
TEMPO VAN REAKSIE 

VRAAG 1 

‘n Groep leerders voer ‘n eksperiment uit om reaksietempo te ondersoek.  Die 
leerders gebruik ‘n klein hoeveelheid gekorrelde sink en voeg dit by ‘n oormaat 
soutsuur. 

Die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie is as volg:

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

Die waterstof gas wat geproduseer word, word versamel by 290K.  Deur die volume 
van die gas geproduseer te meet teen ‘n funksie van tyd, word die grafiek hieronder 
verkry.



                               


1.1	 Watter inligting word deur die gradient van die grafiek verskaf?	 	 (2)


1.2	 Beskryf hoe die gradient van hierdie grafiek verander tussen t = 100s 

	 en t = 200 s?  Gee ‘n rede vir jou antwoord. 	 	 	 	 	 (2)


1.3	 Gee ‘n rede waarom die grafiek afplat na 300 sekondes?	 	 	 (2)


1.4	 Bereken die gemiddelde tempo van reaksie in cm3∙s-1 vir die eerste 100s.    	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (3)


1.5	 Gebruik die botsingsteorie om te verduidelik hoe die bostaande 
reaksietempo sal verander indien die temperatuur styg vanaf 290K na 313K.                  
	 (3)


1.6	 Die gas vrygestel in hierdie eksperiment was versamel by STP.  Bereken die 

	 massa van die sink wat gebruik was.	 	 	 	 	 	 ( 5 )      

          [17] 
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VRAAG 2 (NSC NOV 2019)

Die reaksie van sink en 'n OORMAAT verdunde soutsuur word gebruik om faktore 
te ondersoek wat reaksietempo beïnvloed. Die gebalanseerde vergelyking vir die 
reaksie is: 


Zn(s) + 2HCℓ(aq) ⟶ ZnCℓ
2
(aq) + H

2
(g) 


Die reaksietoestande gebruik en die resultate verkry vir elke eksperiment word in 
die tabel hieronder opgesom. 


Dieselfde massa sink word in al die eksperimente gebruik. Die sink is volledig in 
alle reaksies bedek. Die reaksietyd is die tyd wat dit die reaksie neem om voltooi 
te word.  

EKSPERIMEN
T 


KONSENTRA
SIE VAN HCℓ 

(mol∙dm
-3

) 


VOLUME 
VAN HCℓ 


HCℓ (cm
3
) 


TOESTA
ND VAN 
VERDEE
LDHEID 
VAN Zn 


TEMPERATUU
R VAN HCℓ 

(°C) 


REAKSIE-
TYD (min.) 

(min.) 


1 2,0 200 poeier 25 7

2 1,5 200 korrels 25 14

3 5,0 200 poeier 25 5

4 1,5 400 korrels 25 x

5 2,0 200 poeier 35 4

2.1 Eksperiment 1 en eksperiment 5 word vergelyk. Skryf die 
onafhanklike veranderlike neer. 

 

(1)

 2.2 Definieer reaksietempo.  (2)

2.3 Skryf die waarde van x in eksperiment 4 neer.  (2)

2.4 Die Maxwell-Boltzmann-energieverspreidingskurwes vir deeltjies in 
elk van eksperimente 1, 3 en 5 word hieronder getoon. 
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 Identifiseer die grafiek (A of B of C) wat die volgende 
verteenwoordig: 

 

 2.4.1 Eksperiment 3 

Gee 'n rede vir die antwoord. 

 

(2)

 2.4.2 Eksperiment 5 

Gee 'n rede vir die antwoord. 

 

(2)

 2.5 Eksperiment 6 word nou uitgevoer deur 'n katalisator en DIESELFDE 
reaksietoestande as vir Eksperiment 1 te gebruik. 

 

 2.5.1 Wat is die funksie van die katalisator in hierdie eksperiment?  (1)

2.5.2 Hoe sal die reaksiewarmte in eksperiment 6 met dit in 
eksperiment 1 vergelyk? Kies uit: GROTER AS, GELYK AAN 
of KLEINER AS. 

 

(1)

2.6 Bereken die gemiddelde tempo van die reaksie (in mol·min
-1

) met 
betrekking tot sink vir eksperiment 2 indien 1,5 g sink gebruik word. 


 

(4)

[15]

VRAAG 3 (NC Trial 2019)

Die reaksie tussen natriumkarbonaat (Na2CO3) en swawelsuur (H2SO4) word 
gebruik om een van die faktore wat reaksietempo beïnvloed, te ondersoek. 
Die gebalanseerde vergelyking word hieronder gegee.


Na2CO3(s)  +  H2SO4(aq)    →   Na2SO4(aq)  +  CO2(g)  +  H2O(ℓ)
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Twee eksperimente word uitgevoer soos hieronder geïllustreer:





 

In beide eksperimente word dieselfde hoeveelheid natriumkarbonaat by 'n 
oormaat swawelsuuroplossing gevoeg in 'n koniese fles en op 'n 
massameter geplaas. Die massa van die fles, tesame met die inhoud, word 
elke 15 s genoteer.  

3.1 Definieer die term reaksietempo. (2)

3.2 Gee vir bogenoemde ondersoek:   

3.2.1 Die onafhanklike veranderlike (1)

3.2.2 EEN gekontroleerde veranderlike (1)

Die resultate verkry in EKSPERIMENT 1 word in die onderstaande tabel 
getoon.  

Tyd (s) 0 15 30 45 60 75 90 105 120

Massa 
(g)       

150,0
0

147,5
0

146,6
0

146,0
0

145,8
0

145,7
0

145,6
0

145,6
0

145,6
0

3.3 Gee die NAAM of FORMULE van die stof wat verantwoordelik is vir 
die afname in massa. (1)
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150,00
Massameter

H2SO4

EXPERIMENT  1 EKSPERIMENT  2

Na2CO3 poeier

150,00

Na2CO3 korrels

EKSPERIMENT  1




        


  





3.4 Hoe lank neem dit die reaksie in EKSPERIMENT 1 om te voltooi? (1)

3.5 Hoe sal die reaksietempo van EKSPERIMENT 2 met dié van 
EKSPERIMENT 1 vergelyk? Skryf neer GROTER AS, KLEINER AS of 
GELYK AAN.

Verduidelik kortliks jou antwoord deur na die botsingsteorie te 
verwys. (3)

3.6 Die sketsgrafiek hieronder (nie volgens skaal geteken nie) 
verteenwoordig die resultate vir EKSPERIMENT 1 verkry.

 


3.6.1 Gebruik die inligting in die grafiek om die massa 
natriumkarbonaat wat in EKSPERIMENT 1 gereageer het, te 
bereken.

(5)

3.6.2 Teken die bogenoemde sketsgrafiek oor in jou 
ANTWOORDE-BOEK. Skets die kurwe vir EKSPERIMENT 2 
verkry op dieselfde assestelsel.

Benoem die grafiek Eksp.2. (2)


[16]
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QUESTION 4   NSC JUNE 2016

Die reaksie tussen verdunde soutsuur en natriumtiosulfaat (Na2S2O3) 
word gebruik om een van die faktore wat reaksietempo beïnvloed, te 
ondersoek. Die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie is:  


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


Die soutsuuroplossing word in 'n fles by die natriumtiosulfaatoplossing 
gevoeg. Die fles word geplaas oor 'n kruis, wat op 'n vel wit papier 
geteken is, soos in die diagram hieronder getoon. Die tyd wat dit vir die 
kruis neem om onsigbaar te word, word gemeet om die reaksietempo te 
bepaal. 

Vier eksperimente, A tot D, word tydens hierdie ondersoek uitgevoer. Die 
volumes van die reaktanse wat in elk van die vier eksperimente gebruik 
word en die tye van die reaksies word in die tabel hieronder opgesom.

Eksperiment
Volume 

Na2S2O3(aq) (cm3)
Volume 

H2O(ℓ) (cm3)
Volume 

HCℓ(aq) (cm3) Tyd (s)

A 25 0 5 50,0

B 20 5 5 62,5

C 15 10 5 83,3

D 10 15 5 125,0

4.1 Noem TWEE faktore wat die tempo van die reaksie hierbo kan 
beïnvloed.

(2)

4.2 Skryf die NAAM of FORMULE neer van die produk wat 
veroorsaak dat die kruis onsigbaar word. (1)

4.3 Gee 'n rede waarom water by die reaksiemengsel in eksperiment 
B tot D gevoeg word. (1)

4.4 Skryf 'n ondersoekende vraag vir hierdie ondersoek neer. (2)

7

wit papier

Na2S2O3(aq) + HCℓ(aq)

fles



4.5 In watter eksperiment (A, B, C of D) is die reaksietempo die 
hoogste?

(1)

4.6 Gebruik die botsingsteorie om die verskil in reaksietempo tussen 
eksperiment B en D te verduidelik. (3)

4.7 Die oorspronklike Na2S2O3-oplossing is berei deur 62,50 g 
Na2S2O3-kristalle in 'n 250 cm3 volumetriese fles in gedistilleerde 
water op te los.  


Bereken die massa swawel, S, wat in eksperiment  D sal vorm 
indien Na2S2O3 die beperkende reaktans is. (7)

[17]

QUESTION 5   NSC JUNE 2018

Twee eksperimente word uitgevoer om een van die faktore te ondersoek 
wat die reaksietempo tussen magnesium en verdunde soutsuur 
beïnvloed. Die gebalanseerde vergelyking hieronder stel die reaksie voor 
wat plaasvind. 


Mg(s) + 2HCℓ(aq) → MgCℓ
2
(aq) + H

2
(g) 


In eksperiment 1 reageer 'n sekere massa magnesiumlint met oormaat 
verdunde soutsuur. In eksperiment 2 reageer dieselfde massa 
magnesiumpoeier as die magnesiumlint, met dieselfde volume oormaat 
verdunde soutsuur. Die konsentrasie van die suur in beide eksperimente 
is dieselfde. 


Die apparaat hieronder word vir die ondersoek gebruik. 
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5.1 Definieer reaksietempo. (2)

 5.2 Vir hierdie ondersoek, skryf neer die:   

5.2.1 Onafhanklike veranderlike (1)

5.2.2 Beheerveranderlike (1)


9






Die massaverandering van magnesium word in 2-minuut-intervalle vir beide 
eksperimente bereken en opgeteken. Die resultate verkry, word in die grafiek 
hieronder (NIE volgens skaal geteken NIE) getoon. 

 5.3 Gebruik die inligting op die grafiek en:   

5.3.1 Bereken die volume waterstofgas wat in eksperiment 1 
van t = 2 minute tot t = 10 minute berei word 


Neem die molêre gasvolume as 25 dm
3
∙mol

-1
. 

(5)

5.3.2 Bereken die aanvanklike massa magnesium wat gebruik is 
indien die gemiddelde tempo van vorming van 

waterstofgas in eksperiment 2, 2,08 x 10
-4 

mol∙s
-1 

was (5)

5.4 Gebruik die botsingsteorie om te verduidelik waarom die kurwe vir 
eksperiment 2 steiler as dié vir eksperiment 1 is. (3)


[17
]
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