
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: _______________________________ 

 

Jou Selnommer:________________________ 

 

Jou e-posadres: ________________________ 



EIENSKAPPE  VAN SURE EN BASISSE 

 

Sure Basisse 

Proe suur 

Voel grof tussen jou vingers 

Kan vretend (korroderend) wees 

Neutraliseer basisse 

Maak blou lakmoespapier rooi 

Proe bitter 

Voel glibberig tussen jou vingers 

Kan vretend (korroderend) wees 

Neutraliseer sure 

Maak rooi lakmoespapier blou 

 

In die volgende tabel is ‘n paar voorbeelde van sure en basisse asook neutrale stowwe: 

 

Sure Basisse Neutrale stowwe 

Koffie 

Lemoensap 

Asyn 

Suurlemoensap 

Sitroensuur 

Maagsuur 

Soutsuur 

Swaelsuur 

Karboonsuur 

Melk 

Sepe (skollegoedseep, 
gesigseep, wasgoedseep) 

Koeksoda 

Bleikmiddel 

Ammoniakoplossing 

 Suikeroplossing 

Water 

Soutoplossing 

Kookolie 

Engelsesotoplossing 

 

PH-SKAAL – METING VAN SUUR- OF ALKALI GRAAD VAN STOF 

 

Indikators kan vir ons wys of 'n stof 'n suur of 'n basis is.  Dit kan ook aandui hoe suur  n stof of hoe 
alkalies ‘n basis is 

Die pH-skaal wissel tussen waardes van 1 en 14. 

 Sure se pH-waarde is laer as 7; 
 Basisse se pH-waarde is hoër as 7; en 
 Neutrale stowwe het 'n pH-waarde gelyk aan 7. 



Hier is ‘n diagram wat wys hoe ons ‘n suur of basis kan meet 

 

 Hoe nader aan pH 1, hoe sterker suur is die oplossing; 
 Hoe nader aan pH 14, hoe sterker basies is die oplossing; en 
 pH 7 is 'n neutrale stof. 

INDIKATORS 

 lakmoes 
 universele indikator 
 Fenoftalien 

Ons kan ook waterige oplossing van die volgende aftreksels gebruik: tee, rooikool, ens 

Lakmoespapier word ook gebruik om sure en basisse te herken 

 lakmoes word rooi in die teenwoordigheid van 'n suur 
 lakmoes word blou in die teenwoordigheid van 'n basis. 

Lakmoes is beskikbaar as lakmoespapier of as 'n oplossing, maar die papier word oor die algemeen meer 
gebruik word. 

 
 
Blou en rooi lakmoespapier. 
 

Indikators verander in verskillende kleure in die teenwoordigheid van 'n suur of 'n basis en wys so of 'n 
stof 'n suur of 'n basis is. 

Opsomming 

 Bepaal of 'n oplossing (in water) suur of basies is deur die pH meet 
 Om die pH te meet kan  'n suur-basisindikator soos 'n universele indikator gebruik word 
 Die pH-skaal lê tussen die waardes 1 en 14 

 Sure het pH-waardes kleiner as 7 
 Basisse het pH-waardes groter as 7 
 Neutrale stowwe se pH-waardes is gelyk aan 7 

 Hoe suur of basies 'n oplossing is, word bepaal deur die pH-waarde 
 Hoe suurder 'n oplossing, hoe nader is die pH-waarde aan 0 
 Hoe meer basies 'n oplossing, hoe nader is die pH-waarde  



  'n Suur-basisindikator is 'n vloeistof waarvan die kleur verander, afhangend van die pH van die 
waterige oplossing waarby dit gevoeg word 


