
TEMPO EN DIE VERLOOP VAN REAKSIES 

Reaksie tempo : Verandering in konsentrasie van ‘n produk/reaktans per 
tydseenheid. 

   Reaksietempo =  
Botsingsteorie : Hierdie teorie is gebaseer op die aanname dat vir ‘n reaksie om te 
kan plaasvind, dit noodsaaklik is vir die reagerende spesies (atome of molekules) om 
by bymekaar te kom of om met mekaar te bots. Die teorie stel dat daar drie vereistes 
is vir die reaksie om te kan plaasvind waaraan voldoen moet word : 

1. Die reagerende deeltjies moet effektief met mekaar bots om te kan 
reageer.  

2. Die reagerende deeltjies moet met die minimum hoeveelheid energie wat 
gelyk is of groter is as die aktiveringsenergie bots, om die proses te kan 
begin waar bindings gebreuk of gevorm kan word. 

3. Die reagerende deelties  moet bots met mekaar met die korrekte oriëntasie 
wat lei tot die herrangskikking van atome en die vorming van nuwe 
produkte. 

Die reaksie tempo  α  aantal effektiewe botsings per sekonde 
 

Faktore wat reaksietempo beȉnvloed 

1. Reaksie-oppervlakte (vir vaste stowwe): Die reaksie tempo verhoog soos wat 
die reaksie-oppervlakte vergroot. 

Reaktante reageer slegs indien die deeltjies effektief bots. Met ‘n verhoging van die 
reaksie-oppervlakte veroorsaak dit ‘n hoër aantal reaksie areas. 
(Reaksie areas – spesifieke plekke op molekules, waar reaksies plaasvind). 
Met ‘n verhoging in die aantal reaksie areas, verhoog die frekwensie van die 
botsings. 
Meer effektiewe botsings per tydseenheid sal plaasvind wat die reaksie tempo 
verhoog. 
NB: Ons kan die reaksie oppervlakte van ‘n vaste stof verhoog deur dit te maal in ‘n 
poeier. 

2. Konsentrasie (vir oplossings): Hoe hoër die konsentrasie van ‘n reaktant in 
‘n oplossing, hoe hoër die reaksie tempo. 
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Definisies 
• Aktiveringsenergie - Die minimum energie benodig vir ‘n reaksie om plaas te vind 
• Geaktiveerde kompleks - Die onstabiele oorgangstoestand van reaktante na 

produkte. 
• Katalisator – ‘n Stof wat die tempo van ‘n chemiese reaksie verhoog, sonder om 

self ‘n permanente verandering te ondergaan. 



Konsentrasie is die aantal mol per eenheid volume. Wanneer die konsentrasie 
verhoog, verhoog die aantal reagerende deeltjies. Dit veroorsaak meer effektiewe 
botsings per tydseenheid wat lei tot ‘n hoër reaksietempo. 

3. Druk (vir gasse): ‘n Verhoging in die druk op reagerende gasse verhoog die 
reaksietempo.

Wanneer ons die druk verhoog het die molekules minder spasie waarin dit kan 
beweeg. Dit verhoog die aantal effektiewe botsings per tydseenheid. 

4. Temperatuur: ‘n Verhoging in temperatuur verhoog die reaksietempo. 

Hoër temperatuur beteken ‘n hoër gemiddelde kinetiese energie vir die reagerende 
molekules. Meer molekules beskik oor die minimum hoeveelheid energie wat gelyk 
is aan, of hoër is, as die aktiveringsenergie. Dit sal meer effektiewe botsings per 
tydseenheid tot gevolg hê. Dit sal die reaksietempo verhoog. 

5. Katalisator: ‘n Geskikte katalisator verhoog die reaksietempo. 
Botsings veroorsaak slegs dat ‘n reaksie plaasvind indien die deeltjies met ‘n 
bepaalde, minimum hoeveelheid energie, naamlik, aktiveringsenergie, bots. 
Deur ‘n katalisator by te voeg word ‘n alternatiewe roete, met ‘n laer 
aktiveringsenergie vir die reaksie voorsien. Die meeste van die deeltjies sal nou 
reageer via die makliker, gekataliseerde roete met ‘n laer energie. Dit het meer 
effektiewe botsings per tydseenheid tot gevolg. Dit sal die reaksietempo verhoog. 
 

Meting van die reaksietempo 

Die volgende is ‘n paar metodes om reaksietempo te meet. 

1. Meting van die volume gas wat geproduseer word. 

Die reaksie word uitgevoer in ‘n Erlen Meyer (koniese) fles. Die fles word verbind 
aan ‘n spuit, soos aangetoon in die diagram. Die volume gas, soos aangedui op 
die inspuiting, word met gereelde tydsintervalle gelees. ‘n Grafiek kan geteken 
word met volume vs tyd, soos aangetoon hieronder. 
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Die gradiënt vir die grafiek ( ) verskaf die reaksietempo. 
Die eenheid vir reaksietempo hier is dm3·s-1 or cm3·s-1  

‘n Buret of ‘n omgekeerde maatsilinder kan ook gebruik word om die volume gas te 
meet. Die gas word oor water opgevang. 
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Metode om gas op te vang deur gebruik 
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2. Meet van verandering in massa (Vir gasvormingsreaksies) 

Indien ‘n gas vorm gedurende ‘n reaksie, sal die totale massa van ‘n 
reaksiemengsel verminder soos wat die gas vrygestel word. Dus kan die verlies aan 
massa van die mengsel op gereelde tydsintervalle gemeet word tydens die reaksie. 

Die verandering in massa per tydseenheid ( ) gee die reaksietempo. 
Die eenheid vir hierdie reaksietempo is g·s-1 

Bv. Die reaksie tussen marmer (CaCO3) en HCℓ in ‘n koniese fles. 

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

Die massa van die fles + die inhoud, verminder soos wat die reaksie verloop as 
gevolg van die feit dat CO2 ontsnap vanuit die fles. 

 

 

3. Waarneming van kleurverandering 

In sommige reaksies is daar ‘n verandering in kleur wat waargeneem kan word, wat 
ons vertel dat die reaksie plaasvind. Hoe vinniger die kleur verander, hoe vinniger is 
die reaksietempo.

Wanneer etanoësuur (asynsuur) getitreer word teen natriumhidroksied, word ‘n 
indikator soos fenolftaleen bygevoeg. Die oplossing is kleurloos in ‘n suuroplossing 
en verander na pienk wanneer die reaksie voltooid is (eindpunt bereik). Indien die 
konsentrasie van die basis verhoog, sal die kleurverandering vinniger plaasvind, wat 
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vir ons wys dat ‘n basis met ‘n hoër konsentrasie ‘n hoër reaksietempo tot gevolg 
het.



Verandering in turbiditeit (troebelheid) 

Sommige reaksies vorm ‘n neerslag (presipitaat) wat meer troebel raak soos wat 
meer fyn vaste stof produk in die reaksiemengsel gevorm word. 

Bv. Eksperimente met natriumtiosulfaat en soutsuur 

Die reaksie tussen natriumtiosulfaat en soutsuur produseer ‘n fyn swawel (S) 
neerslag. 

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

Dit maak die reaksiemengsel troebel wat veroorsaak dat ons nie duidelik deur die 
mengsel kan sien nie. 

Vat ‘n natriumtiosulfaat oplossing in ‘n koniese fles en plaas dit bo-op ‘n papier 
waarop ‘n kruis geteken is. Gooi verdunde HCℓ in die fles en meet die tyd (t) wat dit 
neem vir die kruis om te verdwyn. 

 

Hier gee  vir ons die reaksietempo. 
Die eenheid is s-1.  

Maxwell-Boltsman Distribusiekurwe 
Hierdie is ‘n voorstelling van aantal molekules vs energie. ‘n Tipiese kurwe word 
hieronder aangetoon. 
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Slegs deeltjies wat onder dié deel van die 
grafiek is, beskik oor genoeg energie om te 
reageer (Ek≥ Ea) 



Die effek wat ‘n katalisator het reaksietempo, verduidelik deur die Maxwell-
Boltsman Distribusiekurwe 

 

Wanneer ‘n katalisator bygevoeg word, voorsien die katalisator ‘n alternatiewe roete 
met ‘n laer aktiveringsenergie (nuwe gekataliseerde Ea< Ea). Meer deeltjies het nou 
genoeg energie (Ek≥ Ea) om effektiewe botsings te ondergaan. Dus is daar meer 
effektiewe botsings per tydseenheid wat sal plaasvind.  Dit sal ‘n hoër reaksietempo 
tot gevolg het. 

Die effek van temperatuur op reaksietempo verduidelik met die Maxwell-
Boltzman Distribusiekurwe  

 

Wanneer die temperatuur verhoog word tot T2, verhoog die gemiddelde kinetiese 
energie van die molekules. Nou het meer deeltjies genoegsame kinetiese energie  
(Ea< Ea). Dit lei tot meer effektiewe botsing per sekonde en dit verhoog die 
reaksietempo. 

NB: Let op dat die totale oppervlak van die twee grafieke by verskillende 
temperature dieselfde bly. Dit is omdat die oppervlak onder die grafiek die totale 

  Oorspronklike Ea Nuwe gekataliseerde Ea

Aanvanklik het slegs die deeltjies 
onder die deel van die grafiek 
genoeg energie gehad om te 
reageer.

Deur ‘n katalisator by 
te voeg het hierdie 
ekstra deeltjies ook 
nou genoeg energie 
om te kan reageer

A
an

ta
l d

ee
ltj

ie
s

Energie

A
an

ta
l d

ee
ltj

ie
s

Energie

Ea (Aktiveringsenergie)

   T 1 (laer temperatuur)
T2 >T1. 
 Die grafiek het gesak & en ietwat (bietjie) na 
regs geskuif.

Vir temperatuur T2 het 
meer deeltjies Ek Ea ≥



aantal molekules aandui en die totale aantal molekules bly dieselfde by verskillende 
temperature.
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