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Voltooi asb. die volgende opsom werk en vrae in jou werkboek.  

Jy hoef niks anders op te som as dit wat hier aangedui word nie. Som al die werk, 

tabelle en diagramme in die dokument op, tensy anders aangedui. Gebruik jou 

handboek om die aktiwiteite en oefeninge te voltooi. 

Al die opskrifte is gebold en onderstreep. Die is die opskrifte wat in jou werkboek 

moet kom.  

MOET NIE DIE DOKUMENT PRINT EN PLAK NIE, JY GAAN ALLES MOET OOR 

DOEN. 

 

Reaksie van sure: 

ŉ Suur is ŉ middel wat vreet, en ŉ stof met ŉ pH laer as 7.  

 

Reaksies van ŉ suur met ŉ metaal: 

 

Metale is rou materiale wat uit die aarde gemyn word.  

Wanneer ŉ metaal met ŉ suur reageer, vorm waterstof gas.  

Suur + Metaal → Sout + Waterstofgas 

 

 



Sekere metale reageer vinnig met ŉ suur, ander metale vat langer om te reageer. 

Wanneer ŉ metaal met ŉ suur reageer, word die proefbuis warm.  

ŉ Reaksie waar energie (hitte) vrygestel word, staan bekend as ŉ eksotermiese 

reaksie.  

 

 

Reaksies tussen ŉ suur en ŉ metaal: 

Metaal oksied vorm wanneer ŉ metaal met suurstof reageer.  

Wanneer ŉ metaal oksied met ŉ suur reageer, vind ŉ neutralisasie reaksie plaas.  

 

Suur + Basis → Sout + Water 

Suur + Metaal oksied → Sout + Water 

 

Eienskappe van neutralisasie reaksies: 

 ŉ Suur se suurheidsgraad verlaag en die pH neem toe.  

 ŉ Basis oplossing se pH neem af.  

 Energie word vrygestel tydens ŉ neutralisasie reaksie. 

 

Reaksie tussen ŉ suur met ŉ metaalhidroksied: 

Wanneer ŉ metaal oplos i water, vorm metaalhidroksied. 

 

Metaal oksied + Water → Metaalhidroksied 

Suur + Metaal hidroksied → Sout + Water 

 

Reaksie tussen ŉ suur en metaalkarbonaat: 

Suur + Metaalkarbonaat → Sout + water + koolstofdioksied gas  


