
CHEMIESE EWEWIG  




VRAAG 1

Die reaksie verteenwoordig deur die vergelyking hieronder bereik ewewig in 
ŉ geslote houer. 


N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g) ΔH = -92 kJ

1.1 Is die bostaande ewewig HOMOGEEN of HETEROGEEN? 

Gee ŉ rede vir die antwoord. 

(2)

1.2 Veranderings was gemaak aan die TEMPERATUUR, DRUK en 
KONSENTRASIE van die bostaande ewewigmengsel. Die grafieke 
hieronder, verteenwoordig die resultate verkry. (2)

 1.2.1 Watter veranderings was gemaak aan die reaksietoestande by elk 
van die volgende tye? 


(a) t1


(b) t2

 

 

(1)


(1)

 1.2.2 Hoe sal die tempo van die voorwaartse reaksie vergelyk met die 
tempo van die terugwaartse reaksie tussen 0 en t1? 

Skryf neer HOËR AS, LAER AS of GELYK AAN. (1)

 1.3 Gelyke aantal mol waterstofgas en stikstofgas was in ŉ geslote 1 
dm3 houer ingespuit. Wanneer die reaksiemengsel ewewig bereik by 
temperatuur T1, was gevind dat 10% van die aanvanklike 
waterstofgas in die houer agtergebly het. Die waarde van Kc teen 
temperatuur T1 is 1,426 × 103. 
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  1.3.1 Bereken die aanvanklike massa van N2 in die houer. (10)

 Gebruik jou kennis van Le Chatelier se beginsel om te 
verduidelik hoe die toename in temperatuur die waarde van 
Kc beïnvloed. 


(3)

[18]

VRAAG 2

ŉ Sekere hoeveelheid stikstofmonoksiedgas en suurstofgas reageer in ŉ 50 
cm3 geslote houer by 230 °C om stikstofdioksiedgas te vorm. Die reaksie 
bereik ewewig volgens die volgende gebalanseerde vergelyking: 


2 NO(g)   +   O2(g) ⇌   2NO2(g)        ∆H = -114 kJ·mol-1

                        kleurloos                       bruin

  

Die ewewigskonstante by 230°C vir hierdie reaksie is 6,44 x 105. 

2.1 Aanvanklik is 1 mol NO(g) en ’n onbekende hoeveelheid O2(g) in die 
houer geplaas. By ewewig is die aantal deeltjies NO(g) wat 
teenwoordig              is 3,01 x 1021. Bereken die aanvanklike aantal 
mol O2(g) wat in die houer geplaas is, (9)

2.2 Bogenoemde reaksie is die tweede stap van die Ostwald-proses. 

Wat is die betekenis van só ŉ hoë Kc vir die industriële produksie              
van NO2 (g)? (1)

2.3 Sal die kleur van die mengsel van gasse LIGTER of DONKERDER 
word indien die temperatuur verminder word tot kamertemperatuur? (1)

2.4 Gebruik Le Chatelier se beginsel en verduidelik die antwoord vir         
VRAAG 2.3. (3)

2.5 Hoe sal ’n verandering in die druk van die gasse die 
ewewigskonstante van die stelsel by kamertemperatuur beïnvloed? 

Skryf slegs NEEM TOE, NEEM AF of GEEN EFFEK. (1)


[15]

VRAAG 3    
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Wanneer ’n aantal mol van ’n X2 (g) en ’n Y2 (g) in ’n leë, geslote 2 dm3 
houer by 800 °C geplaas word, vind ’n reaksie plaas wat uiteindelik ewewig 
bereik volgens die volgende vergelyking:  


X2(g)   +   3Y2(g)   ⇌    2XY3(g)


By ewewig is daar 0,4 mol∙dm-3 elk van Y2 en XY3 in die houer teenwoordig. 
Die waarde vir Kc is 4,0 at 800 °C.

3.1 Bereken die aanvanklike aantal mol van X2 en  Y2 wat in die houer 
geplaas is. 

(8)

Jy word ook van die volgende inligting vir die reaksie voorsien:


Temperatuur (°C)	 Kc

400	 0,8

600	 2,5

800	 4,0


3.2
 Is die voorwaartse reaksie endotermies of eksotermies? 

Verwys na die bostaande tabel om die antwoord te verduidelik. (3)

3.3
 Watter effek sal die byvoeging van meer Y2 (g) by 800°C op die 
konsentrasie van X2 (g) hê? Skryf slegs TOENEEM, AFNEEM of 
BLY DIESELFDE. 

(1)

3.4
 Watter EEN van die volgende gasse XY3 of X2 sal in ’n hoër 
konsentrasie teenwoordig wees in die ewewigsmengsel by 400°C? 

Verduidelik die antwoord. (3)


[1
5]

VRAAG 4

4.1 Die eerste stap in die Ostwaldproses vir die vervaardiging van 
salpetersuur is die katalitiese oksidasie van ammoniak. ŉ Platinum-
allooigaas word as katalisator gebruik. Die gaas word aan die begin 
van die proses verhit. 

Die vergelyking vir die reaksie is: 


4NH3(g)   +   5O2(g) ⇌   4NO(g) + 6 H2O(g)        ∆H = -905 kJ·mol-1
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 4.1.1 Definieer die term katalisator (2)

 4.1.2 Waarom bly die platinum-allooigaas tydens die proses 
warm? 

(2)

 Die tweede stap in die Ostwald-proses vind in ŉ geslote houer plaas 
en word deur die onderstaande vergelyking voorgestel: 


2NO(g)   +   O2(g) ⇌   2NO2(g)           ∆H = -113 kJ·mol-1

 4.1.3 Gebruik Le Chatelier se beginsel om te verduidelik wat die 
uitwerking van ŉ verhoging in druk op die vorming van NO2 
sal hê. 

(3)
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4.2 Die onderstaande vergelyking verteenwoordig ŉ ewewigsreaksie in 
ŉ verseëlde 1 dm-3 - houer. 


NO2(g)   +  NO(g) ⇌   N2O(g)  + O2 (g)           ∆H >0

Ewewig is by ŉ sekere temperatuur bereik. Die Kc –waarde by 
hierdie temperatuur is 3,93 en die konsentrasies vir elke reaktant en 
produk in die houer, by ewewig, was: 


[NO2] = 0,06 mol∙dm-3


[NO] = 0,29 mol∙dm-3


[N2O] = 0,18 mol∙dm-3


[O2] = 0,38 mol∙dm-3


Een van die toestande wat die ewewig beïnvloed word verander, en 
ŉ nuwe ewewig word ingestel. Die konsentrasie van die NO2 by die 
nuwe ewewig is 0, mol∙dm-3. 

 

 4.2.1 Bereken die Kc-waarde by die nuwe ewewig. (8)

 4.2.2 Noem die toestand wat verander het om die ewewig te 
beïnvloed en verduidelik hoe dit verander het. 
 (2)


[18]

VRAAG 5  

Aanvanklik word oormaat NH4HS(s) in 'n 5 dm3-houer by 218 °C geplaas. 
Die houer word verseël en die reaksie word toegelaat om ewewig te 
bereik volgens die volgende gebalanseerde vergelyking:


NH4HS(s) ⇌ NH3(g) + H2S(g)             ∆H > 0

5.1 Skryf Le Chatelier se beginsel neer. (2)

5.2 Watter effek sal elk van die volgende veranderinge op die 
hoeveelheid NH3(g) by ewewig hê? Skryf slegs VERMEERDER, 
VERMINDER of BLY DIESELFDE neer.

5.2.1 Meer NH4HS(s) word bygevoeg (1)

5.2.2 Die temperatuur word verhoog (1)

5.3 Die ewewigskonstante vir hierdie reaksie by 218 °C is 1,2 x 10-4. 


Bereken die minimum massa NH4HS(s) wat in die houer verseël 
5

	






Die druk in die houer word nou verhoog deur die volume van die houer by 
konstante temperatuur te verklein. 

5.4 Hoe sal hierdie verandering die getal mol H2S(g) wat berei word, 
beïnvloed? Verduidelik die antwoord volledig. (3)

[13]

VRAAG 6

Suiwer waterstofjodied, verseël in 'n 2 dm3-houer by 721 K, ontbind 
volgens die volgende gebalanseerde vergelyking: 


2HI(g) ⇌ H2(g) + I2(g) ΔH = + 26 kJ∙mol-1 

Die grafiek hieronder dui aan hoe reaksietempo met tyd vir hierdie 
omkeerbare reaksie verander. 

6.1 Skryf die betekenis neer van die term omkeerbare reaksie. (1)

6.2 Hoe verander die konsentrasie van die reaktans tussen die 12de 
en die 15de minuut? Skryf slegs TOENEEM, AFNEEM of GEEN 
VERANDERING neer. 

  (1)

6.3 Die tempo's van beide die voorwaartse en terugwaartse reaksies 
verander skielik by t = 15 minute. .   

6.3.1 Gee 'n rede vir die skielike verandering in reaksietempo. (1)
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6.3.2 Verduidelik volledig hoe jy by die antwoord op VRAAG 
6.3.1 uitgekom het. (3)

Die ewewigskonstante (Kc) vir die voorwaartse reaksie is 0,02 by 721 K.

6.4 By ewewig word gevind dat daar 0,04 mol HI(g) in die houer 
teenwoordig is. Bereken die konsentrasie van H2(g) by ewewig. (6)

6.5 Bereken die ewewigskonstante vir die terugwaartse reaksie. (1)

6.4 Die temperatuur word nou na 800 K verhoog. Hoe sal die waarde 
van die ewewigskonstante (Kc) vir die voorwaartse reaksie 
verander? Skryf slegs TOENEEM, AFNEEM of BLY DIESELFDE 
neer. (1)

[14]
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