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Les 1 - TEMPO EN VERLOOP VAN REAKSIES 

Onderwerp: Reaksietempo. Faktor wat reaksietempo beïnvloed. Botsings teorie. 

Doelwitte: 

Leerders moet in staat wees om die volgende te kan doen: 

 Definieër reaksietempo. 

 Bereken reaksietempo uit gegewe data. (Vrae kan ook berekeninge van koers 
in terme van verandering in massa / volume / aantal mol per tyd) insluit). 

 Lys die faktore wat die tempo van chemiese reaksies beïnvloed. 

 Verduidelik in terme van die botsings teorie hoe hierdie verskillende faktore die 
tempo van chemiese reaksies beïnvloed. Die botsingsteorie is 'n model wat 
reaksietempo verduidelik as gevolg van deeltjies wat bots met 'n sekere 
minimum energie. 

 

Inleiding 

‘n Belangrike kenmerk van 'n reaksie is sy spontaneïteit. Spontaneïteit verwys na die 

inherente geneigdheid vir die proses om te gebeur. Dit impliseer niks oor spoed nie. 

Spontaan beteken nie vinnig nie. Daar is baie spontane reaksies wat so stadig is dat 

geen oënskynlike reaksie plaasvind oor 'n tydperk van weke of jare by normale 

temperatuur nie.   

Sommige reaksies is 'n vinnig en 'n paar is stadig. Kyk na hierdie voorbeelde: 

 Reaksies wat vinnig plaasvind. Hulle kan lei tot 'n gevaarlike ontploffing 

 Ontploffing van nitrogliserien. 

 Uitruil ioon reaksies. 
Pb2+(aq)  +  2I-(aq)    →       PbI2(s)  

Ag+(aq)   +  Cl-(aq)    →        AgCl(s) 

 Reaksies wat stadig voorkom. 

  Reaksie tussen suurstof en yster in die teenwoordigheid van water. 

  Reaksie tussen O2 en H2 in kamer temperatuur. 
 

Maar kan ons die spoed van die reaksie verander. 
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Ontwikkeling: 

Reaksietempo 

In ’n chemiese reaksie word die stowwe wat die reaksie ondergaan die reagense 

genoem, terwyl die stowwe wat vorm as gevolg van die reaksie, die produkte genoem 

word. Die reaksietempo beskryf hoe vinnig of stadig die reaksie plaasvind. 

You tube videeo: http://youtube.com/watch?v=NhdtqnEfa9w 

Hoe weet ons dus of ’n reaksie stadig of vinnig is?  

Een manier om uit te vind, is deur te kyk na, of hoe vinnig die reagense verbruik word 

gedurende die reaksie, of hoe vinnig die produkte vorm. 

Die gemiddelde tempo van ’n reaksie word uitgedruk as die aantal mol reagens 

verbruik, gedeel deur die totale reaksietyd, of as die aantal mol produk gevorm, gedeel 

deur die totale reaksietyd. 

Hierdie hoeveelheid kan wees in terme van verandering in massa / volume / aantal 

mol per tyd. 

Maar ons sal die reaksietempo definieër as die gemiddelde tempo van ’n reaksie 

beskryf hoe vinnig reagense verbruik word, of hoe vinnig produkte gevorm word 

gedurende ’n chemiese reaksie 

Gedurende die verloop van die reaksie sal die konsentrasie van die reaktante afneem 

en die konsentrasie van die produkte verhoog. Om die tempo van die reaksie te bepaal 

moet die konsentrasie van die stowwe aan die begin en aan die einde gemeet word. 

Reaksietempo =
t

c





 

 ∆𝑐 is die verandering in konsentrasie van reagense of produkte 
 

Reaksietempo word gemeet in [mol·dm-3∙s-1]. 

Belangrik: Onthou dat die tempo van die reaksie ook kan wees in terme van massa / 

volume of aantal mol. 

  

http://youtube.com/watch?v=NhdtqnEfa9w
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Voorbeeld 1 (Voorbeeld 1 Bladsy 276 Siyavula boek): 

Die volgende reaksie vind plaas: 

4Li(s) + O2(g) → 2Li2O(s) 

Na twee minute is 4g litium verbruik. Bereken die tempo van die reaksie.  

Oplossing: 

Stap 1: Bereken die aantal mol litium wat in die reaksie verbruik word 

 𝑛 =
𝑚

𝑀
=

4

6,94
= 0,58 𝑚𝑜𝑙 

Stap 2: Bereken die tydsduur (in sekondes) van die reaksie  

t = 2 minute = 2 × 60 s = 120 sekondes 

Stap 3: Bereken die tempo van die reaksie 

 Tempo van die reaksie=
aantal mol Litium verbruik

tyd
=

0,58

120
=0,005 mol∙s-1 

 Die tempo van die reaksie is 0,005 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝑠−1 

Die tempo van die reaksie kan grafies voorgestel word: 

 

Botsings teorie  

Die botsingsteorie verduidelik die faktore wat reaksiesnelhede beïnvloed. Eintlik  

postuleer teorie dat die tempo van die reaksies afhang van hoe dikwels en hoe 

energiek die reagerende molekules met mekaar bots. 

Ten einde vir twee reagense te reageer, moet hulle in noue kontak kom, met ander 

woorde, moet hulle bots. Dit is egter nie voldoende vir twee molekules om te bots 

sodat hulle kan reageer nie. Die reaksie sal slegs plaasvind indien die botsings 

effektief  "suksesvol" is, en om dit te laat gebeur moet: 

A
an

ta
l m

o
le

ku
le

s 

Tyd (s) 

Reagense molekules 

Produk molekules 

Molekules wat kan reageer neem af met 

tyd terwyl produk molekules verhoog met 

tyd. 
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 Die molekules voldoende kinetiese energie hê om die afstotingskrag tussen die 
elektronwolke te oorkom. 

 Hulle moet bots met die regte oriëntering / rigting (dit is veral belangrik wanneer 
organiese molekules reageer). 

Volgens die Kinetiese Molekulêre Teorie, wanneer die reaktante bots vorm hulle 'n 

Geaktiveerde Kompleks. Hierdie kompleks is 'n intermediêre, en van korte duur van 

atome, hoë-energie, onstabiele kompleks wat kan ontbind om nuwe produkte of die 

oorspronklike reagense te vorm. As nuwe produkte gemaak word, word die botsing 

beskryf as effektief. As die oorspronklike reaktante die gevolg is, dan is die reaksie 

oneffektief. 

Daar is 'n aantal faktore wat effektiewe botsings verhoog en dan die tempo van die 

reaksie. 

Faktore wat die reaksietempo beïnvloed: 

 Die konsentrasie van reagense,  

 Die temperatuur van die reaksie,  

 Die druk (Indien alle reagense gasse is),  

 Die reaksie-oppervlakte van vastestowwe,  

 Die aard van die reaktante,  

 Die byvoeging van ‘n geskikte katalisator. 

YouTube video . 

http://youtube.com/watch?v=ExHV_cFWYSM 

OF 

http://youtube.com/watch?v=4SK4IlQjZZ4 

 

Konsentrasie: 

Soos die konsentrasie van die reagense toeneem, neem die reaksietempo ook 

toe. 

Die verhoging van die konsentrasie, verhoog die waarskynlikheid van 'n botsing 

tussen reaktant deeltjies, want daar is meer van hulle in dieselfde volume en so word 

die kans op 'n effektiewe botsing wat produkte vorm verhoog. 

In die algemeen, sal die verhoging van die konsentrasie van reagense A of B die kans 

of frekwensie van 'n suksesvolle botsing tussen hulle verhoog en die verhoging van 

die spoed van die produk vorming (stadiger => vinniger, soos hieronder geïllustreer). 

 
Vinniger Produk vorming Stadige produk vorming 

 

Deeltjie A 
Deeltjie A 

Deeltjie B Deeltjie B 

http://youtube.com/watch?v=ExHV_cFWYSM
http://youtube.com/watch?v=4SK4IlQjZZ4
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Die tempratuur: 

As die temperatuur van die reaksie toeneem, neem die gemiddelde tempo van 

die reaksie ook toe. 

Die deeltjies sal vinniger beweeg en meer dikwels bots en meer energiek wees. Die 

toename van die temperatuur van die reaksiemengsel verhoog beide die botsings 

frekwensie en die botsing sukses. 

 

Die Boltzmann verspreiding kan gebruik word om die effek van temperatuur en die 

tempo van die reaksie te verduidelik. Die Boltzmann verspreiding verteenwoordig die 

aantal deeltjies met besonderhede energie. Wanneer die temperatuur verhoog sal die 

gemiddelde spoed van die deeltjies ook verhoog en dan die gemiddelde kinetiese 

energie. Meer deeltjies sal nie genoeg energie hê om te reageer nie. So daar is meer 

molekules wat kinetiese energie het wat groter is as die aktiveringsenergie (grafiek 

hieronder).  

 

 

 

 

Op die laer temperatuur, sal T1, slegs 

'n relatiewe klein deel van molekules reageer  (area onder die blou kurwe aan die 

regterkant van Ea het voldoende energie om te reageer). By die hoër temperatuur, T2, 

het 'n veel groter deel van die molekules die nodige energie om te reageer. Dus, sedert 

die tempo van die reaksie afhanklik is van die aantal molekules wat in 'n gegewe tyd 

interval reageer, sal die koers hoër op T2 as by T1 wees. 

Aktiveringsenergie is die minimum hoeveelheid energie wat nodig is vir 'n 

chemiese reaksie te begin. 

Die area onder die grafiek 

verteenwoordig die totale aantal 

molekules en dit verander nie 

met die verandering van 

temperatuur nie. 

 

Energie 

Deeltjies 

met genoeg 

energie om 

te reageer 
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Die Druk: 

 

 

 

 

 

Oppervlak area:  

As die oppervlakte van die reaktante toeneem, sal die reaksietempo toeneem. 

As een van die reagense 'n vaste stof is, sal die oppervlakte van die soliede beïnvloed 

hoe vinnig die reaksie gaan. Dit is omdat die twee tipes molekules net kan bots teen 

mekaar by die vloeistof soliede koppelvlak, dit wil sê op die oppervlak van die soliede. 

So, hoe groter die oppervlakte van die soliede, hoe vinniger sal die reaksie wees. 

HOEKOM? 

o Die verhoging van die oppervlakte van die reaktante lei tot 'n hoër aantal reaksie  
       areas. 

o (Reaksie area - spesifieke plekke op molekules waar reaksies plaasvind). 
o Die verhoging van die aantal reaksie areas verhoog die aantal totale botsings. 
o Hoe groter die frekwensie van die totale botsings, hoe groter is die frekwensie 

van 
       effektiewe botsings. 

o As die frekwensie van effektiewe botsings toeneem, neem die reaksietempo ook 
       toe. 

 

Die mees doeltreffende manier om die oppervlakte van 'n soliede te verhoog, is om 

die vaste stof te maal tot 'n poeier. 

Aard van die reaktante: 

Chemiese reaksies word gewoonlik gekoppel aan die verbreking van chemiese 

bindings in die reagense en die vorming van nuwe bindings om produkte te vorm. 

Tydens 'n chemiese reaksie moet die bindings in die reaktansmolekules gebreek word 

om vrye atome te vorm. Hierdie vrye atome kan dan herrangskik om nuwe bindings 

vorm. Die bindingsenergie wat nodig is om die bestaande bindings te breek in 

reaktansmolekules wissel na gelang van die aard van die reaktante.  

Verskillende reaktante verskillende energieë van aktivering. Reaksie tussen polêre of 

ioniese molekules is baie vinnig. Oksidasie-reduksie reaksies is stadiger as ioniese 

reaksies omdat hulle oordrag van elektrone en bindings herrangskikking betrek. Die 

Vir reaksies met gasse, sal 'n toename in druk die 

reaksietempo verhoog. As die volume van die houer verminder 

sal die druk toeneem. 

As die druk van 'n gas verhoog, is die molekules nader aan 

mekaar en meer botsings sal plaasvind (figuur aan die 

regterkant). Die verhoging van die druk van 'n gas is presies 

dieselfde as die verhoging van die konsentrasie. 
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fisiese toestand van reagerende stowwe is belangrik in die bepaling van hul 

reaktiwiteit. Die reaksie waarin ioniese oplossings betrokke is vind ook op 'n hoë spoed 

(figuur). 

 

Die tempo van die reaksie sal stadig in reaksie wees waar baie bande moet verbreek 

word in teenstelling met ŉ neerslag reaksie waar geen bande moet verbreek word nie. 

Die tempo van organiese reaksies is oor die algemeen stadiger as anorganiese 

reaksies, omdat organiese molekules oor die algemeen groter is as anorganiese 

molekules en meer bindings verbreek moet word. 

Die byvoeging van 'n geskikte katalisator:  

YouTube video gebruik: http://youtube.com/watch?v=eSpnL1bWps8 

In baie reaksies is die aktiveringsenergie baie hoog. Hierdie probleem word oorkom 

deur die gebruik van 'n katalisator. 'n Katalisator is 'n stof wat 'n reaksie versnel, maar 

is chemies onveranderd aan die einde van die reaksie. Wanneer die reaksie klaar is, 

sal jy presies dieselfde massa katalisators hê as wat jy aan die begin gehad het. 

Katalisators werk deur die verhoging van frekwensies van botsings tussen reagense. 

Dit verander die oriëntasie van die reaktante sodat meer botsings effektief is, die 

vermindering van intermolekulêre binding binne reaktansmolekules, of skenk 

elektrondigtheid na die reaktante. 

 'n Katalisator verhoog die tempo van die reaksie deur 'n verlaging van die 

aktiveringsenergie (grafiek hieronder). 

 

Hoë Energie Aktivering  

Lae Energie 

Aktivering 

Reagente 

Produkte 

Vordering van Reaksie 

http://youtube.com/watch?v=eSpnL1bWps8
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'n Katalisator verskaf 'n alternatiewe roete vir die reaksie (nuwe reaksie roete). Die 

alternatiewe roete het laer aktiveringsenergie. Dit verseker dat meer effektiewe 

botsings plaasvind per eenheid tyd. Die tempo van die reaksie verhoog dus. Resultate 

van hierdie op die energie-profiel hieronder:  

 

'n Katalisator skep 'n nuwe reaksie roete met 'n laer aktiveringsenergie.  

Die meting van die tempo van die reaksie: 

Daar is baie maniere om die tempo van 'n chemiese reaksie, na gelang van 'n groot 

aantal veranderlikes te meet. Die metode wat gebruik word, hang af van die 

eienskappe van die reaksie wat ondersoek word (gasfase, vloeistoffase, soliede fase 

Aantal deeltjies 

Energie 

Oorspronklik het slegs die aantal 

deeltjies voorgestel deur die area 

onder die kurwe genoeg energie 

gehad om te reageer. 

Nou het al hierdie 

ekstra deeltjies genoeg 

energie om ook  te 

reageer 

Deeltjies wat te 

min energie het 

om te reageer. 

Oorspronklike aktiverings energie. 

Nuwe aktiverings 

energie. 

Energie 
Aktivering energie 

sonder ‘n 

katalisator 

Reaktante 

Produkte 

Vordering van reaksie 

Aktivering energie 

met‘n katalisator 



Ontwikkel deur: G. Izquierdo Rodríguez & G Izquierdo Gómez Page 10 
Kopiereg voorbehou 

 
 

of gemengde fase). In beginsel, enige chemiese of fisiese verandering wat plaasvind 

as die reaksie verloop kan gebruik word om die tempo te bepaal. Dit kan pH, volume, 

kleur, massa, temperatuur, druk, ens wees. 

Die volgende is 'n paar metodes wat gebruik kan word om reaksietempo te meet: 

Verandering in Volume 

 

 

 

Verandering in massa: 

 

 

 

Verandering in kleur: 

 

 

 

 

ŉ Soortgelyke metode, bekend as turbidimetrie maak gebruik van die verstrooiing 

van lig uit waterige suspensies. As 'n neerslag geleidelik vorm (hoeveelheid soliede 

gevorm), sal die oplossing meer ondeursigtig met tyd word namate meer fyn verdeelde 

deeltjies neergeslaan het. Die tempo waarteen die ondeursigtigheid van die vloeistof 

verhogings kan gebruik word as 'n maatstaf van die reaksietempo. 

Opsomming: 

 Reaksietempo is die verandering in konsentrasie van reagense of 
produkte per eenheid tyd. 

 Faktore wat die reaksietempo beïnvloed 
 Die konsentrasie van oplossings,  
 Die temperatuur van die reaksie, 
 Die druk (indien all die reagente gasse is),  
 Die reaksie-oppervlakte van vastestowwe  
 Dit sluit die aard van die reaktante,  
 Die byvoeging van ‘n geskikte katalisator. 

 

As 'n reaksie 'n gekleurde bestanddeel veroorsaak, dit is, een wat 

'n maksimum absorpsie op 'n sekere golflengte in die sigbare 

spektrum het, kan 'n mens die toename in die absorbsie van die 

oplossing waarin die reaksie plaasvind as 'n funksie van tyd 

meet. Sedert die absorbsie van 'n opgeloste stof direk eweredig 

aan die molêre konsentrasie, sal die tempo van die reaksie 

maklik wees om te bepaal. 'n Spektrofotometer kan gebruik 

word.  

 

As 'n gas gevorm word tydens die reaksie, sal die totale massa 

van die reaksiemengsel afneem as die gas vrygestel word, dus 

sal die massa van die mengsel gemeet kan word met gereelde 

tussenposes van tyd tydens die reaksie. 

 

Dit is nuttig vir die reaksies wat gasse produseer. Die 
reaksie fles is gekoppel aan 'n spuit, soos in die diagram 
regs, die spuit skaal volumes kan op gereelde tyd intervalle 
afgelees word. 
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HERSIENING 

Aktiwiteit 1: 

Een woord antwoorde: 

Skryf slegs die woord / term vir elk van die volgende beskrywings langs die 

vraagnommer neer. 

1.1. Die verandering in konsentrasie van reagense of produkte per tyd eenheid. 

1.2. 'n Stof wat 'n reaksie versnel, maar is chemies onveranderd aan die einde van die  

       reaksie. 

1.3. Die minimum hoeveelheid energie wat nodig is vir 'n chemiese reaksie om te 

begin. 

1.4. Intermediêre, van korte duur groep atome, voordat hulle die produk vorm. 

1.5. Teorie dat die faktore wat reaksiesnelhede beïnvloed verduidelik. Eintlik is dit die  

       teorie wat stel dat die bindings van reaksies afhang van hoe dikwels en hoe  

       energiek die reagerende molekules met mekaar bots. 

Aktiwiteit 2: 

Veelkeusevrae 

Vier opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vrae gegee. Elke vraag het 

slegs een korrekte antwoord. Kies die korrekte antwoord: 

2.1  Swawelsuur en sink word toegelaat om te reageer op 'n oop keëlfles, en 

veroorsaak die volgende reaksie: 

Zn(s) + H2SO4(aq) →ZnSO4(aq) + H2(g) 

Watter een van die volgende sal die reaksietempo verhoog? 

A 'n Daling in temperatuur. 

B  Voeg 'n geskikte katalisator by. 

C  Die sluiting van die fles met 'n prop. 

D  Die verhoging van die hoeveelheid soutsuur. 
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2.2  Magnesiumlint word bygevoeg by 'n verdunde soutsuuroplossing in 'n fles.  

Watter een van die volgende sal die tempo waarteen waterstof geproduseer 

word verhoog?  

A  Die sluiting van die fles met 'n prop. 

B  Die verhoging van die hoeveelheid soutsuur. 

C  Die gebruik van 'n kleiner stukkie magnesium lint. 

D  Die gebruik van die dieselfde hoeveelheid magnesiumpoeier. 

Aktiwiteit 3: 

Oorweeg die reaksie in die volgende vergelyking: 

FeS(s) + 2HCl(aq) → H2S(g) + Fe Cl2(aq)       ΔH < 0 

3.1 Lys al die moontlike maniere om die tempo van die reaksie te verhoog. 

3.2 Verduidelik in terme van die botsingsteorie hoe 'n toename in temperatuur  

     die toename in die tempo van die reaksie verhoog. 

3.3 Is hierdie reaksie endotermies of eksotermies? Verduidelik. 

3.4 Teken 'n benoemde energie profiel vir hierdie reaksie. 

Aktiwiteit 4: 

Vir die reaksie: MnO2(s) + 4HCl(aq) → MnCl2(aq) + H2O (l) + Cl2(g) is die volgende 

twee eksperimente gedoen: 

Proefbuis X Proefbuis Y 

1 mol.dm-3HCl in Oormaat 1 mol.dm-3HCl  in Oormaat 

1 g MnO2 Stukkies 1 g MnO2 Poeier 

4.1  Gee TWEE redes waarom die tempo van die reaksie in Y hoër is. 

4.2  Hoe sal die tempo van die reaksie wat in proefbuis X beïnvloed word indien meer  

      HCl van dieselfde konsentrasie bygevoeg word? 

4.3 Noem TWEE maniere waarop die tempo waarteen Cl2 geproduseer word in beide 

     proefbuise verhoog kan word. 
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Oplossing vir die Aktiwiteite: 

Aktiwiteit 1: 

1.1. Reaksietempo / tempo van reaksie / spoed van reaksie. 
1.2. Katalisator.  
1.3. Aktivering energie. 
1.4. Geaktiveerde kompleks. 
1.5. Botsingsteorie. 
Aktiwiteit 2: 

2.1.   B 

2.2.   D 

Aktiwiteit 3: 

3.1 Die gebruik van poeier FeS / met die gebruik van meer FeS / met behulp van 

HCl van hoër konsentrasie / hitte HCl in warm bad / Die gebruik van 'n geskikte 

katalisator. 

3.2 Wanneer die temperatuur verhoog, sal die molekules vinniger beweeg en dan 

sal die gemiddelde kinetiese energie van die molekule toeneem. Dit beteken 

meer molekules het nou genoeg kinetiese energie vir meer botsings om 

doeltreffend te wees en het dus 'n hoër reaksietempo. 

3.3 Eksotermies. Die entalpie verandering is negatief, dan word energie (hitte) 

vrygestel. 

3.4.  
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Aktiwiteit 4: 

4.1  Verpoeierde MnO2 bied 'n groter oppervlakte en meer effektiewe botsings is 

moontlik. 

4.2  Tempo sal nie geaffekteer word nie. Die konsentrasie is dieselfde. 

4.3  Gebruik HCl van hoër konsentrasie in beide / Gebruik meer in beide / Gebruik 

HCl van hoër temperatuur in beide / Gebruik MnO2 poeier in X / Gebruik 'n 

geskikte katalisator. 
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Les 2 - TEMPO EN VERLOOP VAN REAKSIES 

Onderwerp: Die meting van reaksietempo. Aanbevole eksperiment vir informele 
assessering. 

Doelwitte: 

Leerders moet in staat wees om die volgende te kan doen: 

-Beantwoord vrae en interpreteer data (tabelle of grafieke) op verskillende 

eksperimentele tegnieke vir die meet van die tempo van 'n gegewe reaksie. 

Inleiding: 

Opsomming: 

 Reaksie tempo is die verandering in konsentrasie van reagense of 
produkte per eenheid tyd. 

 
 Faktore wat die reaksie tempo beïnvloed: 

 Die konsentrasie van die reagense.  
 Die temperatuur. 
 Die druk van gasse, (Indien al die reagense gasse is).   
 Die reaksie-oppervlakte van vastestowwe. 
 Die aard van die reaktante. 
 Die byvoeging van ‘n geskikte katalisator. 

Daar is baie maniere om die tempo van 'n chemiese reaksie, na gelang van 'n groot 

aantal veranderlikes te meet. Die metode wat gebruik word, hang af van die 

eienskappe van die reaksie wat ondersoek word (gasfase, vloeistoffase, soliede fase 

of gemengde fase). In beginsel, enige chemiese of fisiese verandering wat plaasvind 

as die reaksie verloop kan gebruik word om die tempo te bepaal. Dit kan pH, volume, 

kleur, massa, temperatuur, druk, ens wees. 
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Reagense 

Ontwikkeling: 

Meting van die tempo van die reaksie: 

Die meting van die volume van die gas geproduseer per tyd eenheid.  

Die volume van die gas wat in 'n reaksie kan gemeet word met die invordering van 

gas in 'n gasspuit. 

 

 

 

 

 

 

Soos meer gas geproduseer word, word die suier uitgestoot en die volume van die 

gas in die spuit kan aangeteken word. 

Deur volume op vasgestelde tyd intervalle te meet, kan ons die data grafiek skets en 

vandaar die tempo van die reaksie bepaal. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelde van reaksies wat gas produseer is hieronder gelys: 

 Reaksies wat waterstofgas produseer: 
Wanneer ’n metaal reageer met ’n suur, word waterstofgas geproduseer. Die 

waterstof kan in ’n proefbuis opgevang word. ’n Brandende splinter kan gebruik 

word om te toets vir waterstof. Die ’plof’-geluid wys dat daar waterstof 

teenwoordig is. Byvoorbeeld: magnesium reageer met swaelsuur om 

magnesiumsulfaat en waterstof te produseer.  

     Mg (s) + H2SO4 (aq) → MgSO4 (aq) + H2(g) 

Gas spuit sisteem 
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 Reaksies wat koolstofdioksied produseer: 
Wanneer ’n karbonaat reageer met ’n suur, word koolstofdioksied gas 

geproduseer. Wanneer koolstofdioksied deur kalkwater geborrel word, maak 

dit die kalkwater melkerig. ’n Brandende splinter sal ook ophou brand (geblus 

word) in die teenwoordigheid van CO2  gas. Dit is ’n eenvoudige toets vir die 

teenwoordigheid van koolstofdioksied. 

Byvoorbeeld: kalsiumkarbonaat reageer met soutsuur om kalsiumchloried, water en 

koolstofdioksied te produseer. 

 CaCO3 (s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + H2O (ℓ) + CO2 (g) 

 Reaksies wat suurstof produseer: 

Waterstofperoksied ontbind in die teenwoordigheid van ’n mangaan (IV) oksied 

katalisator om suurstof en water te produseer.  

2H2O2 (aq)  
𝑀𝑛𝑂2
→     2H2O(ℓ) + O2(g) 

Verandering in massa 

Vir ’n reaksie wat gas produseer kan die massa van die reaksiehouer oor tyd gemeet 

word. Die massa wat verloor word dui die hoeveelheid gas wat geproduseer is en 

ontsnap het vanuit die reaksiehouer aan. 

 

As die reaksie fles verseël is, sal hierdie metode nie werk nie.  

Watte laat gas toe 

om te ontsnap, 

nie vloeistof nie 



Ontwikkel deur: G. Izquierdo Rodríguez & G Izquierdo Gómez Page 18 
Kopiereg voorbehou 

 
 

Let op die verskil tussen die twee grafieke. Die massa van die voorbeeld sal verminder 

soos die reaksie voortgaan. Die massa verloor van die voorbeeld sal vermeerder as 

die reaksie voortgaan. Die materie wat verlore gaan (wat verduidelik waarom daar 

massaverlies is) kan versamel en gemeet 

word.       

 

Verandering in kleur 

In sommige reaksies is daar ’n verandering in kleur wat vir ons sê dat die reaksie 

plaasvind. Hoe vinniger die kleur verander, hoe vinniger is die reaksietempo. 

Byvoorbeeld, wanneer etanoësuur oplossing (asynsuur) getitreer word met 

natriumhidroksied, word ’n indikator soos fenolftaleïen bygevoeg. Die oplossing is 

helder in ŉ suuroplossing en word pienk wanneer die reaksie voltooi is. As die 

konsentrasie van die basis verhoog word, sal die kleurverandering vinniger plaasvind 

(nadat ’n kleiner volume van ’n basis bygevoeg is). Dit wys dat ’n hoër konsentrasie 

van die basis die reaksietempo verhoog. 

CH3COOH (aq) + NaOH (aq) → Na+ (aq) + CH3COO- (aq) + H2O (ℓ) 

 

As 'n reaksie 'n gekleurde bestanddeel veroorsaak, dit is, een 

wat 'n maksimum absorpsie op 'n sekere golflengte in die 

sigbare spektrum het, kan 'n mens die toename in die absorbsie 

van die oplossing waarin die reaksie plaasvind as 'n funksie van 

tyd meet. Sedert die absorbsie van 'n opgeloste stof direk 

eweredig aan die molêre konsentrasie, sal die tempo van die 

reaksie maklik wees om te bepaal. 'n Spektrofotometer kan gebruik word. 
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ŉ Soortgelyke metode, bekend as turbidimetrie maak gebruik van die verstrooiing 

van lig uit waterige suspensies. As 'n neerslag geleidelik vorm (hoeveelheid soliede 

gevorm), sal die oplossing meer ondeursigtig met tyd geword namate meer fyn 

verdeelde deeltjies neer geslaan het. Die tempo waarteen die ondeursigtigheid van 

die vloeistof verhogings kan gebruik word as 'n maatstaf van die reaksietempo. 

Vorming van 'n neerslag: 

In reaksies waar neerslag gevorm word, is die hoeveelheid neerslag wat oor ’n 

spesifieke tydperk gevorm word, word gebruik om die reaksietempo te meet. 

Byvoorbeeld, wanneer natriumthiosulfaat reageer met ’n suur, sal ’n geel neerslag van 

swael vorm. Die reaksie is as volg: 

Na2S2O3 (aq) + 2HCl (aq) → 2NaCl (aq) + SO2 (aq) + H2O(ℓ) + S (s) 

Een manier om die gemiddelde tempo van die reaksie te bepaal is om die ondersoek 

in ’n keëlvormige fles te doen en ’n stukkie papier met ’n swart kruis onder die fles te 

sit. Aan die begin van die reaksie sal die kruis duidelik sigbaar wees as jy in die fles 

sou kyk.  

 

As die reaksie egter voortduur en meer neerslag vorm, sal die kruis geleidelik minder 

sigbaar word en uiteindelik heeltemal verdwyn 

 

 

 

 

 

Deur te meet hoe lank dit neem vir dit om te gebeur kry mens ’n idee van die 

reaksietempo. Let op dat dit nie moontlik is om die SO2 gas wat in die reaksie 

geproduseer word op te vang nie, aangesien dit baie oplosbaar is in water. 

 

Bo aansig 

Sonder neerslag Met neerslag 
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Eksperiment 1: 

Doel: Om die effek van konsentrasie op die gemiddelde tempo van 'n reaksie te meet. 

Apparatus: 

 300 cm3 van natriumtiosulfaat Na2S2O3 oplossing. (Berei 'n oplossing van 
natriumtiosulfaat deur die byvoeging van 12 g of Na2S2O3 tot 300 cm3 van 
water). Die is oplossing ’A’. 

 300 cm3 van water. 
 100 cm3 of 1:10  verdunde soutsuur. Dit is oplossing ’B’. 
 Ses 100 cm3 glasbekers, maatsilinders, papier en merkpen, stophorlosie of tyd 

meter. 

Veranderlikes: 

Afhanklike: Reaksietempo 

Onafhanklike: Konsentrasies 

Beheer: temperatuur (konstant), dieselfde konsentrasie van sout ,  

Dieselfde volume van die natriumtiosulfaat Na2S2O3 (aq)  

plus water Dieselfde volume suur  

Metode: 

WAARSKUWING! 

Moenie soutsuur (HCl) op jou hande kry nie. Ons stel voor dat jy handskoene en 

veiligheidsbril gebruik met die hantering van sure en dat jy dit met sorg hanteer. 

Een manier om die gemiddelde tempo van hierdie reaksie te meet is om 'n stuk papier 

te plaas met 'n kruisie onder die reaksie beker om te sien hoe lank dit neem voordat 

die kruis nie gesien kan word nie as gevolg van die vorming van die swael neerslag. 

1.  Stel ses bekers op 'n plat oppervlak met die byskrifte 1 tot 6. 

2.  Gooi 60 cm3 oplossing “A” in die eerste beker en voeg 20 cm3 water by 

3.  Plaas die beker op 'n stuk papier met 'n groot swart kruis daarop. 

4.  Gebruik die maatsilinder om 10 cm3 HCl te meet. Nou voeg jy die HCl oplossing 

in die eerste beker (NB: Maak seker dat jy altyd die maatsilinder wat jy gebruik 

skoonmaak voordat dit gebruik word vir 'n ander chemiese reaksies). 

5.  Met behulp van 'n stophorlosie met sekondes, skryf die tyd wat dit neem vir die 

neerslag wat vorm tot die kruis nie meer sigbaar is nie. 

6.  Meet nou 50 cm3 van die oplossing in die tweede beker met 30 cm3 water. 

Plaas die beker oor die swart kruis op die papier. In hierdie tweede beker, voeg 

10 cm3 HCl by, neem die tyd van die reaksie en skryf die resultate soos jy 

voorheen gedoen het. 
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7.  Gaan voort met die eksperiment deur oplossing A te verdun soos hieronder 

aangetoon. 

Beker Oplossing A 
(cm3) 

Water (cm3) Oplossing B 
(cm3) 

Tyd (s) 

1 60 20 10  

2 50 30 10  

3 40 40 10  

4 30 50 10  

5 20 60 10  

6 10 70 10  

Die vergelyking vir die reaksie tussen natriumtiosulfaat en soutsuur is: 

Na2S2O3 (aq) + 2HCl (aq) → 2NaCl (aq) + SO2 (aq) + H2O(ℓ) + S (s) 

Resultate: 

 Bereken die reaksietempo in elke beker. Onthou dat: 

Tempo van die vorming van die produk = 
𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑔𝑒𝑣𝑜𝑟𝑚

𝑟𝑒𝑎𝑘𝑠𝑖𝑒 𝑡𝑦𝑑
 

In hierdie eksperiment stop elke eksperiment wanneer dieselfde geskatte hoeveelheid 

van neerslag gevorm is (die kruis is geblokkeer deur neerslag). Sodat ŉ relatiewe 

reaksietempo bepaal kan word met behulp van die volgende vergelyking: 

Reaksietempo= 
1

𝑡𝑦𝑑 (𝑠)
 

 Stel jou resultate op 'n grafiek. Konsentrasie sal wees op die x-as en 
reaksietempo op die y-as. Let daarop dat die oorspronklike volume Na2S2O3 
kan gebruik word as 'n maatstaf van konsentrasie. 

 Hoekom is dit belangrik om die volume HCl konstant te hou?  
 Beskryf die verhouding tussen konsentrasies en reaksietempo. 
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Ontleding van die resultate: 

Uit die resultate sal leerders 'n grafiek van reaksietempo teen konsentrasie soortgelyk 

aan die sketsgrafiek hieronder toon.  

 

Die vorm van 'n die grafiek is ‘n reguitlyn grafiek wat 'n grafiek van 'n lineêre funksie 

is, dan uit die vorm van die grafiek kan ons aflei dat die tempo van die reaksie 

proporsioneel verhoog wanneer die konsentrasie van die natriumtiosulfaat Na2S2O3 

(aq) toeneem. 

Gevolgtrekkings: 

Hoe hoër die konsentrasie hoe minder tyd vat dit vir die neerslag om te vorm - dit dui 

dus op 'n hoër of vinniger tempo van die reaksie. Die temperatuur en ander relevante 

faktore moet konstant gehou word. 

OF 

Hoe hoër die konsentrasie van die reagense, hoe vinniger is die gemiddelde 

reaksietempo. 

OF 

Die tempo van die reaksie is direk eweredig aan die konsentrasie van een van die 

reagense. 

Opsomming: 

 Daar is baie maniere om die tempo van 'n chemiese reaksie te meet: 
o Die meting van die volume van die gas geproduseer per eenheid tyd. 
o Wysigings in massa 
o Verandering in kleur 
o Die vorming van 'n neerslag 

 

Reaksie tempo VS Konsentrasie 

Konsentrasie (mol∙dm3 
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HERSIENING 
 
Aktiwiteit 1 (Vraag 5 Trial 2014) 

  

     
‘n Groep leerders gebruik die reaksie tussen magnesium en soutsuur om een van die 
faktore wat die tempo van 'n reaksie beïnvloed te ondersoek. Die volgende vergelyking 
stel die reaksie wat plaasvind: 

Mg(s)  +  2HCℓ(aq)  →  MgCℓ2(aq)  +  H2(g) 

Die leerders voeg 4,8 g magnesiumlint tot 'n oormaat verdunde soutsuur en meet die 
massa van die magnesium wat reageer per eenheid tyd.  
 
Die resultate is aangeteken vir die reaksie in die onderstaande grafiek. (Die grafiek is 
nie volgens skaal geteken nie.) 
 

  

 

  

1.1  Verteenwoordig die grafiek reaktante gebruik of produkte gevorm per eenheid 
tyd? Skryf slegs reaktante wat gebruik word of produkte wat gevorm word. 
Verduidelik die antwoord.  

  
(2) 

1.2  Gebruik die data op die grafiek om die verandering in die massa van 
magnesium te bereken tydens die eerste 30 s van die reaksie. 

 (4) 

1.3  Bereken die gemiddelde tempo van die reaksie (in gram per sekonde) 
gedurende die eerste 30 s. 

 (2) 

 
 
 
 
 
1.4 

  

Die leerders herhaal die eksperiment met 'n oormaat gekonsentreerde 
soutsuur. 
 
Kopieer die grafiek hierbo in die ANTWOORD BOEK. Op dieselfde 
assestelsel, gebruik 'n stippellyn op die kurwe wat verkry sal word wanneer 
gekonsentreerde soutsuur gebruik wys. Noem die kurwe M (geen numeriese 
waardes word vereis nie). 

  
 

 

 

(2) 
 
 
 
[10] 
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M 

Oplossings vir Aktiwiteite: 

Aktiwiteit 1   
     
1.1  Reactants used/Reaktante gebruik  

The graph shows the reaction starts with a certain amount (0.2 mol) of 
reactant (magnesium) which decreases as the reaction proceeds.  

Die grafiek toon dat die reaksie begin met ‘n sekere hoeveelheid (0.2 
mol) reaktante (magnesium) wat afneem soos wat die reaksie verloop. 
 

  

 
 
 
 
(2) 

 
 
1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
n = 0.2 – 0,16 = 0.04  

n = 
M

m
  

0,04 = 
24

m
  

m = 0,96 g  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
(4) 

1.3  
   Gemiddelde tempo = 

tyd

dhoeveelhei




 

 

                      = 
030

96.0


 

                                 = 0.03 g∙s-1   (0,032 g∙s-1) 

  
 
 
 
 
 
(2) 

 
1.4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 
[10] 
 

 

  

Aantekeninge: 

 Steiler gradient (helling)  

 Grafiek M sny die tyd-as vroeër  

 M 
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Les 3 - TEMPO EN VERLOOP VAN REAKSIES 

Onderwerp: Meganisme van reaksie en katalise. Hersieningsoefeninge op 
reaksietempo. 
Doelwitte 

Leerders moet die volgende te kan doen: 

 Definieër die term positiewe katalisator as 'n stof wat die tempo van 'n chemiese 
reaksie verhoog sonder om 'n permanente verandering te ondergaan. 

 Interpreteer grafieke van verspreiding van molekulêre energieë (aantal deeltjies 
teenoor hulle kinetiese energie of Maxwell-Boltzmann kurwes) om te 
verduidelik hoe 'n katalisator, temperatuur en konsentrasie tempo beïnvloed. 

 Verduidelik dat 'n katalisator die tempo verhoog van die reaksie deur die 
verskaffing van 'n alternatiewe roete van laer aktiveringsenergie. Dit verminder 
dus die netto / totaal aktiveringsenergie. 

 

Inleiding: 

In les 45 het ons genoem dat dit die botsing van deeltjies is wat veroorsaak dat 

reaksies plaasvind en dat slegs 'n paar van hierdie botsings suksesvol is. Dit is omdat 

die reaktant deeltjies 'n wye verskeidenheid van kinetiese energie het, en slegs 'n klein 

fraksie van die deeltjies sal genoeg energie (en die korrekte oriëntasie) hê om werklik 

bindings te breek sodat 'n chemiese reaksie kan plaasvind. Ons het geleer in Graad 

11 wat die minimum energie wat nodig is vir 'n reaksie om plaas te vind, word die 

aktiveringsenergie genoem  

 

Ontwikkeling: 

 

Die grafieke van verspreiding van molekulêre energieë te interpreteer (aantal deeltjies 

teenoor hulle kinetiese energie of Maxwell-Boltzmann kurwes) om te verduidelik hoe 

'n katalisator, temperatuur en konsentrasie tempo beïnvloed. 

YouTube video gebruik:http://youtube.com/watch?v=GwcF3K_-WeY 

Onthou dat Aktiveringsenergie is die minimum energie wat nodig is vir ’n 

chemiese reaksie om voort te gaan. 

Selfs teen ’n vasgestelde temperatuur verskil die energie van die deeltjies. Dit beteken 

dat net sommige van hulle genoeg energie sal hê om deel te wees van die chemiese 

reaksie, afhangend van die aktiveringsenergie vir die reaksie 

As die reaksie se temperatuur verhoog, vermeerder die hoeveelheid deeltjies met 

genoeg energie om deel te neem aan die reaksie en verhoog die reaksietempo. 

 

 

 

 

 

 

http://youtube.com/watch?v=GwcF3K_-WeY
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Onthou dat ’n molekule energie moet hê wat groter as die aktiveringsenergie is en die 

regte oriëntasie, vir die reaksie om plaas te vind. Deur die temperatuur van ’n 

reaksiemengsel te verhoog, verhoog die gemiddelde kinetiese energie van die 

deeltjies. 

 

 

 

 

 

 

’n Groter proporsie van die deeltjies kan nou reageer, wat die reaksie vinniger maak. 

Met die verhoogte beweging van die molekules verhoog die kanse dat die molekules 

die regte oriëntasie ook sal hê. 

’n Endotermiese reaksie kan voorgestel word deur: 

Reaktante + Energie → Produkte d.i. ŉ reaksie wat energie absorbeer 
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’n Eksotermiese reaksie kan voorgestel word deur: 

Reaktante → Produkte + Energie d.i. ŉ reaksie wat energie vrystel 

 

'n katalisator verhoog die tempo van die reaksie deur die verskaffing van 'n 

alternatiewe roete van laer aktiveringsenergie.  

’n Katalisator verhoog die reaksietempo op ’n effens ander manier as van die ander 

metodes waarmee ons reaksietempo verhoog. Die funksie van ’n katalisator is om die 

aktiveringsenergie te verlaag sodat ’n groter proporsie van die deeltjies genoeg 

energie sal hê om te reageer. ’n Katalisator kan die aktiveringsenergie vir ’n reaksie 

verlaag deur: 

 die reagerende deeltjies so te oriënteer dat suksesvolle botsings meer 
algemeen is. 

 te reageer met die reaktante om ’n intermediêr te vorm wat minder energie 
nodig het om die produk te vorm. 

Gevolgtrekking: Die katalisator voorsien ’n alternatiewe stel stappe vir die 

reaksie. Ons verwys na ’n alternatiewe roete. Die roete wat die katalisator 

gebruik vereis minder aktiveringsenergie en is daarom vinniger. Dit verseker dat 

meer effektiewe botsings plaasvind per eenheid tyd. Die tempo van die reaksie 

verhoog dus. 

Sommige metale bv. platinum, koper en yster kan as katalisators werk in sekere 

reaksies. In ons liggame het ons ensieme wat katalisators is. Dit help om die biologiese 

reaksies te versnel. Katalisators reageer oor die algemeen met een of meer van die 

reaktante om ’n chemiese intermediêr te vorm wat soms die aktiveringskompleks 

(geaktiveerde kompleks) genoem word. 

Die volgende is ’n voorbeeld van hoe ’n reaksie wat ’n katalisator gebruik mag 

voortgaan. A en B is reaktante, C is die katalisator en D is die produk van die reaksie 

tussen A en B. 
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Stap 1: A + C → AC  Stap 2: B + AC → ACB   Stap 3: ACB → C + D 

ACB verteenwoordig die intermediêre chemikalie. Alhoewel die katalisator (C) 

heeltemal opgebruik word deur reaksie 1, word dit later weer by reaksie 3 vrygestel 

sodat die algehele reaksie met ’n katalisator as volg lyk: 

A + B + C → D + C 

Jy kan hieruit sien dat die katalisator wat aan die einde van die reaksie vrygestel word, 

heeltemal onveranderd is. Sonder ’n katalisator sal die algehele reaksie as volg lyk: 

A + B → D 

Die katalisator voorsien ’n alternatiewe stel stappe vir die reaksie. Ons verwys na ŉ 

alternatiewe roete. Die roete wat die katalisator gebruik vereis minder 

aktiveringsenergie en is daarom vinniger. Dit word uitgebeeld in die volgende diagram: 

 

Positiewe katalisator is 'n stof wat die tempo van 'n chemiese reaksie verhoog 

sonder hom 'n permanente verandering ondergaan. 

Of 

’n Katalisator maak die chemiese reaksie vinniger, sonder om deur die reaksie 

opgebruik te word. Dit verhoog die reaksietempo deur die aktiveringsenergie vir 

die reaksie te verlaag 
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Energiediagramme is nuttig om die effek van ’n katalisator op die reaksietempo te 

sien. Katalisators verminder die aktiveringsenergie wat nodig is vir ’n reaksie om voort 

te gaan (uitgebeeld deur die kleiner hoeveelheid aktiveringsenergie op die 

energiediagram) en daarom verhoog die reaksietempo. Onthou dat met ’n katalisator 

die gemiddelde energie van die molekules dieselfde bly, maar die energie wat nodig 

is verminder. 

 

 

Opsomming: 

 Aktiveringsenergie is die minimum energie nodig vir ’n chemiese reaksie om 
voort te gaan. 

 ’n Katalisator maak die chemiese reaksie vinniger, sonder om deur die reaksie 
opgebruik te word. Dit verhoog die reaksietempo deur die aktiveringsenergie 
vir die reaksie te verlaag. 

 Die katalisator voorsien ’n alternatiewe stel stappe vir die reaksie. Ons verwys 
na ŉ alternatiewe roete. Die roete wat die katalisator gebruik vereis minder 
aktiveringsenergie en is daarom vinniger. 
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HERSIENING 

Aktiwiteit 1 (Oefening 7-4.2 Bladsy 299 Siyavula boek graad 12) 

5 g sinkdeeltjies word by 400 cm3 van 0,5 mol.dm-3 soutsuur gevoeg. Om te bepaal 

wat die gemiddelde tempo van die reaksie sal wees, word die verandering in die 

massa van die fles wat die sink en die suur bevat gemeet deur die fles op ’n direkte-

lesingsbalans te plaas. Die lesing op die balans wys dat daar ’n afname in massa 

tydens die reaksie was. Die reaksie wat plaasvind kan volgens hierdie vergelyking 

uitgedruk word: 

Zn (s) + 2HCl (aq) → ZnCl2 (aq) + H2 (g) 

a) Waarom is daar ’n afname in massa tydens die reaksie? 

b) Die eksperiment word herhaal en 5 g van die sinkpoeier word gebruik i.p.v. stukkies 

sink. Hoe sal dit die gemiddelde reaksietempo beïnvloed?  

c) Die eksperiment word nog een keer herhaal, hierdie keer met 5 g sinkstukkies en 

600 cm3van 0,5 mol.dm-3 soutsuur. Hoe vergelyk die gemiddelde tempo van die 

reaksie met die oorspronklike reaksietempo. 

d) Watter effek sou ’n katalisator op die gemiddelde tempo van die reaksie hê?  

Aktiwiteit 2 (Oefening 7-4.3 Bladsy 299 Siyavula boek graad 12) 

5 g kalsiumkarbonaatpoeier reageer met 20 cm3 van ’n 0,1 mol.dm-3 oplossing 

soutsuur. Die gas wat geproduseer word teen ’n temperatuur van 25˚C word in ’n 

gasspuit opgeneem. 

a) Skryf ’n gebalanseerde chemiese vergelyking vir die reaksie neer. 

b) Die gemiddelde tempo van die reaksie word bepaal deur die volume van die gas 

wat in die eerste minuut van die reaksie geproduseer is te meet. Hoe sal die 

gemiddelde tempo van die reaksie geaffekteer word indien: 

i. ’n Klippie kalsiumkarbonaat van dieselfde massa gebruik word. 

ii. 20 cm3 van 0,2 mol.dm-3 soutsuur gebruik word. 
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Oplossings vir aktiwiteite: 

Aktiwiteit 1 

a) Die reaksie sal nie plaasvind in 'n verseëlde houer nie en so die waterstofgas kan 

ontsnap uit die reaksie fles. 

b) Die tempo sal verhoog aangesien daar sal 'n groter oppervlakte van sink reageer 

met die suur 

c) Daar is 'n groter volume van soutsuur. Die konsentrasie is egter nie verhoog nie 

so die reaksietempo bly onveranderd. 

d) Die gemiddelde tempo van die reaksie sou verhoog. 

Aktiwiteit 2: 

a) CaCO3 (s) + 2HCl (ℓ) → CaCl2 (s) + CO2 (g) + H2O(ℓ) 

b)  

i.  Die oppervlakte is afgeneem; dus die gemiddelde tempo van die reaksie sou daal. 

ii.  Die gemiddelde tempo van die reaksie is afhanklik van die konsentrasie van die 

vloeibare reaktante en nie op die volume nie. Die konsentrasie het egter 

toegeneem, dus sal die tempo verhoog. 
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Les 4 - TEMPO EN VERLOOP VAN REAKSIES 

Onderwerp: Hersieningsoefeninge op reaksietempo. 

Doelwitte: 

Leerders moet na die les die volgende te kan doen: 

 Bereken reaksietempo uit gegewe data. (Vrae kan ook berekeninge van koers 
in terme van verandering in massa / volume / aantal mol per tyd  

 Lys die faktore wat die tempo van chemiese reaksies beïnvloed. 

 Verduidelik in terme van die botsingsteorie hoe hierdie verskillende faktore die 
tempo van chemiese reaksies beïnvloed. Die botsingsteorie is 'n model wat 
reaksietempo verduidelik as gevolg van deeltjies wat bots met 'n sekere 
minimum energie. 

 Beantwoord vrae en interpreteer data (tabelle of grafieke) op verskillende 
eksperimentele tegnieke vir die meet van die tempo van 'n gegewe reaksie  

 Interpreteer grafieke van verspreiding van molekulêre energieë (aantal deeltjies 
teenoor hulle kinetiese energie of Maxwell-Boltzmann kurwes) om te 
verduidelik hoe 'n katalisator, temperatuur en konsentrasie tempo beïnvloed. 

 Verduidelik dat 'n katalisator die tempo verhoog van die reaksie deur die 
verskaffing van 'n alternatiewe roete van laer aktiveringsenergie. Dit verminder 
dus die netto / totaal aktiveringsenergie. 

 

Inleiding: 

Opsomming: 
 Reaksietempo is die verandering in konsentrasie van reagense of 

produkte per eenheid tyd. 
 Faktore wat die reaksietempo beïnvloed 

 Dit sluit die aard van die reaktante,  
 die konsentrasie van oplossings,  
 reaksie-oppervlakte van vastestowwe  
 of druk van gasse,  
 die temperatuur van die reaksie en  
 die teenwoordigheid of afwesigheid van ’n katalisator in. 

 Daar is baie maniere om die tempo van 'n chemiese reaksie te meet. 
o Die meting van die volume van die gas geproduseer per eenheid tyd. 
o Wysigings in massa 
o Verandering in kleur 
o Die vorming van 'n neerslag 

 Aktiveringsenergie is die minimum energie nodig vir ’n chemiese reaksie om 
voort te gaan. 

 ’n Katalisator maak die chemiese reaksie vinniger, sonder om deur die reaksie 
opgebruik te word. Dit verhoog die reaksietempo deur die aktiveringsenergie 
vir die reaksie te verlaag. 
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 Die katalisator voorsien ’n alternatiewe stel stappe vir die reaksie. Ons verwys 
na ŉ alternatiewe roete. Die roete wat die katalisator gebruik vereis minder 
aktiveringsenergie en is daarom vinniger. 

Ontwikkeling: 

Aktiwiteite vir hersiening 

Aktiwiteit 1: 

Bestudeer die volgende grafiek: 

 

1.1   Wat word bedoel met die aktiveringsenergie van 'n reaksie? 
1.2   As die aktivering kompleks is 43, bepaal die aktiveringsenergie van die reaksie  
       soos verteenwoordig op die grafiek. 
1.3   Wat word deur X op die grafiek? 
1.4   Verduidelik hierdie toestand. 
1.5   Bepaal die reaksie hitte van hierdie reaksie. 
1.6   Is hierdie reaksie eksotermies of endotermies? Motiveer. 

1.7   Watter uitwerking sal die toevoeging van 'n katalisator op hierdie reaksie? 
Gebruik ook 'n grafiek in jou verduideliking. 

Aktiwiteit 2: 

ŉ Groep graad 12-leerders gebruik die meting van volume tydens 'n chemiese 
reaksie waar 'n gas vorm as 'n metode om die tempo van die reaksie te bepaal. 
Hulle gebruik die reaksie van magnesium met soutsuur. Die volume van die gas wat 
versamel is elke minuut gemeet. Die eerste eksperiment is gedoen met ŉ enkele 
klomp, tweede eksperiment met gegranuleerde sink.  

Die volgende resultate word verkry. 

 Tyd (minute) 0 1 2 3 4 5 6 

Eksperiment 1 Volume van H2 

(cm3) 

0 35 102 130 145 154 154 

Eksperiment 2 Volume van H2 

(cm3) 

0 50 120 144 151 154 154 

 
2.1    Teken 'n diagram wys hoe die apparaat opgestel is om die resultate te in te 
samel. 
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Verloop van reaksie 
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2.2   Skryf die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie wat plaasgevind het. 
2.3   Noem die hipotese vir hierdie ondersoek? 
2.4   Wat is die afhanklike veranderlike? 
2.5   Noem veranderlikes wat beheer moet word tydens hierdie ondersoek. 
2.6   Teken 'n grafiek met behulp van die resultate van die ondersoek. 
2.7   Hoe sou jy die tempo van die reaksie vanaf die grafiek te bepaal? 
2.8   Skryf 'n gevolgtrekking vir die ondersoek. 
2.9   Verduidelik hierdie gevolgtrekking met behulp van die botsingsteorie. 

Vraag 3: 

Marmerstukkies (CaC03) met ŉ massa van 1,05 g is in 'n sak geplaas en met 10 cm3 
van 'n 2 mol.dm-3 soutsuuroplossing by 20°C. Die fles is geweeg op twee-minuut-
intervalle om die verlies in massa wat veroorsaak word deur die produksie van 
koolstofdioksied te bepaal. 'N Grafiek gemerk Q is uit die resultate. Gebruik die 
grafiek om die volgende vrae te beantwoord. 

 
 
 
3.1 Skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir die reaksie tussen die marmerstukkies 

en soutsuur. 
3.2 Watter massa koolstofdioksied gevorm ná 18 minute? 
3.3 Gedurende watter EEN van die volgende tydsintervalle was die reaksie 

vinnigste? (Kies uit:. 0-2 minute, 2-4 minute, 8 – 10 minute of 16 - 18minutes) 
3.4 Na hoeveel minute het slegs die helfte van die CaCO3 gereageer? 
3.5 Voorspel wat sal gebeur met die tempo van produksie van koolstofdioksied in 

die volgende gevalle: 
(Kies uit: toeneem, neem af of bly dieselfde.) 
3.5.1 Die marmerstukkies is verpoeier 
3.5.2 'n 20 cm3 monster van 'n 2 mol·dm-3 soutsuuroplossing word gebruik. 

Die eksperiment word dan herhaal deur die verhoging van die temperatuur van die 
HCl-oplossing van 20° C tot 30° C. 

3.6 Watter grafiek, P, Q of R, sal verkry word vanaf hierdie resultate? 

 

V
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n
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as
sa
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g)

 

Tyd (Minute) 
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Aktiwiteit 4: 

'n Groep graad 12-leerders ondersoek die tempo (spoed) van die reaksie tussen 

kalsiumkarbonaat en soutsuur, die verandering in die massa van die fles met 

kalsiumkarbonaat en 1 mol.dm3 soutsuur is gemeet deur die plasing van die kolf op 'n 

direkte lees skaal soos getoon in figuur hieronder. Die volgende data is verkry tydens 

die ondersoek.  

 

 

 

4.1       Skryf die gebalanseerde vergelyking van die reaksie wat plaasgevind het. 

4.2       Skryf 'n moontlike ondersoekende vraag neer vir hierdie ondersoek. 

4.3       Noem die hipotese vir hierdie ondersoek? 

4.4       Wat is die afhanklike veranderlike? 

4.5      Met die resultaat van die eksperiment teken 'n grafiek van afname in massa    

           teenoor tyd. 

4.6      Skryf 'n gevolgtrekking vir die eksperiment gedoen. 

4.7      Verduidelik die vorm van die grafiek in terme van die botsingsteorie. 

4.8    Bepaal die gemiddelde produksie tempo van CO2 in gram per sekonde 

gedurende  

          die eerste twee minute. 

 

 

  

Afname in 

massa (g) 

Tyd (min) 

0 0 

1 1,3 

2 2.3 

3 3.0 

4 3.5 

5 3.8 

6 3.8 

7 3.8 
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Aktiwiteit 5: 

Tydens 'n praktiese eksamen ondersoek 'n Leerder die reaksie tempo van die reaksie 

tussen sink stukke en 'n oormaat soutsuur (HCℓ) by 25 ° C. 

'n Bakkie met 20 g sink stukke en 'n oormaat soutsuur word geplaas op 'n elektroniese 

skaal. Die volgende resultate word verkry uit die waarnemings: 

 

 

 

 

 

 

 

5.1    Watter tipe reaksie stelsel kom hier, oop of toe? Motiveer. 

5.2    Wanneer sal die reaksietempo die hoogste wees? 

5.3    Verduidelik wat afgelei kan word uit punte I, J en K. 

5.4    Teken 'n sketsgrafiek van die verlies van massa (g) teenoor tyd (s) vir die reaksie.    

        (Benoem die grafiek P.) 

5.5   Op dieselfde assestelsel teken die ooreenstemmende sketsgrafiek Q as soutsuur   

        met 'n konsentrasie van 0,5 mol.dm-3 gebruik word in plaas van die oorspronklike    

        konsentrasie van 1 mol.dm-3. 

5.6   Gebruik die botsingsteorie om te verduidelik hoe die bogenoemde verandering in   

        konsentrasie die reaksietempo beïnvloed. 

5.7   Noem drie maniere (uitgesluit 'n verandering in konsentrasie) waarin 

reaksietempo kan verhoog word. Gee 'n rede vir elk. 

  



Ontwikkel deur: G. Izquierdo Rodríguez & G Izquierdo Gómez Page 37 
Kopiereg voorbehou 

 
 

Aktiwiteit 6: 

'n Leerder ondersoek 'n metode om die tempo waarteen waterstofgas ontwikkel in die 

reaksie tussen sink en soutsuur te verhoog. 

6.1 Deur die verandering van een van die reaksiekondisies verkry die leerder die 

onderstaande grafiek, waarin:  

 Kurwe X verteenwoordig die oorspronklike voorwaardes. 
 Kurwe Y verteenwoordig die verandering toestand wat lei tot 'n hoër 

reaksietempo. 

 
 

6.1.1 Watter reaksie toestand het die leerder verander? 

6.1.2 Pas die botsingsteorie om te verduidelik waarom die veranderde toestand lei tot 

'n hoër reaksietempo. 

6.2 Sy verander toe 'n ander toestand. Die effek word in die volgende grafiek gesien 

wat, weereens: 

 Kurwe X verteenwoordig die oorspronklike toestand 
 Kurwe Y verteenwoordig die veranderde toestand, wat 'n hoër reaksietempo 

geproduseer het. 

 

6.2.1 Watter reaksie toestand het die leerder verander? 

6.2.2 Noem die energie waarde wat voorgestel word deur: 

(A) P 

(B) Q 

(C) R 

6.3  Teken die Maxwell-Boltzmann-verspreidingskurwe om die uitwerking van hierdie 

verandering te wys. 
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Reaksie koördinaat 
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Oplossings vir Aktiwiteite: 

Aktiwiteit 1: 

1.1. Dit is die minimum hoeveelheid energie wat nodig is vir 'n chemiese reaksie om 
plaas te vind 

1.2. EA = Egeaktiveerde kompleks - Ereaktante 
  EA = 43 – 20 

EA = 23 kJ 
1.3. Die geaktiveerde kompleks; ook bekend as oorgang intermediêre kompleks. 

 
1.4. Dit is 'n groep van vrye / ongebonde ione / atome (afgelei van die reaktante) 

wat bestaan na bestaande bindings in die reaktante is gebreek. Dit is 'n tydelike 
oorgang produk voor die deeltjies herrangskik om nuwe verbande (produkte) 
vorm. 

1.5. ΔH = H(produkte) - H(reaktante) 
ΔH = 10 - 20 = -10 kJ  

1.6. Eksotermies. Die energie van die produkte is minder as dié van die reaktante 
en energie word dus vrygestel tydens die reaksie. 

1.7. 'n Katalisator sal die tempo van die reaksie verminder deur die verskaffing van 
'n alternatiewe roete van laer aktiveringsenergie. Dit verminder dus die netto / 
totaal aktiveringsenergie wat benodig word vir hierdie reaksie en dus sal die 
reaksie kan plaasvind teen 'n vinniger tempo. 

 

Aktiwiteit 2: 

2.1 
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2.2  Mg (s) + 2HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2 (g). 

2.3  Die tempo van die reaksie is afhanklik van die oppervlakte, dit is hoër vir 

gegranuleerde sink as die vir enkele stuk sink 

2.4 Reaksietempo. 

2.5 Temperatuur, konsentrasie van HCl en massa van sink. 

2.6 

 

2.7 Bepaal die helling van die grafiek. (Van gemiddelde gradiënt) 

2.8 Wanneer gegranuleerde sink gebruik is sal die spoed van reaksie (reaksietempo) 

groter wees as wanneer 'n enkele knop word gebruik omdat dit die oppervlakte 

verhoog. 

2.9 Wanneer gegranuleerde sink gebruik word sal die oppervlakte verhoog, dan sal 

meer effektiewe botsing kan gelyktydig gebeur en dus neem die reaksietempo 

toe. 

 

Aktiwiteit 3 

3.1.  CaCO3 (s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + H2O (ℓ) + CO2 (g) 

3.2.  0,5 g (massaverlies = massa van CO2 gevorm 

3.3.  2-4 minute (grafiek is steiler of groter helling. 

3.4.  5 minute. (helfte van die totale massa van CO2 

3.5. 1. Toeneem (oppervlakte verhoog) 

3.5.2.  Bly dieselfde (die suur in oormaat, maar die konsentrasie is nog steeds 

dieselfde, dus bly die reaksie koers dieselfde. 

3.6. P  

Toename in temperatuur verhoog die reaksietempo, dus 0,5 g CO2 sal 

geproduseer word in 'n korter tyd.  
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Aktiwiteit 4: 

4.1  CaCO3 (s) + 2HCl (aq) → CaCl2 (aq) + H2O (l) + CO2 (g) 

4.2  Wat sal gebeur met die tempo van die reaksie wanneer waterstof vrygestel 

word tydens die reaksie van kalsiumkarbonaat met soutsuur tydens tyd? 

4.3    Tydens die reaksie van kalsiumkarbonaat met soutsuur die tempo van massa 

afname as waterstof vrygestel word dan sal die reaksietempo afneem met tyd. 

4.4      Reaksietempo. 

4.5 

 

 

4.6  Die tempo van massa neem af as waterstof vrygestel word dan sal die 

reaksietempo afneem met tyd. 

4.7   Soos die reaktante opgebruik word, sal die konsentrasie van die suur afgeneem 

en die oppervlak van kalsiumkarbonaat afneem. As gevolg daarvan word die 

aantal botsings tussen die reagense geleidelik verminder en dan die tempo van 

die reaksie neem af. 

4.8 1.0192,0
0120

03.2 



sg

s

g
of 0,0192 g/s 

Aktiwiteit 5: 

5.1 Oop stelsel; die reaksie vind in 'n oop bakkie plaas. Sommige van die produkte 

wat vorm kan ontsnap. Daarom, kan interaksie met die omgewing kan plaasvind 

in hierdie geval. 

5.2 Aan die begin van die reaksie, so gou as die reagense word bymekaar getel en 

hul konsentrasies is hoog. 

5.3 Die massa van die houer en die inhoud nie verander na 80 s. Die reaksie is voltooi. 
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5.4. en 5.5 

 

 

5.6 Die soutsuur met 'n laer konsentrasie minder soutsuur deeltjies per volume. 

daarom: 

- Minder deeltjies het Ek ≥ EA 

- Minder effektiewe botsings 

- Stadiger reaksietempo 

5.7 Gebruik sinkpoeier in plaas van sink stukke: 

 die toestand van verdeeldheid is dus fyner: 
 die reaksie oppervlakte groter 
 meer effektiewe botsings plaasvind 
 reaksie is vinniger 

 Voeg 'n geskikte katalisator, want dit verlaag die aktiveringsenergie nodig: 
  meer deeltjies het Ek ≥ EA 
  reaksietempo toeneem 

 Doen die reaksie op 'n hoër temperatuur 
 die reaktant deeltjies verkry ekstra energie om vinniger en meer chaoties 

Daarom beweeg: 

 die gemiddelde Ek van die deeltjies neem toe 

 meer deeltjies het Ek ≥ EA 

 meer effektiewe botsings 

 reaksietempo toeneem 
 

  

Tyd (s) 
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Aktiwiteit 6: 

6.1.1 Die temperatuur van die reaksiemengsel verhoog. 

3.1.2 By 'n hoër temperatuur, 'n groter fraksie van die molekule / meer molekules 

beweeg vinniger. 

>: Meer deeltjies het 'n hoër Ek 

>: Meer deeltjies het Ek ≥ EA 

>: Meer effektiewe botsings tussen die deeltjies 

>: Reaksietempo toeneem 

6.2.1 'n Katalisator is bygevoeg. 

6.2.2  a) P: ΔH, reaksiewarmte, verandering in entalpie 

b) Q: aktiveringsenergie van die reaksie sonder 'n katalisator. 

c) R: die aktiveringsenergie van die reaksie met 'n katalisator. 

6.3 'n Groter aantal deeltjies sigbaar wanneer Ek ≥ EA; want EA vir die reaksie met 

'n katalisator is laer. 

 

 

 

 

 

  


