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Bladsy I

1 - Sure en basisse eienskappe. Sure basis modelle. Reaksies vergelykings van
waterige oplossings van sure en basisse. Suur-basis-pare. Amfoteries.
LEERDOELWITTE






Verduidelik wat bedoel word met sure en basisse.
Definieer sure en basisse volgens Arrhenius en Brønsted- Lowry.
Skryf die reaksievergelykings van waterige oplossings van sure en basisse.
Identifiseer gekonjugeerde suur-basispare vir gegewe verbindings.
Beskryf 'n stof wat kan optree as óf suur of basis as amfiproties of as 'n amfoteries.

Inleiding
Daar is baie suur en basis reaksies in die daaglikse lewe. Huishoudelike items soos asyn
(met asynsuur), suurlemoensap (met sitroen- en askorbiensuur) en wyn (met
wynsteensuur) bevat sure. Hierdie sure proe suur. Soutsuur, swaelsuur en salpetersuur
is voorbeelde van sure wat in laboratoriums en in die industrie gevind word.
Soutsuur kom ook in maagsappe voor. Bruisdrankies bevat karboksielsuur, terwyl tee en
wyn tanniensuur bevat.
Bekende basisse sluit in natriumhidroksied (algemeen bekend as wassoda),
ammoniumhidroksied en ammoniak. Sekere van die stowwe word in huishoudelike
skoonmaakmiddels aangetref. Basisse het gewoonlik ’n bitter smaak en voel glad. Seep is
ŉ goeie voorbeeld van ’n basis. Sure en basisse is ook belangrike kommersiële
bestanddele in die kunsmis, plastiek en petroleum raffinadery industrieë.
Ontwikkeling:
1.1 Eienskappe van sure en basisse
EIENSKAPPE VAN SURE
Sure is suur na smaak.

EIENSKAPPE VAN BASISSE
Alkalië smaak bitter en voel seperige
om aan te vat. Die alkalië reageer met
olies van die vel om seep te vorm.
Sure veroorsaak spesifieke
Basisse veroorsaak spesifieke
kleurverandering in aanwysers en
kleurverandering in aanwysers en
plant kleurstowwe; Byvoorbeeld, hulle plant kleurstowwe; byvoorbeeld, hulle
verander die kleur van lakmoes papier verander die kleur van lakmoes papier
van blou na rooi.
van rooi na blou.
Waterige suur oplossings gelei
Alkaliese oplossings kan elektrisiteit
elektrisiteit
gelei
Sure kan basisse neutraliseer
Basisse kan sure neutraliseer.
Stof wat te minste een waterstofatoom 'n Stof wat hidroksiedione (OH-)
wat kan ioniseer om 'n waterstofioon
produseer in 'n waterige oplossing is
(H+) te vorm in 'n waterige oplossing is 'n basis
'n suur.
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1.2. Sure kan organies of anorganies wees.

SURE

ANORGANIES

ORGANIES

Bevat koolstofatome
(teenwoordig in plante en
diere)

Dit bevat nie
koolstofatome nie
(vervaardig vir
kommersiële gebruik in
groot bedrywe)

Baie sure is gevaarlik, en selfs dodelik. 'n Aantal sure is ook bytend. Hulle kan hul weg
vreet deur klere, die vel brand en klipwerk en metale aanval.
Ons gebruik ook basisse elke dag. ‘n Sterk basis soos natriumhidroksied is net so gevaarlik
soos sterk sure.
1.3. Die suur-basis modelle
 Arrhenius teorie (http://youtube.com/watch?v=N-WaZRXf0cE) (5 minutes)
’n Aantal modelle is oor die jare vir sure en basisse ontwikkel, waarvan Arrhenius se
definisie een van die eerstes was. In 1884 het Arrhenius ontdek dat water dissosieër
(opbreek) na hidronium (H3O+) en hidroksied (OH−) ione, volgens die volgende
vergelyking:
H2O (ℓ)+ H2O (ℓ) → H3O+ (aq) + OH- (aq)
Arrhenius konsep van 'n suur: 'n suur is 'n stof wat wanneer dit in water opgelos word,
verhoog die konsentrasie van hidroniumioon, H3O+ (aq)
OF
+

+

‘n Suur is 'n stof wat waterstofione (H ) / hidroniumione (H3O ) vorm wanneer dit in
water opgelos word.
Arrhenius konsep van 'n basis: 'n basis is 'n stof wat, wanneer dit in water oplos,
verhoog die konsentrasie van hidroksiedioon, OH- (aq)
OF
-

'n Basis is 'n stof wat hidroksiedione (OH ) produseer wanneer dit in water oplos.
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In die volgende twee voorbeelde kan ons die dissosiasie van soutsuur en
natriumhidroksied ('n basis) onderskeidelik sien:
1.

HCl (aq) + H2O (ℓ) → H3O+ (aq) + Cl− (aq)

Soutsuur in water verhoog die konsentrasie van H3O+ -ione en is dus 'n suur.
2.

𝐻2 𝑂

NaOH (s) →

Na+ (aq) + OH− (aq)

Natriumhidroksied in water verhoog die konsentrasie van OH− ione en is dus 'n basis.
𝐻2 𝑂

Let daarop dat ons skryf →

om aan te dui dat die water is nodig vir die dissosiasie.

Onthou dat dissosiasie is 'n algemene proses om ioniese verbindings te skei in kleiner
ione, gewoonlik in 'n omkeerbare manier.
Ten spyte van sy sukses, is die Arrhenius se teorie beperk. Arrhenius se definisie kan slegs
gebruik word vir sure en basisse reaksies net in waterige oplossings. Aangesien daar baie
reaksies is wat nie voorkom in water nie, is dit belangrik vir ŉ baie breër definisie vir sure
en basisse.
 Bronsted-Lowry-teorie http://youtube.com/watch?v=ZiokqP0aZ1E&t=160s
In 1923 het Lowry en Brønsted Arrhenius se werk verder geneem en ’n meer uitgebreide
definisie vir sure en basisse ontwikkel. Die Brønsted-Lowry model definieer sure en
basisse in terme van hul vermoë om protone te skenk of te ontvang.
Volgens Bronsted-Lowry konsep: is ‘n Suur ’n verbinding wat protone (H+) skenk
(weggee) en is daarom ŉ proton skenker.
OF
’n Suur is ’n protonskenker (H ione)
+

Volgens Bronsted-Lowry konsep: ’n Basis is ’n verbinding wat protone ontvang
(opneem)(waterstof katione H+) en is daarom ’n protonontvanger.
OF
+

ŉ Basis is ’n (H ion) protonontvanger.
Hier volg ŉ paar voorbeelde:
1.

HCl (aq) + NH3 (aq) → N𝐻4+ (aq) + Cl− (aq)

Om te besluit watter verbinding ’n protonskenker en watter een ’n protonontvanger is, moet
gekyk word na wat met elke reaktant gebeur. Die reaksie kan soos volg opgebreek word:
HCl (aq) → Cl− (aq) and
NH3 (aq) → N𝐻4+ (aq)
Van hierdie reaksies, is dit duidelik dat HCl is 'n proton skenker en is dus 'n suur,
en dat NH3 is 'n protonontvanger en is dus 'n basis
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2.

CH3COOH (aq) + H2O (ℓ) → H3O+(aq) + CH3COO−(aq)
Die reaksie kan afgebreek word soos volg:
CH3COOH (aq) → CH3COO−(aq) en
H2O (ℓ) → H3O+(aq)
In hierdie reaksie, is CH3COOH (asynsuur of asyn) 'n proton skenker en is dus die
suur. In hierdie geval, dien water as 'n basis omdat dit 'n proton aanvaar om
H3O+vorm

3.

NH3(aq) + H2O (ℓ) → N𝐻4+ (aq) + OH−(aq)
Die reaksie kan afgebreek word soos volg:
H2O (ℓ) → OH−(aq)
En
NH3 (aq) → N𝐻4+ (aq)

Water skenk 'n proton en is dus 'n suur in hierdie reaksie. Ammoniak aanvaar die proton
en is dus basis.

Neem kennis van hierdie voorbeelde en hoe ons gekyk na die algemene elemente om die
reaksie te breek in twee dele. In die eerste voorbeeld wat ons gevolg wat gebeur het met
chloor om te sien of dit deel was van die suur of die basis. Ons het ook stikstof gevolg om
te sien of dit was deel van die suur of basis.
Jy moet ook sien hoe die reaksie vir die suur is daar een minder waterstof op die regterkant
en vir die reaksie van die basis is daar 'n ekstra waterstof op die regterkant.
1.4- Reaksievergelykings van waterige oplossings
Sure en baie basisse in water opgelos om waterige (water) oplossings te vorm.
Voorbeelde:


Waterstofchloried gas los op in water om soutsuur te vorm:
𝑯𝑪𝒍 (𝒈) + 𝑯𝟐 𝑶 (𝓵) → 𝑯𝟑 𝑶+ (𝒂𝒒) + 𝑪𝒍− (𝒂𝒒)



Waterstof nitraat gas in water oplos om salpetersuur te vorm:
𝑯𝑵𝑶𝟑 (𝒈) + 𝑯𝟐 𝑶(𝒍) → 𝑯𝟑 𝑶+ (𝒂𝒒) + 𝑵𝑶−
𝟑 (𝒂𝒒)




Waterstof sulfaat vloeistof in water oplos om swaelsuur te vorm:

𝑯𝟐 𝑺𝑶𝟒 (𝓵) + 𝟐𝑯𝟐 𝑶(𝓵) → 𝟐𝑯𝟑 𝑶+ (𝒂𝒒) + 𝑺𝑶𝟐−
𝟒 (aq)

Natriumhidroksied korrels in water oplos om natriumhidroksied vorm:
𝑵𝒂 𝑶𝑯(𝒔) + 𝑯𝟐 𝑶(𝓵) → 𝑵𝒂+ (𝒂𝒒) + 𝑶𝑯− (𝒂𝒒)
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- hoe om gekonjugeerde suur / basispare te identifiseer.
In enige omkeerbare suur-basisreaksie, sal beide die voorwaartse en terugwaartse
reaksies proton oordragte behels. Oorweeg die reaksie van 𝑵𝑯𝟑 met 𝑯𝟐 𝑶.

−
𝑵𝑯𝟑 (𝒂𝒒) + 𝑯𝟐 𝑶(𝒍) ⇌ 𝑵𝑯+
𝟒 (𝒂𝒒) + 𝑶𝑯 (𝒂𝒒)

Basis

Suur

Suur

Basis

In die voorwaartse reaksie, ontvang 𝑁𝐻3 'n proton vanaf 𝐻2 𝑂. So 𝑁𝐻3 is 'n basis en 𝐻2 𝑂
is 'n suur. In die terugwaartse reaksie, skenk 𝑁𝐻4+ 'n proton aan 𝑂𝐻 − . 𝑁𝐻4+ ioon is die suur
en 𝑂𝐻 − is die basis.
Let daarop dat 𝑁𝐻3 en 𝑁𝐻4+ + verskil deur 'n proton. Dit is 𝑁𝐻3 word 𝑁𝐻4+ deur die
verkryging van 'n proton, terwyl die 𝑁𝐻4+ + ioon word die 𝑁𝐻3 molekule deur die verlies
van 'n proton. Die spesie 𝑁𝐻4+ en 𝑁𝐻3 is 'n gekonjugeerde suur-basispaar.
A gekonjugeerde suur-basispaar bestaan uit twee spesies in 'n suur-basisreaksie, een suur
en 'n basis, wat verskil van die verlies of wins van 'n proton. Die suur in so 'n paar staan
bekend as die gekonjugeerde suur van die basis, terwyl die basis is die gekonjugeerde
basis van die suur. Hier is die 𝑁𝐻4+ gekonjugeerde suur van en 𝑁𝐻3 is die gekonjugeerde
basis van 𝑁𝐻4+
−
𝑵𝑯𝟑 (𝒂𝒒) + 𝑯𝟐 𝑶(𝒍) ⇌ 𝑵𝑯+
𝟒 (𝒂𝒒) + 𝑶𝑯 (𝒂𝒒)

Voorbeeld 1:
Gekonjugeerde paar
HCl (aq) + NH3(aq) → NH+4 (aq) + Cl−(aq)
Suur 1

basis 2

suur 2

basis 1

Gekonjugeerde paar
Gekonjugeerde paar
Voorbeeld 2:
HCl (aq) + H2O(l) → H3O+(aq) + Cl−(aq)

Gekonjugeerde paar
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1.5. Amfiproties stowwes of`’n amfoliete
Die Brønsted-Lowry konsep definieer 'n spesie as 'n suur of 'n basis volgens sy funksie in
die suur-basis, of proton-oordrag reaksies. Sommige spesies kan optree as óf 'n suur of
'n basis.
’n Amfiproties stof is ’n stof wat ’n proton kan skenk in een reaksie (’n BrønstedLowry suur) of ’n proton kan ontvang in ’n ander reaksie (ŉ Brønsted-Lowry basis).
Voorbeelde van amfiproties stowwe sluit water, waterstof karbonaatioon (HCO −3) en
waterstof sulfaat-ioon (HSO−4) in.
Let wel: Jy kan ook kyk na die term amfoliet gebruik om 'n stof te noem wat kan
optree as beide 'n suur en 'n basis. Hierdie term is nie meer in die algemeen gebruik in
Chemie nie.
Die amfiproties eienskap van water is belangrik in die suur-basis-eienskappe van waterige
oplossings. Oorweeg byvoorbeeld die reaksies van water met die basis NH 3 en met die
suur HC2H3O2 (asynsuur).

NH3(aq) + H2O(l)⇌ NH4+(aq) + OH-(aq)
Basis
Suur
Suur
Basis

HC2H3O2(aq) + + H2O(l)⇌ C2H3O2- (aq) + H3O+(aq)
Suur
Basis
Basis
Suur
OPSOMMING
+

+

Arrhenius teorie: ŉ Suur is 'n stof wat waterstofione (H ) / hidroniumione (H3O ) vorm
-

wanneer dit in water opgelos word. 'n Basis is 'n stof wat hidroksiedione (OH ) produseer
wanneer dit in water oplos.
Arrhenius suur
Arrhenius basis

Vermeerder [H3O+]
Vermeerder [OH-]

Lowry-Brønsted teorie:
+

+

'N Suur is 'n proton (H ioon) skenker. 'N Basis is 'n proton (H ioon) akseptor.
Sure en basisse kan ione wees asook molekulêre stowwe.
Suur-basisreaksies is nie beperk tot waterige oplossings nie.
Sommige spesies kan optree as óf sure of basisse, afhangende van wat die ander
reaktant is.
Brønsted-Lowry suur
Skenk H+
proton skenker
+
Brønsted-Lowry basis ontvang H
Proton ontvanger
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‘n Gekonjugeerde suur-basispaar bestaan uit twee spesies in 'n suur-basisreaksie, een
suur en 'n basis wat verskil met die verlies of wins van 'n proton. Die suur in so 'n paar
staan bekend as die gekonjugeerde suur van die basis, terwyl die basis is die
gekonjugeerde basis van die suur.
'n Amfiproties spesies (stof) is 'n spesie (stof) wat kan optree as óf suur of 'n basis (dit
kan verloor of wen 'n proton)
OEFENING
VRAAG 1
Die volgende vergelykings stel suur-basis reaksies voor.
a) HCO3- (aq) + HF (aq) ⇌ H2CO3 (aq) + F- (aq)
b) HCO3- (aq) + OH- (aq) ⇌ CO32- (aq) + H2O (ℓ)
1.1

Benoem elke spesie (stowwe) as en suur of 'n basis. Wys die gekonjugeerde
suur - basispaar.

1.2

Definieër die term amfiproties stof.

1.3

Identifiseer die amfiproties stof in die bogenoemde suur-basis reaksies.
Motiveer jou keuse.
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OPLOSSING:
Probleem strategie: Onthou dat 'n Bronsted- Lowry suur is 'n proton skenker, en die basis
is 'n protonontvanger. Ondersoek elke vergelyking om die proton skenker aan elke kant
vind. Etiketteer dan die sure en basisse.
Oplossing:
1.1 Aan die linkerkant, HF is die proton skenker; op die regte, H2CO3 is die proton skenker. Die
proton akseptor is HCO3- en F-. Sodra die proton skenker en ontvanger is geïdentifiseer,
kan die sure en basisse wees etiket

gekonjugeerde suur-basispaar
pair
HCO3-(aq) + H F(aq) ⇌ H 2 CO3(aq) +

basis

suur

F-(aq)

suur

basis

gekonjugeerde suur-basispaar
pair
In hierdie reaksie, H2CO3 en HCO3-, is 'n gekonjugeerde suur-basispaar, net soos HF en
Fgekonjugeerde suur-basispaar
pair

HCO3-(aq) + OH-(aq)⇌ CO32- (aq) + H 2O(l)

Suur

basis

basis

Suur

gekonjugeerde suur-basispaar
Hier HCO3- en CO32- is gekonjugeerde suur-basispaar, soos H2O en OHAntwoord Hersiening: Maak seker dat elke gekonjugeerde suur basispaar bestaan uit
een spesie van die linkerkant van die vergelyking en een spesie van die regterkant, en dat
twee spesies verskil met slegs 'n proton.
1.2 'n amfiproties spesies (stof) is 'n spesie (stof) wat kan optree as óf en suur of 'n
basis (dit kan verloor of wen 'n proton)
1.3 HCO3- . Dit dien as 'n suur in die teenwoordigheid van OH- maar as 'n basis in die
teenwoordigheid van HF
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2 - Sterk en swak sure en basisse. Verdunde en gekonsentreerde oplossings. Die
suur en basis dissosiasiekonstantes, Ka en Kb. Suur-basis reaksies.
Neutralisering reaksies.
LEERDOELWITTE






Onderskei tussen sterk sure en basisse sterk en swak sure en swak basisse met
voorbeelde.
Onderskei tussen gekonsentreerde sure en gekonsentreerde basisse en verdun
sure en verdun basisse.
Interpreteer Ka waardes van sure na die relatiewe sterkte van gegewe sure te
bepaal.
Interpreteer Kb waardes van basisse na die relatiewe sterkte van gegewe basisse
bepaal.
Skryf neutralisasiereaksies van algemene laboratorium sure en basisse

Aanvangs assessering:
1. Definieër sure en basisse volgens Arrhenius teorie.
2. Definieër sure en basisse volgens Lowry-Brønsted teorie.
Inleiding
Die Brønsted- Lowry teorie is van mening dat 'n suur-basis-reaksie 'n proton-oordrag
reaksie is. Dit is nuttig om so 'n suur-basis reaksies as 'n kompetisie tussen spesies
(stowwe) vir protone te oorweeg. Van hierdie oogpunt kan jy sure rang deur hul relatiewe
proton skenk sterkte. Net so kan jy die basisse deur hul relatiewe sterkte van
protonontvanger rang.
Ontwikkeling:
2.1. Sterk sure en Sterk basisse
https://www.youtube.com/watch?v=rKqYE5sZi1s
OF
http://youtube.com/watch?v=RE3CKkkMljo&t=49s

 Die sterker sure is dié wat hul protone makliker te verloor as ander sure.
 Die sterker basisse is diegene wat die protone sterker hou as ander basisse.

Definisies:
Sterk sure ioniseer volledig in water om 'n hoë konsentrasie van H3O+ ione te vorm.
Sterk basisse dissosieer heeltemal in water om 'n hoë konsentrasie van OH- ione te
vorm.

Saamgestel deur G Izquierdo Rodríguez & G Izquierdo Gómez enVertaal deur W. Henning
Bladsy 10
Kopieregb voorbehou©

HCl is ’n sterk suur. As daar byvoorbeeld 100 000 molekules van HCl by water gevoeg
word en 90 000 ioniseer om H+ en Cl- ione te vorm, is daar ’n groot hoeveelheid
ionisasie. Dit is hoekom HCl ’n sterk suur is.

Die ongelyke dubbelpyle in die reaksievergelyking dui aan dat die ekwilibriumposisie die
vorming van ione bevoordeel.
Drie sterk sure is algemeen bekend: HCl (soutsuur), HNO3 (salpetersuur) en H2SO4
(swaelsuur).
Twee sterk basisse wat algemeen gevind word, is NaOH (natriumhidroksied) en KOH
(kaliumhidroksied).
2.2.

Swak sure en swak basisse ses

Die onderwyser moet swak sure en swak basisse verduidelik deur van you tube video
gebruik te maak. https://www.youtube.com/watch?v=9sDdIaBhtgkbe video.
'n Swak suur of basis is een waar slegs 'n klein persentasie van molekules sal ontbind /
opbreek om ione in oplossing te vorm.
Definisies:
Swak sure Ioniseer onvolledig in water om 'n lae konsentrasie van H3O+ ione vorm.
Swak basisse dissosieer / Ioniseer onvolledig in water om 'n lae konsentrasie van OHione te vorm.
HF is ’n swak suur. As daar byvoorbeeld 100 000 molekules van HF by water gevoeg word
en slegs 100 ioniseer om H+ en F- ione te vorm, is daar ’n klein hoeveelheid ionisasie. Dit
is hoekom HF ’n swak suur is.

Die ongelyke dubbelpyle in die reaksievergelyking
ekwilibriumposisie nie die vorming van ione bevoordeel nie.

dui

aan

dat

die

’n Voorbeeld van ’n swak basis is Mg(OH)2, wat net gedeeltelik opbreek / ontbind om
Mg2+ en OH- ione te vorm.
ŉ Voorbeeld van 'n swak basis is wat slegs gedeeltelik sal dissosieer in en ione.
-http://youtube.com/watch?v=ar2jfLE0iHI&feature=youtu.be&t=174
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2.3. Verdunde en gekonsentreerde oplossings.
Die konsep van gekonsentreerde en verdunde oplossings is anders as die konsep van
sterk en swak. Waar sterk en swak verwys na die eienskappe van ’n verbinding, verwys
gekonsentreer en verdun na die eienskappe van ’n oplossing. ’n Gekonsentreerde of
’n verdunde oplossing van ’n sterk suur kan dus opgemaak word.
Die konsentrasie van die oplossing is die hoeveelheid opgeloste stof teenwoordig
in 'n gegewe hoeveelheid oplosmiddel of oplossing.
’n Oplossing waarvan die presiese konsentrasie bekend is, word ’n standaardoplossing
genoem.
’n Standaardoplossing is ’n oplossing waar die presiese konsentrasie van die
opgeloste stof in die oplosmiddel bekend is.

Oplossing

Gekonsentreerd

Verdun

’n Gekonsentreerde
oplossing het ’n groot
hoeveelheid opgeloste
molekules (rooi sirkels) in
die oplosmiddel.

’n Verdunde oplossing
het min opgeloste
molekules (rooi sirkels)
in die oplosmiddel.

’n Sterk basis wat ook gekonsentreerd is, word voorberei deur ’n groot hoeveelheid van ’n
basis wat omtrent volledig opbreek / ontbind wanneer dit by ’n oplossing gevoeg word, met
’n oplosmiddel te meng.
’n Swak suur wat ook verdun is, word voorberei deur ’n klein hoeveelheid van ŉ suur

waarvan net ’n klein persentasie van die molekules ioniseer wanneer dit by ŉ oplossing
gevoeg word, met ’n oplosmiddel te meng.
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 Voorbeelde . (Siyavula Bladsy 346-348)
Voorbeeld 1: Sure en Basisse
Oplossing 1 bevat 100 dm3 HCl en 10 dm3 water. Amper al die HCl molekules ioniseer in
die oplossing
Oplossing 2 bestaan uit 0,01 g Mg(OH)2 wat by 1000 dm3 water gevoeg is. Slegs ’n klein
persentasie Mg(OH)2 molekules dissosieer in die oplossing.
Besluit of die oplossings:
1.1. ’n Sterk of swak suur of basis bevat.
1.2. Gekonsentreerd of verdun is.
Oplossing:
Stap 1: Is die verbindings sure of basisse?
HCl (soutsuur) is ’n proton skenker en dus ’n suur. Mg(OH)2 (magnesiumhidroksied)
is ’n basis.
Stap 2: Wat maak ’n suur of basis sterk of swak?
Bykans volledige ionisasie of dissosiasie beteken dat die suur of basis sterk is.
Slegs ŉ klein hoeveelheid ionisasie of dissosiasie beteken dat die suur of basis swak
is.
Stap 3: Is die verbindings sterk of swak sure of basisse?
Omtrent al die HCl molekules ioniseer in die oplossing, daarom is HCl ’n sterk suur.
Slegs ŉ klein persentasie van die Mg(OH)2 molekules dissosieer, daarom is
Mg(OH)2 ’n swak basis.
Stap 4: Wat maak ’n oplossing gekonsentreerd of verdun?
’n Gekonsentreerde oplossing het ’n hoë verhouding opgeloste stof teenoor
oplosmiddel. ’n Verdunde oplossing het ’n lae verhouding van opgeloste stof
teenoor oplosmiddel.
Stap 5: Is die oplossings gekonsentreerd of verdun?
100 dm3 HCl is by 10 dm3 water gevoeg. Hierdie verhouding van suur tot water is
hoog en daarom is die HCl oplossing gekonsentreerd. 0,01 g Mg(OH)2 is by 1000
dm3 water gevoeg. Hierdie verhouding van basis tot water is laag en daarom is die
Mg(OH)2 oplossing verdun.
Stap 6: Kombineer die inligting:
Oplossing 1 is ’n gekonsentreerde oplossing van ’n sterk suur.
Oplossing 2 is ’n verdunde oplossing van ’n swak basis.
Voorbeeld 2: Berekening van die konsentrasie
16,4 g KOH is by 12,9 cm3 water gevoeg. Bereken die konsentrasie van die oplossing.
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Oplossing:
Stap 1: Maak ’n lys van die inligting wat jy het en die inligting wat jy benodig
V = 183,7 dm3, m = 0,27 g.
Die volume (V) en die massa (m) word gegee. Die aantal mol (n) moet bereken
word. Om dit te doen moet die molêre massa (M) bereken word.
Stap 2: Maak seker dat al die eenhede korrek gegee is, of herlei dit, indien nodig
Maak seker al die gegewe eenhede is korrek en gebruik dit indien nodig. Al die
eenhede is korrek
Stap 3: Watter vergelykings is nodig om die konsentrasie te bereken?
𝒏

𝒎

𝑪=𝑽

𝒏=𝑴

Stap 4: Bereken die aantal mol basis in die oplossing
M(H2SO4) = (2 x 1,01) + 32,1 + (4 x 16) = 98,12 g·mol-1.
𝒎

𝟎,𝟐𝟕 𝒈

𝒏 = 𝑴 = 𝟗𝟖,𝟏𝟐 𝒈·𝒎𝒐𝒍−𝟏 = 0,0028 mol
Stap 5: Bereken die konsentrasie van die oplossing
𝒏

𝑪=𝑽=
2.4.

𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟖 𝒎𝒐𝒍
𝟏𝟖𝟑,𝟕 𝒅𝒎𝟑

= 0,0000152 mol.dm-3 = 1,52 x 10-5 mol·dm-3

Die sure en basisse dissosiasie konstantes Ka en Kb

Die ewewigskonstante vir die ionisasieproses van ’n suur (die graad waarteen ione gevorm
word in die oplossing) word gegee deur die term Ka, terwyl dit vir ’n basis gegee word as
Kb. Die ewewigskonstantes is ’n manier om te bepaal of die suur of basis swak of sterk is.
Ons sal die dissosiasiekonstante bereken (K) deur die konsentrasie van die
produkte te verdeel deur die konsentrasie van die reagense.
𝑲=

[𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒆]
[𝑹𝒆𝒂𝒌𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆]

Sure
 Sterk sure
Dink aan die ionisasie van HBr:
HBr(g) + H2O(l) ⟶ H3O+(aq) + Br-(aq)
Ons bereken Ka hier omdat dit ’n suur is wat in water opgelos is. Die water in vloeistof
vorm (soos aangedui in die reaksievergelyking) is nie ingereken in die bewerking nie
[𝑯𝟑 𝑶+ (𝒂𝒒)][𝑩𝒓− ]
𝑲𝒂 =
[𝑯𝑩𝒓(𝒈)]
Die waarde van Ka vir hierdie reaksie is baie hoog (ongeveer 1 x 109). Dit beteken dat
daar baie meer mol van die produk as die reaktante is. Die HBr molekules is amper almal
geïoniseer na H+ en Br-.
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Ons kan dan bewys dat HBr omtrent volledig geïoniseerd is in die ionisasiereaksie.
Effektief is enige waarde wat bo 1 x 103 is groot, en wys dat bykans volledige ionisasie
plaasgevind het:

Die ongelyke pyle in die reaksievergelyking dui aan dat die ewewig (ekwilibrium) die
vorming van ione positief bevoordeel. Dit is in teenstelling met die ionisering van ’n swak
suur.
 Swak sure
Oorweeg die ionisasie van etanoësuur (CH3COOH):
CH3COOH(aq) + H2O(l) ⟶H3O+ (aq) + CH3COO- (aq)
[𝑯𝟑 𝑶+ (𝒂𝒒)][𝑪𝑯𝟑 𝑪𝑶𝑶− (𝒂𝒒)]
𝑲𝒂 =
[𝑯𝟑 𝑪𝑶𝑶𝑯(𝒂𝒒)]
Hierdie reaksie se Ka waarde is baie laag (ongeveer 1,7 x 10-5) en wys dat net ’n paar
van die CH3COOH molekules ioniseer om H3O+ (in water) en CH3COO- te vorm.
Die reaksie kan met ongelyke dubbelpyle geskryf word om die posisie van die ewewig,
wat nie die vorming van ione bevoordeel nie, aan te dui:

Gevolgtrekking:
Die suur dissosiasiekonstante (Ka) is 'n maatstaf van die relatiewe sterkte van die
suur.



Sterk sure het Ka waardes hoër as 1.
•Swak sure het Ka waardes minder as 1.

Basisse:
Die dissosiasie van basisse is soortgelyk aan die van sure en gevolglik kyk ons na die
Kb waardes op dieselfde wyse:
 Sterk basisse
Vir sterk basisse soos NaOH:
NaOH(aq) + H2O(l) ⟶ Na+(aq) + OH-(aq) + H2O(l)
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𝑲𝒃 =

[𝑵𝒂 + (𝒂𝒒)][𝑶𝑯− (𝒂𝒒)]
[𝑵𝒂 𝑶𝑯(𝒂𝒒)]

Die Kb vir NaOH is baie groot (NaOH is ’n sterk basis wat bykans volledig gedissosieer)
en wys dat die ekwilibrium baie ver na die OH- kant van die reaksie lê. Gevolglik kan die
ekwilibrium geskryf word as:



Swak basisse
NH3(g) + H2O(l) ⟶ NH4+ (aq) + OH- (aq)
[𝑵𝑯𝟒 + (𝒂𝒒)][𝑶𝑯− (𝒂𝒒)]
𝑲𝒃 =
[𝑵𝑯𝟑 (𝒈)]

Die Kb vir NH3 is ongeveer 1,8 x 10-5 (NH3 is ’n swak basis) en wys dat die ekwilibrium na
die NH3 kant van die reaksie lê. Gevolglik kan die ekwilibrium geskryf word as:

Gevolgtrekking:
Die basis dissosiasiekonstante Kb is die maatstaf van die relatiewe sterkte van 'n
basis.



Sterk basisse het Kb -waardes hoër as 1.
Swak basisse het Kb -waardes kleiner as 1.

- Uitgewerkte voorbeeld. (Siyavula bladsy 351)
Uitgewerkte voorbeeld: Ewewigskonstante berekeninge
Vraag:
Bereken die ewewigskonstante van soutsuur wat by 1,38 dm 3 water gevoeg word:
HCl(aq) + H2O(l) ⟶ H3O+(aq) + Cl-(aq)
n(HCl) in oplossing = 0,005 mol
n(Cl-) in oplossing = 87,3 mol
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Oplossing:
Stap 1: Bereken die konsentrasie van die HCl by ewewig
𝑪(𝑯𝑪𝒍) = [𝑯𝑪𝒍] =

𝒏 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 𝒎𝒐𝒍
=
= 0,0036 mol · 𝑑𝑚−3
𝑽
𝟏. 𝟑𝟖 𝒅𝒎𝟑

Stap 2: Bereken die konsentrasie van die Cl- by ewewig
𝑪(𝑪𝒍− ) = [𝑪𝒍− ] =

𝒏 𝟖𝟕. 𝟑 𝒎𝒐𝒍
=
= 63,3 mol · 𝑑𝑚−3
𝑽 𝟏. 𝟑𝟖 𝒅𝒎𝟑

Stap 3: Bereken die konsentrasie van die H3O+ by ewewig
Daar is ’n 1:1 mol-verhouding tussen H3O+ en Cl-. Met ander woorde, as 87,3 mol
van Cl- by ewewig teenwoordig is moet 87,3 mol van H3O+ ook teenwordig wees
𝑪(𝑯𝟑 𝑶+ ) = [𝑯𝟑 𝑶+ ] =

𝒏 𝟖𝟕. 𝟑 𝒎𝒐𝒍
=
= 63,3 mol · 𝑑𝑚−3
𝑽 𝟏. 𝟑𝟖 𝒅𝒎𝟑

Stap 4: Bereken Ka (omdat HCl ’n suur is)
[𝐻3 𝑂+ (𝑎𝑞)]1 [𝐶𝑙 − (𝑎𝑞)]1
𝐾𝑎 =
[𝐻𝐶𝑙]1
1
[63,3] [63,3)]1
𝐾𝑎 =
= 1,11 × 106
[0,0036]1
Ka is baie hoog, HCI is 'n baie sterk suur.
2.5.

Sure en basisse reaksies verduidelik (neutralisasiereaksies).

o Wanneer ’n suur en ’n basis reageer word ’n sout gevorm. As die basis hidroksied
(OH-) ione bevat sal water ook gevorm word. Die woord sout is ’n algemene term
wat aangewend word vir al die produkte van suur-basis reaksies. ’n Sout is ’n produk
wat bestaan uit die katioon van ’n basis en die anioon van ’n suur.
o ’n Sout is ’n neutrale ioniese verbinding wat bestaan uit katione en anione.
Dit is die resultaat van ’n suur-basis neutralisasie reaksie.
o Wanneer ’n ekwivalente hoeveelheid suur en basis reageer (sodat die suur en basis
nie een in oormaat voorkom nie), bereik die reaksie die ekwivalente punt. By
hierdie punt word neutralisasie bereik.
o Ekwivalente punt: Wanneer ’n stoigiometriese ekwivalente aantal mol van
beide reaktante in die reaksiehouer gevoeg is.
Om stoigiometriese ekwivalensie beter te verstaan kyk ons na die volgende vergelykings:
Voorbeeld 1:
1HA(aq) + 1BOH(aq) ⟶1AB(aq) + 1H2O(l)
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Voorbeeld 2:
1H2A(aq) + 2BOH(aq) ⟶1AB2(aq) + 2H2O(l)
Om ’n stoigiometriese ekwivalente getal mol te hê in die eerste voorbeeld hierbo, moet
daar een mol HA wees vir elke een mol BOH. In die tweede voorbeeld moet daar een
mol H2A wees vir elke twee mol BOH om ’n stoigiometriese ekwivalente aantal mol te hê.
’n Neutralisasie reaksie is wanneer ’n suur en basis reageer om ’n sout te vorm.
Voorbeelde van neutralisasie reaksie
 Soutsuur en natriumhidroksied

Soutsuur reageer met natriumhidroksied en vorm natriumchloried (die sout) en water.
Natriumchloried bestaan uit Na+ katione van die basis (NaOH) en Cl- anione van die suur
(HCl).
HCl(aq) + NaOH(aq) ⟶ NaCl(aq) + H2O(l)
Suur + metaal hidroksied → sout

+ water

 Waterstofbromied en kaliumhidroksied
Waterstofbromied reageer met kaliumhidroksied om kaliumbromied (die sout) en water te
vorm. Kaliumbromied bestaan uit K+ katione van die basis (KOH) en Br- anione van die
suur (HBr).
HBr(aq) + KOH(aq) ⟶KBr(aq) + H2O(l)
 Soutsuur en natriumbikarbonaat
Soutsuur reageer met natriumbikarbonaat en vorm natriumchloried (die sout),
water en koolstofdioksied. Natriumchloried bestaan uit Na+ katione van die
basis (NaHCO3) en Cl- anione van die suur (HCl).
HCl(aq) + NaHCO3(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)
suur + metaal waterstofkarbonaat → sout + water + koolstofdioksied
- Die belangrikheid van neutralisasiereaksies in die alledaagse lewe.

 Huishoudelike gebruike:
Kalsiumoksied (CaO) word gebruik om suurgrond te neutraliseer. Gepoeierde kalk
(CaCO3) kan ook gebruik word, maar werk baie stadiger en is minder effektief.
Hierdie verbindings kan op grootskaal gebruik word in landbou en in riviere.
 Biologiese gebruike:
Soutsuur (HCl) in die maag speel ’n belangrike rol in die vertering van voedsel. ’n
Oormaat suur in die maag kan lei tot die vorming van maagsere as die maagwand
beskadig is (soos deur ’n infeksie).
Teensuurmiddels (wat basisse is) word gebruik om oortollige maagsuur te
neutraliseer en sodoende skade aan die ingewande te voorkom. Voorbeelde van
teensuurmiddels is aluminiumhidroksied, magnesiumhidroksied (’melk van
magnesium’) en natriumbikarbonaat (’koeksoda’).
 Industriële gebruik:
Alkaliese kalsiumhidroksied (kalkwater) word gebruik om skadelike suuragtige SO 2
gas te absorbeer. Hierdie gas word vrygestel deur kragstasies en tydens die
verbranding van fossielbrandstof.
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OPSOMMING:
Definisies:
 Sterk sure ioniseer volledig in water om 'n hoë konsentrasie van H3O+ ione te vorm.
 Sterk basisse dissosieer heeltemal in water om 'n hoë konsentrasie van OH- ione
te vorm.
 Swak sure Ioniseer onvolledig in water om 'n lae konsentrasie van H3O+ ione vorm.
 Swak basisse dissosieer / ioniseer onvolledig in water om 'n lae konsentrasie
van OH- ione te vorm.
 Die konsentrasie van die oplossing is die hoeveelheid opgeloste stof
teenwoordig is in 'n gegewe hoeveelheid oplosmiddel of oplossing.





’n Standaardoplossing is ’n oplossing waar die presiese konsentrasie van die
opgeloste stof in die oplosmiddel bekend is.
Ekwivalente punt: Wanneer ’n stoigiometriese ekwivalente aantal mol van beide
reaktante in die reaksiehouer gevoeg is.

'n Neutralisasiereaksie behels 'n suur en 'n basis wat reageer om 'n sout te
vorm.

OEFENINGE
VRAAG 1 Siyavula (Bladsy 352)
Is die sure en basisse in die volgende gebalanseerde chemiese reaksies sterk of
swak, en gee ’n rede vir jou antwoord.

VRAAG 2:
Voltooi en balanseer die volgende reaksies en in elke geval te noem die sout gevorm.
2.1
Cu (s) + HCl(aq)⟶
2.2
Ag2CO3(aq) + HNO3(aq) ⟶
2.3
KOH(aq) + HNO3(aq) ⟶
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OPLOSSINGS:
Memo van aanvangs assessering
:
1. Arrhenius teorie: ŉ Suur is 'n stof wat waterstofione (H+) / hidroniumioon (H3O+)
vorm wanneer dit in water opgelos word. 'n Basis is 'n stof wat hidroksiedione (OH-)
produseer wanneer dit in water oplos.
2. Lowry-Brønsted teorie: 'n Suur is 'n proton (H+ ioon) skenker. 'n Basis is 'n proton
(H+ ioon) akseptor.
VRAAG 1

Swak suur. Die ewewig lê ver na links wat beteken dat slegs 'n klein persentasie van die
fluoorsuur molekules skenk 'n proton, ionisasie is nie bevoordeel nie.

Sterk basis. Die ewewig lê ver na regs wat beteken dat 'n groot persentasie van die
kaliumhidroksied molekules dissosieer in water, dissosiasie word bevoordeel.
Swak basis. Die ewewig lê ver na links wat beteken dat slegs 'n klein persentasie van die
ammoniak molekules aanvaar 'n proton, ionisasie is nie bevoordeel nie.

Sterk suur. Die ewewig lê ver na regs wat beteken dat 'n groot persentasie van die soutsuur
molekules skenk 'n proton, is ionisasie bevoordeel.
VRAAG 2:
2.1
2Cu (s) + 2HCl(aq)⟶ 2 CuCl(aq) +H2(g)
SOUT: koperchloried
2.2

Ag2CO3(s) + 2HNO3(aq) ⟶ 2AgNO3(aq) + H2O(l) + CO2(g)
SOUT: silwernitraat

2.3

KOH(aq) + HNO3(aq) ⟶ KNO3(aq) + H2O(l)
SOUT: kaliumnitraat
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3 -Outo-ionisasie van water. Definisie van Kw. Die pH-skaal. pH-berekeninge. sout
hidrolise
LEERDOELWITTE







Verduidelik die motor-ionisasie van water, dit wil sê die reaksie van water met homself te
H3O+ -ione en OH- ione te vorm.
Die konsep van KW definieer.
Verduidelik die pH-skaal as 'n skaal van getalle 0 tot14 gebruik om die suurheid of alkaliniteit
van 'n oplossing uit te druk.
Bereken pH-waardes van sterk sure en basisse sterk met behulp van pH = -log [H3O+].
Definieer hidrolise as die reaksie van 'n sout water.
Bepaal die geskatte pH van soute (gelyk aan, kleiner as of groter as 7) in sout hidrolise.

Aanvangs assessering:
1. Definieër die volgende terme:
1.1 Sterk sure.
1.2 Swak sure.
1.3 Sterk basisse.
1.4 Swak basisse.
1.5 Konsentrasie van ŉ oplossing.
1.6 Standaard oplossing.

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
[12]

Inleiding:
In waterige oplossings het twee ione dominante rolle. Hierdie ione is die hidroniumioon
H3O+ (of waterstofioon H+) en die hidroksiedioon OH-, beide is beskikbaar in 'n waterige
oplossing as gevolg van die outo-ionisasie van water, 'n reaksie van water self. Die
konsentrasie van spesifieke ione in oplossing bepaal of die oplossing is suur of basies.
Sure en basisse kan beskryf word as stowwe wat of die konsentrasie waterstof (H +) of
hidronium (H3O+) ione in ’n oplossing laat toeneem of laat afneem. ’n Suur laat die
waterstofioon konsentrasie in ’n oplossing toeneem, terwyl ’n basis die waterstofioon
konsentrasie laat afneem.
Om die suurheid of alkaliniteit van 'n oplossing uit te druk ons gaan die pH-skaal gebruik.
Ontwikkeling:
3.1. Outo-ionisasie van water
YouTube-videos.
http://youtube.com/watch?v=Kz1oyPAPIM4
OR
http://youtube.com/watch?v=zeFSzt5x9uo
Alhoewel suiwer water dikwels beskou as 'n non-elektroliet (nie-geleier van elektrisiteit),
vertoon akkurate metings 'n baie klein geleiding. Dit geleiding is as gevolg van outoionisasie (of self-ionisasie) 'n reaksie waarin twee molekules reageer om ione te vorm. In
die geval van water sal 'n proton vanaf een van die H2O molekules oorgeplaas word na 'n
ander H2O molekule, wat dan 'n OH- ioon agterlaat en ŉ hidronium-ioon vorm, H3O+ (aq)
𝐻2 𝑂(𝑙) + 𝐻2 𝑂(𝑙) ⇌ 𝐻3 𝑂+ (𝑎𝑞) + 𝑂𝐻 − (𝑎𝑞)
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Hierdie reaksietipe (die oordrag van ’n proton tussen identiese molekules) staan bekend
as outo-protolise. Hierdie reaksie is ook bekend as die outo-ionisasie van water en die ione
wat gevorm word, is ’n gekonjugeerde suur en basis paar van water:

DEFINISIE: Outo-protolise en outo-ionisasie van water
Outo-protolise is die oordrag van ’n proton tussen twee van dieselfde molekules.
Die outo-ionisasie van water is een voorbeeld van outo-protolise.
Ter afsluiting: Outo-ionisasie van water is die reaksie van water daarmee self om H3O+
ione en OH- ione te vorm.
Jy kan sien die effense mate waarin die outo-ionisasie van water voorkom deur op te let
die klein waarde van sy ewewigskonstante, wat ons hier aandui Kw.
𝑲𝒘 = [𝑯𝟑 𝑶+ ][𝑶𝑯− ]
Die konsentrasie van water H2O is hier uitgesluit omdat sy konsentrasie in wese konstant
bly. Ons noem Kw, die balans waarde van die ioon produk [𝑯𝟑 𝑶+ ][𝑶𝑯− ], die
ionisasiekonstante vir water. By 25 oC, is die waarde van Kw = 1,0 x 10-14.
𝑲𝒘 = [𝑯𝟑 𝑶+ ][𝑶𝑯− ] = 𝟏, 𝟎 × 𝟏𝟎−𝟏𝟒 𝒃𝒚 𝟐𝟓 oC
Toevoeging van suur verhoog die konsentrasie van die 𝐻3 𝑂+ -ione. Teen te staan dié
verhoging, Le Chatelier se beginsel voorspel dat 'n klein fraksie van die 𝐻3 𝑂+ reageer met
𝑂𝐻 − ione om water te vorm. Dit verlaag [𝑂𝐻 − ] totdat die produk [𝐻3 𝑂+ ] [𝑂𝐻 − ] weer gelyk
is aan 1,0 × 10−14 by 25 ° C.
Net so, die byvoeging van 'n basis om suiwer water verhoog die 𝑂𝐻 − ioon konsentrasie.
Le Chatelier se beginsel voorspel dat 'n paar van die bykomende 𝑂𝐻 − ione reageer met
𝐻3 𝑂+ ione teenwoordig in die oplossing, en daardeur die verlaging [𝐻3 𝑂+ ] totdat die
waarde van die [𝐻3 𝑂+ ] 𝑂𝐻 − ] gelyk is aan 1,0 × 10−14 by 25 ° C
So, vir waterige oplossings op 25 ° C kan ons sê:
 In ŉ neutrale oplossing [𝐻3 𝑂+ ] = [𝑂𝐻 − ]
 In ŉ suur oplossing [𝐻3 𝑂+ ] > [𝑂𝐻 − ]
 In ŉ basiese oplossing [𝐻3 𝑂+ ] < [𝑂𝐻 − ]

-
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.3.2. Hoe om ioon konsentrasie te bereken
Alhoewel jy gewoonlik ignoreer die motor-ionisasie van water in die berekening van die
H3O+ konsentrasie in 'n oplossing van 'n sterk suur, die motor-ionisasie ewewig nog
bestaan en is verantwoordelik vir 'n klein konsentrasie van OH- ioon.
Voorbeeld 1:
Bereken die konsentrasie van OH- ioon in 0,10 mol·dm-3.
𝑲𝒘 = [𝑯𝟑 𝑶+ ][𝑶𝑯− ]
𝟏, 𝟎 × 𝟏𝟎−𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟏𝟎 × [𝑶𝑯− ]
[𝑂𝐻 − ] =

1,0×10−14
0.10

= 1,0 × 10−13 mol·dm-3

Voorbeeld 2:
Die konsentrasie van 'n oplossing van NaOH (sterk basis) is 0.010 mol·dm -3. Bereken die
OH- en H3 O+ konsentrasies in hierdie oplossing.
Omdat NaOH is 'n sterk basis, sal die molekules heeltemal dissosieër:
𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑠) → 𝑁𝑎+ (𝑎𝑞) + 𝑂𝐻 − (𝑎𝑞)
1 molekule van NaOH dissosieer om 1 molekule van OH- te vorm
OF
1 mol NaOH dissosieër om 1 mol van OH- vorm.
Daarom, [𝐻3 𝑂+ ] = [𝑂𝐻 − ] = 0,010 mol·dm-3
𝑲𝒘 = [𝑯𝟑 𝑶+ ][𝑶𝑯− ]
1 × 10−14 = [𝐻3 𝑂+ ][𝑂𝐻 − ]
1 × 10−14 = [𝐻3 𝑂+ ] × 0,010
[𝐻3 𝑂+ ] =

1 × 10−14
= 1,0 × 10−12 𝑚𝑜𝑙 · 𝑑𝑚−3
[0,010]

3.3.Die pH-skaal.
'n Tweede manier om hidroniumioonkonsentrasie te vermy met die gebruik van baie klein
aantal of eksponensiële notasie is die pH-skaal.
pH word gebruik om die konsentrasie van H+ ione ([H+]) te meet en gevolglik of ŉ stof suur
of basies (alkalies) is. Oplossings met ’n pH van minder as sewe is suur, terwyl die met ’n
pH groter as sewe basies (alkalies) is. Die pH skaal wissel van 0 tot 14 en ’n pH van 7
word beskou as neutraal. Sien figuur hieronder:
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(you tube video :
https://www.youtube.com/watch?v=ckbsHM2igT0

http://pmel.noaa.gov/co2/files/phfig2-revised.jpg
- pH is die maatstaf van die suurheid of alkaliniteit van ’n oplossing.

Die pH van 'n oplossing word gedefinieer as die negatiewe van die basis-10 logaritme
(teken) van die hidroniumioonkonsentrasie.
𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈[𝑯𝟑 𝑶+ ]
- Uitgewerkte voorbeelde op pH berekeninge
Voorbeeld 3:
Bereken die pH van 'n oplossing waar die konsentrasie van hidroniumione 1 × 10−3
mol·dm-3 is.

Oplossing:
Stap 1: Bepaal die konsentrasie van hidroniumione
In hierdie voorbeeld het die konsentrasie gegee as: 1 × 10−3 mol·dm-3.
Stap 2: Vervang hierdie waarde in die pH vergelyking en bereken die pH-waarde
𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈[𝑯𝟑 𝑶+ ]
𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈(1 × 10−3 )= 3.00
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Voorbeeld 4: Siyavula handboek (Bladsye 359-360)
In ’n 162 cm3 oplossing van etanoësuur word die volgende ewewig ingestel
CH3COOH(aq) + H2O(l) ⇌ CH3COO-(aq) + H3O+(aq)
Die aantal mol van CH3COO- word vasgestel op 0,001 mol. Bereken die pH van die
oplossing.
Oplossing:
Stap 1: Bereken die aantal mol hidronium ione in die oplossing
Volgens die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie is die molverhouding van
CH3COO- ione tot H3O+ ione 1:1, met ander woorde die aantal mol van hierdie twee ione
in die oplossing sal dieselfde wees. Daarom, n(H3O+) = 0,001 mol.
Stap 2: Bereken die konsentrasie hidronium ione in die oplossing
𝒏
𝑪=
𝑽
Ons moet 162 cm3 herlei tot dm3
𝑉 = 162 𝑐𝑚3 ×

0,001 𝑑𝑚1
= 0,162 𝑑𝑚3
1 𝑐𝑚3

0,001 𝑚𝑜𝑙
0,162 𝑑𝑚3
+
[𝐻3 𝑂 ] = 0,0062 mol·dm3
[𝐻3 𝑂+ ] =

Stap 3: Stel hierdie waarde in die pH vergelyking in en bereken die pH waarde.
𝑯 = −𝒍𝒐𝒈[𝑯𝟑 𝑶+ ]
𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈(𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟐) = 𝟐. 𝟐𝟏
3.4.Die belangrikheid van pH.
Dit is baie belangrik om pH te verstaan. In lewende organismes is dit nodig om ŉ
konstante pH te handhaaf, binne die optimale grense vir daardie organisme, sodat
chemiese reaksies kan plaasvind.
In die landbou is dit belangrik vir boere om te weet wat die pH waarde van hul grond is,
sodat hulle die regte gewasse kan aanplant. Die pH van grond kan wissel as gevolg van
verskeie faktore soos reënwater, soort rotse en materiaal waaruit die grond gevorm is, en
ook die menslike invloed soos kunsmisstowwe en besoedeling.
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Die pH van reënwater kan varieer en dit het ook ’n invloed op landbou, geboue,
waterafloop, diere en plante. Reënwater is van nature suur, omdat koolstofdioksied in die
atmosfeer verbind met water om koolsuur te vorm.
Onbesoedelde reënwater het ’n pH van ongeveer 5,6. Menslike aktiwiteite kan egter die
suurheid van reën verander en dit kan ernstige probleme soos suurreën veroorsaak.
3.5. Die sout hidrolise
In die vorige les het on bestudeer dat wanneer sure en basisse met mekaar reageer,
hulle vorm gewoonlik 'n sout en (gewoonlik) water as produkte. Dit word ŉ
neutralisasie reaksie genoem.
Beteken neutralisasie dat die pH van ’n oplossing 7 is?
Nee. By die ekwivalente punt van ’n reaksie hoef die pH van die oplossing nie 7 te wees
nie. Dit is as gevolg van die interaksie van die sout (wat deur die reaksie gevorm is) en
water.
By die ekwivalente punt van ’n suur-basis neutralisasie reaksie is daar ’n sout en water.
Die ione in die water reageer met die teenwoordige sout en vorm ’n klein hoeveelheid
oortollige hidroniumione (H3O+) of hidroksiedione (OH-). Dit lei tot pH waardes wat nie
gelyk is aan 7 nie.
Die omgekeerde van 'n neutralisasiereaksie word genoem hidrolise. Hidrolise gebeur
wanneer 'n sout in water oplos, en soms verander die pH van die oplossing.
Hidrolise is die reaksie van 'n sout en water.
‘n Eenvoudige reël om die moontlike pH van ‘n oplossing te bepaal is:
‘n sterk suur + sterk basis vorm ‘n neutraal sout en oplossing:
→ pH = 7.
Voorbeeld: H2SO4(l) + NaOH(s) → Na2SO4(aq) + H2O(l)
A swak suur + sterk basis vorm ‘n swak basiese sout en water oplossing:
→ pH = ongeveer 9.
Voorbeeld: HF(l) + NaOH(s) → NaF(aq) + H2O(l)
‘n Sterk suur + swak basis vorm ‘n swak suuragtige sout en water oplossing:
→ pH = ongeveer 5.
Voorbeeld: H2SO4(l) + NH3(l) → (NH4)2SO4(aq) + H2O(l)
Die benaderde pH van ‘n neutraliserings reaksie oplossings gebaseer op die sterkte van
die suur en die basis word in die tabel hieronder getoon.
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OPSOMMING:
Outo-ionisasie van water is die reaksie van water daarmee self om H3O+ ione en
OH- ione te vorm
Kw, die balans waarde van die ioon produk [𝑯𝟑 𝑶+ ][𝑶𝑯− ] is die ionisasiekonstante
vir water. Kw = [𝑯𝟑 𝑶+ ][𝑶𝑯− ]
So, vir waterige oplossings op 25 ° C kan ons sê:
o In ŉ neutrale oplossing [𝐻3 𝑂+ ] = [𝑂𝐻 − ]
o In ŉ suur oplossing [𝐻3 𝑂+ ] > [𝑂𝐻 − ]
o In ŉ basiese oplossing [𝐻3 𝑂+ ] < [𝑂𝐻 − ]
pH is 'n maatstaf van die suurheid of alkaliniteit van 'n oplossing.
Die pH van 'n oplossing word gedefinieer as die negatiewe van die basis-10
logaritme (teken) van die hidroniumioonkonsentrasie.
𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈[𝑯𝟑 𝑶+ ]
Die omgekeerde van 'n neutralisasiereaksie genoem hidrolise. Hidrolise gebeur
wanneer 'n sout in water oplos, soms verander die pH van die oplossing.
Hidrolise is die reaksie van 'n sout met water
Hidrolise van die sout van 'n swak suur en 'n sterk basis resultate in 'n alkaliese
oplossing, dit wil sê die pH> 7 Voorbeelde van sulke soute is natrium ethanoate,
natrium oksalaat en natriumkarbonaat.
Hidrolise van die sout van 'n sterk suur en 'n swak basis resultate in 'n
suuroplossing, dit wil sê die pH <7. 'n Voorbeeld van so 'n sout is
ammoniumchloried.
Die sout van 'n sterk suur en sterk basisse ondergaan nie hidrolise nie en die
oplossing van die sout sal neutraal wees, dit wil sê pH = 7.
OEFENINGE
VRAAG 1:
Bereken die pH van 'n oplossing van HNO3 met ŉ konsentrasie van 1,0 x 10-2 mol·dm-3.

VRAAG 2:
Bereken die pH van 'n oplossing van NaOH met ŉ konsentrasie van 2 x 10-3 mol·dm-3.
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OPLOSSINGS
Memorandum van Aanvangs assessering:
:
Sterk sure ioniseer volledig in water om 'n hoë konsentrasie van H3O+ -ione te
vorm. 
1.2. Swak sure ioniseer onvolledig in water tot 'n lae konsentrasie van H 3O+ te
vorm.
1.3. Sterk basisse distansieer heeltemal in water 'n hoë konsentrasie van OH- ione
te vorm. 
1.4. Swak basisse distansieer / onvolledig ioniseer in water om 'n lae konsentrasie
van OH- ione te vorm. 
1.5. Die konsentrasie van die oplossing is die hoeveelheid opgeloste stof
teenwoordig is in 'n gegewe hoeveelheid oplosmiddel of oplossing. 
1.6. 'n Standaardoplossing is een waar die presiese konsentrasie van opgeloste stof
in 'n oplosmiddel bekend is. 
1.1.

VRAAG 1:
In 'n oplossing van HNO3, die molekules ioniseer feitlik volledig:
𝐻𝑁𝑂3 + 𝐻2 𝑂(𝑙) → 𝐻3 𝑂+ (𝑎𝑞) + 𝑁𝑂3 − (𝑎𝑞)
So kan ons benader dit 1 molekule van HNO3 sal ioniseer om te vorm 1 𝐻3 𝑂+ ioon te vorm.
Daarom, [𝐻𝑁𝑂3 ] = [𝐻3 𝑂 + ] = 1 × 10−2 mol·dm-3
[𝐻3 𝑂+ ] = 1 × 10−2 mol·dm-3
𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻3 𝑂+ ]
𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔(1 × 10−2 )
𝑝𝐻 = 2
VRAAG 2:
In 'n oplossing van NaOH, die molekules dissosieer heeltemal:
𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑠) → 𝑁𝑎+ (𝑎𝑞) + 𝑂𝐻 − (𝑎𝑞)
1 molekule van NaOH dissosieer om 1 molekule OH- te vorm .
Daarom, [𝐻3 𝑂+ ] = [𝑂𝐻 − ] = 2 × 10−3 mol·dm-3
[𝐻3 𝑂+ ][𝑂𝐻 − ] = 1 × 10−14
[𝐻3 𝑂+ ] =

1 × 10−14
[𝑂𝐻 − ]
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[𝐻3 𝑂+ ] =

1 × 10−14
= 5 × 10−12 𝑚𝑜𝑙 · 𝑑𝑚−3
[2 × 10−3 ]

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻3 𝑂+ ]
𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔(5 × 10−12 )
𝑝𝐻 = 11.30
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4 - Indikators. Titrasie. Titrasie berekeninge.
LEERDOELWITTE





Motiveer die keuse van 'n spesifieke indikator in 'n titrasie. Kies uit metieloranje,
fenolftaleïen en broomtimolblou.
Definieer die ekwivalensie punt van 'n titrasie as die punt waar die suur / basis
heeltemal gereageer met die basis / suur.
Die eindpunt van 'n titrasie as die punt waar die indikator kleur verander definieer.
Voer stoïgiometries berekeninge gebaseer op titrasies van 'n sterk suur met 'n sterk
basis, 'n sterk suur met 'n swak basis en 'n swak suur met 'n sterk basis.
(Berekenings kan die persentasie suiwerheid insluit).

Aanvangs assessering:





Verduidelik die term outo-ionisasie van water. Definieer die konsep van KW
(2)
Verduidelik die pH skaal.
(2)
Definieer die term hidrolise.
(2)
Die pH van 'n sekere oplossing is 8. Wat sal die pH wees as 'n paar druppels van
natriumhidroksied bygevoeg?
A
meer as 8
B
minder as 8
C
8
C
0
(2)



Natriumchloried (NaCl) word vervaardig deur die reaksie van HCl, 'n sterk suur, met NaOH,
'n sterk basis. Die pH van 0,1 mol·dm-3 natriumchloriedoplossing sal wees
A
1
B
2
C
7
D
13
(2)
[10]

Inleiding:
In graad 11 het ons titrasie bestudeer as 'n proses om vas te stel, met presisie, die
konsentrasie van 'n oplossing met onbekende konsentrasie.
Die teorie agter titrasies gaan ons in vandag se les te bespreek.
'n Titrasie vereis 'n indikator dat dit sal reageer om die verandering in pH met 'n sensitiewe
en vinnige kleurverandering.
Ons gebruik chemiese indikators aan ons te wys of 'n stof is 'n suur, basis of neutraal. 'n
Indikator word gebruik om die wetenskaplike uitvoering van die reaksie presies wanneer
die reaksie voltooiing bereik wys.
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Ontwikkeling:
4.1. Die gebruik van indikators in Chemie
You tube video. http://youtube.com/watch?v=xYQlvTblgCY.
Sekere stowwe, wat hoogs ingekleur is in ŉ oplossing, verander kleur, afhangende van die
pH van die oplossing. Hierdie stowwe is bekend as indikators. Baie suur-basis indikatore
is uittreksels uit plante. Hierdie indikatore is swak organiese sure of basisse en hul
toegevoegde basisse en hul toegevoegde basisse of sure verskil in kleur van die
oorspronklike suur of basis
Sommige voorbeeld van chemiese indikatore is: lakmoespapier, rooikool water, rooi ui
water, borrie water, broomtimolblou en fenolftaleïen.
Sommige van hierdie chemiese indikatore gemaak deur chemikusse, maar ons kan ander
maak soos rooikool water, rooi ui water en borrie water
Die meeste van hierdie chemiese indikatore is nie baie akkuraat nie en wys net vir ons of
'n stof 'n suur, basis of neutraal is. Ons kan sê of 'n stof is 'n suur, basis of neutraal deur
die kleurverandering van die indikator.
Universele indikatore is meer akkuraat. Universele indikator is 'n mengsel van indikatore,
sodat dit die volle omvang van die pH-waardes op die pH-skaal kan wys. Dit word 'n ander
kleur om te wys hoe sterk ŉ suur of basis is. Elke kleur toon 'n bepaalde getal op die pHskaal, wat daarop dui of 'n stof is 'n sterk suur, 'n swak suur, 'n swak basis of sterk basis.

Sure verander die kleur van 'n universele indikator teenoor geel, oranje en rooi kleur.
Basisse te verander die kleur van 'n universele indikator teenoor die blou en pers
kleur.
Neutrale stowwe verander die kleur van 'n universele indikator na groen.
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Die kleur van verskillende tipes universele aanwysers kan effens verskil omdat verskillende
chemikalieë gebruik kon gewees het om dit te maak.
Indikator
Universele Indikator
Rooi lakmoes papier
Blou lakmoes papier
Rooi kool water
Rooi ui water
Borrie water
broomtimolblou blou
Fenolftaleïen

Kleur in suur
Rooi, oranje, geel
Rooi
Rooi
Rooi, pienk
Rooi
Geel
Geel
Kleurloos

Kleur in Neutraal
Groen
Rooi
Blou
Violet, pers
Violet
Geel
Groen
Kleurloos

Kleur in basis
Blou, violet, pers
Blou
Blou
Blou, groen, geel
Groen
Rooi
Blou
Pienk, Rooi.

4.2. Titrasies van sure en basisse.
You tube videos
http://youtube.com/watch?v=8UiuE7Xx5l8
http://youtube.com/watch?v=tIbD8MG1qMM
Die neutralisasiereaksie tussen ŉ suur en ŉ basis kan baie handig wees. Indien ŉ
suuroplossing met ’n bekende konsentrasie (standaardoplossing) by ŉ basiese oplossing
(alkali) met ’n onbekende konsentrasie gevoeg word tot die oplossing presies
geneutraliseer is (daar is slegs sout en water teenwoordig), is dit moontlik om die presiese
konsentrasie van die onbekende oplossing te bereken.
Die berekening kan gedoen word omdat daar ’n stoichemetries gelyke aantal mol van die
suur en basis met mekaar gereageer het wanneer eindpunt bereik is.
'n Titrasie is 'n tegniek waar 'n oplossing van bekende konsentrasie word gebruik om die
konsentrasie van 'n onbekende oplossing te bepaal. Hierdie proses behels die geleidelike
neutralisasiereaksie van en suur deur 'n basis of 'n basis deur 'n suur.
Die metode wat gebruik word om die konsentrasie van ŉ bekende stof te bepaal deur
gebruik te maak van ŉ standaardoplossing van ’n ander stof.
Die titrasie van 'n suur in waterige oplossing met 'n basis word in die reeks van foto's onder.

a) 'n Buret, 'n volumetriese meettoestel gekalibreer in afdelings van 0,1 ml, is gevul
met 'n waterige oplossing van 'n basis van bekende konsentrasie.
b) Base is stadig bygevoeg uit die buret om die oplossing.
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c) 'n Verandering in kleur van 'n indikator seine die ekwivalensie punt.
'n Suur-basis titrasie bepaal die konsentrasie van 'n suur of basis deur presies die suur /
basis te neutraliseer met 'n basis of suur met ŉ bekende konsentrasie. Neutralisering vind
by die ekwivalensie punt van die reaksie waar gelyke molêre bedrag van die suur en
basis gereageer volgens die molverhouding in die chemiese vergelyking. Met ander
woorde ekwivalensiepunt is die punt waar die aantal mol OH - bygevoeg presies gelyk is
aan die aantal mol H+ wat teen daardie tyd suur gelewer kan word.
Die punt waar genoeg basis by die suur (of suur by die basis) oor die verandering in kleur
van die aanwyser te bring staan bekend as die eindpunt van neutralisasie.

'n Indikator word gebruik om die eindpunt van neutralisasie te bepaal. Soos ons reeds
'n indikator weet is kleurstof wat van kleur verander wanneer die reaksie wat gebruik word
vir die analise is voltooi. In die voorbeeld hierbo beskryf die kleurstof is kleurloos in suur,
maar pienk in basiese oplossing.
Geskikte aanwysers vir die tradisie word in die tabel hieronder getoon.
Indikator
metieloranje

pH verskeidenheid
3,1- 4,4

Broomtimolblou

6,0 -7,6

fenolftaleïen

8,3- 10

Kleur verandering

4.3. Hoe om die indikator vir titrasie te kies.
Titrering
Sterk suur met ŉ sterk basis
Sterk basis met ŉ sterk suur
Sterk suur met ŉ swak basis
Sterk basis met ŉ swak suur

Eind punt
Ongeveer ŉ pH of 7
Ongeveer ŉ pH of 7
pH minder as 7
pH groter as 7

Indikator
Broomtimolblou
Broomtimolblou
metieloranje
fenolftaleïen

Hoe presies word ŉ titrasie uitgevoer om die onbekende konsentrasie te bepaal? Kyk na
die volgende stappe om jou te help om die proses te verstaan.
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1. Maak 'n standaardoplossing van die suur of basis. Standard oplossing het 'n bekende
konsentrasie.
 Akkurate gewig van die korrekte hoeveelheid
opgeloste stof in 'n horlosieglas op 'n
weegskaal.
 Plaas die opgeloste stof om 'n volumetriese
fles deur 'n tregter.
 Voeg 'n klein hoeveelheid water om die fles
en versigtig krul dit om die vaste los.
 Wanneer die soliede heeltemal opgelos is,
voeg meer water by die vlak van die presies
die volume merk te bring (onderkant van die
meniskus moet wees op die volume lyn).
 Bereken die konsentrasie van die oplossing
met behulp van die volgende vergelyking: 𝑐 =
𝑚
.
𝑀𝑉

2. Vul die buret met die standaard-oplossing en maak die kraan oop tot die volume lesing op
nul is.

3. Gebruik 'n pipet om die akkurate volume suur of basis (oplossing met onbekende
konsentrasie) te meet en sorg dat die vloeistof uit vloei in die koniese fles. Die
koniese fles moet op 'n wit teël of stuk papier geplaas word (kleur veranderinge
makliker om te sien maak).
4. Voeg ŉ paar druppels van die geskikte indikator moet bygevoeg word om hierdie
oplossing met onbekende konsentrasie.
5. Voeg stadig die suur / basis (standaardoplossing) in die buret om die basis / suur in
die keëlfles.
6. By die eindpunt van die kleur van die aanwyser sal verander en ná roer verandering
terug na die oorspronklike kleur. druppel Voeg by drop tot die kleurverandering bly
vir 15-20 sekondes.
7. Teken die volume van die standaardoplossing wat tot op daardie punt bygevoeg is,
aan.
8. Gebruik die inligting wat jy bymekaargemaak het om die presiese konsentrasie
van die onbekende oplossing te bepaal. Uitgewerkte voorbeelde word gegee om
jou stap vir stap deur die probleem te neem.

Ons gebruik neutralisasie titrasies na die onbekende konsentrasie van en suur of basis
vas te stel. Op die ekwivalensie punt die aantal mol OH- is gelyk aan die aantal mol H+.
Ons weet dat 𝑛 = 𝑐𝑉.
Om dit toe te pas op die neutralisasie reaksie, kry ons volgende vergelyking wat ons kan
gebruik om die onbekende konsentrasie te bereken:
𝑛𝑎 𝑐𝑎 𝑉𝑎
=
𝑛𝑏 𝑐𝑏 𝑉𝑏
Waar
n= aantal mol suur of basis in mol.
c= konsentrasie van die suur of basis in mol·dm-3.
V= volume suur of basis in dm3.
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Uitgewerkte voorbeelde. Siyavula ( Bladsy 365)
Voorbeeld 1
Gegewe die vergelyking:
NaOH(aq)+HCl(aq)→NaCl(aq)+H2O(l)
25 cm3 natriumhidroksied oplossing is na ‘n kegelfles gepipeteer en met 0,2 mol·dm -3
soutsuur getitreer. Deur die gebruik van ‘n geskikte indikator is daar vasgestel dat 15 cm 3
suur nodig was om die basis te neutraliseer. Bereken die konsentrasie van die
natriumhidroksied.
Oplossing:
Stap 1: Maak seker dat die reaksie gebalanseerd is
Daar is ’n gelyke aantal van elke tipe atoom aan elke kant van die vergelyking, dus is die
vergelyking gebalanseerd.
Stap 2: Skryf al die inligting wat jy oor die reaksie het in die korrekte omgeskakelde
eenhede neer.
NaOH: 𝑽 = 𝟐𝟓 𝒄𝒎𝟑 ×
HCl: 𝑽 = 𝟏𝟓 𝒄𝒎𝟑 ×

𝟎,𝟎𝟎𝟏 𝒅𝒎𝟑
𝟏 𝒄𝒎𝟑

𝟎,𝟎𝟎𝟏 𝒅𝒎𝟑
𝟏 𝒄𝒎𝟑

= 𝟎, 𝟎𝟐𝟓 𝒅𝒎𝟑

= 𝟎, 𝟎𝟏𝟓 𝒅𝒎𝟑 c= 0,2 mol·dm-3

Stap 3: Bereken die aantal mol HCl wat bygevoeg is
𝒄=

𝒏
𝑽

𝒏(𝑯𝑪𝒍) = 𝒄 × 𝑽
𝒏(𝑯𝑪𝒍) = 𝟎, 𝟐 × 𝟎, 𝟎𝟏𝟓
𝒏(𝑯𝑪𝒍) = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 𝒎𝒐𝒍
Stap 4: Bereken die aantal mol natriumhidroksied in die reaksie.
Kyk na die reaksievergelyking. Die molverhouding van HCl:NaOH is 1:1. Daar is dus een
mol NaOH in die reaksie betrokke vir elke mol HCl. Indien daar dus 0,003 mol HCl benodig
word om die oplossing te neutraliseer moes daar 0,003 mol NaOH in die monster van die
onbekende oplossing gewees het.
Stap 5: Bereken die konsentrasie van die natriumhidroksied oplossing.
𝒄(𝑵𝒂𝑶𝑯) =

𝒏
𝑽

𝒄(𝑵𝒂𝑶𝑯) =

𝟎, 𝟎𝟎𝟑
= 𝟎, 𝟏𝟐 𝒎𝒐𝒍. 𝒅𝒎−𝟑
𝟎, 𝟎𝟐𝟓
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Voorbeeld 2:
10 g vaste natriumhidroksied word opgelos in 500 cm3 water. Met behulp van ŉ titrasie is
daar vasgestel dat 20 cm3 van die oplossing 10 cm3 swaelsuur oplossing volledig
geneutraliseer het. Bereken die konsentrasie van die swaelsuur oplossing.
Oplossing: (Aangepas) Gebruik van ŉ ander metode
Stap 1: Skryf ŉ gebalanseerde reaksievergelyking vir die titrasie
Die reagense is natriumhidroksied (NaOH) en swaelsuur (H2SO4). Die basis het ŉ
hidroksied-anioon (OH-), daarom sal die produkte ŉ sout en water wees. Die katioon vir die
sout (Na+) is afkomstig van die basis. Die anioon van die sout (𝑆𝑂4 2− ) is afkomstig van die
suur. Daar moet 2 Na+ katione vir elke 𝑆𝑂4 2− teenwoordig wees en die sout sal Na2SO4
wees.
H2SO4(aq) + NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + H2O(l)
Om die vergelyking te balanseer moet ons die aantal natriumhidroksied en water
molekules met twee vermenigvuldig
H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) →Na2SO4(aq) + 2H2O(l)Cha
+ basis

Suur

→ sout + water

Stap 2: Bepaal die molverhouding met behulp van die gebalanseerde vergelyking.
Suur : basis
H2SO4(aq) : NaOH(aq)
1: 2
Stap 3: Die gebruik van die vergelyking 𝒏 = 𝒄 × 𝑽, formuleer 'n vergelyking wat die
aantal mol van die suur om die aantal mol basis gelykstaande met behulp van die
molverhouding.
𝑛𝑎 𝑐𝑎 𝑉𝑎
=
𝑛𝑏 𝑐𝑏 𝑉𝑏
1 𝑐𝑎 𝑉𝑎
=
2 𝑐𝑏 𝑉𝑏
Stap 4: Vervang die waardes en los op die onbekende.
1 𝑐𝑎 (10)
=
2 𝑐𝑏 (20)
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Ons moet die konsentrasie van die suur bereken ons weet nie die konsentrasie van die
basis is nie.
Kom ons bereken die konsentrasie van NaOH eerste.
𝑐=

𝑛
𝑉

Ons het nie die aantal mol NaOH nie, maar ons ken die vergelyking
𝑛=

𝑚
𝑀(𝑁𝑎𝑂𝐻)

𝑛=

10
(23,0 + 16,0 + 1,01)

𝑛=

10
= 0,25 𝑚𝑜𝑙
40,01

𝑐=

0,25
= 0,5 𝑚𝑜𝑙 · 𝑑𝑚−3
0,5

Stap 5. Bereken die konsentrasie van swaelsuur.
1
𝑐𝑎 (10)
=
2 0,5 × 20
𝑐𝑎 = 0,5 𝑚𝑜𝑙 · 𝑑𝑚−3
OPSOMMING:
 Titrasie is die metode wat gebruik word om die konsentrasie van 'n bekende stof met 'n
ander, standaard, oplossing te bepaal.
 Die ekwivalente punt van 'n titrasie is die punt waar die suur / basis heeltemal gereageer
met die basis / suur.
 Die eindpunt van 'n titrasie is die punt waar die indikator van kleur verander.
 Ons weet dat 𝑛 = 𝑐𝑉.
 Om toe te pas op die neutralisasie reaksie, kry ons volgende vergelyking wat ons kan
gebruik om die onbekende konsentrasie te bereken:
𝑛𝑎 𝑐𝑎 𝑉𝑎
=
𝑛𝑏 𝑐𝑏 𝑉𝑏
 Om die onbekende konsentrasie kan jy die STAPS hieronder volg bereken:
o 1- Skryf die balans vergelyking vir die reaksie.
o 2- Bepaal die mol verhouding.
o 3- Plaasvervanging in die vergelyking van die bekende waardes
𝑛𝑎 𝑐𝑎 𝑉𝑎
=
𝑛𝑏 𝑐𝑏 𝑉𝑏
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4. Bereken die onbekende waarde.

𝑛𝑎 𝑐𝑎 𝑉𝑎
=
𝑛𝑏 𝑐𝑏 𝑉𝑏

OEFENINGE
VRAAG 1:
Die konsentrasie van 'n oplossing van natriumkarbonaat is 0,5 mol·dm -3. In titrasie 49
cm3 van swaelsuur geneutraliseer deur presies 40 cm3 van natriumkarbonaat. Bereken
die konsentrasie van swaelsuur.
VRAAG 2: (Oefen Eksamen 2014 NC)
Sure en basisse kan gedefinieer word volgens Arrhenius-teorie en Lowry-Br∅nsted se
teorie.
2.1

2.2

In terme van Arrhenius teorie waterstofchloried is geklassifiseer as 'n suur.
Skryf die CHEMIESE FORMULE van die ioon wat verantwoordelik is vir die
suureienskappe van waterstofchloried.

(1)

Oorweeg die reaksie wat deur die onvolledige vergelyking hieronder:
H2SO4(aq) + NH3(aq) ⇌ ------------------------ + ----------------------

2.3

2.4

2.2.1

Skryf neer hoekom H2SO4 gesien word as ŉ sterk suur.

(2)

2.2.2

Gebruik die Lowry-Bronsted teorie om 'n gebalanseerde vergelyking
skryf vir die reaksie.

(3)

Skryf 'n gebalanseerde chemiese vergelyking vir die outo-ionisasie
(self-ionisasie) van water te demonstreer.

(3)

2.3.2 Skryf die naam wat gegee word aan 'n stof wat reageer soos water in
VRAAG 2.3.1 hierbo.

(1)

2.3.1

In 'n suur-basisreaksie 0,50 dm3 van 'n 0,10 mol∙dm-3
oplossing daarby gevoeg 0,80 dm3 van 'n
natriumhidroksiedoplossing.

waterstoffluoried
0,25 mol∙dm-3

Die reaksie word voltooi volgens die volgende vergelyking:
HF(aq) + NaOH (aq) → NaF(aq) + H2O (ℓ)
2.4.1
2.4.2

Bereken die aantal mol hidroksiedione (OH-ione) wat nog in die
oplossing by die voltooiing van die reaksie.

(5)

Bereken die pH van die oplossing by die voltooiing van die reaksie

(5)
[20]
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OPLOSSINGS:
Memorandum aanvangs assessering:
1. Die reaksie van water met homself te H3O+ -ione te vorm en OH- ione. 
2. Die pH-skaal is 'n skaal van getalle 0-14 gebruik om die suurheid of alkaliniteit van 'n
oplossing uit te druk. 
3. Hidrolise is die reaksie van 'n sout en water
4. A
5. C
[10]

VRAAG 1:
1. Gebalanseerde vergelyking:

Na2CO3(aq)+ H2SO4(aq)→Na2SO4(s) + H2O(l)+CO2(g)
2. Mol verhouding

Basis : Suur
Na2CO3: H2SO4
1:1
3. Die gebruik van die vergelyking 𝑛 = 𝑐 × 𝑉, formuleer 'n vergelyking wat die aantal mol van
die suur om die aantal mol basis gelykstaande met behulp van die molverhouding
𝑛𝑎 𝑐𝑎 𝑉𝑎
=
𝑛𝑏 𝑐𝑏 𝑉𝑏
1 𝑐𝑎 𝑉𝑎
=
1 𝑐𝑏 𝑉𝑏
4. Vervang om op te los vir die onbekende.
1
𝑐𝑎 49
=
1 0,5𝑋40
20

𝑐𝑎 = 49= 0,41 mol·dm-3
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VRAAG 2
2.1
H+ (aq)
2.2
2.2.1
Ioniseer feitlik heeltemal in oplossing / ewewigsreaksie sterk voorstander
van die vorming van ione / Groot Ka (suur dissosiasiekonstante) waarde /
sterk elektroliet 

(1)

2.2.2
H2SO4(aq) + 2NH3(aq) ⇌ SO 24 (aq)  + 2NH 4 (aq) (Balansering
)
Notas:
 Produkte: een merkie vir albei ; Balansering 
 Ignoreer ⇌
 Ignoreer fases
2.3
2.3.1

(2)

(3)

H2O(ℓ) + H2O(ℓ) ⇌ H3O+(aq) + OH-(aq)
OF
2H2O(ℓ) ⇌ H3O+(aq) + OH-(aq)
Notas:
 Reaktante ;Produkte ;Balansering 
 Ignoreer ⇌

2.3.2

Amfiproties / Amfoliet 

(3)
(1)

2.4

2.4.1

HF(aq) + NaOH (aq) → NaF(aq) + H2O (ℓ)
nHF = c V 
= (0,5)(0,1) 
= 0,05 mol
nOH- reageer = 0.05 (mol verhouding =1:1) 
nOH- inisiële = cV
= (0,8)(0,25) 
= 0,20 mol
nOH- in oormaat = 0,20 – 0,05
= 0.15 mol  OF
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c a Va n a


c b Vb nb

(0,1)(0,5) 1
 
c b (0,8) 1
cb = 0,0625
[OH-] = 0,25 – 0.0625 
= 0,1875 mol.dm-3
n = cV = (0,1875)(0,8) 
= 0,15 mol 
2.4.2
c OH- =

n
0,15
= (0,5+0,8) 
V

n
0,15
= (0,5+0,8) 
V
= 0,115 mol.dm-3
pOH = -log[ OH-] 
= -log (0,115) 
= 0,94
pH = 14 – 0,94 
= 13,06 

c OH- =

OF

(5)

= 0,115 mol.dm-3
[H3O+][ OH-] = 10-14 
[H3O+] =

10−14
0,115



= 8,69 x10-14
pH = -log[H3O+]
= -log(8,69 x10-14) 
= 13,06 
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(5)
[20]

5 - Die titrasie van oksaalsuur met natriumhidroksied (Eksperiment).
LEERDOELWITTE
Vir 'n titrasie van oksaalsuur met natriumhidroksied:
 Lys die apparaat wat nodig is of identifiseer die apparaat van 'n diagram.
 Beskryf die prosedure wat gevolg moet 'n standaard oksaalsuuroplossing berei.
 Beskryf die prosedure wat gevolg moet die titrasie uit te voer.
 Beskryf veiligheidsmaatreëls.
 Maatreëls wat nodig het om in plek om te verseker betroubare resultate te beskryf.
 Interpreteer gegewe resultate om die onbekende konsentrasie vas te stel.
Aanvangs assessering:
1. Definieer die term titrasie.
2. Definieer ekwivalensie punt van 'n titrasie.
3. Definieer die eindpunt van 'n titrasie.
Inleiding:
Ons het geleer dat wanneer 'n suur reageer met 'n basis, 'n proton (H+) is oorgedra
vanaf die suur by die basis.
Die reaksie tussen 'n suur en basis genoem neutralisasiereaksie. Oor die algemeen
hierdie tipe reaksie geproduseer soute en water.
SUUR + BASIS → SOUT + WATER
Titrasie is 'n tegniek vir die bepaling van die konsentrasie van 'n onbekende oplossing. Ons
kan die konsentrasie van 'n onbekende oplossing bereken word deur die volgende
vergelyking:
𝑛𝑎 𝑐𝑎 𝑉𝑎
=
𝑛𝑏 𝑐𝑏 𝑉𝑏
Waar
n= aantal mol suur of basis in mol.
c= konsentrasie van die suur of basis in mol·dm-3.
V= volume suur of basis in dm3.

In hierdie eksperiment gaan ons natriumhidroksied neutraliseer met oksaalsuur deur
titrasie.
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Ontwikkeling Aktiwiteite:
Eksperiment
Titrasie van oksaalsuur met natriumhidroksied:
Doel: Neutraliseer natriumhidroksied met oksaalsuur deur titrasie.
Materiale:
Twee burette.
Glasbeker.
Spatel
Tregter.
Weegskaal.
Volumetriese fles.
Gedistilleerde water.
0,5 mol·dm-3 natriumhidroksiedoplossing.
Fenolftaleïen oplossing.
Oksaalsuur kristalle ((COOH)2·2H2O)

Veiligheidsmaatreëls:





Dra veiligheids bril.
Gebruik veiligheidsbril
Kontak met die chemikalieë Vermy en was jou hande na eksperiment.
Gebruik glasapparaat met sorg

Metode:
Eerstens moet ons die oksaalsuuroplossing maak:
Stap 1: Weeg 15,7 g oksaalsuur kristalle in 'n weegskaal.
Stap 2: Plaas die kristalle kwantitatief 'n 250 volumetriese fles. Gebruik 'n tregter en 'n was
bottel. Maak seker dat al die kristalle te laat val in die fles.
Stap 3: Vul die fles om twee-derde van sy volume met gedistilleerde water; prop die fles
en skud totdat die kristalle opgelos.
Stap 4: Vul die volumetriese fles tot die merk, met die gebruik van die was bottel. Skud
goed.
Stap 5: Bereken die konsentrasie van die oksaalsuuroplossing
Reaksie van die suur en die basis:
Stap 1: Vul een buret om die 0 merk met die standaard oksaalsuuroplossing.
Stap 2: Begin 25 ml oksaalsuur in die Erlenmeyer-fles.
Stap 3: Voeg twee druppels fenolftaleïen oplossing in die Erlenmeyer-fles.
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Stap 4: Maak die rap van die 2de buret in klein spuit met die NaOH tot die inhoud van die
Erlenmeyer-fles verandering kleur.
Stap 5: Let op die lesing op die donkerkop en dit lees as die proeflopie te teken.
Stap 6: Raak ontslae van die inhoud van die fles en styg met gedistilleerde water.
Stap 7: Herhaal stappe 1 tot 5 en jou lees in 'n tabel aan te teken. Neem drie lesings.
Stap 8: Moenie die proeflopie nie gebruik by die berekening van die gemiddelde van die
lesing.

Resultate:
Resultaat

V suur (cm3)

V basis (cm3)

1
2
3
Gemiddeld
Ontleding van die resultate:
1. Skryf die balans vergelyking vir die reaksie tussen oksaalsuur en natriumhidroksied.
2. Bereken die konsentrasie van die natriumhidroksiedoplossing. Gebruik die volume van
oksaalsuur wat jou getitreer of aanvaar dat die volume was 14,5 ml.
Gevolgtrekkinge:
Skryf die gevolgtrekking van die eksperiment.
Verslag.
Die verslag vir die eksperiment moet die volgende opskrifte insluit:
1. Doel
2. Apparaat
3. Veiligheidsmaatreëls vereis.
4. Metode
5. Waarneming & neerpenning van resultate
6. Ontleding en vertolking
7. Gevolgtrekking
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OEFENING
VRAAG 1 (DBE/Feb.–Mrt. 2016)
1.1

Definieer 'n suur in terme van die Lowry-Brønsted-teorie.

1.2

Sodawater is 'n oplossing van koolsuur, H2CO3, in water. H2CO3(aq) ioniseer
in twee stappe wanneer dit in water oplos.
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

(2)

Skryf die FORMULE van die gekonjugeerde basis van H2CO3(aq)
neer.

(1)

Skryf 'n gebalanseerde vergelyking neer vir die eerste stap in die
ionisasie van koolsuur.

(3)

Die pH van 'n koolsuuroplossing by 25 °C is 3,4. Bereken die
hidroksiedioonkonsentrasie in die oplossing.

(5)

X is 'n monoprotiese suur.
1.3.1

Gee die betekenis van die term monoproties.

1.3.2

'n Monster van suur X word met 'n standaardnatriumhidroksiedoplossing getitreer deur 'n geskikte indikator te gebruik.

(1)

By die eindpunt word gevind dat 25 cm 3 van suur X geneutraliseer is
deur 27,5 cm3 van die natriumhidroksiedoplossing met 'n
konsentrasie van 0,1 mol∙dm-3.
Bereken die konsentrasie van suur X.
1.3.3

(5)

Die konsentrasie H3O+-ione in die monster van suur X is
2,4 x 10-4 mol∙dm-3.
Is suur X 'n SWAK of 'n STERK suur? Verduidelik die antwoord deur
na die antwoord in VRAAG 1.3.2 te verwys.

(3)
[20]
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OPLOSSINGS:
Memo van aanvangs assessering
1. Titrasie is die metode wat gebruik word om die konsentrasie van 'n bekende stof
met 'n ander, standaard, oplossing te bepaal.
2. Die ekwivalente punt van 'n titrasie is die punt waar die suur / basis heeltemal
gereageer met die basis / suur.
3. Die eindpunt van 'n titrasie is die punt waar die indikator van kleur verander.
Eksperiment:
Stap 5: Bereken die konsentrasie van jou oksaalsuuroplossing.
M ((COOH)2·2H2O = 2(12 + 16 +16 +1) +2(2x1 +16) = 126 g·mol-1
m = 15,7 g
V = 250 cm3 = 0,25 dm3
𝑛

𝐶=𝑉
𝑚

𝑛=𝑀=
𝑛

15,7
126

= 0,12 𝑚𝑜𝑙

0,12

𝐶 = 𝑉 = 0,25 = 0,48 𝑚𝑜𝑙 · 𝑑𝑚−3
Resultate:
Resultaat

V suur (cm3)

V basis (cm3)

1

25

9,5

2

25

10

3

25

10,3

gemiddeld

25

9,93

Ontleding van die resultate:
Naby aan die eindpunt van die inhoud van die fles verandering kleur om 'n ligte pienk. Aan
die einde punt is die suur geneutraliseer deur die basis
1.

2NaOH + (COOH)2 · 2H2O → Na2(COO)2 (aq) + 4H2O

2. 𝐶(𝐶𝑂𝑂𝐻)2 ∙2𝐻2 𝑂 = 0,48 𝑚𝑜𝑙 · 𝑑𝑚−3
𝑉(𝐶𝑂𝑂𝐻)2 ∙2𝐻2 𝑂 = 25 𝑐𝑚3 = 0,025 𝑑𝑚3
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𝑎=1
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 = 9,93 𝑐𝑚3 = 0,01 𝑑𝑚3
𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 =?
𝑏=2
𝐶(𝐶𝑂𝑂𝐻)2 ∙2𝐻2 𝑂 ×𝑉(𝐶𝑂𝑂𝐻)2 ∙2𝐻2 𝑂
𝑎

0,48×0,025
1

=
=

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑏
𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 ×0,01
2

𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 = 2,4 𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝑑𝑚−3
Gevolgtrekking:
By die eindpunt neutraliseer die basis die suur heeltemal en die aantal mol van die
basis en die suur is stiochometries gelyk, dus die konsentrasie wat die onbekende stof
bereken kan word deur die vergelyking

𝑛𝑎
𝑛𝑏

𝑐 𝑉

= 𝑐 𝑎𝑉𝑎

𝑏 𝑏

VRAAG 1:
1.1

Dit is 'n proton/H3O+-ioon/H+-ioonskenker. 
(2)

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3
1.3.1

CO32 (aq) 

Aantekening:
Ignoreer fase

H2CO3 + H2O ⇌ HCO3-(aq)+ H3O+(aq) 
Aantekeninge

(1)

 bal

 Reaktanse 
Produkte 
 Ignoreer → en fases
 Nasienreël 6.3.10

Balansering 

OPSIE 1
pH =-log[H+] 
3,4 =-log[H+] 
[H+] = 10-3,4 / 3,98 x 10-4 mol∙dm-3

OPSIE 2
pH + pOH = 14 
3,4 + pOH = 14 
pOH = 11,6

[H+][OH-] = 10-14 
1 1014

 [OH-] =
3,98  10 4
= 2,51x10-11 mol∙dm-3 

pOH =-log[OH-] 
11,6 =-log[OH-] 
[OH-] = 10-11,6/2,51x10-11 mol∙dm-3 

(3)

(5)

'n Suur wat EEN proton/H+/H3O+-ioon skenk. 
OF
'n Suur waarvan EEN mol ioniseer om EEN mol protone/ H +-ione/ H3O+ione te vorm.
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(1)

1.3.2

OPSIE 1
c a  Va



na

nb

c b  Vb
c a  25  1
 
0,1  27,5 1

c a  0,11 mol  dm 3 

Nasienriglyne:
 Formule.
 Substitusie van ca x 25.
 Substitusie van 0,1 x 27,5
 Gebruik molverhouding 1:1.
 Finale antwoord: 0,11 mol∙dm-3

OPSIE 2
n(NaOH) = cV 
= 0,1 x 0,0275 
= 0,00275 mol

Nasienriglyne:
 n = cV

n(acid X) = n(NaOH)
= 0,00275 mol 

 Substitusie in c 

n
c(acid X) 
V
2,75  10 3


0,025



 Substitusie in n = cV om n(NaOH) te
bereken.
 Gebruik molverhouding 1:1.

n
om c(suur) te
V

berei.
Finale antwoord: : 0,11 mol∙dm-3

 0,11 mol  dm 3 
1.3.3

-

(5)

Swak 
Die [H+] OF [H3O+] is laer as die konsentrasie van suur X.
Daarom is die suur onvolledig geïoniseer.
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(3)
[20]

6 - Hersieningsoefeninge van sure en basisse
LEERDOELWITTE













Sure en basisse te definieër volgens Arrhenius en Lowry-Brønsted:
Te onderskei tussen sterk sure / basisse en swak sure / basisse.
Te onderskei tussen gekonsentreerde sure / basisse en verdun sure / basisse.
Skryf die reaksievergelykings van waterige oplossings van sure en basisse.
Identifiseer gekonjugeerde suur-basispare vir gegewe verbindings.
Beskryf 'n stof wat kan optree as óf suur of basis as amfiproties (amfoliet).
Skryf neutralisasiereaksies van algemene laboratorium sure en basisse.
Motiveer die keuse van 'n spesifieke aanwyser in 'n titrasie.
Voer stoïgiometries berekeninge gebaseer op titrasies van 'n sterk suur met 'n
sterk basis, 'n sterk suur met 'n swak basis en 'n swak suur met 'n sterk basis.
Bereken pH-waardes van sterk sure en basisse sterk. Definieer Kw as die
ewewigskonstante vir die ionisasie van water.
Verduidelik die motor-ionisasie van water.
Interpreteer Ka en Kb-waardes.

Inleiding:
Opsomming
+

+

 Arrhenius teorie: ŉ Suur is 'n stof wat waterstofione (H ) / hidroniumione (H3O )
vorm wanneer dit in water opgelos word. 'n Basis is 'n stof wat hidroksiedione (OH
) produseer wanneer dit in water oplos.
Arrhenius suur
Arrhenius basis

-

Vermeerder [H3O+]
Vermeerder [OH-]

 Lowry-Brønsted teorie:
+

+

'n Suur is 'n proton (H ioon) skenker. 'N Basis is 'n proton (H ioon) akseptor
Brønsted-Lowry suur
Skenk H+
proton skenker
Brønsted-Lowry basis ontvang H+
Proton ontvanger
 A gekonjugeerde suur-basispaar bestaan uit twee spesies in 'n suurbasisreaksie, een suur en 'n basis wat verskil met die verlies of wins van 'n proton.
Die suur in so 'n paar staan bekend as die gekonjugeerde suur van die basis,
terwyl die basis is die gekonjugeerde basis van die suur.
 Sterk sure ioniseer volledig in water om 'n hoë konsentrasie van H3O+ ione te
vorm.
 Sterk basisse dissosieer heeltemal in water om 'n hoë konsentrasie van OH- ione
te vorm.
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 Swak sure Ioniseer onvolledig in water om 'n lae konsentrasie van H3O+ ione
vorm.
 Swak basisse dissosieer / Ioniseer onvolledig in water om 'n lae konsentrasie
van OH- ione te vorm.
 Die konsentrasie van die oplossing is die hoeveelheid opgeloste stof
teenwoordig is in 'n gegewe hoeveelheid oplosmiddel of oplossing
 ‘n Neutralisasiereaksie behels 'n suur en 'n basis wat te reageer om 'n sout
te vorm.
 Outo-ionisasie van water is die reaksie van water daarmee self om H3O+ ione en OHione te vorm.
 Kw, die balans waarde van die ioon produk [𝑯𝟑 𝑶+ ][𝑶𝑯− ] is die ionisasie konstante
vir water. Kw = [𝑯𝟑 𝑶+ ][𝑶𝑯− ]

 pH is 'n maatstaf van die suurheid of alkaliniteit van 'n oplossing
 𝒑𝑯 = −𝒍𝒐𝒈[𝑯𝟑 𝑶+ ]

 Die omgekeerde van 'n neutralisasiereaksie genoem hidrolise. Hidrolise gebeur
wanneer 'n sout in water oplos, soms verander die pH van die oplossing.
Hidrolise is die reaksie van 'n sout met water
 Titrasie is die metode wat gebruik word om die konsentrasie van 'n bekende stof
met 'n ander, standaard, oplossing te bepaal. 'n Standaardoplossing is een waar
die presiese konsentrasie van opgeloste stof in 'n oplosmiddel is bekend.
 Die ekwivalente punt van 'n titrasie is die punt waar die suur / basis heeltemal gereageer
met die basis / suur

 Die eindpunt van 'n titrasie is die punt waar die indikator van kleur verander
 Om toe te pas op die neutralisasie reaksie, kry ons volgende vergelyking wat ons
kan gebruik om die onbekende konsentrasie te bereken:
𝑛𝑎 𝑐𝑎 𝑉𝑎
=
𝑛𝑏 𝑐𝑏 𝑉𝑏

Ontwikkelings:
HERSIENINGS OEFENINGE
VRAAG 1: VEEL KEUSE VRAE.
Vier opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vrae gegee. Elke vraag het
slegs EEN korrekte antwoord. Skryf slegs die letter (A, B, C, D) langs die vraagnommer
neer.
1.1.
A
B
C
D

‘n Arrhenius suur is ŉ stof wat:
Proton aanvaar.
Proton skenk.
Produseer H+ ione in waterige oplossing.
Produseer OH- ione in waterige oplossing.
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A
B
C
D

In die reaksie: 𝐻2 𝑆𝑂4 (𝑎𝑞) + 𝐻2 𝑂(𝑙) ⇌ 𝐻𝑆𝑂4 − (𝑎𝑞) + 𝐻3 𝑂+ (𝑎𝑞), sal die Brønsted –
Lowry basisse wees
𝐻2 𝑂 en 𝐻3 𝑂+
𝐻2 𝑆𝑂4 en 𝐻3 𝑂+
𝐻𝑆𝑂4 − en 𝐻3 𝑂+
𝐻2 𝑂 en 𝐻𝑆𝑂4 −

1.3.
A
B
C
D

Watter van die volgende is amfiproties in water?
𝑆𝑂2
𝑆𝑂3 2−
𝐻𝑆𝑂3 −
𝐻2 𝑆𝑂3

1.2.

1.4.
A
B
C
D

Water ondergaan outo-ionisasie en die dissosiasiekonstante KW bly konstant op
1 x 10-14. In 'n neutrale oplossing.
[H3O+] < [OH-]
[H3O+] = [OH-]
[H3O+] > [OH-]
[H3O+] = [H2O]

1.5.

Oorweeg die volgende reaksie:
𝑿 + 𝑯𝟐 𝑶 ⇌ 𝑯𝟑 𝑶+ + 𝑯𝑺𝑶𝟒 −

A
B
C
D

X stel voor die:
suur 𝑺𝑶𝟒 𝟐−
basis 𝑺𝑶𝟒 𝟐−
suur H2SO4
basis H2SO4

1.6. As basis X getitreer teen suur Y, die pH van die oplossing by die eindpunt is 8.
Die basis X en die suur Y is:
X
Y
A

NaOH

CH3COOH

B

CaCO3

HCℓ

C

NaOH

H2SO4

D

CaCO3

CH3COOH

1.7. Watter EEN van die volgende stel die produkte wat gevorm word tydens die
hidrolise van ammoniumchloried?
A
𝑁𝐻3 (aq) en H3O+(aq)
B
𝑁𝐻4 + (𝑎𝑞) en Cℓ− (aq)
C
HCℓ(aq) en OH− (aq)
D
Cℓ− (aq) en 𝐻3 𝑂+ (aq)
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VRAAG 2 (JUNIE 1014 NC)
Lana kry 'n oplossing van natriumhidroksied van onbekende konsentrasie. Haar
onderwyser het sy gesê sy konsentrasie kan vind deur titreer dit teen 'n standaard
oplossing van oksaalsuur.
2.1

Definieër 'n standaard oplossing.

2.2

Lana wil 'n standaardoplossing van oksaalsuur dihidraat (H2C2O4.2H2O) van
konsentrasie 0,1 mol·dm-3 berei in 'n 250 cm3 volumetriese fles.

Voer 'n geskikte berekening om uit te vind die massa van oksaalsuur dihidraat dat sy uit
weeg akkuraat om 'n oplossing van 0,1 mol·dm-3 maak
2.3

Stel 'n geskikte indikator aan wat sy kan gebruik vir die titrasie van die standaard
oksaalsuur teen natriumhidroksiedoplossing.

2.4

Gee redes vir jou antwoord in VRAAG 2.3

Die neutralisering reaksie wat tussen oksaalsuur en natriumhidroksied plaasvind, word
hieronder gegee.
2NaOH(aq) + H2C2O4(aq)
2.5

Na2C2O4(aq) + 2H2O(ℓ)

As presies 22 cm3 van die natriumhidroksiedoplossing is wat nodig is om 25 cm3
van die oksaalsuur oplossing te neutraliseer, bereken die konsentrasie van die
natriumhidroksiedoplossing

VRAAG 3
Soutsuur is 'n sterk suur terwyl ammoniak is 'n swak basis. Oorweeg die suur -base
reaksie tussen soutsuur en ammoniak en beantwoord die volgende vrae.
3.1. Skryf die Bronsted- Lowry definisie vir 'n suur neer.
3.2. Voltooi die volgende vergelyking en dui aan die gekonjugeerde suur-basispare
HCℓ + NH3 ⇌
Die pH-skaal word gebruik om te meet hoe suur of basies 'n vloeistof is. Die pH-skaal
wissel 0-14.
3.3. As die soutsuuroplossing is opgestel deur die ontbinding van 0,20 g van HCℓ in 500
cm3 water, bereken die pH van die oplossing.
Die pH-waarde, geleiding en reaksietempo van sure en basisse dui ook aan hoe sterk of
swak die oplossings is.
3.4 Vergelyk soutsuur en etanoësuur deur te verwys na hul:
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3.4.1. pH
3.4.2. Geleiding
VRAAG 4 (NOVEMBER 2014)
4.1 Salpetersuur (HNO3), 'n belangrike suur in die industrie gebruik, is 'n sterk suur
4.1.1. Gee 'n rede waarom salpetersuur word geklassifiseer as 'n sterk suur.

(1)

4.1.2. Skryf die NAAM of FORMULE van die gekonjugeerde basis van salpetersuur
(1)
4.1.3 Bereken die pH van 'n 0,3 mol∙dm-3 salpetersuuroplossing

(3)

4.2. 'n Laboratorium tegnikus wil die persentasie suiwerheid van magnesiumoksied bepaal.
Hy los 'n 4,5 g monster van die magnesiumoksied in 100 cm3 soutsuur met konsentrasie 2
mol∙dm-3.
4.2.1. Bereken die aantal mol soutsuur by die magnesiumoksied.

(3)

Hy gebruik dan die onderstaande apparaat om die OORTOLLIGE soutsuur titreer in die
bogenoemde oplossing teen 'n natriumhidroksiedoplossing.

Retort staander
Natriumhidroksied oplossing

Erlenmeyer fles
Soutsuur

4.2.2. Skryf die naam van apparaat Q in die bostaande diagram.

(1)

4.2.3. Die volgende indikators is beskikbaar vir die titrasie:
INKATOR

pH REIK WEIDTE

A

3,1 – 4,4

B

6,0 – 7,6

C

8,3 – 10,0
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Watter EEN van die bogenoemde aanwysers (A, B of C) is die meeste geskik is vir die
presiese eindpunt in hierdie titrasie te dui? Gee 'n rede vir die antwoord.

(3)

4.2.4. Tydens die titrasie, gebruik die tegnikus gedistilleerde water om enige
natriumhidroksied gemors teen die kante van die Erlenmeyer-fles in die oplossing
was.
Gee 'n rede waarom die byvoeging van gedistilleerde water by die Erlenmeyer-fles nie die
resultate sal beïnvloed nie.
(1)
4.2.5. By die eindpunt van die titrasie hy bevind dat 21 cm 3 van 'n 0,2 mol· dm-3
natriumhidroksiedoplossing het die OORTOLLIGE soutsuur geneutraliseer.
Bereken die aantal mol soutsuur in oormaat.

(3)

4.2.6. Die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie tussen soutsuur en
magnesiumoksied is:
MgO(s) + 2HCℓ(aq) → MgCℓ2(aq) + 2H2O(ℓ)
Bereken die persentasie suiwerheid van die magnesiumoksied. Aanvaar dat net die
magnesiumoksied in die 4,5 g monster gereageer met die suur.
(5)
[21]
VRAAG 5 (FEBRUARIE - MAART 2015)
5.1 Swaelsuur is 'n protiese suur.
5.1.1. Definieer 'n suur in terme van die Lowry-Brønsted teorie.

(2)

5.1.2. Gee 'n rede waarom swaelsuur verwys word as 'n protiese suur.

(1)

5.2. Die waterstof karbonaatioon kan optree as beide 'n suur en 'n basis. Dit reageer
met water volgens die volgende gebalanseerde vergelyking:
HCO3-(aq) + H2O(ℓ) ⇌ H2CO3(aq) + OH-(aq)
5.2.1. Skryf EEN woord vir die onderstreepte frase.

(1)

5.2.2. HCO3-(aq) tree op as basis in die bogenoemde reaksie. Skryf die formule van die
gekonjugeerde suur HCO3-(aq) neer.

(1)

'n Leerder mors perongeluk ŉ paar swaelsuur konsentrasie 6 mol∙dm -3 uit 'n sak op die
laboratorium bank. Haar onderwyser vertel haar om die gemors suur te neutraliseer deur
besprenkeling natrium waterstofkarbonaatindikator poeier op dit te gooi. Die reaksie wat
plaasvind, is: (Neem aan dat die H2SO4 ioniseer volledig.)
H2SO4(aq) + 2NaHCO3(s) → Na2SO4(aq) + 2H2O(ℓ) + 2CO2(g)
Die borreling, as gevolg van die vorming van koolstofdioksied, het tot stilstand kom nadat
die leerder 27 g natrium waterstofkarbonaatindikator bygegooi het tot die gemors suur.
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5.3.1. Bereken die volume van swaelsuur wat gemors. Aanvaar dat al die natrium
waterstofkarbonaatindikator reageer met al die suur.
(6)

Die leerder verdun nou 'n paar van die 6 mol∙dm-3 swaelsuur oplossing in die fles tot 0,1
mol∙dm-3
5.3.2 Bereken die volume van die 6 mol∙dm-3 swaelsuur oplossing wat nodig is om 1
dm3 van die verdunde suur berei.
(2)
Tydens 'n titrasie 25 cm3 van die 0,1 mol∙dm-3 swaelsuur oplossing gevoeg word om 'n
Erlenmeyer-fles en getitreer met 'n 0,1 mol∙dm-3 natriumhidroksiedoplossing.
5.3.3. Die leerder gebruik broomtimolblou as indikator. Wat is die doel van hierdie
indikator (1)
5.3.4. Bereken die pH van die oplossing in die fles na die toevoeging van 30 cm 3
natriumhidroksied. Die eindpunt van die titrasie is nog nie bereik nie op hierdie
punt.
(8)
[22]
VRAAG 6 (DBE/November 2016)
6.1

6.2

'n Leerder los ammoniumchloried(NH4Cℓ)-kristalle in water op en meet die pH
van die oplossing.
6.1.1

Definieer die term hidrolise van 'n sout.

(2)

6.1.2

Sal die pH van die oplossing GROTER AS, KLEINER AS of GELYK
AAN 7 wees? Skryf 'n relevante vergelyking neer om jou antwoord
te ondersteun.

(3)

'n Swawelsuuroplossing word berei deur 7,35 g H2SO4(ℓ) in 500 cm3 water op
te los.
6.2.1

Bereken die aantal mol H2SO4 wat in hierdie oplossing teenwoordig
is.

(2)

Natriumhidroksied(NaOH)-korrels word by die 500 cm3 H2SO4-oplossing
gevoeg.
Die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie is:
H2SO4(aq) + 2NaOH(s) → Na2SO4(aq) + 2H2O(ℓ)
Na voltooiing van die reaksie word gevind dat die pH van die oplossing 1,3 is.
Aanvaar volledige ionisasie van H2SO4.
6.2.2

Bereken die massa NaOH wat by die H2SO4-oplossing gevoeg is.
Aanvaar dat die volume van die oplossing onveranderd bly.
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(9)
[16]

OPLOSSING:
VRAAG 1:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

D
D
C
B
C
A
A

VRAAG 2:
2.1. 'n Oplossing van akkuraat bekende konsentrasie.
𝑚
2.2.
c = 𝑀𝑉
𝑚

0,1= (126)(0,25)
m = 3,15g
2.3. Fenolftaleïen
2.4. Wanneer oksaalsuur wat 'n swak suur is getitreer teen natriumhidroksied wat 'n sterk
basis, sou die eindpunt wees by 'n pH van meer as 7.
Fenolftaleïen het 'n pH van 8,3 - 10. / Geskik vir swak suur en sterk basis titrasie.
2.5.

𝑐𝑎 𝑉𝑎

𝑐𝑏 𝑉𝑏
(0,1)(25)
1
𝑐𝑏 (22)

𝑛

= 𝑛𝑎
𝑏

=2

cb = 0,23 mol·dm-3
VRAAG 3:
3.1 Suur is ŉ proton donor.
3.2
HCℓ + NH3 ⇌ NH4+ + Cl-

3.3. HCℓ + H2O
m
c = MV

[H3O]+ + Cl-

0,2

= (36,5)(0,5)
= 0,012 mol·dm-3
[H3O+] = 0,012 mol·dm-3
pH = - log [H3O]+
pH= - log ( 0,012 )
pH = 1,92
3.4.1. Soutsuur het 'n laer pH as etanoësuur.
3.4.2.Soutsuur het 'n hoër geleidingsvermoë as etanoësuur
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VRAAG 4:
4.1. Ioniseer / dissosieer heeltemal (in water)
4.2. 𝑁𝑂3 − / Nitrate ioon
(1)
+
+
4.3. pH = -log[H3O ] / -log[H ] 
= -log(0,3) 
= 0,52 
(3)
𝑛
4.2.1 𝐶 = 𝑉

(1)

𝑛

2 = 0,1
∴ n(HCℓ) = 0,2 mol 
(3)
4.2.2. Buret
(1)
4.2.3. B
Titrasie van 'n sterk suur en sterk basis.

(3)

OF
Die eindpunt sal ongeveer by pH = 7 wat in die reeks van die indikator.

4.2.4. Die aantal mol suur in die fles bly konstant.

(1)

4.2.5.
𝑛
𝐶 = 𝑉
𝑛

2 = 0,021
n = 4,2 x 10-3 mol
n(HCℓ in oormaat:
n(HCℓ) = n(NaOH)
= 4,2 x 10-3 mol
(3)
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(5)
[21]
Vraag 5
5.1.1. 'N Suur is 'n proton (H+ ioon) skenker.
5.1.2 Dit ioniseer tot 2 protone vorm 
OF
Dit skenk 2 H+ -ione per H2SO4 molekule
5.2.1. Amfiproties (stof).
5.2.2. H2CO3(aq)

(2)

(1)
(1)
(1)

5.3.1.

(6)
5.3.2.
Na (inisieel) = na (finaal)
cava (inisieel /) = cava (finaal)
∴ (6)va = (0,1)(1)
∴ va = 0,02 dm3  of (20 cm3/0,0167 dm3/16,7 cm3)

(2)
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5.3.3. Wys die eindpunt (van titrasie) ./ toon wanneer neutralisasie voorkom.

(1)

5.3.4.

(8)
[22]
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VRAAG 6
6.1
6.1.1

Hidrolise is die reaksie (van 'n sout) met water. (2 of 0)

6.1.2

Kleiner as (7) 

NH4 + H2O  → NH3 + H3O+ 
Aanvaar:
NH4Cℓ + H2O → NH3 + H3O+ + Cℓ-

(2)

Aantekening:
 Sien vergelyking onafhanklik van
eerste antwoord na.
 Indien verkeerde balansering:
2
Maks.
3

NH4 → NH3 + H+
Nasienriglyne vir vergelyking:





6.2
6.2.1

Reaktanse

Produkte

Ignoreer dubbelpyle en fases.
Nasienreël 6.3.10.

(3)

Nasienriglyne:
 Substitusie van 98 g∙mol-1. 
 Finale antwoord: 0,08 mol 
Let wel:
ndien nie afgerond nie: (0,075 mol)
OPSIE 1
m
n
M
7,35
=
98
= 0,08 mol  (0,075 mol)

OPSIE 2
98 g : 1 mol
7,35 :0,08 mol 
OPSIE 3
m
c
MV
7,35
=
98  0,5
= 0,15 mol∙dm-3
n = cV
= 0,15 x 0,5
= 0,08 mol 
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(2)

6.2.2

POSITIEWE NASIEN VAN VRAAG 6.2.1.
OPSIE 1

Nasienriglyne:

pH = −log[H3O+] 
1,3  = −log[H3O+]
[H3O+] = 0,05 mol∙dm-3

 Formule: pH = −log[H3O+] 
 Substitusie van 1,3 
Gebruik [H2SO4] : [H3O+] = 1 : 2 
n
 Formule: c 

V
Vermenigvuldig met 0,5 dm3 
Aftrek: nbegin – noormaat 

[H2SO4] = ½[H3O+]
= ½ x 0,05 
= 0,025 mol∙dm-3

(0,03)

n(H2SO4)oor = cV 
= 0,025 x 0,5 
= 0,0125 mol
(0,02)
n(H2SO4)rea = 0,075 – 0,0125 
= 0,0625 mol (0,06)
n(NaOH) = 2n(H2SO4)
= 2 x 0,0625 
= 0,125 mol

 Gebruik n(NaOH) : n(H2SO4) = 2:1

Vervanging van 40 g∙mol-1 
 Finale antwoord: m = 5 g

Gebied: 4,8 – 5,6 g

(0,12)
OF

m
M
m
0,125 
40
m=5g

1 mol
: 40 g 
0,125 mol : 5 g 

n(NaOH) 

(4,8 g)
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OPSIE 2

Nasienriglyne:

pH = −log[H3O+] 
1,3  = −log[H3O+]
[H3O+] = 0,05 mol∙dm-3

 Formule: pH = −log[H3O+] 
 Substitusie van 1,3 
n
 Formule: c 

V
Vermenigvuldig met 0,5 dm3 

n(H3O+)oor = cV 
= (0,05)(0,5) 
= 0,025 mol

(0,03)

n(H3O+)aanv = 2n(H2SO4)
= 0,075 x 2 
= 0,15 mol

(0,16)

Gebruik n(H2SO4) : n(H3O+) = 1 : 2
Aftrek: nbegin – noormaat 
 Gebruik n(H3O+) : n(NaOH) = 1 : 1 
 Vervanging van 40 g∙mol-1 

Finale antwoord: m = 5 g
Gebied: 4,8 – 5,6 g

n(H3O+)reageer = 0,15 – 0,025 
= 0,125 mol (0,13)
n(NaOH) = n(H3O+) 
= 0,125 mol

m
M
m
0,125 
40
m=5g

n(NaOH) 

(0,13)

OF
1 mol
: 40 g 
0,125 mol : 5 g 
(5,2 g)
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OPSIE 3

Nasienriglyne:

n
[H2SO4]aanv =

V
0,075
=
0,5
= 0,15 mol∙dm-3

 Formule: c 

[H3O+]aanv = 2[H2SO4]
= 2 x 0,15 
= 0,3 mol∙dm-3




(0,16)




(0,32)

pH = −log[H3O+] 
1,3  = -log[H3O+]
[H3O+] = 0,05 mol∙dm-3
[H3O+]rea = 0,3 – 0,05 
= 0,25 mol∙dm-3








n

V
Deel deur 0,5 dm3 
Gebruik [H3O+] : [H2SO4] = 2:1 
Formule: pH = −log[H3O+] 
Substitusie van 1,3 
Aftrek: [H3O+]begin – [H3O+]oormaat 
Gebruik n(NaOH) : n(H2SO4) = 2:1
OF
Gebruik [H2SO4] : [NaOH] = 1 : 2 
Vervanging van 40 g∙mol-1 
Finale antwoord: m = 5 g

Gebied: 4,8 – 5,6 g
(0,27)

[H2SO4]rea = ½[H3O+]
= ½ x 0,25
= 0,125 mol∙dm-3
(0,14)
n(H2SO4)reageer = cV
= (0,125)(0,5)
= 0,0625 mol

[H2SO4] : [NaOH]
(0,07)

1
0,125

n(NaOH) = 2n(H2SO4)
= 2 x 0,0625 
= 0,125 mol
m
M
m
0,125 
40
m=5g

(0,14)

:
:

2
0,25  (0,28)

m = cMV
= 0,25 x 40 x 0,5
=5g
(5,6 g)

n(NaOH) 

(5,6 g)
(9)
[16]
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