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STRUKTURE
Soorte Strukture

Natuurlike en mensgemaakte strukture

Strukture is oral rondom ons, sommiges is natuurlik soos eierdoppe, spinnekop webbe en 
bome en ander is mensgemaakte strukture soos brûe, torings, huise, plastieksakke en 
koppies.  Strukture kan verder verdeel word in drie ander groepe, nl. Raamstrukture, 
dopstrukture en soliede strukture:

‘n Raamstruktuur  bestaan uit dele wat verbind  word 
om ‘n  raam te vorm,   bv. ‘n hyskraan of ‘n kragmas. 
Dikwels is die raam verberg en kan jy dit nie sien nie. 
Dink bv. aan die dakbalke wat die teëls ondersteun 
waarmee ‘n dak bedek word.  Strukture ondersteun hul 
eie gewig sowel as die las wat dit moet dra.  

‘n Dopstruktuur bied beskerming van buite af,   bv. ‘n 
eierhouer wat eiers beskerm.  Verpakkings soos die houers 
waarin ons graankos koop, beskerm ook die inhoud wat 
binne is.  Dopstrukture het nie rame nie.  
Die sterkte van die dopstruktuur is in die dop self wat 
dikwels maar taamlik dun is.

Soliede strukture maak staat op soliede konstruksie om laste 
te dra en die gewig daarvan veilig in die grond te dra. ‘n 
Voordeel van soliede strukture is dat hulle in plek gehou word 
deur hul eie gewig.  Voorbeelde: Berge, grotte en koraalriwwe is 
natuurlike soliede strukture
Sandkastele, damme en baksteenmure is mensgemaakte soliede 
strukture.

Funksies van strukture

Ondersteun dinge
‘n Struktuur moet sy eie gewig kan dra sowel as die las 
wat dit moet dra.  ‘n Las is ‘n voorwerp, ‘n mens of ‘n 
krag.  ‘n Las kan bewegend (dinamies) wees of dit kan ‘n 
stilstaande (statiese) las wees.

Oorspan ‘n afstand
Die bekendste struktuur wat ‘n afstand 
oorspan is ‘n brug.  Brûe het ook ‘n ander 
funksie – om dinge te ondersteun.  Hulle 
dra hulle eie gewig en ook die gewig van 
wat ookal oor hulle beweeg.
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Omsluit ‘n ruimte
Alle houers het hierdie funksie, sowel as 
meeste geboue.  Natuurlike voorwerpe sluit 
in skulpe, grotte, hol boomstompe ens.

‘n Struktuur soos ‘n  huis verrig al die funksies:  dit ondersteun  ‘n dak;  dit dek groot 
area;  dit bevat eiendom  en beskerm julle en julle meubels.

Struktuur komponente

Pilare is vertikale struktuurkomponente.  Die funksie van 
pilare is om balke te ondersteun, en so die gewig van die 
struktuur na al die pilare te versprei.

Balke is horisontale 
struktuurkomponente.  Balke versprei 
die gewig na die pilare.  Die effektiwiteit 
van ‘n balk hang af van die materiaal 
waarvan dit gemaak is asook van die 
vorm van die balk.  Balke wat in groot 
strukture gebruik word, kan verskillende 
vorms hê, sommiges is solied, ander is 
hol of het spesiale dwarsdeursnee-
gedeeltes wat sterkte en stewigheid 
bied.

‘n Vrydraende balk (kantelbalk) is ‘n 
struktuurkomponent wat soos ‘n arm uitsteek 
vanaf die hoofstruktuur, en word net aan die een 
kant ondersteun.

‘n Stutmuur is ‘n struktuur wat teen ‘n muur gebou 
word om die muur te ondersteun of te versterk. 
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‘n Boog is ‘n halfronde struktuur wat ‘n afstand oorspan en ‘n struktuur wat daarop rus 
ondersteun.  In boë wat van stene gemaak is, is die sluitsteen die deel wat in die middel 
van die boog voorkom, en hierdie steen stut en hou die res van die boog bymekaar.  Boë 
kan ook van ander materiale gemaak word en dan kom daar nie ‘n sluitsteen voor nie. 
Boë is baie doeltreffend in brûe wat valleie oorbrug, aangesien hulle dan gestut word deur 
die wande van die berge aan weerskante. 

Die gewig bo die sluitsteen 
veroorsaak dat elke steen in 
die boog op die volgende 
een druk.  Dit duur voort 
totdat die laaste een teen 
die stutmuur druk wat ‘n 
fondasie in die grond het.

Die grond rondom die 
stutmuur is in kompressie en 
druk terug teen die 
stutmure.

Vir elke aksie is daar ‘n 
gelyke en teenoorstaande 
reaksie.  Die grond druk 
terug teen die stutmure en 
veroorsaak  ‘n drukking wat 
weer van steen tot steen 
oorgedra word totdat dit 
teen die sluitsteen druk wat 
die gewig dra.

Lateie is balke wat van 
beton gemaak word en 
versterk word met staal 
penne  (bewapening). 
Hulle versprei die gewig 
van die struktuur bo die 
opening van die deure 
en vensters na die 
struktuur langsaan en 
dan in die grond in.

Vakwerk word dikwels gesien in 
brûe, waar ‘n hele struktuur uit 
driehoeke bestaan.

Eienskappe van strukture

Voordat jy enige struktuur kan ontwerp, moet jy die volgende weet: 
Wat is jou doel met die struktuur?
Wat is die maksimum dravermoë wat die struktuur moet hê? 
Watter tipe struktuur dit is, by. raam of dop. 
Die materiaal wat jy gaan gebruik om die struktuur te maak. 
Die afmetings van die struktuurdele.

Strukture moet veilig wees vir mense om te gebruik.  

4



‘n Goeie en veilige struktuur moet oor drie eienskappe beskik:

Sterkte 

Dit moet nie inmekaar tuimel of bars nie.  Strukture breek as hulle nie sterk genoeg is om 
kragte te  weerstaan nie.  Hierdie kragte kan staties wees bv. iemand wat op ‘n bed lê, of 
dinamies, bv. as iemand op die bed  spring.  

Stewigheid

Dit moenie buig,  sy vorm verloor of kromtrek nie. 

Stabiliteit

Dit moet beslis nie kan omval nie.  Ons sê dat ‘n struktuur hoë stabiliteit het as, wanneer 
dit ‘n gewig dra, dit terugkeer na of in dieselfde posisie bly.  Die stabiliteit hang af van die 
verhouding tussen die basis, die hoogte en die gewig van die struktuur.

Die gewig van ‘n voorwerp word bepaal deur swaartekrag wat reg na onder trek aan die 
massa van die voorwerp.  Die onsigbare posisie van die massa waardeur die swaartekrag 
trek, word die swaartepunt genoem.
As die posisie van die swaartepunt laag is en na die middelpunt van die basis lê, is die 
voorwerp stabiel. As dit meer na die een kant van die basis lê, is die voorwerp minder 
stabiel.  As die swaartepunt buite die basis area lê, is die voorwerp onstabiel en het dan 
verdere ondersteuning nodig.  ‘n Hoë voorwerp is byvoorbeel geneig om onstabiel te wees 
omdat die swaartepunt baie hoog is.

Reëls vir stabiliteit:

- ‘n Lae swaartepunt
- ‘n Wye basis is meer stabiel as ‘n struktuure met ‘n smal basis.
- Die gewig by die basis moet groter wees.
- Stutte, ankertoue en ankerdrade 
- Fondasies

Dit is nie altyd moontlik om ‘n struktuur te ontwerp wat voldoen aan hierdie reëls nie. 
Soms moet ander maatreëls gebruik word om die struktuur stabiel te maak.  ‘n Hyskraan 
is ‘n lang smal struktuur met ‘n baie smal basis en ‘n baie groot bokant.  Daar is ‘n baie 
groot gewig wat aan die een kant bo gedra moet word, om die gewig wat gedra te word te 
balanseer word ‘n teengewig aan die anderkant gebruik.  Hierdie stelsel werk deur die 
gewig wat gelig moet word, te balanseer deur die teengewig.
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Ankertoue
Strukture soos tente kan stabiel gemaak 
word deur dit in die grond te anker met 
ankertoue.   Ankertoue is toue, kabels of 
kettings (buigbaar) wat ‘n struktuur in 
posisie hou deur daaraan te trek.  

Ankerdrade
‘n Ankerdraad is 
‘n kabel wat 
gebruik word 
om ‘n mas in 
plek te hou. 
Kabel-
geankerde brûe 
en hoë torings 
maak gebruik 
van ankerdrade.

Stutte en verbindingsbalke

Kragte werk in op alle strukture.  Ankertoue, verbindingsbalke en stutte is strukturele 
komponente wat gebruik word om strukture stabiel te maak.

Die nie-buigbare deel van strukture wat trekkrag ondervind 
word ‘n verbindingsbalk genoem en die nie-buigbare deel wat 
drukkrag ondervind word ‘n stut genoem.

‘n Verbindingsbalk (gewoonlik onbuigbaar) hou ander 
struktuur dele in plek deur aan hulle te trek.  Raamstrukture 
het dele wat stutte genoem word (onbuigbaar).  Stutte hou 
dele in posisie deur teen hulle te druk.  Stutte word gemaak 
van materiale soos hout of staal wat nie kan buig nie.
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Die ontwerp van strukture

As jy kyk na prente van bekende raamstrukture soos hyskrane kragpale en dakkappe, sal 
jy agterkom dat triangulering gebruik word om hulle stewig te maak..

Hoe om strukture stewig te maak

Wanneer daar ‘n krag
uitgeoefen word op ‘n
vierkantige struktuur, kan dit
maklik skeef gedruk word. ‘n
Vierkant is nie ‘n stewige
vorm nie.

Wanneer ‘n stut van hoek tot
hoek ingelas word, hou dit 
die struktuur stewig. Dit 
word triangulasie genoem. 
Die stut verdeel die 
struktuur in twee driehoeke 
wat stewige vorms is.

‘n Alternatief vir triangulasie
is om ‘n knoopplaat te
gebruik. ‘n Knoopplaat word
gewoonlik van ‘n stewige
materiaal (soos staal of 
hout) gemaak. Dit stut en 
bind dan die komponente 
van ‘n struktuur saam.

Knoopplate word van onbuigbare materiale
soos hout of metaal gemaak en word 
gewoonlik op hoeke van raamstrukture
vasgemaak om die dele van die 
raamstruktuur bymekaar te hou.

Raamstrukture verkry hulle sterkte en stewigheid 
van die manier waarop hulle aanmekaar gesit is. 
Meeste raamwerke word gebou met ‘n kombinasie 
van stutte en verbindingsbalke om driehoeke te 
vorm.  Driehoeke is baie sterk en stewige vorms. 
Dit word triangulering genoem.

Dopstrukture kry hulle sterkte en stewigheid van die manier hoe hulle gevorm is. 
Dopstrukture word gewoonlik ontwerp om gerond of geriffeld te wees, die rondings en 
riffels versterk die oppervlakte van die dopstruktuur.
Damwalle, eiers en gloeilampe is almal dopstrukture wat danksy hulle rondings, kragte 
weerstaan wat hulle andersins sou breek.
Dieselfde beginsel word toegepas op sinkplate en geriffelde karton.
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Materiale waarvan strukture 
gemaak word kan versterk 
word deur dit in ‘n ander 
posisie te gebruik.  As twee 
stroke riffelkarton op 

mekaar geplak word, sodat die riffels teen ‘n 90° 
hoek met mekaar is, versterk dit die karton. 
Dieselfde gebeur wanneer hout gelamineer word 
en die grein van die hout teen ‘n 90° hoek geplak 
word.  ‘n Balk is ook sterker wanneer dit regop 
gebruik word in plaas van plat.

Kragte

Kragte kan staties (stilstaande) of dinamies (bewegend) wees.

Statiese kragte word gewoonlik deur die gewig van die 
struktuur self en alles wat permanent aan die struktuur vas is, 
veroorsaak.

Dinamiese kragte word versoorsaak deur die wind, branders, 
mense en voertuie.   Dinamiese kragte is meestal baie sterker as 
statiese kragte en ook baie moeilik om te voorspel.  Dit is ook die 
mees algemeenste rede vir strukture wat faal.

‘n Uitwendige krag werk van buite die struktuur daarop in.  Byvoorbeeld die wind of 
iemand wat daarop sit of staan.

Inwendige kragte is kragte wat deur die struktuur self veroorsaak word in ‘n poging om 
die uitwendige kragte teë te gaan.  As die uitwendige kragte groter is as die inwendige 
kragte sal die struktuur inmekaar tuimel.

Kragte wat op en in strukture werk

Uitwendige kragte of laste veroorsaak spanning aan die binnekant van strukture.  Nie alle 
kragte of laste het dieselfde uitwerking nie.  Kragte kan druk, trek, draai of buig.
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Trekkrag trek ‘n deel van ‘n 
struktuur.  Dele van 
strukture waarop trekkrag 
uitgeoefen word is bindbalke 
en ankertoue.   

Drukkrag is ‘n krag wat 
probeer om dele van ‘n 
struktuur saam te druk 
Stutte hou dele in posisie 
deur teen hulle te druk.

Buigkrag is eintlik drukkrag 
(kompressie) aan die een 
kant en trekkrag (spanning) 
aan die anderkant.  Dit kan 
duidelik gesien word by ‘n 
boekrak.

Buigkrag:  ‘n Kombinasie van kragte veroorsaak dat een deel van ‘n struktuur in 
spanning is en ‘n ander deel in kompressie.  In hierdie prent is ‘n spons met lyne aan albei 
kante,  as die spons gebuig word kan  jy duidelik sien hoe die lyne aan die bokant nader 
aan mekaar beweeg (in kompressie) en die lyne aan die onderkant wegtrek van mekaar 
(in spanning)

Draaikrag (wringkrag)
‘n Krag kan ‘n liggaam in die rondte laat draai of 
‘n struktuurdeel kan verdraai of vervorm word.

                                      
Skeurkrag: wanneer twee kragte van 
weerskante op ‘n struktuur inwerk, kan die 
struktuur in twee geskeur word.

Materiale wat gebruik word in strukture

Die eienskappe van materiale bepaal die funksie wat hulle in strukture kan verrig

 Sterkte in spanning:  kan groot spanning hanteer sonder om van vorm te verander 
of te breek
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 Sterkte in samepersing:  kan saampers sonder om van vorm te verander of te breek
 Elastisiteit:  keer terug na die vorm waarin dit vroeër was voor die krag toegepas was
 Plastisiteit:  as die krag verwyder word, bly dit in die veranderde vorm
 Buigbaarheid:  verander van vorm voordat dit breek
 Brosheid:  verbrokkel dadelik wanneer dit breek
 Hardheid:  die weerstand teen skrape of duike
 Sterkheid:  die weerstand teen die impak van harde voorwerpe
 Styfheid:  die weerstand teen samepersing, buiging, skeur en draaikragte
 Waterdig:  of waterwerend
 Bestand teen korrosie:  oksidasie (roes) of UV-strale van die son
 Hittebestand:  sal nie brand nie of dien as isolator teen hitte
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VERWERKING
Wat is verwerking?

Verwerking verander 'n grondstof in 'n vervaardigde produk.  'n Grondstof is enige 
materiaal in sy natuurlike toestand.  Mense verwerk grondstowwe om hulle eienskappe te 
verander of te verbeter.  Byvoorbeeld, visfabrieke ontvel vis, maak dit skoon en vries dit 
sodat mense die vis kan eet lank nadat dit gevang is.  Verwerking bewerk grondstowwe 
om geskik vir 'n besondere doel te wees.  Materiale kan gegalvaniseer, gevries, gedroog, 
geverf, vernis of gelektroplateer wod om die eienskappe daarvante verbeter en die 
lewensduur te verleng.  

Verwerking is belangrik om die volgende redes:

• Dit verbeter die eienskappe van die materiaal
• Dit verhoog die waarde vand ie materiaal
• Dit skep baie werksgeleenthede.
 
Grondstowwe en verwerkte produkte

Mense maak verwerkte produkte van natuurlike materiaal. Byvoorbeeld: 'n betonfabriek 
maak beten van klippe, sand sement en water. Die natuurlike, onverwerkte materiaal 
wat in verwerking gebruik word, word grondstowwe genoem. Mense gebruik tegnologie 
om 'n natuurlike materiaal in 'n verwerkte produk om te sit wat meer nuttig is. 
Verwerking vind gewoonlik in 'n fabriek plaas. Die vervaardiging van verwerkte 
produkte lei dikwels tot afvalprodukte, wat baie omgewingsuitdagings kan meebring. 
Gedurende verwerking word neweprodukte dikwels gevorm.

Primêre, sekondêre en tersiêre aktiwiteite

Jy het geleer dat grondstowwe gewoonlik in 'n fabriek verwerk word. Dit gee aanleiding 
tot die nywerheidsekter van ons ekonomie. Die vloeidiagram som die verskillende soorte 
ekonomiese aktiwiteite op:

Primêre aktiwiteite

Grondstowwe word uit die omgewing 
geneem, maar onverwerk gelaat

Voorbeelde: Boerdery, vissery, bosbou

Sekondêre aktiwiteite

Grondstowwe word verwerk om die 
eienskappe daarvan te verbeter

Voorbeeld: Die proses om mielies te maal en
mieliemeel daarvan te maak is 'n sekondere

aktiwiteit
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Tersiêre aktiwiteite

Tersiêre aktiwiteite sluit die lewer van dienste in
Voorbeelde: Vervoer en kommunikasie

Bankwese en finansiële dienste
Onderwys en mediese dienste

Bewaring van materiale

Geen materiaal; metaal, hout of kos sal vir ewig hou nie.  Daar is baie redes hoekom 
materiale kan sleg word, verweer of vrot. Daar is ook baie metodes om te keer dat 
voorwerpe of kos verweer of sleg raak.  Bewaring is een oplossing vir die probleem.  Baie 
kos bewarings  metodes is onwikkel voor daar elektrisiteit of yskaste was, byvoorbeeld:

Biltong - gesoute en gedroogde vleis was deur die Voortrekkers gemaak
Bokkoms - gesoute en gedroogde vis, deur die Kaapse Maleier gemeenskap
Mopane wurms - songedroog deur die Vendas

Materiale

Hout

Die terme hardehout en sagtehout verwys nie na die hout nie, maar na die blare van die 
bome:  Sagte hout kom van bome met naald-agtige blare soos dennebome.  Hardehout 
kom van breëblaar bome soos Mahonie en Meranti.  Nie alle hardehout soorte is hard nie – 
Balsa hout is baie sag.

Soorte:
Soliede hout
 Harde hout

Balsa, Ebbehout, Mahonie, Kiaat, Bloekom
 Sagte hout

Seder, Denne

Vervaardigde hout

Laaghout, Gelamineerde hout, Spaanderbord, Hardebord, Sagtebord, Veselbord

Hout is 'n uitstekende natuurlike produk, maar dit kan maklik beskadig raak as dit nie 
bewaar word nie.  Bome is baie belangrike komponente van die aarde se ekosisteem en is 
hoofsaaklik verantwoordelik daarvoor om koolstofdioksied om te sit in suurstof tydens 
fotosintese.  Wannneer hout verbrand word of toegelaat word om te vrot, word die proses 
omgedraai:
 

Koolstof (van die hout) + suurstof (uit die lug) = CO2

Om 'n boom te verbrand, vernietig die lewenswerk van die boom in slegs 'n paar ure. 
Wanneer 'n boom afgekap word, moet daar ten minste een inheemse boom in sy plek 
geplant te word.
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Sommige uitheemse bome kom van natter klimate as ons s'n en hulle is gebruik 
ongelooflik baie water.  Uitheemse bome soos die swartwattel, neem dikwels oor langs 
riviere en strome, hulle moet verwyder word. Die Australiese bloekombome is ook baie 
meer dors as ons inheemse Suid Afrikaanse bome.  Sulke bome moet vervang word, veral 
op sensitiewe plekke soos langs plaasgronde.
Selfs al word hierdie uitheemse bome afgekap, moet die hout behoorlik benut word.  Die 
swartwattel word dikwels deur straatverkopers gebruik om skerms te maak wat hulle dan 
langs die strate verkoop.  Bloekombome word gebruik vir houtpaaltjies in tuine en ook vir 
dakkappe van grasafdakke. Kleiner takkies en bas kan gebruik word vir braaivleis en 
kaggelhout.

Ontbossing

Die woude langs die Amasone rivier in Suid Amerika en op die eilande van Indonesië word 
afgekap teen 'n ongelooklike tempo.  Die hoë kwaliteit hout word uitgevoer na ryker 
nasies en die inwoners van die gebied kry baie min voordeel daaruit.  Hierdie bome vorm 
die groen longe van ons planeet.  Die verwyderering van hierdie bome veroorsaak dat die 
koolstofdioksied in die atmosfeer verhoog en dit weer is die oorsaak van aardverwarming.
 
Onthou dat tropiese woude sestig jaar neem voor die bome volgroeid is.  Woude in koeler 
lande neem twee keer so lank om te ontwikkel.  Dele van Afrika word ook geteiken vir 
timmerhout.  Die hout word dan uitgevoer.

Bome is baie belangrik vir die gesondheid van die aarde en hout is 'n waardevolle 
komoditeit.  Dit moet dus met respek behandel word en gerespekteer word.

Alhoewel hout 'n hernubare bron is, groei bome stadig.  Wanneer bome op 'n 
onverantwoordelike wyse afgekap word, word hulle vinniger afgekap as wat hulle kan 
teruggroei.  Ons moet ons natuurlike bronne op 'n verantwoordelike, intelligente en 
onderhoudende manier gebruik.

'n Paar belangrike punte om te onthou as ons hout beskerm is:

Die beskermende materiaal wat gebruik word ...
• moet maklik deur die hout geabsorbeer word
• dit moet organismes wat hout aanval doodmaak maar veilig wees vir mens en dier
• dit moet maklik verkrygbaar wees
• dit moet koste effektief wees

Die beskermende materiaal moet nie . . .
• die sterkte van die hout verminder nie
• veroorsaak dat metale roes nie, byvoorbeeld spykers en skroewe
• die oppervlak van die hout affekteer of beskadig nie
• die hout meer vlambaar maak nie

13



Metaal

Metale val in twee kategorieë.  Hulle kan of egte metale wees of allooie. Egte metale 
bestaan uit ‘n enkele element.   Die mees algemeenste egte metale is aluminium, koper, 
yster, lood, sink, tin silwer en goud.  
‘n Allooi is ‘n mengsel van twee of meer egte metale.  Egte metale het soms nie die 
nodige eienskappe nie. Om die nodige eienskappe te verkry, word egte metale gemeng.
Egte aluminium is byvoorbeeld te sag en word gemeng met ander metale om ‘n staal te 
kry wat sterker is as sagte staal en bestand is teen korrosie (roes) maar nog steeds lig is 
soos aluminium.

Soorte:
Ferro-metale
Ferro-metale is metale wat hoofsaaklik van yster gemaak is waarby klein hoeveelhede 
ander metale bygevoeg is om die regte eienskappe te verkry.  Alle ferro-metale is 
magneties.  Hierdie metale roes of oksideer as hulle nie behandel word nie, aangesien 
hulle yster bevat.

Soorte:
Sagte staal, Gietstaal, Vlekvrye staal, Gietyster, Smee-yster

Nie-ferro metale
Nie-ferro metale is metale wat nie yster bevat nie.  Hierdie metale is nie magneties nie en 
sal nie roes of oksideer nie aangesien hulle nie yster bevat nie.

Soorte:
Silwer, Aluminium, Koper, Sink, Lood, Tin, Geelkoper, Brons, Titanium, Magnesium

Yster is 'n metaal wat maklik roes deurdat suurstof in die lug verbind met die yster 
oksiede. Yster is die mees gebruikte metaal in die bou industrie, veral as dit met 'n ander 
metaal gelegeer word en dus die sterkte en weerstand teen roes verhoog. In 1889 was die 
Eiffel Toring in Parys gebou. Dit het die moontlikhede van die gebruik van yster in 
konstruksie bewys en yster het die 'n algemene materiaal geword in die bou van hoë 
geboue.
Yster kan geverf, gekroom, geelektroplateer en gegalvaniseer word met sink. Dit kan 
gelegeer word met kroom, vandium, tungsten en titanium.

Metale gelei hitte en elektrisiteit baie goed. Alle metale is blink - soms moet jy net die 
oksied aanpaksel afvee om the blink te  sien. Metale is smeebaar (kan in vorms 
gedruk/gehamer word) ,  dit is buigbaar. Meeste metale het baie hoë smeltpunte.

Koper word dikwels gebruik in elektriese draad omdat dit 'n uitstekende geleier is en 
omdat dit nie maklik roes nie. Dit word ook gebruik vir huishoudelike voorwerpe.

Goud en platinum word in die industrie en vir juwele gebruik want dit roes glad nie. 
Platinum word ook gebruik vir juwele en vir baie dun drade.

Ander bruikbare metale is aluminium (vir karre,  vliegtuie, foelie en potte), yster (vir 
karre, konstruksie, gereedskap, eetgerei. staal draad, staal vere, skepe ens.) en lood (vir 
loodgieter werk)
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Sommige metale word gelegeer met bogenoemde metale om hulle eienskappe te verbeter. 
Byvoorbeeld:

• vlekvrye staal is 'n allooi van kroom en yster
• gereedskap staal is 'n allooi van vanadium en yster
• 'n allooi van tungsten en yster gee 'n baie harde staal wat gebruik word vir sny 

gereedskap en die filament van gloeilampe
• geelkoper is 'n allooi van koper en sink (gebruik vir deurhandvatsels en skarniere)
• brons is 'n allooi van tin en koper (gebruik vir bronsbeelde, masjien parte).

Ons het gesien dat yster maklik roes, dit kan egter beskerm word deur dit te verf of deur 
dit met 'n ander metaal wat nie maklik roes te bedek: tin op yster, (blikkies) sink op yster 
(gegalvaniseerde dakplate, draad en pype). Die beskerming is effekties solank as wat dit 
nie beskadig word nie. Indien dit wel beskadig word sal die voorwerp vinniger roes as 
onbedekte yster.

Gegalvaniseerde yster

Die hoofmetode om yster teen roes te beskerm is om dit te bedek met 'n laag sink. Dit is 
so algemeen dat daar na gegalvaniseerde dakplate verwys word as sinkplante al is die 
metaal waarvan dit gemaak is eintlik yster.

Daar is verskeie metodes om yster met sink te bedek:
 
Galvanisering kan op verskeie maniere gedoen word:
• Elektroplatering - gebruik 'n elektriese stroombaan om die sink te plateer.
• Warm dip bedekking  - yster  word gedoop in gesmelte sink.
• Sherardiseerding - bedek van yster in sink stof en bak dit dan in 'n oond.
•    Sproei - gebruik 'n fyn sproei om sink op yster te sproei.

Dit is makliker en goedkoper om yster met sink te bedek as met kroom, nikkel of tin.

Elektroplatering

Die yster wat bedek moet word, word in 'n bad met 'n sink en sout oplossing geplaas - 
sinkkloried. Die yster word aan die negatiewe pool van die battery gekoppel. 'n Stuk egte 
sink word aan die positiewe terminaal van die battery gekoppel en ook in die bad geplaas.

Ons het 'n gelykmatige direkte stroombaan nodig.  Jy het nie meer as 6 V nodig om 
bevredigende resultate te kry nie. Wanneer die stroom deur die oplossing vloei, word sink 
ione op die yster (by die negatiewe elektrode) neergelê.
Elektroplatering kan gedoen word met verskeie metale. Die blink kroom afwerking op 
motorfietse is ook gedoen deur elektroplatering.
 
Voordat jy iets kan elektroplateer, moet die voorwerp deeglik skoongemaak word.  Laat dit 
vir 'n tyd lank in 'n suur oplossing lê - asyn sal ook werk. 'n Gladde, blinkgevryfde 
voorwerp gee die beste resultate.
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Warm dip galvanisering

Hierdie vinnige en effektiewe metode word algemeen gebruik om galvanisering op groot 
skaal  te doen.  Die sleutel tot 'n goeie verbinding tussen die yster en die sink is hoe 
skoon die voorwerp is.
Die proses werk as volg:

• Stap 1: Verwyder olie, organiese materiaal en verf deur dit in 'n bytsoda oplossing te 
doop.

• Stap 2: die yster word in suur gedoop om roes en vuiligheid te verwyder.
• Stap 3: die yster word gewas om die suur te verwyder.
• Stap 4: die yster word verhit tot 'n temperatuur  van 455 °C tot 460 °C.
• Stap 5: die yster word in 'n oplossing van sink ammonium kloried gedoop om die 

oppervlakte finaal voor te berei.
• Stap 6: die yster word gedoop in 'n bad met gesmelte sink.
• Stap 7: die warm sink bedekte yster word in 'n sink kromaat oplossing gedoop om af 

te koel en die oppervlak te stabiliseer om vroeë roes te voorkom.

PLASTIEK 

Termoset plastiek

Kruisgebinde polimere word gewoonlik gevorm voor 
hulle kruisgebind word.  Sodra kruisbinding plaas 
gevind het, gewoonlik by hoë temperature, kan die 
voorwerp nie meer gevorm word nie. Aangesien dit 
hitte is wat die kruisbinding aktiveer om die 
voorwerp se vorm permanent te maak, word hierdie 
materiale termoset plastiek genoem.

Termoplastiek

Soos plastieke warm raak, raak dit makliker om hulle 
in vorms te giet en te vervorm, en as hulle warm 
genoeg raak, hulle selfs te smelt.  Sulke materiale 
word termoplastieke genoem.
Voorbeelde van termoplastieke is: PET, PE-HD, PVC, 
PE-LD, PP, PS-HD.  Hierdie plastiek word gewoonlik vir 
verpakking gebruik.  Die feit dat hulle herverhit en 
hervorm kan word maak hulle ideaal vir verpakking en 
ook herwinning.

Saamgestelde materiale

Soorte: 
Beton, Veselglas, motorbande, strooi en modderstene
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Beskerming van voedsel

Van die oomblik wat vrugte of groente gepluk is of 'n dier geslag word vir die vleis 
daarvan, begin dit om sleg te word.  Ons moet dus of kos eet wat so vars as moontlik is, 
of ons moet een of ander metode gebruik om dit vir so lank as moontlik vars te hou.

Hoekom raak kos sleg?

Bakterië, gis, muf en fungus is klein lewendige 'mikro-organismes' wat kos baie vinnig kan 
laat sleg word.  Chemiese veranderinge veroorsaak deur ensieme kan ook vinnig die 
smaak, tekstuur en voorkoms van kos aantas.  Suurstof kan reageer met chemikalieë in 
kos en die kleur, reuk en smaak daarvan verander.  Insekte en knaagdiere veroorsaak 
groot verlies in gestoorde voedsel.

Voedselvergiftiging  word dikwels veroorsaak deur bakterieë soos salmonella, botulinum, 
and Staphylococcus. Voedselvergiftiging kan plaasvind vanaf een uur tot drie dae nadat 
besmette kos geëet is.  Simptome sluit diarree, naarheid en vomering sowel as maagpyn 
en koors in.

Die bederwing van kos kan verhood word as ons omstandighede skep waarin dit nie sal 
plaasvind nie.  Fungus en bakterieë hou van warm, klam omstandighede om in te groei. 
Hitte verspoedig ook chemiese prosesse. Om dit uit te skakel kan ons voedsel in droë, 
koue plekke bêre. So kan ons die raklewe van baie soorte voedsel verleng.
As ons die suurstof toevoer afsny deur kos in vakuum verpakking te stoor of deur dit in 
geseëlde houers te bêre kan ons die nadelige gevolge van oksidasie teëwerk. Deur 
voedsel in houers te bêre wat insekte nie kan binnedring nie, kan ons ook voedsel 
beskerm.

Voedselverwerking

Baie van die kos wat  jy eet is verwerk voordat jy dit koop en eet.  Voedselverwerking 
sluit die behandeling van voedsel in 'n fabriek in voordat dit verkoop word. Dit kan ook 
prosesse soos kook, vries of droog insluit wat tuis gedoen kan word. Sommige voedsel is 
meer hoogs verwerk as ander. Kitskos word gewoonlik hoogs verwerk. Hoogsverwerkte 
voedsel is nie altyd 'n gesonde keuse nie.

Voedsel word verwerk om:

•dit veiliger te maak om te eet 
•die gehalte te verbeter om dit te eet
•dit makliker te maak om te eet 
•dit makliker te maak om te verteer
•dit langer te laat hou of te preserveer 
•dit makliker te maak om te vervoer
•dit teen 'n goedkoper prys te verskaf, veral as dit verwerk is wanneer dit in seisoen is.

Nadele van voedselverwerking is:

•die verlies van sommige voedingstowwe, veral wateroplosbare vitamiene
•hoër pryse.
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Metodes van voedselverwerking sluit in:

•droging 
•bevriesing
•inmaak in bottels of blikkies
•gebruik van speserye
•pasteurisering
•kook (asook bak, braai, rooster, posjeer, stowe, mikrogolf).

Die volgende tabel lys voedingstofveranderinge wat gedurende
verwerking plaasvind:

Voedingstof Veranderinge

Proteïene Verhitting veroorsaak veranderinge in die chemiese struktuur van 
proteTene. Dit beïnvloed gewoonlik nie voedingswaarde nie.

Koolhidrate Gekookte stysel word meer verteerbaar waneer dit in water verhit 
word.

Vet Veranderinge kom voor wanneer vet herhaaldelik gebruik word, veral 
op hoë temperature. Dit kan die vet gevaarlik maak om te eet.

Vitamien A Stabiel gedurende ligte hittebehandeling, maar word teen hoe 
temperature vernietig.

Vitamien B-
groep - tiamien
- B6 folaat

Alle B-groep vitamiene is sensitief vir hitte.
50% van tiamien in rys kan verlore gaan in die kookproses.
50% van B6 folaat gaan verlore in die inmaakproses.

Vitamien C Gaan verlore tydens kook. Warm water, hitte en blootstelling aan lug 
kan Vitamien C vernietig.

Vitamien E Word stadig vernietig deur hitte tydens braaiproses.

Minerale Sommiges los in kookwater op.

Voedselbymiddels

In die verlede het mense voedsel gepreserveer deur asyn, suiker of sout  by te voeg. 
Vandag word baie ander bymiddels gebruik om voedsel te preserveer. Bymiddels word ook 
gebruik om voedsel anders te laat lyk en proe. Bymiddels is nie voedsel op hulle eie nie. 
Bymiddels is stowwe wat by voedsel gevoeg word gedurende verwerking om die voedsel 
te verbeter of te preserveer.

Vervaardigers word toegelaat om sekere stowwe, natuurlik of sinteties, spesifieke 
doeleindes by voedsel te voeg:
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• Bymiddels word gebruik om voedingswaarde te verbeter. Voedingstowwe, veral die 
wat gedurende verwerking verlore kon gegaan het, word bygevoeg om die 
voedingswaarde te verbeter.

• Bymiddels word gebruik om die gehalte van voedsel te verbeter. Voorbeelde sluit in 
kleurstowwe, preserveermiddels, antioksidante, emulgeermiddels, 
stabiliseermiddels en klontweermiddels.

Volgens wet moet vervaardigers bymiddels op die voedseletiket lys. Bymiddels word soos 
volg gekodeer:

• 100 - kleurmiddels
• 200-282 - preserveermiddels en sure
• 300-341 - emulgeermiddels, stabiliseermiddels, verdikmiddels en klontweermiddels.

Algemene bymiddels Doel

Kleurmiddel Om voorkoms te verbeter

Smaakmiddel Om smaak by te voeg of te verhoog

Preserveermiddels Om kos langer te laat hou

Antioksidante Om te voorkom dat kleur, smaak en voedingswaarde 
verlore gaan

Emulgeermiddels en
stabiliseermiddels Om te voorkom dat bestanddele skei

Klontweermiddels Om te voorkom dat bestanddele klonte vorm

Herwinning

Kom ons kyk na die poging om 'n volk te word wat goedere herwin. 'n Paar gelede het 
Suid-Afrika se Minister van Omgewingsake wette opgestel om die gebruik van 
plastieksakke te verminder. Hy het nie die gebruik van plastieksakke verbied nie, maar hy 
wou hê dat mense die sakke meer verantwoordelik moet gebruik en dat mense bewus 
moet wees van die negatiewe uitwerking wat afval op die omgewing het.

Die hersiklering van afval

Die vermoë om te hersikleer, te hergebruik en te hervervaardig, wys ons ywer as 
innoveerders - elkeen van ons kan 'n innoveerder wees. 'n Innoveerder soek 
opwindende en kreatiewe maniere om bestaande take te verrig met behulp van 
bestaande produkte en materiale. Die meeste produkte kan hergebruik of hersikleer 
word en gehersikleerde materiale kan hervervaardig word.

Die belangrikste reël met hersiklering en hervervaardiging is dat 'n mens BAIE VERSIGTIG 
moet wees vir skerp rante, vuilgoed en besmetting, gebruik latekshandskoene of bedek jou 
hande met 'n plastieksak wanneer jy hersikleerbare materiale soos organiese stowwe 
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hanteer. Behandel wonde of kneusplekke onmiddellik. Wees baie versigtig wanneer jy met 
geroeste houers werk (gebruik handskoene wanneer jy hulle hanteer).

Papier en karton

Hersikleer
Papier en karton word gemaak van houtvesels wat geweek is en gebruik is om velle te 
vorm. Om papier en karton to hersikleer, word dit geweek om 'n pulp van die vesels te 
maak sodat die materiaal weer gevorm kan word om as velle of in 'n ander vorm gebruik 
te word.
'n Maklike manier om dit te doen, is om die materiaal in klein stukkies te skeur, dit in 
water te week totdat alles opgebreek het en dan die pulp weer te gebruik. Koerante, die 
blaaie van ou skoolboeke, eierhouers, ensovoorts, kan die maklikste weer geweek word 
om 'n pulp te vorm.

Hervervaardig
Pulp wat uit die proses van hersiklering verkry word, is'n stof wat op'n antal verskillende 
maniere gebruik kan word.
Dit kan byvoorbeeld gebruik word om velle papier te maak wat soos organiese papier lyk. 
Dit kan gebruik word vir goed soos notaboekies, groetekaartjies, lampskerms, ens.
Die pulp kan ook gebruik word om nuttige 3D-kunswerke te maak. Dit kan in dik blokke 
gegiet word wat in plaas van hout gebruik kan word. 'n Mens kan dit ook gebruik om stene 
en blokke te maak, en om modelle te bou, ensovoorts.. Wanneer dit vir 3D-voorwerpe 
gebruik word, kan jy dit oorweeg om spesiale gom en kleefstowwe te gebruik, afhangend 
van die eienskappe wat jy verlang. As jy byvoorbeeld klein houtspaanders saam met 'n 
bietjie paraffienwas by die pulp voeg, kan jy'n blok maak wat maklik sal brand.

Hergebruik
• Die boonste deel van melkkartonne kan afgesny word en die houers kan dan vir 

ander vloeistowwe gebruik word, of om ander goed in te bêre.
• Eierkartonne kan gebruik word om klein goedjies soos juwele, visgerei, naalde, 

knope, kleingeld, ensovoorts, in te bere.
• Koerantpapier kan in repies of klein blokkies gesny word en dan gelamineer word 

om iets mee te vorm. Koerantpapier kan ook as isolasie soos 'n noodkombers 
gebruik word en om mure te versier, ensovoorts.

Plastiek

Hersikleer
Plastiek is 'n taamlik duursme stof wat die wonderlike eienskap het dat dit waterdig is. 
Baie plastiekprodukte kan maklik weer gebruik word, en as jy plastiek hersikleer, moet dit 
afgebreek word en weer saamgestel word.  Om plastiek te hersikleer moet jy dit so fyn as 
moontlik sny of rasper.  Dit kan dan weer gesmelt word in vorms gegiet word wat dan met 
epoksie gom geplak kan word.

 
Hervervaardig
Plastieksakke soos inkopiesakke, melkhouers, broodsakkies, ensovoorts, kan op 
verskillende maniere hervervaardig word. Een van die mees algemene maniere is om hulle 
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in repies te sny en dan 'n tekstiel daarmee te weef. Die nuwe plastiektekstiel word dan 
gebruik om produkte soos sakke, ornaments, ensovoorts, te maak.

Hergebruik
Plastiekbottels, veral die met handvatsels, maak nuttige houers wat 'n mens kan dra. Sny 
sekere dele weg, en jy het in 'n kits 'n houer om iets in te vervoer. Koeldrankbottels is 
nuttig om goed soos weerhane en klein terrariums te maak. 
Die onderste deel kan afgesny word en vir 'n verskeidenheid goed gebruik word. 'n Nuttige 
wenk, veral as jy plastiekbottels wil sny, is om die bottel eers vol sand te maak. Die sand 
gee 'n stewige basis vir die lem.
'n Leë koeldrankbottel kan as 'n sproeier in die tuin gebruik word: boor gaatjies in die 
bodem en maak 'n tuinslang aan die opening bo vas. Hang die bottel aan 'n paal of 'n 
boom en kyk hoe die tuin natgespuit word. 'n Soortgelyke beginsel is gebruik om 
draagbare storte te maak. 'n Mens kan die sproeier opwindend maak deur 'n paar ligte 
plastiekfiguurtjies in die bottel to sit. Kyk hoe hulls beweeg as die kraan oopgedraai 
word.

Jy het dalk al gesien hoe mense sonder 'n sambreel of reënjas in die reën loop. Party 
mense gebruik plastieksakke om hulle te beskerm. Nuwe of ongebruikte plastieksakke 
vir vullisdromme kan as reënjasse gebruik word. Sny gate vir jou kop en arms. 
Gebruik die stukkies wat jy uitgesny het om 'n band mee te maak om die sak om jou 
lyf vas te bind en jy het 'n reënjas vir'n noodgeval.

Melk word ook soms in plastieksakkies verkoop. Mense knip gewoonlik een hoekie van die 
melksakkie af. 'n Mens kan die leë sakkies gebruik om enorme ysblokke te maak. Maak die 
sakkie vol water, verseël die opening en sit dit dan in die vrieskas.

Metaal 

Hersikleer
Wanneer metaal gehersikleer word, word dit fyngedruk en dan gesmelt. Die gesmelte 
metaal word in plaat-seksies gevorm.  

Hervervaardig
Metaal kan soos plastiek hervervaardig word, buiten dat dit baie moeliker is om te skny. 
Jy kan 'n blikskêr gebruik om dit te sny. Let daarop dat daar skerp rante kan wees wat 
platgemaak en gevyl moet word.  Die rand kan ook omgevou word om dit veilig te maak.

Hergebruik
Wanneer metaalhouers hergebruik word, moet jy versigtig wees vir skerp rante.  Kap 
skerp rante plat met 'n hamer. 

Hout

Hersikleer
Houtsaagsels en spaanders kan saamgepers en met houtlym geplak word om 
spaanderbord te maak.
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Hergebruik
Klein afval stukkies hout en saagsels kan in die tuin gebruik word om vog in die grond te 
hou.  Groter stukkies kan gebruik word om potstaanders, kapblokke en ander kleiner 
voorwerpe van te maak.

 
Hervervaardig 
Oorskietstukkies hout kan as fineerafwerking gebruik word. Gebruik houtlym en plak 
gelamineerde strokies bo-op mekaar. Jy kan 'n vorm gebruik sodat wanneer die gom hard 
geword het, die voltooide produk in die vorm is wat jy verlang. Baie art deco-meubels is 
op hierdie manier gemaak, en party buighoutmeubelstukke is in werklikheid gelamineer.

Organiese materiaal

Hersikleer
Jy kan die skille en afval van groente en vrugte gebruik om goeie kompos vir die tuin te 
maak. Een maklike manier is om dit in 'n houer te plaas en grond daarmee
 te meng. Laat dit vir 'n paar weke rus en gebruik dit dan as jy plante in die tuin plant. Jy 
kan dit ook direk in die grond plaas en dit goed meng.
'n Tweede nuttige wenk is om die skille van organiese materiaal soos uie, beet, 
ensovoorts, te gebruik om kleurstowwe to maak. Al wat jy moet doen, is om die skille te 
kook en die gekleurde vloeistof as 'n kleurstof te gebruik. Eksperimenteer met die 
kleurstowwe deur dit te gebruik as ink om mee te teken en te skryf.
Hersikleer ou vleisbene deur alle oorblywende vleis en vet af te sny. Was dan die bene en 
laat hulle in die son droog word. Daarna kan dit fyngemaak word en as beenmeel gebruik 
word. Dit is 'n uitstekende organiese voedsel vir plante.
Hergebruik en hervervaardig melk wat suur geword het. Suurmelk kan gebruik word om 
mee te bak. Maak seker dat dit nie galsterig geword het nie, want dan kan dit nadelig 
wees vir jou om dit te gebruik.  

Water

Hersikleer en hergebruik
Dit klink onhigiënies maar dit kan veilig gedoen word. Het jy geweet dat van die water wat 
uit krane kom gehersikleer is? Vind meer uit hieroor.
Om water to hersikleer, versamel water uit die bad en stort en gebruik dit om jou plante 
nat te gooi. Bereken hoeveel water jy sal bespaar deur te meet hoeveel water jy so 
opgaar. Vind uit wat water kos en werk dan uit hoeveel geld jy bespaar het. Jy sal verras 
wees!
 

Plastiek

Herwinning
Het jy al ooit gewonder oor die getalle met die pyle om hulle aan die onderkant van 
plastiek houers?  Dit is plastiek identifiseringskodes.  Hulle dui aan van watter soort 
plastiek die houer gemaak is en is daar om verbruikers te help met herwinning van 
plastiek. Hoewel slegs party soorte plastiek houers (veral kode 1 en 2) hergebruik kan 
word, kan so te sê al die soorte herwin word en sodoende in iets anders omskep word.
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Nommer en 
afkorting

Eienskappe Gebruike

1 = PET

“Polyethylene 
Terephthalate”

 Helder, gladde oppervlakte
 Water en lugdig
 Impak en splinter bestand 
 Bestand teen meeste 

chemikalieë
 Kan gevul word met warm 

vloeistowwe

 Koeldrank en water 
bottels

 Sommige 
huishoudelike 
skoonmaak middels

 Voedselhouers

2 = PE-HD

“High Density 
Polyethylene”

 bestand 
 Bestand teen meeste 

chemikalieë
 Hoë spanningsterkte
 Relatief onbuigsaame 

materiaal met nuttige 
temperatuur moontlikhede

 Motor olies, kratte, 
melk bottels

 Sommige 
huishoudelike 
skoonmaak middels en 
kosmetiese houers

3 = PVC

“Polyvinyl 
Chloride”

 Hoë impak weerstand
 Helder, deurskynend
 Kan geprosesseer word
 Weerstand teen ghries, olie en 

chemikalieë

 Deurskynende 
verpakkings koshouers

 Gevormde plastiek 
verpakkings

4 = PE-LD

“Low Density 
Polyethylene”

 Uitstekende weerstand teen 
sure en groente olies

 Sterk, buigbaar en relatief 
deurskynend

 Eienskappe vir verpakking 
waar hitte-seëling nodig is

 Vuilgoed sakke, 
bevrore groente 
sakkies

 Sekere spuitbottles, 
kosmetiese buisies

 Stof beskermers

5 = PP

“Polypropylene”

 Reageer nie met sure, alkali’s 
en meeste oplosmiddels nie

 Bottel doppies, 
 koppies en borde, 
 pil houers, emmers, 

buigbare joghurt 
bakkies

6 = PS

“Polystyrene”

(2 soorte: 
polistreen en 
harde 
deurskynende 
plastiek soos vir 
CD kassies)

 Uitstekende vogwerend vir 
produkte met beperkte 
raklewe

 Baie goeie deursigtigheid
 Lae digtheid en 

onbuigsaamheid
 Lae termiese geleiding en 

uitstekende insulasie
 Stewig 
 Breek en splinter maklik

 Weggooibare koppies, 
groentebakkies

 CD en DVD kassies
 Klere hangers en 

speelgoed

7 = Ander 
Hierdie kode dui aan dat die item gemaak is van ‘n 
ander harpuis of dat dit gemaak is van meer as een 
harpuis in ‘n gelaagde kombinasie.

 Vakuum verpakte vleis 
en kaas

 Hoofsaaklik gelaagde 
en gespesialiseerde 
verpakking
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Verpakking

Wat is verpakking en waarom het ons dit nodig? Wanneer jy kos koop, is dit dikwels in 
een of ander houer verpak. Hierdie verpakking kan so eenvoudig soos 'n vel 
koerantpapier wees wat om 'n vars groenmielie gedraai is. Verpakking kan ook uit 
verskeie lae karton, papier, polistireenvormpies en plastiek bestaan.

Redes vir die verpakking van kos is:

• om die kos te beskerm, veral gedurende vervoer
• om dit makliker te maak om kos gedurende vervoer te hanteer
• om dit makliker te maak om kos te here
• om die lewensduur van kos te verleng
• om die gehalte van die kos te behou.

Hoewel vervaardigers al hoe minder verpakking per pak gebruik, neem die aantal 
verpakkings op stortingsterreine toe. Dit is omdat verwerkte kos meer verpakking as 
onverwerkte kos het en al hoe meer gewild word. Die toename in die gebruik van 
kosverpakkings het 'n baie nadelige uitwerking op die omgewing.
Kos word dikwels oorverpak. Verpakkings veroorsaak probleme in die omgewing.

Nadele van verpakking

• verhoog die hoeveelheid grondstowwe wat in vervaardiging gebruik word
• maak stortingsterreine vol
• veroorsaak rommel in die omgewing
• gebruik water en energie, en beide is skaars hulpbronne.

Omgewingsverpakkings

Soos jy gesien het, veroorsaak verpakkings baie probleme in die omgewing. Om hierdie 
rede, word omgewingsverpakkings aanbeveel. Omgewingsverpakkings sluit die volgende 
idees in:

• Verminder verpakkings waar ook al moontlik. Kos word dikwels oorverpak. Dit is 
sleg vir die omgewing, want meer grondstowwe word verbruik. Dit beteken ook'n 
groter volume verpakkings op stortingsterreine of rommel in die omgewing. Water 
en energie is waardevolle, skaars hulpbronne wat in die maak van verpakkings 
gebruik word.

• Gebruik herwinbare verpakkings. Herwinning skep werksgeleenthede, verminder 
rommel en die hoeveelheid materiaal op stortingsterreine. In sommige gevalle word 
meer hulpbronne egter tydens herwinning gebruik as wat teruggekry kan word. 
Gebruik herwonne verpakkings waar ook al moontlik.

• Gebruik 'n depositostelsel. 'n Bykomende bedrag word soms vir 'n voedselhouer 
gevra. Dit word 'n deposito genoem. As jy die houer terugneem sodat dit weer 
gebruik kan word, kry jy die deposito terug. Melk en koeldranke word soms in 
bottels verkoop wat 'n deposito het. Navorsing het getoon dat 'n depositostelsel min 
uitwerking op rommelvermindering in Brittanje het. Mense het voorgestel dat 'n 
depositostelsel 'n groter uitwerking in ontwikkelende lande soos Suid-Afrika kan he.
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• Gebruik bio-afbreekbare verpakkings. Baie kere is die proses van bio-afbreking te 
lank en te onvoorspelbaar om 'n verskil aan die stedelike omgewing te maak.

• Gebruik papier eerder as plastiek. Papier is bio-afbreekbaar, terwyl baie soorte 
plastiek nie is nie. Papiersakke word oor die algemeen nie herbruik nie. Hout is die 
grondstof waarvan papier gemaak word en ontbossing is 'n probleem in baie lande. 
As jy wel plastieksakke gebruik, herbruik of herwin dit.

• In 2003 is wetgewing in Suid-Afrika aangeneem om dit vir winkeliers verpligtend to 
maak om mense vir plastieksakke te laat betaal. Dit was 'n poging om rommel te 
verminder. Baie mense het die plastieksak die nasionale blom genoem, want dit was 
so algemeen in die landskap. Daar was 'n mate van teenstand teen hierdie 
wetgewing deur plastieksakvervaardigers wat besorgd was oor werksverliese. 
Omgewingsbewaarders stem saam dat hierdie wetgewing die hoeveelheid rommel 
wat deur plastieksakke veroorsaak is, verminder het.

Ses reëls vir ‘n gesonder omgewing

Daar is baie maniere waarop die nadelige uitwerking van verpakking op die omgewing 
verminder kan word.  Dit word soms die ses reëls genoem:

• Herbruik
• Herstel
• Herwin
• Hervervaardig
• Hernu
• Verminder
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Meganismes
Die meeste vervaardigde produkte kan beskou word as stelsels.
 ‘n Stelsel is ‘n groep komponente wat so verbind is dat hulle saamwerk om ‘n taak te 
verrig.

Die komponente kan ‘n reeks stappe in ‘n prosedure of organisatoriese struktuur wees, 
maar ons gaan slegs kyk na die fisiese komponente van elk en soos dit bydra tot die 
algehele werking van die stelsel.  
Alle stelsels bestaan uit ten minste drie duidelik identifiseerbare stadiums:  Die inset 
stadium is waar die energie of inligting in die stelsel ingevoer word.  Die proses stadium 
is waar die energie of inligting verwerk of verander word.  Die uitset stadium is die werk 
gedoen word. 

Die energie bron van die stelsel sal bepaal watter tipe komponent nodig is by elke 
stadium.  As die energie bron saamgepersde lug is sal die komponente wat nodig is 
pneumaties wees en sal dit kombineer om ‘n pneumatiese stelsel te maak.  As die energie 
bron elektrisiteit is sal die komponente elektries of elektronies wees en saam sal die 
komponente ‘n elektroniese of elektriese stelsel maak.  

Die energie inset in ‘n sisteem kan enige van die volgende wees:

Beweging (meganiese stelsel),

Olie/water onder druk - (hidroliese stelsel),

Lug onder druk - (pneumatiese stelsel),

Elektrisiteit – (elektriese of elektroniese stelsel).

Meganiese Stelsels

Beweging

Liniêre beweging
Beweging in ‘n reguit 
lyn en in een rigting

Heen-en-weer-
beweging
Vorentoe en agtertoe 
beweging in ‘n reguit 
lyn

Swaai beweging
 Heen en weer 
beweging in ‘n 
halfsirkel

   Roterende      
   beweging
   Beweging in ‘n  
   sirkel   
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Hefbome

'n Hefboom help mens om meer werk te doen met die krag wat jy 
het.  'n Hefboom is 'n meganisme, alle gereedskap is kombinasies 
van verskillende meganismes.  Alle  hefbome bestaan uit  3 dele: 
die draaipunt, die las en die krag.

Hier is die sleutel tot die verskillende hefbome:

Die draaipunt is  die  plek waar die hefboom heen en 
weer beweeg. Dit is nie noodwendig in die middel van 
die hefboom nie, waar dit geleë is word bepaal deur die 
klas  hefboom  waarmee  jy  werk  en  die  meganiese 
voordeel wat jy gaan verkry.

Eersteklashefboom

Kap 'n spyker amper heeltemal in 'n plank, probeer nou om dit met 
jou vingers uit te trek.  Gebruik nou 'n hamer, dis baie makliker né? 
Die klou van die hamer is 'n hefboom.  Ons noem die soort 
hefboom 'n eersteklashefboom.  By 'n eersteklashefboom is die 
draaipunt altyd in die middel.

Tweedeklashefboom

Gebruik  jou  vinger  en  duim om 'n  metaaldoppie  van  'n 
koeldrankbottel af te kry.  Probeer dan 'n bottel oopmaker. 
Weereens is dit baie makliker, né?  'n Bottel oopmaker is 'n 
tweedeklashefboom, wat beteken dat die draaipunt aan die 
een kant is en die las in die middel.

     Derdeklashefboom 

'n Derdeklashefboom se draaipunt is op die een punt 
en die las op die ander punt, die krag wat jy gebruik is 
in die middel.  Dit is hoe 'n visstok werk.  Jy lig 'n kort 
afstand by die handvatsel en die punt van die stok lig 
hoog op - hopelik met aandete op die punt!!
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Meganiese voordeel (MV) Die eenheid  waarin  krag gemeet  word is  Newton 
(N). 'n krag van 10 N is nodig om 'n massa van 1 
kg te lig. (100 g = 1 Newton)

Las
MA =   ————

Krag

500 N
MA =  ———

100 N

      =  5

Hoe groter die meganiese voordeel, hoe meer hulp kry jy van die hefboom.

 
Momente

Momente is 'n vreemde naam vir 'n baie eenvoudige gedagte. Om dit te verduidelik, 
kan ons aan kinders dink wat op 'n wipplank speel.

Dis nie lekker om op 'n wipplank te speel as jou ouer broer of suster die volgende 
aanvang nie.

Om die wipplank korrek te gebruik, moet die swaarder persoon nader aan die spilpunt 
sit. Ons kan presies bereken waar elke kind moet sit deur die beginsel van momente te 
gebruik.

Die draai-effek wat elke kind op die wipplank het, noem ons 'n moment en dit hang van 
twee faktore af: 

1. Die krag wat deur die kind se massa bepaal word, en 
2. Die lengte van die balk (afstand vanaf die spilpunt tot by elkeen van die kinders).

 Die krag vermenigvuldig met die afstand is die moment van die krag.

Moment = krag x afstand

In die onderstaande tekening, probeer die 600N krag die
balk kloksgewys draai. Die moment daarvan rondom die spil is:

600 N x 1 m = 600 Nm (kloksgewys momente)
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Die 300 N krag probeer egter die balk teen die klok in draai. 

Die moment daarvan om die spil is:

300 N x 2 m - 600 Nm (momente teen die klok in)
Dit is slegs wannner die kloksgewys momente gelyk is aan die momente teen die klok 
in dat die balk sal balanseer. Ons se dan dat die balk in balans is.

 
Bereken momente

In hierdie aktiwiteit moet jy 'n kraan ontwerp wat boumateriaal vanaf  'n goedereloods na 'n 
bouperseel vervoer.  Die maksimum las van die kraan sal nie 5000 N oorskry nie. Jy sal eers 
die gewig van die teengewig moet bereken as die kraan gebruik kan word om die 
maksimum las op te lig.

As die ligging van die las met die kraanbalk langs beweeg word, sal die
kraan onstabiel raak en omslaan.
Hoekom sou dit gebeur?
Ontwerp jou kraan om ook onder hierdie omstandighede stabiel te wees.

 Vrydraers
Ons noem 'n balk wat slegs aan die een kant ondersteun word 'n vrydraer.

Wanneer 'n krag op 'n balk wat sons 'n vrydraer werk, toegepas word, sal spanning by 
alle punte tussen A en B voorkom. Die punt naaste aan waar die balk vasgeheg is (A) sal 
waarskynlik die punt wees waar die balk sal breek. Ons se dat die grootste 
buigingsmoment by A sal voorkom.
Buigingsmoment is die produk van die krag vermenigvuldig met die afstand tussen die 
krag en die punt van buiging.
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Meganiese beheermeganismes

Sperrat en Klink

Soos 'n klamp is die sperrat en klink 'n belangrike beheermeganisme en dit verleen 
bykomende veiligheid vir stelsels wat laste moet oplig. Dit laat beweging slegs in een 
rigting toe, aangesien dit die meganisme verhoed om in die ander rigting to beweeg.
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Sitplekgordels vir veiligheid....

Baie sterftes en ernstige beserings in motorongelukke 
kon voorkom gewees het indien die mense sitplekgordels 
(veiligheidsgordels) gedra het. 'n Basiese funksie van 'n 
sitplekgordel is dat dit verhoed dat 'n mens deur die 
windskerm vlieg of die paneelbord tref as die motor in 'n 
ongeluk is.
Hoe is dit moontlik dat 'n stuk materiaal lewens kan red? 
Kom ons kyk van nader na die meganismes van 
veiligheidsgordels.
'n Eenvoudige sitplekgordelmeganisme bestaan uit 'n 
baie sterk band wat aan 'n terugtrekmeganisme op 'n 
spoel verbind is. Die funksie van die terugtrekmeganisme is 
om die gordel terug te trek as jy dit losmaak. Die 
belangrikste veiligheidsaspek van die sitplekgordel is die 
sluitmeganisme wat'n sperrat en klink genoem word.

'n Belangrike deel van die sitplekgordel se meganisme is 'n beswaarde slinger. As die 
motorbestuurder skielik rem, swaai die stinger vorentoe. Dit dwing 'n klink aan die punt 
van die slinger om 'n getande sperrat wat aan die spoel vasgeheg is, vas te gryp. Met die 
klink wat een van die tande vasgryp, kan die rat nie links om roteer nie. Dit is hierdie 
aksie wat veroorsaak dat die sitplekgordel vasruk en voorkom dat jou liggaam deur die 
windskerm vlieg.
 

  
Het jy al ooit gedink dat 'n eenvoudige getikte komma 'n rol in die veiligheid van 'n 
masjien kan speel?
Die ontwerp van die sperrat is baie belangrik.
Dit het spesiaal gevormde tande wat soos 'n komma lyk. Hierdie tande laat die klink toe 
om die wiel vas te gryp. Die klink is 'n hefboom wat aan 'n spil bo die sperrat vas is. As 
die wiel draai, volg die klink en gly dit oor die tande. Dit gryp die tande vas as die wiel in 
die teenoorgestelde rigting draai. Dit verhoed dat die wiel in 'n ander rigting roteer.
Hierdie meganisme is nuttig waar 'n tipe wenas of oprolmeganisme nodig is, byvoorbeeld 
in meganiese horlosies. In die skets links hieronder dien dit as 'n wenas om 'n swaar 
voorwerp op te lig. As die sperrat gedraai word, sal die tou om die silinder gedraai word. 
Die klink verhoed dat dit weer afdraai.
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RATTE

Ratte is wiele met tande. Ratte kan gebruik word om iets stadiger of vinniger te laat 
beweeg, om rigting te verander of verskeie dinge op een slag te beheer.  Ratte is wiele 
waarvan die rand bestaan uit ewe groot, gelyk gespasieerde tande.  Die tande van een rat 
moet inkam by die van ‘n ander rat en roterende beweging tussen die twee ratte 
bewerkstellig.  Die dryfrat roteer altyd in die teenoorgestelde rigting as  die 
aangedrewe rat. As albei ratte dieselfde aantal tande het sal hulle teen dieselfde spoed 
roteer, maar as hulle verskillende aantal tande het sal die rat met minder tande vinniger 
roteer.  ‘n Ratstelsel is ‘n kombinasie van twee of meer ratte wat saamwerk.  Die rat wat 
die energie ontvang is die dryfrat en die ander rat is die aangedrewe rat.  Deur ‘n derde 
rat (tussenrat) tussen die dryfrat en die aangedrewe rat te sit kan jy die dryfrat en die 
aangedrewe rat in dieselfde rigting laat draai.  As ‘n kleiner dryfrat by ‘n groter 
aangedrewe rat inkam sal die spoed stadiger wees, maar daar sal meer krag in die 
aangedrewe rat wees (afrat). Wanneer ‘n groter dryfrat inkam by ‘n kleiner 
aangedrewe rat sal meer spoed behaal word maar daar sal minder krag in die 
aangedrewe rat wees (oprat). 

Daar is verskillende soorte ratte: reguit tandratte, keëlratte, wurmratte en kamratte en 
tandspore.

Soorte ratte

Reguit 
tandratte

Ratte kan gekoppel word om ‘n ratstel te vorm.  As 
daar ‘n onewe getal ratte is, sal die uitset rotasie in 
dieselfde rigting wees as die inset rotasie.  As daar 
‘n ewe getal ratte is sal die uitset rotasie in die 
teenoorgestelde rigting as die inset rotasie wees. 
In eenvoudige ratstelsels affekteer die hoeveelheid 
tande op die tussenratte nie die algehele 
spoedverhouding nie.  Die hoeveelheid tande op 
die eerste en laaste rat bepaal die 
spoedverhouding.  In saamgestelde ratstelsels 
affekteer die tussenratte wel die spoedverhouding.
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Keël ratte

Keël ratte word gebruik om rotasie 
deur ‘n 90° hoek te bewerkstellig. 
Keël ratte kan meganiese voordeel 
en ‘n groter spoedverhouding 
bewerkstellig.

Reguit tandratte 
en tandspore

Hierdie ratstelsel word gebruik om roterende 
beweging om te sit in liniêre beweging.  Die reguit 
tandrat is in ‘n vaste posisie en die tandspore 
beweeg heen en weer. ‘n Voorbeeld hiervan is die 
ratstelsel wat by meeste elektriese hekke gebruik 
word. Die tandspore kan ook in ‘n vaste posisie 
wees terwyl die reguit tandrat op en af beweeg. ‘n 
Voorbeeld hiervan is ‘n kurktrekker. 

Wurmratte en tandspore
Met hierdie ratstelsel word rotasie omgeskakel na liniêre 
beweging. In 'n skroefsletutel word die wurmrat en 
tandspore gebruik om die opening groter of kleiner te 
maak.  

Wurmratte en 
reguit tandratte

Wurmratte en reguit tandratte word gebruik wanneer  'n groot spoed 
vermindering nodig is en nie baie krag nodig is nie.  'n Wurmrat kan 
'n  reguit  tandrat  aandryf  om  spoed  te  verminder  maar  'n  reguit 
tandrat kan nie 'n wurmrat aandryf om spoed te vermeerder nie.  Die 
ratverhouding kan bepaal word deur die hoeveelheid tande van die 
aangedrewe rat te deel deur die hoeveelheid tande op die dryfrat.

Dit is maklik om te bereken aangesien die wurmrat net een tand het 
en die wurmrat is altyd die dryfrat. As die tandrat dus 60 tande het 
en  die  wurmrat  1  tand het  sal  die  ratverhouding 1:60 wees.  Die 
spoedverhouding  is  altyd  die  inverse  van  die  ratverhouding  en 
daarom sal die spoedverhouding 60:1 wees.
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Die reguit tandrat is die eenvoudigste 
rat. Dit is 'n wiel met tande rondom sy 

omtrek.

Meer as twee ratte kan saam gekoppel 
word om 'n ratstelsel te vorm.

As daar 'n onewe aantal ratte is sal die 
uitset rotasie in dieselfde rigting wees 

as die inset rotatsie.

As daar 'n gelyke aantal ratte is sal die 
uitset rat in die teenoorgestelde rigting as 

die inset rat roteer.

In 'n eenvoudige ratstelsel sal die 
hoeveelheid tande op tussenratte nie 
die algehele ratverhouding beinvloed 
nie.  Dit word dan slegs bepaal deur die 
hoeveelheid tande op die eerste en 
laaste rat.

In 'n saamgestelde ratstelsel 
(wanneer meer as een rat op 'n as is) 
kan die rat- en spoed verhouding wel 
beinvloed word deur die tussenratte.
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Berekening van meganiese voordeel

Die tande van  die ratte in enige ratstelsel is presies ewe groot.  Daarom sal die 
hoeveelheid tande op enige rat proporsioneel wees  t.o.v. sy deursnit. 

Bandaandrywing

Katrolstelsels wat met bande aan mekaar vas is, staan bekend as bandaandrywings. Baie 
masjiene gebruik bandaandrywing, byvoorbeeld naaimasjiene en motorvoertuie. Narrate 
die dryfkatrol draai, beweeg die band en laat die gedrewe katrol draai. Bandaandrywing is 
'n voorbeeld van hoe katrolle draaibeweging oorbring. Die diagram toon hoe 
bandaandrywing in 'n wenas gebruik kan word.
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Gebruik van bandaandrywing om draairigting te verander

Katrolstelsels kan ook die draairigting van beweging verander. Jy kan die draairigting 
verander deur die tou of band te wring. Katrolle en ratte verrig soortgelyke funksies. 'n 
Vervaardiger sal of 'n katrolstelsel of 'n ratstelsel vir 'n masjien gebruik afhangende van 
die doel van die masjien. Katrolstelsels is stiller en eenvoudiger om te vervaardig, maar 
hanteer nie goed as 'n groot draaimoment vereis word nie. Katrolle kan ook oor groter 
afstande werk, terwyl ratte nader aan mekaar moet wees. Ratte kan groot 
draaimomentlaste hanteer, maar is meer ingewikkeld om te vervaardig.
 

Bandaandrywing wat gebruik word om draairigting te verander

  Ketting-en-ratkatrolstelsel

Een van die probleme met bandaandrywing is dat wanneer die las te veel verhoog word, 
die band begin gly. Een manier om hierdie probleem te oorkom is om 'n ketting-en-
ratkatrolstelsel te gebruik. In 'n ketting-en-ratkatrolstelsel is die dryfkatrol en gedrewe 
katrol tandwiele, soos ratte. 'n Ketting pas dan in hierdie tande op die katrolle. Wanneer 
die dryfkatrol draai, beweeg die ketting en laat die gedrewe katrol draai. 'n Ketting-en-
ratkatrolstelsel verseker dat die band nie gly nie.

 
 'n Ketting-en-ratkatrolstelsel van 'n fiets

'n Ketting-en-ratkatrolstelsel word in fietse gebruik. Fietsryers moet die draai van die 
pedale in 'n hoë draaimoment na die fietswiel kan oorbring. Soos wat die fietsryer die 
pedale trap, draai die kleiner dryfkatrol. Die wiel is dan aan 'n groter gedrewe katrol vas. 
Omdat die gedrewe katrol groter as die dryfkatrol is, het die gedrewe katrol meer 
draaimoment of draaisterkte. Dit verseker dat die fietsrywer makliker teen heuwels kan 
opry.
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Die Katrol 

'n Katrol is 'n eenvoudige 
meganisme wat bestaan uit 'n 
wiel met 'n groef en 'n tou. 
dit kan ook 'n meganiese 
voordeel gee en daarom 'n 
swaar gewig makliker oplig. 
Daar is 'n direkte verhouding 
tussen die hoeveelheid 
toutakels en die meganiese 
voordeel.

Daar is twee basiese soorte katrolle.  Wanneer die katrol aan 'n 
oppervlak vasgemaak word is dit 'n vaste katrol.  Die voordeel 
van 'n vaste katrol is dat dit die rigting van die krag verander. 
Byvoorbeeld  as 'n voorwerp van die grond af opgetel word moet 
jy afbuk en dit oplig, waar as jy 'n katrol gebruik trek jy 'n tou af. 
Die vaste katrol gee geen meganiese voordeel nie.  Die 
hoeveelheid krag wat gebruik moet word bly dieselfde dit word 
net in 'n ander rigting toegepas.

'n Ander soort katrol, 'n los katrol, bestaan uit 'n tou wat aan 'n 
oppervlak vasgemaak is. Die katrol ondersteun die vrag direk en 
die krag kom van dieselfde rigting as waar die tou vasgemaak is. 
'n Los katrol verminder die krag wat nodig is om die gewig te lig 
en gee sodoende 'n meganiese voordeel.  Die krag wat nodig is 
om die vrag te lig word verminder afhangende van hoeveelheid 
toutakels wat die vrag ondersteun.

37



As 'n vaste katrol gebruik word, is die krag wat nodig is om die gewig te lig dieselfde as 
die gewig  van die voorwerp.  Die voorwerp beweeg opwaarts, dieselfde afstand as wat 
die tou afwaarts getrek word.  'n Vaste katrol verander dus die rigting van die krag, die 
voorwerp word opgelig terwyl die tou afgetrek word.

Katrolle  kan  gekombineer  word  om  saamgestelde  katrolle  of 
takelstelsels te vorm.  In hierdie kombinasies is daar meer as 
een katrol.  Soos wat die katrolstelsel uit meer katrolle bestaan 
word die krag wat gebruik moet word minder.  Byvoorbeeld as 'n 
katrolstelsel uit 'n vaste en los katrol bestaan word die krag wat 
gebruik word gehalveer omdat die twee katrolle saamwerk om 
die  werklas  te  verlig.   Hierdie  stelsels  word  dus  gebruik  om 
swaar vragte mee te lig.
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Wanneer jy 'n saamgestelde katrol 
gebruik, word die krag wat nodig is om 
die gewig op te lig bepaal deur die 
gewig van die las te deel met die 
hoeveelheid toutakels (waaraan die 
gewig hang).  Maar onthou daar is 
altyd OF 'n kragsvoordeel OF 'n 
afstandsvoordeel m.a.w. as die krag 
wat nodig is verminder word, beteken 
dit dat daar ingeboet sal word met 
afstand.  Daarom sal die afstand wat 
die tou getrek moet word gelyk wees 
aan die afstand wat dit gelig is 
vermenigvuldig met die hoeveelheid 
afwaartse toutakels.

Een Newton (N) is die krag wat 
deur gravitasie uitgeoefen word op 

'n massa van 0,1 kg

100 g = 1 Newton
Meganiese voordeel

Hier is formules wat jy mag nodig hê as jy 
met meganiese voordeel werk:

MV = Hoeveelheid toutakels wat die gewig 
ondersteun

                     Las
Insetkrag  =   ---------———–------

                     Hoeveelheid toutakels (MV)

Las  = Insetkrag  x  Hoeveelheid toutakels 
(MV)
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In hierdie katrolstelsel word die las 
ondersteun deur twee toue.  Dit beteken 
dat die gewig verdeel word tussen die 
twee toutakels, elke tou dra nou die helfte 
van die gewig (25kg elk) Jy sal dus net 25 
kg krag uitoefen as jy die tou trek (die 
platvorm waaraan die tou vasgemaak is 
dra die  ander 25 kg) Gestel jy wil die 
gewig 40 m hoog oplig sal jy die tou 80 m 
moet trek, want jy moet die tou 2 keer so 
ver trek as wat jy die gewig oplig.  

In hierdie skets is 'n derde en vierde 
katrol bygevoeg.

Hierdie stelsel verdeel die krag en 
verdubbel die trek afstand weereens.  Die 
krag wat gebruik moet word is nou 12.5 
kg en die afstand wat die tou getrek moet 
word om die gewig 40m te lig sal nou 160 
m wees.  

Hidrouliese stelsels

Daar word dikwels van masjiene vereis om baie groot kragte voort te bring om arbeid te 
verrig soos om karre op te lig, groot gate te grawe en groot voorwerpe saam te pers. Die 
masjiene wat hierdie arbeid verrig gebruik selde ratte, katrolle of hefbome. Hierdie 
masjiene gebruik hidroulika om die werk te doen. Hidrouliese masjiene gebruik olie of 
water in sterk silinders om groot kragte voort te bring. Die gebruik van hidroulika is 'n 
doeltreffende manier om meganiese voordeel te verkry.

Eerste reel van hidroulika

Die eerste diagram wys 'n hidrouliese stelsel wat uit 'n geslote houer bestaan gevul met 'n 
hidrouliese vloeistof soos olie. Aan elke kant van die geslote houer is 'n suier. Wanneer jy 
afwaartse krag op die suier aan die een kant van die houer aanwend, druk die krag die 
vloeistof in die houer of en laat die tweede suier opwaarts beweeg. Die suier wat afgedruk 
word, word die insetsuier genoem. Die suier wat opbeweeg word die uitsetsuier genoem. 
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Alle hidrouliese stelsels werk volgens hierdie beginsel. Dit staan bekend as die eerste reël 
van hidroulika.

 

 

Tweede reël van hidroulika
As die oppervlakte van die basisse van die suiers dieselfde is en jy byvoorbeeld die 
insetsuier met 'n krag van 50 N stoot, beweeg die uitsetsuier op met 'n krag van 
50 N.
As jy die oppervlakte van die basisse van die suiers verander, kan jy 'n meganiese 
voordeel skep. Dit staan bekend as die tweede reel van hidroulika. As die oppervlakte van 
die basis van die uitsetsuier twee keer so groot soos as die oppervlakte van die insetsuier 
is, dan sal die uitsetkrag twee keer so groot soos die insetkrag wees. Met ander woorde, 
as die insetkrag 50 N is, sal die uitsetkrag 100 N wees. Let op dat wanneer die 
oppervlakte van die basis van die uitsetsuier groter is, die grootte van die silinder wat 
hierdie suffer hou, ook groter moet wees.
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Meganiese voordeel in hidrouliese stelsels

Onthou dat meganiese voordeel vir ons se hoeveel die stelsel die werk 

vergemaklik. Hoe groter die getal bo een, hoe groter is die meganiese voordeel. Jy 
kan die meganiese voordeel in 'n hidrouliese stelsel met behulp van die volgende 
formule uitwerk:

Meganiese voordeel = Las ÷ Mag

Die diagram wys 'n hidrouliese stelsel in 'n karhysmasjien. Die krag wat op die insetsuier 
aangewend word, is 2 000 N. Die uitsetsuier lig die kar met 'n krag van 12 000 N.
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Jy kan die meganiese voordeel so uitwerk:

  Meganiese voordeel = Las ÷ Mag 

Meganiese voordeel = 12 000 N ÷ 2 000 N Meganiese 

voordeel = 6

Dit  beteken  dat  die  hidrouliese  stelsel  die  werk  ses  keer  makliker  maak,  maar  die 
afstand wat die insetsuier moet beweeg is ses keer verder as die uitsetsuier.

Beheermeganismes in hidrouliese stelsels

Beheermeganismes in hidrouliese stelsels stel jou in staat om die vloei van vloeistof tot 
jou voordeel te lei. Die karhysmasjien sal nie behoorlik werk nie tensy dit sekere 
beheermeganismes het. Wanneer die kar heeltemal opgelig is, wat voorkom dat die 
uitsetsuier sak en na sy oorspronklike posisie terugkeer? Jy kan 'n eenrigtingklep gebruik om 
te voorkom dat die uitsetsuier terugsak na sy oorspronklike posisie. Die klep 
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voorkom dat die hidrouliese vloeistof terugvloei deur die deurgang in die suier af te 
sluit.

Insetsuier stoot vloeistof en laat uitsetsuier 
styg om die kar op te lig

Die klep voorkom dat die vloeistof 
terugvloeisodat die kar opgehys bly

Die hoeveelheid beweging wat 'n hidrouliese stelsel voortbring hang van die hoeveelheid 
vloeistof in die silinders af. Sommige hidrouliese stelsels het reservoirs wat nog 
hidrouliese vloeistof by die stelsel voeg wanneer nodig. 'n Reservoir word in 'n domkrag 
gebruik. 'n Domkrag is 'n toestel om swaar voorwerpe op te lig. Jy kan byvoorboeld 'n 
domkrag gebruik om die kant van 'n kar op te lig wanneer jy die band omruil. As jy die 
arm van die domkrag pomp, beweeg hidrouliese vloeistof in die uitsetsuier om die kar te 
lig. 'n Klep voorkom dat die uitsetsuier terugsak.

Soos wat jy die domkrag se arm pomp, word vloeistof in die uitsetsuierkamer ingeforseer 
en dit forseer die uitsetsuier om te styg. Wanneer jy die pomp laat los, gaan 'n klep toe en 
voorkom dat die vloeistof uit die uitsetsuierkamer vloei. 'n Klep van die reservoir maak 
terselfdertyd oop en last vloeistof van die reservoir in die insetsuierkamer in. Wanneer jy 
die arm pomp, gaan die reservoirklep toe en die uitsetsuierklep gaan oop. Die vloeistof 
word in die uitsetkamer ingeforseer en laat die uitsetsuier styg. Die hele proses word 
herhaal totdat die verlangde hoogte bereik is.
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Die gebruik van 'n reservoir in 'n hidrouliese domkrag

Voordele en nadele van hidrouliese stelsels

Die grootste voordeel van hidrouliese stelsels is dat jy baie groot uitsetkragte kan skep. 
Jy kan hidrouliese silinders ook in enige vorm maak.  Dit stel jou in staat om by moeilike 
plekke uit te kom, byvoorbeeld om draaie.

Die nadeel van hidrouliese stelsels is dat hulle duur is om te bou.  Die onderdele van 
hidrouliese stelsels is duur en moet geweldig sterk wees om die hoë kragte wat die stelsel 
voortbring, te weerstaan.  Jy moet ook hidrouliese vloeistof skoonhou sodat dit die stelsel 
nie verstop nie.

Pneumatiese stelsels

Pneumatiese stelsels word in masjiene en gereedskap aangetref wat saamgeperste lug 
gebruik. Saamgeperste lug, of druklug, is lug wat in 'n klein ruimte ingeforseer is. 
Saamgeperste lug is 'n doeltreffende manier om energie to gebruik. Wanneer lug 
saamgepers is, het dit potensiële energie om weer uit te sit. Pneumatiese stelsels gebruik 
die potensiele energie van saamgeperste lug om masjiene en gereedskap te laat werk.
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'n Pneumatiese stelsel het minstens vier onderdele:

•'n Kompressor pers die lug saam wat in die ontvangsilinder ingaan.
•Lugpype dra die saamgeperste lug in die ontvangsilinder oor.
•'n Ontvangsilinder gebruik die saamgeperste lug.
•Kleppe beheer die vloei van die saamgeperste lug.

'n Klopboor is 'n goeie voorbeeld van 'n toestel wat 'n pneumatiese stelsel gebruik. Die 
ontvangsilinder van die klopboor gebruik saamgeperste lug om 'n suier afwaarts te 
forseer. Die boorpunt is aan hierdie suier vas. Die boorpunt grawe in die grond in of 
verbruisel klippe.
'n Kompressor naby die klopboor pers die lug saam. Die saamgeperste lug vloei deur 'n 
inlaatlugpyp na die ontvangskamer van die klopboor en forseer die suier af. Soos die suier 
afbeweeg, gaan 'n klep oor die inlaatlugpyp toe. Wanneer die suier ver genoeg afbeweeg 
het, stroom die saamgeperste lug uit die uitlaatpyp. 'n Sterk veer onderaan die suier 
forseer die suier weer op. Die klep oor die inlaatlugpyp gaan oop. Saamgeperste lug 
stroom in die ontvangskamer in en forseer die suier weer af.
Jy kan jou eie eenvoudige pneumatiese stelsel skep deur twee spuitjies en 'n rubberbuis 
to gebruik. Stel die apparaat op soos in die diagram getoon. Soos jy die suier van die 
spuitjie aan die een kant afdruk, styg die suier van die ander spuitjie. Veronderstel dat 
die spuitjies dieselfde grootte is. Wanneer jy die een spuitjie met 'n krag van 10 N 
afdruk, sal die ander spuitjie met 'n krag van 10 N styg.

 

'n Klopboor gebruik
'n pneumatiese stelsels

Maak jou eie eenvoudige pneumatiese stelsel
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Meganiese voordeel in pneumatiese stelsels

Jy kan meganiese voordeel verkry deur pneumatiese stelsels te gebruik. As jy die 
oppervlakte van die basis van die uitsetsuier verhoog, dan sal die krag waarteen die suier 
styg ook verhoog word. Byvoorbeeld, in die diagram is die oppervlakte van die basis 
van die insetsuier 10 cm2. Die oppervlakte van die uitsetsuier is 50 cm2. As jy die eerste 
suier met 'n krag van 5 N afdruk, sal die tweede suier met 'n krag van 25 N styg. Die 
krag is vyf keer meer. Die afstand wat die uitsetsuier beweeg het sal 'n vyfde van die 
afstand wees wat die insetsuier beweeg het.

Jy kan ook die druk uitwerk wat op die basis van die uitsetsuier uitgeoefen word. Jy weet 
dat die tweede suier met 'n krag van 25 N styg. Jy weet ook dat die oppervlakte van die 
basis van die uitsetsuier 50 cm2 is. Gebruik die volgende formule om druk uit te werk:

Druk = Krag _ Oppervlakte

Druk = 25 N ÷ 50 cm²

Herlei tot SI-eenhede: Druk = 25 N ÷ 0,5M2 

Druk = 50 N/m2

Dit beteken dat die druk wat op die basis van die uitsetsuier van die tweede spuitjie 
uitgeoefen word, 50 newton per vierkante meter is.
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Elektrisiteit
Elektrisiteit vs Elektronika

As jy om jou rondkyk by die skool en tuis, sien jy verskeie toestelle wat elektrisiteit 
gebruik.  As jy die elektrisiteit in julle huis sou afsit, sal baie min van die toestelle werk. 
Al die toestelle gebruik elektriese energie.  Die energie kom van verskeie plekke soos:

• ESKOM
• Batterye
• Sonpanele 

'n Toestel wat elektriese energie gebruik word 'n elektriese stelsel genoem.  'n Elektriese 
stelsel sit elektriese energie om in 'n ander tipe energie soos, hitte, lig, klank en 
beweging.

Baie van die stelsels maak gebruik van sensors, soos hitte, lig en bewegings sensors, om 
hulle te beheer.  Hierdie sensors maak seker dat die elektriese stelsels reg werk.  Die 
sensors is klein komponente in 'n elektriese stelsel.  Omdat hulle so klein is gebruik hulle 
baie minder energie as die stelsel self.  Ons verwys na hulle as elektroniese komponente. 
Hierdie sensors kan nie 'n elektriese stelsel op hulle eie beheer nie.  Hulle vorm deel van 
'n ander stelsel wat ons 'n elektroniese stelsel noem.  'n Elektroniese stelsel verskil van 
elektriese stelsels op die volgende wyses:

• Dit kry informasie van die omgewing
• Dit verwerk die informasie
• Dit reageer op die informasie op 'n gepaste manier

Baie van die toestelle wat ons elke dag gebruik het elektroniese stelsels binne hulle of is 
elektroniese stelsels op hulle eie.

In hierdie module, gaan jy leer van die basiese komponente van 'n elektroniese stelsel en 
hoe dit werk.  Teen die einde sal jy die kennis hê om self 'n elektroniese stelsel te bou.

Elektries:   het te doen met die algemene konsep van elektrisiteit; die vloei van 
elektrisiteit soos dit van toepassing is op 'n spesifieke gebruik en met hoë 
stroomspanning en elektriese parte soos motors, opwekkers en transformators.

Elektronika:  het te doen met die meer komplekse funksies wat uitgevoer word binne 'n 
gegewe toestel en lae stroomspanning komponente soos diodes, transistors en resistors 
en hulle ontwerp.
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Elektroniese stelsels

Enige elektroniese stelsel kan verdeel word 
in 4 hoofdele. Hierdie dele is:

• Inset
• Proses
• Uitset
• Terugvoer

Hoekom is dit belangrik om dit te weet?
Hierdie dele beskryf 'n basiese elektroniese 
stelsel en elke elektroniese stelsel kan die 
die dele verdeel word.  Hierdie dele kan 
saamgesit word soos in die diagram 
hieronder.

Inset:

Die inset is die deel wat die stelsel beheer en informasie voorsien.  Die volume knop op 
die radie, kontroleer die volume. Die antenna voorsien die radio van seine. Die battery 
voorsien die radio van elektrisiteit.

Proses:
Die proses is die deel waar inligting, wat van die inset ontvang is, verander word sodat dit 
gereed en korrek is vir die uitset van die stelsel.  Die proses is verantwoordelik om seker 
te maak dat alles reg werk en dat al die "opdragte" reg uitgevoer word.  As jy byvoorbeeld 
die volume knop draai, is 'n proses verantwoordelik daarvoor dat die klank harder / sagter 
word. 

Uitset:
Die uitset is die deel wat dit vir jou moontlik maak om die informasie te hoor en sien. Die 
luidspreker op die  radio gee klank, die skerm wys vir jou na watter stasie jy luister.

Terugvoer:
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Die terugvoer is die deel wat seker maak dat die proses doen wat dit veronderstel is om te 
doen en dat dit in werkende toestand is.

Die INSET is wat maak dat die stroombaan aan of af gaan. 
Inset 

komponent
Simbool Gebruik vir

Sel Verskaf energie aan stroombaan

Batterye Verskaf energie aan stroombaan

Lig-afhanklike 
Resistor  

Bespeur veranderinge in ligintensiteit en 
verander weerstand daarvolgens

Termistor Bespeur veranderinge in temperatuur en 
verander weerstand daarvolgens 

Skakelaar Maak 'n stoombaan oop of toe

Druk skakelaar Maak 'n stoombaan toe terwyl die knoppie 
afgedruk word

Magnetiese / 
riet skakelaar

Maak 'n stroombaan toe as jy 'n magneet 
naby hou.

Vibrasie 
skakelaar Bespeur verandering in beweging

Vogtigheidsenso
r

Wanneer dit vogtigheid bespeur, word die 
stroombaan toe gemaak.

Die PROSESSEERDER voer die opdragte uit "die brein van die toestel"
Prosessor Simbool Gebruik vir

Transistor
Kan gebruik word as 'n outomatiese 
skakelaar of om die elektriese stroom 
te versterk.

Resistor Beperk die hoeveelheid krag wat deur 
die stroombaan vloei.

kapasitor
Kapasitors is komponente wat gebruik 
word om elektriese lading te stoor en 
word gebruik in tydstroombane.

Diode
'n Diode laat elektrisiteit slegs in een 
rigting vloei en blok die vloei na die 
ander rigting. Hulle word gewoonlik 
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gebruik as 'n vorm van beskerming.

Veranderbare 
resistor 
(potensiometer)     

Kan gebruik word om self die 
weerstand in 'n stroombaan te 
verhoog of verlaag.

Voorafgestelde 
potensiometer

Word gebruik om weerstand vooraf 
(deur 'n elektrisiën, want dit is binne 
die elektriese toestel) te stel.

Die UITSET is wat ons sien, hoor of voel as die stroombaan aangesit word.
Uitset 

komponent Simbool Gebruik vir

Motor Roteer en kan gebruik word om 'n waaier, wiele, 
ratte of katrolle te laat werk.

Gonser Waarskuwings, alarms

LED Kan gebruik word om aan te dui dat 'n toestel 
aangeskakel is

Luidspreker Speel musiek, klank en spraak

Gloeilamp Om lig te maak 

Wat is elektrisiteit?

Elektrisiteit is die vloei van lading in 'n 
stroombaan en dra energie van die battery 
(kragtoevoer) na komponente soos 
gloeilamte en motors.  Elektrisiteit kan 
slegs vloei as die stroombaan volledig is, 
van die battery deur die drade en 
komponente terug na die battery.
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In watter rigting vloei elektrisitiet?

Ons sê dat elektrisiteit van die positiewe (+) terminaal of van 'n battery na die negatiewe 
(-) terminaal van die battery vloei.  Hierdie vloei van elektriese lading word 
konvensionele stroom genoem.

Elektron vloei
Toe elektrisiteit ontdek is het wetenskaplikes verskeie eksperimente gedoen om 
uit te vind in watter rigting elektrisiteit vloei in stroombane, maar in daardie dae 
was dit onmoontlik om die rigting van vloei te bepaal.
Hulle het geweet dat daar twee tipes elektriese lading was, positief (+) en 
negatief (-), en hulle het besluit om te sê dat elektrisiteit van 'n positiewe lading 
van (+) na (-) is.  Hulle het geweet dit was 'n raaiskoot, maar 'n besluit moet 
geneem word.  Alles wat op  daardie stadium bekend was kon ook verduidelik 
word as elektrisiteit 'n negatiewe lading was wat van  (-) na (+) gevloei het.
Die elektron is in 1897 ontdek en daar is gevind dat dit 'n negatiewe lading het. 
Die  raaiskoot wat hulle gemaak het, was dus verkeerd! Elektrisiteit in meeste 
geleiers is in werklikheid die vloei van elektrone (negatiewe lading) van - na +.
Teen die tyd wat die elektron ontdek is, is die idee dat elektrisiteit van + na - 
(konvensionele stroom) reeds gevestig.  Gelukkig is dit nie 'n probleem om te 
dink dat elektrisiteit op die manier vloei nie, aangesien 'n positiewe lading wat 
vorentoe vloei  dieselfde is as 'n negatiewe lading wat agtertoe vloei. Om 
verwarring te voorkom moet jy altyd konvensionele stroom gebruik wanneer jy 
wil verstaan hoe stroombane werk.  Sien dit as 'n positiewe lading wat vloei van + 
na -.

Stroomspanning en stroom

Die vloei van lading of die hoeveelheid elektrone wat deur die draad vloei, word die 
stroom genoem en dit word gemeet in Ampere. 
Die gelaaide deeltjies kan of positief of negatief wees. Vir 'n lading om te kan vloei, is 'n 
krag nodig en dit word voorsien deur die stroomspanning, ook genoem die 
potensiaalverskil en  dit word gemeet in Volt.  'n Druk bou op aan die een kant van die 
draad agv 'n oormaat negatief gelaaide elektrone. Die lading vloei  van 'n hoë potensiële 
energie na 'n lae potensiële energie. 

Tipes stroom

Wisselstroom (WS) is elektriese stroom waar die rigting van die die vloei van elektrone 
heen en weer beweeg.  Hierdie is stroom wat vloei in kragdrade en huishoudelike 
elektrisiteit in muurproppe.

Gelykstroom (GS) is elektriese stroom wat heeltyd in een rigting vloei. Hierdie is stroom 
wat vloei in 'n flits of ander toestel wat met batterye werk. 
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Stroombane

Stroombaan diagramme
Stroombaan diagramme is eenvoudige manier om stroombane uit te beeld. Elektrisiëne en 
ingenieurs teken stroombaan diagramme om hulle te help met die ontwerp van werklike 
stroombane. Aan die regterkant is 'n stroombaan diagram van die stroombaan links.

Stroombaan Stroombaan diagram

Dit is belangrik om op te let waarvoor alles in die diagram staan. Die reguit lyne wat al die 
simbole verbind stel die elektriese draad voor. Die simbole stel elektriese komponente 
voor.

Serie stroombaan

In serie stroombane het elke komponent in die stroombaan 
dieselfde stroom.  Die stroomlading van die battery word verdeel 
tussen die twee gloeilampe en elkeen sal die helfte van die battery se 
stroomlading hê.

Parallelle stroombaan

In parallele stroombane het elke komponent dieselfde stroomlading. 
Albei komponente ontvang die volle stroomlading van die battery. 

Geleiers en Isolators
Eleltriese stroom vloei slegs deur 'n geslote stroombaan. Sommige materiale laat 
elektrisitiet deur, hierdie materiale word geleiers genoem.  Materiale wat nie elektrisiteit 
deurlaat nie word  isolators genoem.  Isolators kan jou ook keer dat jy geskok word deur 
elektrisiteit.  Meeste metale is geleiers en meeste nie-metale is isolators. 

Weerstand
'n Geleier soos 'n stuk metaal het atome wat so gerankskik is dat elektrone maklike 
daardeur kan beweeg met min wrywing of weerstand. Goud, silwer en koper het 'n lae 
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weerstand wat beteken dat 'n elektriese stroom maklik deur die materiale kan beweeg.
In 'n nie-geleier of swak geleier, is die atome so gerangskik dat dit die beweging van 
elektrone  baie moeilik maak. Glas, plastiek, en hout het 'n hoë weerstand, wat beteken 
dat elektriese stroom nie maklik deur hierdie materiale kan beweeg nie.  Resistors laat 
elektrones toe om te vloei maar toon weerstand.  Die weerstand of elektriese wrywing 
word gemeet in Ohms. 

Elektroniese Komponente

Elke elektroniese stelsel bestaan uit elektroniese komponente.  Komponente is basies 
klein deeltjies wat elkeen 'n basiese funksie het wat dit uitvoer in 'n groter stelsel.  Daar is 
mijloene soorte elektroniese komponente in die wêreld waarin ons leef - elk met sy eie 
funksie.

Ons gaan na 6 van hulle kyk:

Resistors
'n Resistor is 'n komponent wat weerstand bied sodat 'n elektrisiteit moeilik deur 'n 
stroombaan vloei.  Weerstand word gemeet in ohms. Die simbool vir ohm is Ω .

Resistor waardes word aangedui deur gekleurde ringe. Elke kleur verteenwoordig 'n getal 
soos in die tabel aangedui.
Meeste resistors het 4 ringe:

• Die eerste ring dui die waarde aan van die eerste getal
• Die tweede rind dui die waarde aan van die tweede getal
• Die derde ring duid die aantal nulle aan. 

• Die vierde ring word gebruik om die akkuraatheid van die resistor aan te dui. 
• Die akkuraatheid word as 'n persentasie aangedui.  Byvoorbeeld silwer = 10%, goud = 

5%,  
Die Resistor
Kleur kode

Kleur Getal 
Swart 0
Bruin 1
Rooi 2

Oranje 3
Geel 4

Groen 5
Blou 6
Pers 7
Grys 8
Wit 9
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Veranderbare resistor
Ook genoem potentiometers, kan die weerstand in 'n stroombaan verander.  Dit beteken 
dat die weerstand vermeerder of verminder kan word.  Ligskakelaars in huise kan dowwer 
of helderder gestel word hiermee.

Lig-afhanklike resistor 
Die weerstand van 'n lig-afhanklike resistor verminder as die helderheid van die lig wat 
daarop val verhoog. Die ligintensiteit veroorsaak veranderinge in die elektriese stroom. 
Die weerstand van 'n lig-afhanklike resistor is hoog in 'n donker plek en laag in 'n verligte 
plek.

Transistors
'n Transistor is 'n drie terminaal semi-geleier komponent wat 'n stroombaan kan versterk. 
'n Transistor kan gebruik word as 'n skakelaar of  'n versterker.  Byvoorbeeld dit kan 
gebruik word om die klein stroom van 'n LDR te versterk sodat  dit 'n straatlamp kan 
verlig. Dit bestaan uit drie bene naamlik die kollekteerder (c), basis (b), emittor (e) wat 
ookal by die basis ingaan word vermenigvuldig deur 'n bekende faktor en word dan 
vrygestel by die emittor.

Lig-emissie diode (LED)
LEDs word gebruik as aanduider lampies.  Hoe meer stroom deur 'n LED gaan, hoe 
helderder sal dit skyn. Voordele van LED's is dat hulle klein is, 'n lang lewensduur het, 
hulle benodig    min elektrisiteit. LEDs moet reg om gekoppel word om  te werk.  Die 
negatiewe kant is die kort been en die plat kant van die liggie.  'n LED moet nooit direk 
aan 'n battery met 'n hoë stroomlading gekoppel word nie, dit sal uitbrand.  Koppel altyd 
'n LED in serie saam met 'n resistor. LEDs is beskikbaar in rooi, oranje, geel, groen, blou 
en wit. Blou en wit LEDs is baie duurder as die ander kleure. Die kleur van die LED word 
bepaal deur die semi-geleier materiaal en nie deur die kleur van die plastiek omhulsel nie.
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Hoe om 'n LED in 'n stroombaan te koppel
Wees versigtig
'n LED sal blaas as die elektriese stroom wat 
daardeur vloei te groot is.  Dit kan gebruik 
word saam met 'n 1.5V battery, maar as jy 
dit saam met 'n 9V battery gebruik, moet jy 
'n 1KΩ resistor gebruik om dit te beskerm. 
Die resistor sal die stroom wat daardeur 
gaan geperk.

Die elektriese stroom kan slegs van een 
rigting deur 'n LED gaan.  Die pyltjie in die 
simbool, op die stroombaan diagram, dui 
die rigting waarin die elektriese stroom 
deur die LED sal beweeg aan.  'n Elektriese 
stroom wat van die positiewe terminaal 
van die battery kom sal deur die LED van 
links na regs beweeg en deur die plat kant 
van die LED uitgaan.

1.  'n LED het 'n plat kant om aan te dui hoe dit gekoppel moet word.  Die plat kant moet 
na die negatiewe terminaal van die battery wys.
2.  Die stroombaan diagram hier onder wys hoe 'n LED in 'n stroombaan gekoppel moet 
word.
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Gonser
Hierdie komponente verander elektriese energie na klank. Gonsers het 'n geraamde 
stroomlading aanduiding.  Byvoorbeeld 'n 6V en 12V gonser kan saam met 'n 9V battery 
gebruik word.  Hoe hoër die stroomlading, hoe harder sal hy gons.  Gonsers moet op die 
regte manier  gekoppel word, die rooi draad is positief (+). 

Soorte skakelaars

Eenvoudige skakelaar  (Enkelpoolenkelslag = EPES)
'n eenvoudige aan / af skakelaar

Drukskakelaar
'n Drukskakelaar keer terug na sy normale oop (af) posisie as jy die knoppie los.  'n 
Voorbeeld hiervan is 'n deurklokkie skakelaar.

Luidspreker
Luidsprekers verander 'n elektriese sein na klank.
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Rietskakelaar
Die kontakpunte van 'n rietskakelaar word toegemaak deur 'n magneet naby te bring.

Logiese hekke

Logiese hekke is komponente wat gebruik word om besluite te maak in stroombane. 
Die insette kan gekoppel wees aan verskeie sensors, en die stroombane kan ontwerp 
word om te werk as daar aan sekere vereistes voldoen word. Wanneer logika gebruik 
word,  word na AAN verwys as ‘1’ en AF as ‘0’. Elke hek het sy eie reël wat gevolg 
word om 'n uitset te bewerkstellig.

Reël:
Uitset is aan as A OF B aan is.

Reël:
Uitset is aan as A EN B aan is
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Hulp met jou projek:
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TEGNIESE  TEKENINGE

Daar is verskeie maniere om voorwerpe in sketse en voor te stel en kennis van die 
metodes is waardevol om sketse en planne behoorlik te maak en te kan lees.

Perspektief

Dit is die kuns om voorwerpe voor te stel soos gesien teen ‘n afstand vanaf die voorwerp. 
Die lyne wat vanaf die punte van die voorwerp geteken word, sluit by mekaar aan, by die 
verdwyningspunt.

In die natuur sien ons dat ‘n voorwerp kleiner word soos die afstand tussen die oog en die 
voorwerp groter word.  As verskeie voorwerpe van dieselfde grootte verskillende afstande 
van die oog geplaas word, lyk die naaste een die grootse en die ander lyk kleiner hoe 
verder hulle weg is.

Baie ver van die oog, lyk dit asof die lyne by mekaar aansluit, dit word die 
verdwyningspunt genoem.

Neem kennis:

• Die verste punt wat die oog kan sien (waar die lug en grond by mekaar aansluit) is 
‘n horisontale lyn, wat die horison genoem word, en gelyk met ooghoogte is.

• Voorwerpe wat ewe groot is, lyk kleiner soos wat die afstand na hulle vergroot.
• Parallelle lyne sluit by mekaar aan by die verdwyningspunt – die punt is op die 

horizon.
• Vertikale lyne word vertikaal geteken.

Wanneer mense in perspektief geteken word, is die oë (van die volwassenes) almal op die 
horison lyn en die grootte van die figure word kleiner hoe verder hulle van die toeskouer 
is.  Sittende figure en kinders word laer as die horison geteken omdat hulle korter/kleiner 
is
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Probeer om die vorms as 3-D voorwerpe te teken.  Gebruik die aanwysings 
hierbo

Isometriese en Skuinslyn tekeninge
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Skuinslyn tekeninge

Stap 1:

Teken die vooraansig 
en projekteer 45° 
lyne vanaf elke hoek

Stap 2:

Teken die agterste twee 
lyne van die kubus.

Teken die volgende 3 vorms as skuinslyn sketse.

Inblokkering

Moeilike vorms kan geteken word deur te begin om 'n kubus te teken waarin die voltooide 
voorwerp sal inpas en dan onnodige dele uit te vee en ander dele by te teken.
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Teken hierdie voorwerpe deur gebruik te maak van inblokkering.

Reguit lyne.

Teken die voorwerpe op skuinslyn en isometriese gidslyne.
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Skuins lyne

Teken die voorwerpe op skuinslyn en isometriese gidslyne.

Sirkels en ellipse

Teken eers 'n vierkant en merk dan die middel van elke sy, verbind die punte en jy het 'n 
sirkel.
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Sirkels geteken in skuinslyn of isometriese sketse

'n Sirkel wat teen 'n skuins oppervlak geteken word sal geteken 
word as 'n ellips. 

Om kurwes te teken, moet ons weet hoe om ellipse te teken.  'n 
Ellips het 'n lang as en 'n kort as. Die lang as is die as waarom 
die ellips gedraai word.  Die kort as word kleiner soos wat die 
hoek waarteen die ellips gedraai word nader aan 90° kom.

Teken die voorwerpe op skuinslyn en isometriese gidslyne.
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Maatskrywing

Werkstekeninge is of volgrootte geteken  of op skaal as hulle te groot is vir 'n bladsy. Alle 
afmetings word op die skets geplaas om dit moontlik te maak vir die vervaardiger om die 
produk te maak.
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Reëls vir maatskrywing:

• Moenie onnodige mates inskryf nie.  
• Alle vertikale afmetings moet van die regterkant af gelees word (draai die skets 90° 

kloksgewys).
• Probeer om nie mates binne die skets of tussen die aansigte te skryf nie.
• Gebruik pyle om te wys presies van waar tot waar die mates gaan.
• Afmetings moet in mm wees.

Voorbeelde van hoe om pyle te teken.

SKAAL

Wanneer jy sketse maak waar grootte en afmetings belangrik is, moet jy aandui of jou 
skets dieselfde grootte is of hoeveel groter of kleiner dit as die werklike voorwerp is. 
Hierdie verhouding tussen die grootte van die getekende voorwerp en die werklike 
voorwerp word genoem die skaal van die tekening.
‘n Skaal van 1 tot 100 beteken dat 1 eenheid op die skets, 100 eenhede van die werklike 
voorwerp voorstel.  Wanneer mens op skaal teken verander hoeke en proporsies nooit nie. 
Skaal word geskryf as 1:100 waar die eerste getal die afmeting op die skets is en die 
tweede afmeting die werklike grootte is.

Opskaal en afskaal
Party voorwerpe moet kleiner geteken word om op ‘n bladsy te pas.  Dit word afskaal 
genoem.  ‘n Voorbeeld hiervan sal ‘n kaart of ‘n huisplan wees.
As jy alle fyn detail op ‘n klein voorwerp will aandui sal jy dit baie groter moet teken as 
die werklike grootte, dit word opskaal genoem.  Voorbeelde hiervan is detail op 
juwelliersware of muntstukke. In hierdie geval sal die skaal bv.  5:1 wees, waar 5 mm op 
die skets, 1mm in werklikheid verteenwoordig.
Teken ‘n Eerste hoekse ortografiese projeksie van die brug.  
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Teken ‘n Eerste hoekse ortografiese projeksie van die brug. 

Die brug:  
- span ‘n afstand van 20m
- is 4m wyd
- strek 8m bo die dek
- strek 4m onder die dek

Jy moet:
- ‘n skerp potlood en liniaal gebruik
- Alle afmetings insluit
- Netjies werk
- ‘n skaal van 1:200 gebruik
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