
RATKAISUT MALLIKOKEESEEN 

MALLIKOE 

 

1. Mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä 

a) viskositeetti 

fluidin (kaasu tai neste) kyky vastustaa virtausta. Maalin 

juoksevuus. Maalien viskositeettia voidaan tutkia esim. DIN-kupin 

avulla. Viskositeetin yksikkö esim:  mm2/s 

 

b) korroosio 

Metallien syöpyminen ilmasto-olosuhteiden vaikutuksesta. 

(kosteus ja ilman happi). Raudan ruostuminen ja kuparin pintaan 

muodostuva vihreä patina ovat hyviä esimerkkejä korroosiosta.  

 

c) teoreettinen riittoisuus 

Laskennallinen maalin riitoisuus yksikössä m2/l. Jos teoreettinen 

riitoisuus on 12m2/l se tarkoittaa että yhdellä litralla maalia 

voidaan maalata teoriassa 12 neliömetrin kokoinen alue. 

Todellinen kulutus on kuitenkin tätä suurempi koska maalia jää 

astiaan, suodattimeen ym. 

d) suure 

mitattavissa oleva ominaisuus. Esimerkiksi pituus, massa , paine. 

(Ykskkö on mitta-asteikko, jolla suuretta kuvataan esim metri, 

kilogramma, pascal) 

 

2. Laske seuraavien kappaleiden pinta-alat neliömetrinä. 

suorakulmio: 

 

   A = 0,8m x 1,5m = 1,2m2 

 

1,5m 

80cm 



kuutio:   A = 6 x 2m x 2m =24m2   

 

 

ympyrä: 

   A = π x 0,302 = 0,28m2 

 

 

 

suora ympyrälieriö 

    vaippa: 

    A = 2 x π x 0,25m x 0,70m = 1,1m2 

    pohjat = 2 ympyrää: 

    A = 2 x π x 0,252 = 0,39m2 

    yht: 1,49m2  

  

 

 

pallo: 

 

    A = 4 x π x 0,652= 5,3m2 

3. Kuinka paljon teoriassa kuluu maalia pintaan, jonka mitat ovat 1,2m 

x 0,9m ja maalin teoreettinen riittoisuus on 12m2/l? 

Ala:  A = 1,2m x 0,9m = 1,08m2 

tarvittava määrä: 1,08m2 : 12m2/l = 0,09 litraa = 0,9 dl 

2m 

30cm 

70cm 

50cm 

1,3m 



 

4. Maalin sekoitussuhde on 1:4. ( 1 tilavuusosa kovetetta ja 4 

tilavuusosaa muoviosaa). Laske kuinka paljon kovetetta ja 

muoviosaa sekoitetaan kun maalia tehdään 3,5 litraa? Ohenetta 

lisätään vielä 15%. Laske ohenteen määrä. 

 

Yhteensä 1 + 4 osaa = 5 osaa 

3,5 litraa : 5 = 0,7 litraa 

Sekoitetaan siis kovetetta 0,7litraa 

muoviosaa 4 x 0,7 litraa = 2,8 litraa 

 

Ohennetta 15% 

1%  3,5:100 = 0,035 

15%    15 x 0,035 = 0,53 litraa 

 

 

5. a) Laske 7% luvusta 600. 

1%    600:100 = 6 

7%     7 x 6 = 42 

 

b) Laske 25% tilavuudesta 3,0 litraa. 

1%    3,0:100=0,03 litraa 

25%  25 x 0,03 =0,75 litraa 

 

c) Laske 12% massasta 200g. 

1%    200:100 = 2g 

12%  12 x 2 = 24g 

 

6. Muunna suluissa annettuun yksikköön 

a) 3’’ (cm)   = 3x2,54= 7,62cm 

b) 5 bar (kPa) = 5x 100 = 500kPa 

c) 300kW (W) = 300 x 1000 = 300 000W (kilo = tuhat) 

d) 40µm (m) = 40/1000000 = 0,000 04m (mikro = miljoonasosa) 



e) 400cm2 (m2) =4dm2 = 0,04m2 

 

7. Mitkä eri seikat nopeuttavat raudan korrosiota (3 kpl) 

kosteus, suola, hapot, emäkset, jalompi metalli 

 

8. Miten raudan korrosiota voi estää/hidastaa? (3 kpl) 

pinnoitus (maalipinnoitus, metallipinnoitus, muovipinnoitus) 

uhrianodit (epäjalompi metaali syöpyy raudan puolesta esim sinkki. 

Käytetään meriveden kanssa kosketuksissa olevissa kappaleissa 

esim: laivat, sillat) 

Ruostumattomat terässeokset 

 

9. Rautanaula upotetaan liuokseen jossa se on kosketuksissa 

kuparinpalan kanssa. Mitä tapahtuu? 

Kupari jalompana metallina aiheuttaa raudan nopeampaa 

ruostumista. Rauta hapettuu. Rauta ja kupari muodostavat 

korroosioparin. 

 

10. Mitä seuraavat kemialliset merkit varoittavat. Anna esimerkki 

aineesta jossa tälläinen merkki voisi olla.    

   helposti syttyvä 

 haitallinen/ärsyttävä 
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ympäriställe haitallinen 

 

Näistä kysymyksistä tulee kokeeseen suoraan 3!!!!  

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIrUyPH2y8gCFUfcLAodWlsEuw&url=http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Luokituspakkaaminen-ja-merkinnat/Uudet-varoitusmerkit/&bvm=bv.105454873,d.bGg&psig=AFQjCNFV-mPCIx7S-r7ZXnypOlXWc4c3ZQ&ust=1445254546322503

