteitä, joista toisissa talliumin varaus on +1 ja toisissa +3.
Minkä halogenidi-ionin kanssa tallium muodostaa todennäköisemmin:
a) ionisidoksellisen
b) kovalenttisen yhdisteen? Kirjoita yhdisteiden kaavat.

Merkitse alla olevaan taulukkoon kyseisen alkuaineen oksidin/oksidien kaava/kaavat ja happo-
emäsluonne, hydroksidin kaava ja happo-emäsluonne sekä ioni/ionit happamassa vesiliuoksessa.
Miten sitoutuminen ja metalliluonne muuttuvat ryhmässä alaspäin mentäessä?

Alkuaine Oksidit Hydroksidi Ionit happamassa
C
Si
Ge
Sn
Pb



7. Kiinteän olomuodon rakenteet

Millaisia kidevirheitä kiinteiden aineiden hiloissa voi olla?

Tehtävä, jossa annetaan jonkin yhdisteen rakenteen alkeiskoppi ja pyydetään määrittelemään esim.
alkeiskopin kationien ja anionien lukumäärä, kaavayksiköiden lukumäärä, koordinaatioluvut yms.

8. Analyysimenetelmät (XRD, FTIR, XRR) ja ohutkavlonkasvatusmenetelmät (ALD,
MLD)

- menetelmän periaate
- lyhyesti laitteisto eli laitteiston osat (eri osien toimintaperiaatteita ei tarvitse osata)
- käyttökohteet: mitä voidaan näytteestä analysoida, mitä tietoa näytteestä saadaan ko. menetelmällä
- näytteen valmistus ja siihen vaikuttavat tekijät

- Selitä lyhyesti ALD-menetelmän periaate / Selitä lyhyesti MLD-menetelmän periaate
- Mitä eroa on ALD- ja MLD-menetelmillä?
- Missä sovelluskohteissa ALD- ja/tai MLD-menetelmiä voidaan käyttää?
- Mitkä ovat ALD-menetelmän edut verrattuna muihin ohutkalvojen kaasufaasikasvatusmenetelmiin?

9. Termit/ilmiöt/säännöt/efektit

Selitä lyhyesti seuraavat termit/ilmiöt/säännöt/efektit:
a) Lantanoidikontraktio eli lantanoidikutistuminen
b) Oddo-Harkinsin sääntö
c) Inerttipari-efekti
d) Litofiilinen alkuaine
e) Fajansin säännöt
f) Polymorfia ja isomorfia
g) Elektronivajaa yhdiste
h) Platinametallit
i) Harvinaiset maametallit
j) Keinotekoinen alkuaine
jne…

10. Käyttökohteet ja ominaisuudet

Yhdistä yhdisteelle/alkuaineelle ominaisuus ja käyttökohde. (Eli tehtävässä on annettu n kpl
alkuaineita/yhdisteitä ja n kpl ominaisuuksia, n kpl käyttökohteita, ja ne pitää yhdistää)

Mitkä ovat harvinaisten maametallien pääkäyttöalueet? Mikä ominaisuus liittyy ko. käyttökohteeseen?

11. Metallikompleksit

Mitä tarkoitetaan metallikompleksilla? tai Kuvaile metallikompleksit rakenne ja sitoutuminen.

Mitä tarkoitetaan metallikompleksien rakenneisomerialla? Anna esimerkkejä.

Miksi Ti4+-ionin vesiliuos on väritön, mutta Ti3+-ionin vesiliuos on purppuran värinen?



12. Ominaisuuksista (liittyvät elektronirakenteisiin ja sitoutumiseen)

Anna esimerkki erittäin reaktiivisesta alkuaineesta.

Mitkä jalokaasut on saatu reagoimaan? Minkä alkuaineiden kanssa ne ovat reagoineet? (Ei siis
tarvitse tietää yhdisteiden kaavoja)

Miksi vesiliukoisten Al(III)-yhdisteiden liuokset ovat happamia?

Mitkä alkuaineet ovat hyviä pelkistimiä/hapettimia? Miksi?

Miksi monet siirtymämetallit/lantanoidit ovat paramagneettisia?

Miksi monet siirtymämetalli-ionit/lantanoidi-ionit ovat värillisiä?

Miksi alkalimetalliyhdisteet ovat valkoisia ja niiden vesiliuokset värittömiä?

Mitkä siirtymämetallien ominaisuudet erottavat ne pääryhmien metalleista?

Mistä johtuu SnI4:n voimakas oranssipunainen väri?

Miksi otsoni on tehokas hapetin?

Miksi lantanoidi-ioneista esimerkiksi Eu3+-ioni soveltuu hyvin aktivaattori-ioniksi loisteaineiseen?

Miksei La3+- ja Lu3+-ionit sovellu loisteaineiden aktivaattori-ioneiksi?

jne.


