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Materie en Klassifikasie
DEFINISIES EN VLOEIDIAGRAM
Brosheid: Hard, maar breekbaar.
Pletbaarheid: Vermoë om in vorms gehammer of gedruk te word sonder om te breek of te kraak.
Smeebaarheid: Vermoë om in drade uitgerek te word.
Digtheid: Die massa per eenheidvolume van 'n stof.
Kookpunt: Die temperatuur van 'n vloeistof waar sy dampdruk gelyk is aan die eksterne (atmosferiese)
druk.
Smeltpunt: Die temperatuur waarby 'n vaste stof, indien dit voldoende hitte verkry, 'n vloeistof word.
Homogene mengsel: 'n Mengsel van uniforme samestelling en waarin alle komponente in dieselfde
fase is.
Heterogene mengsel: 'n Mengsel van nie-uniforme samestelling en waarvan die komponente maklik
geïdentifiseer kan word.
Element: 'n Suiwer stof bestaande uit een soort atoom.
Verbinding: 'n Suiwer stof bestaande uit twee of meer verskillende elemente.
Suiwer stof: 'n Stof wat nie deur fisiese metodes in eenvoudiger komponente opgebreek kan word nie.
Elektriese geleier: 'n Materiaal wat die vloei van lading toelaat.
Halfgeleier: 'n Stof wat elektrisiteit onder sekere toestande kan gelei, maar nie onder ander toestande
nie, en wat dit 'n goeie medium vir die kontrole van elektriese stroom maak.
Elektriese nie-geleier: 'n Materiaal wat die vloei van lading voorkom.
Termiese geleier: 'n Materiaal wat hitte maklik deurlaat, terwyl 'n termiese nie-geleier nie hitte deurlaat
nie.

Materie en materiale

Eienskappe
Mengsels
sand & water; salt & water

Sterkte: brosheid, rekbaar,
pletbaar of smeebaar

Suiwer stowwe
(Koper; tafelsout; swawel; silicon)

Elektriese geleiding
Termiese geleiding
Magnetiese eienskappe

Homogene mengsel
(sout & water)

Digtheid

Elemente

Verbindings

(Koper)

(tafelsout)

Smeltpunt

Metale

Kookpunt

(koper)

Heterogene mengsel
(sand & water)

Metalloïedes

Nie-metale

(silicon)

(sulphur)
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Toestande van materie
DEFINISIES EN VLOEIDIAGRAM
Diffusie: Die beweging van atome of molekule van 'n gebied van hoër konsentrasie na 'n gebied van
laer konsentrasie.
Brown se beweging: Die willekeurige beweging van mikroskopiese deeltjies in suspensie in 'n vloeistof
of 'n gas, veroorsaak deur die botsings tussen hierdie deeltjies en die molekule van die vloeistof of gas.
Kookpunt: Die temperatuur van 'n vloeistof waar sy dampdruk gelyk is aan die eksterne (atmosferiese)
druk.
Smeltpunt: Die temperatuur waar 'n vaste stof, indien dit voldoende hitte verkry, 'n vloeistof word.
Vriespunt: Die temperatuur waar 'n vloeistof na 'n vaste stof verander deur die verwydering van hitte.
Smelting: Die proses waardeur 'n vaste stof na 'n vloeistof verander deur die toevoeging van hitte.
Verdamping: Die verandering van 'n vloeistof na 'n damp by enige temperatuur onder die kookpunt.
Vries: Die proses waardeur 'n vloeistof na 'n vaste stof verander deur die verwydering van hitte.
Sublimasie: Die proses waadeur 'n vaste stof direk na 'n gas verander sonder om deur die tussentydse
vloeistoffase te gaan.
Kondensasie: Die proses waardeur 'n gas of damp in 'n vloeistof verander, of deur afkoeling, of deur 'n
verhoging in druk.
Kinetiese Molekulêre Teorie
1. Materie bestaan uit klein
deeltjies.
2. Die deeltjies beweeg
aanhoudend.
3. Daar is aantrekkingskragte
tussen die deeltjies.
4. Deeltjies bots (teen die kante
van houers en teen mekaar)
en oefen druk uit.
5. Die temperatuur van ‘n stof is
‘n maatstaf van die
gemiddelde kinetiese energie
van die deeltjies.
6. ‘n Faseverandering vind plaas
wanneer die energie van die
deeltjies verander.

Fases van materie
Gasse, vloeistowwe,
vastestowwe

GAS

Deeltjies van gasse:
• Is baie ver van
mekaar
• Beweeg rond in alle
rigtings
• Het swak
aantrekkingskragte
tussen hulle.
Gasse:
•
•
•
•

Het ‘n baie lae digtheid
Kan saamgepers word
Kan vloei
Het die vorm van die
houer waarin dit is
• Het die grootte van die
houer waarin dit is

VLOEISTOF
Vries
Deeltjies van vloeistowwe:

Smelt

• Is redelik naby mekaar.
• Kan rondbeweeg, in enige rigting en is
nie in ‘n vaste posisie nie.
• Het redelike sterk aantrekkingskragte.
Vloeistowwe:

•
•
•
•
•

Het ‘n medium digtheid
Kan nie saamgepers word nie
Kan vloei
Het die vorm van die houer waarin dit is
Het ‘n vaste grootte

VASTESTOF

Deeltjies van vastestowwe:
• Vibreer op ‘n vaste posisie.
• Het baie sterk aantrekkingskragte tussen hulle.
• Is baie naby mekaar.
Vastestowwe:
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•
•
•
•
•

Het ‘n hoë digtheid.
Kan nie saamgepers word nie.
Kan nie vloei nie.
Het ‘n vaste vorm.
Het ‘n vaste grootte

Atoomstruktuur
DEFINISIES EN VLOEIDIAGRAM
Atoomgetal: Die getal protone in 'n atoom van 'n element.
Isotope: Atome van dieselfde element wat dieselfde getal protone het, maar verskillende getalle
neutrone het.
Relatiewe atoommassa: Die massa van 'n deeltjie op 'n skaal waar 'n atoom van koolstof-12 'n massa
van 12 het.
Hund se reël: Geen paring in p-orbitale voordat daar nie ten minste een electron in elkeen van hulle is
nie.
Pauli se Uitsluitingsbeginsel: Maksimum twee elektrone per orbitaal op die voorwaarde dat hulle in
teenoorgestelde rigtings spin.

Die atoom
Basiese boublokke van alle materie
Modelle

Demokritus
Kleinste deeltjies van
materie - atome

Strukture

Isotope

Moderne atomiese teorie
elektron

&

Dalton

Elektronkonfigurasie

neutron

Atome is soliede sfere

proton

nukleus / kern
Aufbau-diagram

A (Massagetal)

Thomson
Z (Atoomgetal)

Gelyke hoeveelheid
positiewe- en
negatiewe deeltjies

Rutherford
Positiewe
kern

Bohr
Elektrone wentel om
kern

Deeltjie

Massa (kg)

Atoommassa
(u)

Lading (C)

Relatiewe
lading

proton
neutron

1,67 x 10–27
1,67 x 10–27

1
1

1,6 x 10–19
0

+1
0

elektron

9,1 x 10–31

1

–1,6 x 10–19

–1

Elektrone
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Die Periodieke Tabel
DEFINISIES EN VLOEIDIAGRAM
Groepe is die vertikale kolomme in die periodieke tabel. Sommige groepe het name bv. alkali-metale
(groep 1, I), aardalkali-metale (groep 2, II), halogene (groep 17 of VII) en edelgasse (groep18 of VIII).
Periodes is die horisontale rye in die periodieke tabel.
Atoomradius: Radius van 'n atoom d.i. die gemiddelde afstand vanaf die kern na die grens van die
buitenste orbitaal.
Ionisasie-energie: Energie benodig per mol om 'n elektron(e) uit 'n atoom in die gasfase te verwyder.
Eerste ionisasie-energie: Energie benodig per mol om die eerste elektron uit 'n atoom in die gasfase te
verwyder.
Elektronaffiniteit: Die energie vrygestel wanneer 'n elektron tot 'n atoom of molekuule gevoeg word om
'n negatiewe ioon te vorm.
Elektronegatiwiteit: 'n Maatstaf van die neiging van 'n atoom in 'n molekuul om bindingselektrone aan
te trek.
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Periodieke Tabel

Alkali metale

Elemente is gerangskik
volgens toenemende
atoomgetal.
Edelgasse

Groepnommer

Alkali aard metale
Periode
nommer

2

I

II

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
III

Metale

Metalloïede
s

IV V VI VII V111 (0)

Nie-metale

2
Transition
Transitionelements
metals

3

4

5

6
TOENEMENDE elektronegatiwiteit, ionisasie energie & electron affiniteit
AFNEMENDE atoomradius
Smeltpunte & kookpunte van elemente in periode 3
3 000

Smeltpunt (K)
Kookpunt (K)

2500
2 000
1 500
Na

Mg

Aℓ

Si

5

P

S

Cℓ

Ar

AFNEMENDE elektronegatiwiteit, ionisasie energie & electron affiniteit
TOENEMENDE atoomradius

1

1

Halogene

Chemiese bindings
DEFINISIES EN VLOEIDIAGRAM
Chemiese binding: 'n Wedersydse aantrekking tussen twee atome wat die gevolg is van die gelyktydige
aantrekking tussen hulle kerne en die buitenste elektrone.
Lewis-koldiagram: ‘n Struktuurformule waarin valenselektrone deur kolle of kruisies voorgestel word.
Dit staan ook bekend as 'n elektronkolformule of 'n Lewisformule of 'n elektrondiagram.
Kovalente binding: Die deel van elektrone tussen atome om molekule te vorm.
Molekuul: 'n Groep van twee of meer atome wat kovalent gebind is en as 'n eenheid
funksioneer.
Bindingspaar en alleenpaar: In 'n Lewis-koldiagram stel twee kolle tussen atome 'n kovalente binding
voor.Hierdie twee elektrone staan bekend as 'n bindingspaar, terwyl die nie-gebonde elektronpare as
alleenpare bekend staan.
Ioniese binding: Is die oordrag van elektrone om katione (positiewe ione) en anione (negatiewe ione) te
vorm wat mekaar aantrek om 'n formule-eenheid te vorm. 'n Formule-eenheid bestaan uit twee of meer
atome wat deur 'n ioniese binding gebind is.
'n Ioon: 'n Gelaaide deeltjie wat uit 'n atoom gevorm is deur die verlies of wins aan elektrone.
'n Anioon: 'n Gelaaide deeltjie wat uit 'n atoom gevorm is deur die wins aan elektrone.
'n Katioon: 'n Gelaaide deeltjie wat uit 'n atoom gevorm is deur die verlies aan elektrone.
Kristalrooster: 'n Ordelike driedimensionele rangskikking van deeltjies (ione, molekule of atome) in 'n
vaste struktuur.
Metaalbinding: Die binding tussen positiewe ione en gedelokaliseerde valens-elektrone in 'n metaal.
Valens-elektrone of buite-elektrone: Elektrone in die hoogste energievlak, van 'n atoom, waarin daar
elektrone voorkom.
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Gelyktydige aantrekking tussen twee kerne.

Chemiese bindings

Energie van die gekombineerde atome is laer as
die van die individuele atome – hoër stabiliteit

Kovalente binding

Ioniese binding

Deel van elektrone
tussen nie-metaal atome
om ‘n molekuul te vorm

Oordra van elektrone van
‘n metaalatoom na ‘n niemetaalatoom

H• +

H •
• H

H•

•
•
•
O•
•O • + •
•
••
••

Na

Cℓ

Na+

N

Metaalbinding
Tussen metaal atome
Positiewe kerne en ‘n see van
gedelokaliseerde valens elektrone

Cℓ-

C

•• ••••
•
•O•
••O•
Ionic lattice:

•
•• •
•
•N • + •N
•
•

Cℓ–
Na+

••
•
• •
•N •
•• N•

‘n Struktuurformule waar valens elektrone
voorgestel word deur kolle; twee kolle
tussen atome verteenwoordig ‘n kovalente
binding.

Voorgestel deur
Lewisstrukture

H • + H•
•
•
•
O•
•O • + •
•
••
••
•
•• •
•
•N • + •N
•
•

H•
•H
•• ••••
•
•O•
••O•

••
Na• + •
•Cℓ •
••

+ •• •
Na •
•Cℓ •
••

••
•N •
• •
•
•• N•

Cooperstrukture

H-H

Enkelbinding

O=O

Dubbelbinding

N≡N

Driedubbele binding
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Deeltjies waaruit stowwe bestaan
DEFINISIES EN VLOEIDIAGRAM
Atome: Die kleinste deeltjies waaruit alle stowwe bestaan.
Verbinding: 'n Groep van twee of meer verskillende atome wat mekaar aantrek met relatiewe sterk
kragte of bindings. Die atome verbind in vaste verhoudings.

Atome
Kleinste deeltjies
waaruit stowwe
gemaak is

Edelgasse
Die enigste stowwe wat in
atoomvorm gevind word

Kovalente bindings

Ioniese bindings

Metaalbindings

• Deel van elektrone
tussen twee atome
• Tussen nie-metaal
elemente
• Om apparte molekules
te vorm: suurstof, water,
petrol, CO2, S8, C60
• Om ‘n reusagtige
herhalende rooster van
atome te vorm: diamant,
grafiet, SiO2, sekere
boor-verbindings.

• Oordra van elektrone
van een atoom na ‘n
ander om positiewe en
negatiewe ione te vorm
• Ioniese stowwe (of sout
of ioniese verbinding)
word gevorm
• Bestaan gewoonlik uit
beide metaal elemente en
nie-metaal elemente
• Voorbeelde:
natriumchloried,
kaliumpermanganaat.

• Metaal elemente
verloor hul buite
elektrone om ‘n rooster
te vorm van eweredig
gespasieerde positiewe
kerne en
gedelokaliseerde valens
elektrone
• Die resulterende
samestelling van atome
staan bekend as ‘n
metaal.
• Voorbeelde is koper,
sink, yster
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Chemiese struktuur

Ioniese struktuur
Reuse ioniese roosters
bv. NaCℓ

Kovalente
strukture

Reuse molekulêre strukture

Metaal strukture
Reuse metaal roosters
bv. Cu

Molekulêre strukture

(Kovalente netwerk rooster of
reuse atomiese rooster of reuse
kovalente roosters) bv. diamant

Klein molekules

Groot molekules

Eenvoudige molekules
bv. CO2, H2O

Makromolekules
bv. polimere, DNA

Chemiese strukture

Deeltjies

Chemiese binding

Reuse ioniese roosters

Ione

Ioniese bindings

Reuse molekulêre roosters
(Reuse kovalent, kovalente netwerk
of reuse atomiese rooster)

Atome

Kovalente binding

Reuse metaal roosters

Metaalione met
gedelokaliseerde
valens elektrone

Metaalbindings

Molekules

Kovalente binding tussen twee
atome om molekules te vorm met
intermolekulêre kragte tussen
molekules

Molekulêre roosters (eenvoudig
kovalent - klein & groot molekules)
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Fisiese- en Chemiese Verandering
DEFINISIES EN VLOEIDIAGRAM
Fisiese verandering: Geen nuwe stowwe gevorm word nie; Energie veranderings klein is in vergelyking
met chemiese veranderings; Massa, getal atome en molekule behoue bly
Chemiese verandering: Nuwe chemiese stowwe gevorm word; Energie veranderings baie groter is as
dié van fisiese veranderings; Massa en atome bly behoue, maar nie die getal molekule nie
Endotermiese reaksie: Energie word geabsorbeer gedurende die reaksie
Eksotermiese reaksie: Energie word vrygestel gedurende die reaksie

Fisiese en Chemiese Verandering
‘n Verandering wat NIE lei tot die
vorming van nuwe stowwe NIE

‘n Verandering waartydens
daar nuwe stowwe vorm

Skeiding van deeltjies
Behoud van atome
en massa

Wet van konstante samestelling

Fisiese verandering
Evaporation

Melting

2Mg + O2 → 2 MgO
Ice
Ys

water
water

water vapour
waterdamp

Mg Mg

+

O O

Mg O

(Molekules bly behoue)

Mg O
Cl

Cu

Cl

Cu

+

Cl Cl
Linkerkant van die vergelyking:

Chemiese verandering

Totale massa = (2 x 24) + (2 x 16) = 80 g

Nuwe produkte met nuwe eienskappe
vorm

Aantal atome = (2 x Mg) + (2 x O)

Energie betrokke:

Regterkant van die vergelyking:

Energie oorgedra
tydens chemiese
reaksie

Energie
geabsorbeer om
bindings te breek

Totale massa = 2 x (24 + 16) = 80 g
Aantal atome = (2 x Mg) + (2 x O)
Energie afgegee
wanneer nuwe
bindings vorm
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H:O
verhouding is
altyd 2:1 vir
water

Voorstelling van Chemiese Verandering
Chemiese vergelykings
‘n Chemiese vergelyking is ‘n manier om te verduidelik wat gebeur tydens ‘n chemiese
reaksie. Chemiese vergelykings word as volg geskryf:

•

Simbole dui elemente, ioniese of kovalente verbindings, oplossings, ione of deeltjies
aan.

•

‘n Pyl wys na die regterkant om die aksie van die reaksie te wys.

•

Daar is ook omkeerbare reaksies, dit is reaksies waar produkte ook reageer om weer
die oorspronklike reagense te vorm. Omkeerbare reaksies word aangetoon deur ‘n
dubbelpyl (⇋).

•

Die stowwe aan die linkerkant van die pyl is die reagense, dit is stowwe wat gaan
reageer.

•

Die stowwe aan die regterkant van die pyl is die produkte, dit is die stowwe wat
geproduseer gaan word deur die reaksie.

•

Die fases van die reagense en produkte word in hakkies aangedui na die chemiese
formules van die verbindings. Vastestowwe word aangedui as (s), vloeistowe as (ℓ),
gasse as (g) en oplossings in water as (aq).

Stappe vir die balansering van chemiese vergelykings
Stap 1: Skryf die woordvergelyking vir die reaksie neer.
Stikstof + waterstof → ammoniak
Stap 2: Skryf die korrekte molekulêre formules neer.
N2 + H2 → NH3
Stap 3: Balanseer deur koëffisiënte vooraan die formules te skryf (indien nodig).
N2 + 3 H2 → 2 NH3
Stap 4: Voeg die fase-simbole by.
N2(g) + 3 H2(g) → 2 NH3(g)
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