
Graad 8:  Tegnologie 29 Junie 2020 

Hoofstuk 6:  Hefbome en skakels 

NB:   

-  ‘n Hefboom is ‘n staaf of ‘n balk wat om ‘n punt, die steunpunt, draai. 

- ‘n Las en die inspanning wat toegepas word, werk op hefbome. 

- Daar is drie klasse hefbome wat bepaal word deur die posisie van die steunpunt, die las en 

die inspanning. (mag) 

- Die meganiese voordeel van ‘n hefboom word deur die posisie van die steunpunt, die las en 

die inspanning bepaal. 

- Gekoppelde hefbome word in baie toestelle in die huis en werkplek gebruik. 

- Hefbome en gekoppelde hefbome kan beweging na verskillende rigtings verplaas. 

KLASSE ENKELHEFBOME:   

Ek probeer altyd vir die leerders verduidelik dat daar drie klasse is: 

-  In ‘n enkel-eersteklashefboom is die steunpunt tussen die las (L) en die inspanning (I) (mag). 

LAS / STEUNPUNT / INSPANNING (MAG) 

steunpunt is in die middel van die wipplank 

- In ‘n enkel-tweedeklashefboom is die steunpunt aan die einde van die hefboom en die las is 

tussen die steunpunt en die inspanning.  

STEUNPUNT / LAS / INSPANNING 

las is in die middel van die kruiwa 

- In ‘n enkel-derdeklashefboom is die steunpunt aan die einde van die hefboom en die 

inspanning is tussen die steunpunt en die las. 

STEUNPUNT / INSPANNING / LAS 



 

Inspanning is tussen die steunpunt en die las (Met ander woorde, die visstok word agter 

ondersteun waar die man die stok teen sy lyf vas druk, die linker hand is die inspanning wat 

die katrol beheer en die las is voor op die visstok waar die punt afwaarts gebuig word deur 

die vis wat die gewig word. 

 

Hersiening van hefbome en meganiese 

voordeel 
Meganismes is deel van die masjiene wat ons help om voorwerpe te beweeg. Masjiene word 

gewoonlik gemaak van baie gekoppelde meganismes. Sommige dele van ’n meganisme 

beweeg, en ander dele word gebruik om die bewegende dele in plek te hou. 

Meganismes is nuttig omdat hulle ons help ons om voorwerpe verder en vinniger te 

beweeg, of om voorwerpe te beweeg deur minder krag te gebruik. 

Figuur 4 tot 7 wys sommige masjiene wat jy dalk by die huis sal hê. Skryf neer waarvoor 

elkeen van hierdie masjiene gebruik word, en ook hoe dit die taak makliker maak. 

Figuur 3 

 

 



1. A botteloopmaker 

Figuur 4: ’n Botteloopmaker 

 

2. ’n Skêr 

Figuur 5: ’n Skêr 

 

3. ’n Hamer 



Figuur 6: ’n Hamer 

4. ’n Tang 

Figuur 7: ’n Tang 

 

Hefbome laat ons toe om die manier waarop die las beweeg, te verander: hefbome laat ons 

toe om die rigting van die beweging te verander; die grootte van die beweging te verander; 

en ook die hoeveelheid krag wat toegepas word te verander. 

Onthou jy wat meganiese voordeel is? 

Jy weet reeds die volgende: 

• Indien die insetkrag kleiner is as die uitsetkrag, is daar ’n meganiese voordeel. Jy kan 

sê dat die meganiese voordeel groter as 1 is. 

• Indien die insetkrag groter is as die uitsetkrag, is daar nie ’n meganiese voordeel nie, 

maar eerder ’n afstandsvoordeel. Jy kan sê dat die meganiese voordeel kleiner as 1 

is. 



Wanneer ingenieurs, wetenskaplikes en tegnoloë meganismes ontwerp, wil hulle presies 

weet hoe groot die meganiese voordeel in ’n stelsel is. Dit is daarom nie goed genoeg vir 

hulle om te sê dat die meganiese voordeel groter as 1 of kleiner as 1 is nie. Hulle benodig ’n 

getal wat presies sê hoe groot of klein die meganiese voordeel is. Die woord meganiese 

voordeel word ook gebruik as die naam van hierdie getal. 

’n Mens kan die afkorting MV vir meganiese voordeel gebruik. 

Die meganiese voordeel word bereken deur die uitsetkrag te deel deur die insetkrag: 

\(\text{meganiese voordeel } = \text{ uitsetkrag } \div \text{insetkrag } = \frac{\text{uitsetkrag 

}}{\text{insetkrag }} \) Mens kan ook sê die meganiese voordeel is die verhouding tussen die 

uitsetkrag en die insetkrag. 

Indien ’n hefboom dit makliker maak om ’n swaar gewig op te lig, is die insetkrag minder as 

die uitsetkrag, dus is die meganiese voordeel groter as 1. 

Byvoorbeeld, as die uitsetkrag 12 en die insetkrag is 4 is, dan word die meganiese voordeel 

soos volg bereken: 

\(12 \div 4\). Dit kan ook geskryf word as \(\frac{12}{4}\) of 12⁄4 

Die antwoord op hierdie berekening kan op een van die volgende maniere geskryf word: 

’n verhouding van 3 tot 1 

OF 3 : 1 

OF 3. 

Hierdie verskillende maniere om die antwoord te skryf beteken almal dieselfde: hulle is 

“ekwivalent”. Jy kan die is gelyk aan teken skryf in stede van “OF” tussen die verskillende 

maniere van die antwoord skyf, omdat al die antwoorde ekwivalent is. 

Dit beteken dat die uitsetkrag drie maal groter is as die insetkrag. Jy kan dus sê dat die 

hefboom ’n meganiese voordeel van 3 gee. 

Maar jy kan nie iets vir niks kry nie. Indien die insetkrag 3 maal minder as die uitsetkrag is, 

moet jy die insetarm 3 maal verder as die uitsetarm beweeg. Kyk na figuur 8 om te sien hoe 

dit werk. 

Figuur 8: ’n Meganiese voordeel van 3 



Nie alle hefbome gee aan ons ’n meganiese voordeel nie. Soms is die insetkrag groter as die 

uitsetkrag. Hierdie hefbome maak dit moeiliker om voorwerpe te beweeg, maar die 

uitsetbeweging sal groter wees as die insetbeweging. 

Wanneer ’n hefboom dit moeiliker maak om ’n swaar gewig op te lig, is die insetkrag groter 

as die uitsetkrag, en die breukdeel sal dan minder as een wees. Veronderstel dat die 

insetkrag 3 is en die uitsetkrag 1. Dan is die meganiese voordeel uitsetkrag ÷ insetkrag = ⅓, 

met ander woorde 1 derde. 

In die voorbeeld hierbo is die uitsetkrag slegs een derde so groot soos die insetkrag. Die 

uitsetarm sal 3 maal verder as die insetarm beweeg. Hierdie hefboom gee aan ons 

’n afstandsvoordeel van 3. Kyk na figuur 9 om te sien hoe dit werk. 

Wanneer ’n meganiese stelsel die klein insetafstand verander na ’n groot uitsetafstand, gee 

die stelsel aan ons ’n afstandsvoordeel . 

Figuur 9: ’n Afstandvoordeel van 3 

Op ’n hefboom is die afstande wat deur die insetarm en die uitsetarm beweeg word, direk 

verwant aan hul afstande vanaf die steunpunt. 

• Indien die afstande vanaf die steunpunt gelyk is, sal die afstande wat beweeg word, 

gelyk wees. 

• Indien die steunpunt naby aan die insetkrag is, is die afstand wat 

die insetarm beweeg, kleiner. 

• Indien die steunpunt naby aan die uitsetkrag is, is die afstand wat 

die uitsetarm beweeg, kleiner. 

Indien die afstand tussen die steunpunt en die uitset minder is as die afstand tussen die 

steunpunt en die inset, sal die uitsetkrag groter wees as die insetkrag en die hefboom gee 

dan ’n meganiese voordeel. 

Indien die afstand tussen die steunpunt en die uitset groter is as die afstand tussen die 

steunpunt en die inset, sal die uitsetkrag minder wees as die insetkrag en die hefboom gee 

dan ’n afstandsvoordeel. In hierdie geval sal jy nie ’n meganiese voordeel kry nie. 

Die klas 1-hefboom en meganiese voordeel 



Figuur 10: ’n Klein insetkrag oor ’n groot insetafstand 

’n Hefboom kan ’n groot beweging met ’n klein insetkrag verander na ’n klein beweging met 

’n groot uitsetkrag. Wanneer jy ’n botteloopmaker gebruik, trek jy die lang handvatsel van 

die botteloopmaker maklik op, maar die hefboom meganisme maak die uitsetkrag groot 

genoeg om die bottelprop te buig. 

Indien MV > 1, sal ’n klein hoeveelheid insetkrag oor ’n groter afstand aan die een kant, ’n 

groter uitsetkrag aan die ander kant oor ’n kort afstand beweeg. Die botteloopmaker, skêr, 

hamer en tang in figure 4 tot 7, is almal voorbeelde hiervan. 

Die klas 1-hefboom en afstandsvoordeel 

Jy kan die hefboom ook andersom gebruik. Jy kan ’n groot insetkrag oor ’n klein insetafstand 

gebruik. Dit gee ’n kleiner uitsetkrag oor ’n groter uitsetafstand. Jy kan dit in figuur 11 sien. 

Figuur 11: ’n Groot insetkrag oor ’n klein insetafstand 

Hierdie tipes hefbome word gereeld gebruik om hyskrane te help om voorwerpe baie hoog 

op te lig. Veronderstel byvoorbeeld dat die insetarm 1 cm af beweeg en die uitsetarm 4 cm 

oplig, dan sal die hefboom jou ’n afstandvoordeel gee. Maar die uitsetkrag sal 4 keer minder 

wees as die insetkrag, so die meganiese voordeel is minder as 1: 

MA = uitsetkrag ÷ insetkrag = ¼ = 1 kwart 4 Wanneer die MV < 1 is, is daar nie ’n meganiese 

voordeel nie, maar eerder ’n afstandvoordeel. ’n Groot insetkrag oor ’n klein afstand aan 

een end produseer ’n kleiner uitsetkrag oor ’n groter afstand aan die ander kant. 



Die kombuis- of braaitang in Figuur 12 is ’n voorbeeld van ’n gereedskapstuk wat ’n 

afstandvoordeel gee. 

Figuur12: ’n Kombuis- of braai- tang 

Gekoppelde hefbome 
Figure 13 en 14 wys twee soorte gereedskapstukke wat gebruik word om takkies van bome 

te knip om hulle te snoei. 



Figuur 13: ’n Gewone 

snoeiskêr

Figuur 14: ’n Snoeiskêr met lang handvatsels 

1. Hoe weet jy dat albei hierdie stukke gereedskap hefbome gebruik? 

 



2. Hoe weet jy dat hierdie hefbome as klas 1-hefbome gebruik word? 

 

3. Gee albei hierdie gereedskapstukke meganiese voordeel? Verduidelik jou antwoord. 

 

4. Watter een van hierdie gereedskapstukke sal aan jou ’n groter meganiese voordeel gee? 

Verduidelik jou antwoord. 

 

Alle klas 1-hefbome het ’n steunpunt tussen die inset en die uitset. 

Figuur 15: ’n Wipplank is ’n klas 1-hefboom. Hierdie is aangepaste weergawe van Winslow 

Homer se kunswerk “The See-Saw”, 1873.



Figuur 16: ’n Skêr is 

’n paar gekoppelde klas 1-hefbome . 

Klas 1-hefbome 

Die steunpunt of spilpunt is die vaste punt op die hefboom. Die hefboom gaan nie werklik 

op of af by die steunpunt nie. Al die ander punte op ’n hefboom roteer rondom die 

steunpunt. 

In ’n klas 1-hefboom is die steunpunt altyd tussen die inset en die uitset. 

Die insetkrag is die krag wat jy op ’n hefboom uitoefen om dit aan die beweeg te kry. 

Die uitsetkrag is die krag wat die hefboom aan die ander end op die las uitoefen. 

Stelsels van gekoppelde hefbome 

’n Hefboomstelsel wat uit meer as een paar hefbome bestaan wat aan mekaar gekoppel is, 

word ’n stelsel van gekoppelde hefbome genoem. 

Die boutsnyer in figuur 17 het twee pare hefbome wat aan mekaar gekoppel is. Figuur 2 aan 

die begin van die hoofstuk wys die beweging van die onderdele van ’n boutsnyer. 



Figuur 17: Hierdie is ’n boutsnyer. Dit bestaan uit twee pare gekoppelde hefbome. 

• Die paar donkergrys hefbome aan die regterkant het handvatsels aan hulle. Hierdie 

twee hefbome deel dieselfde steunpunt. 

• Die paar ligtegrys hefbome aan die linkerkant het snylemme aan hulle. Hierdie twee 

hefbome het ’n aparte steunpunt vir elke hefboom. 

• Daar is ook twee spilpunte in die middel van die twee pare hefbome om hulle aan 

mekaar te koppel. Hierdie spilpunte dien ’n ander doel as die ander steunpunte, 

omdat hulle saam met die hefbome beweeg, instede daarvan dat die hefbome om 

hulle roteer. 

1. Is albei pare hefbome in die boutsnyer klas 1-hefbome? Verduidelik jou antwoord. 

 

2. Wat kan jy sê oor die totale meganiese voordeel van die twee pare hefbome 

saamgekoppel? 

 

3. Kyk na die sny hefboom (die end wat sny). Watter verskil is daar tussen hierdie tweede 

steunpunt en die steunpunt van ’n skêr? 

 



4. Vergelyk die rangskikking van die steunpunte met die van die steunpunt in ’n skêr. 

Hoekom is die steunpunte in die boutsnyer op ’n ander manier gerangskik as die van ’n 

skêr? 

 

Klas 2-hefbome gee meganiese voordeel 

Klas 2-hefbome het ’n steunpunt aan die een end en die inset aan die ander end. Die uitset 

is tussen die inset en die steunpunt. 

’n Klas 2-hefbome gee altyd ’n meganiese voordeel. Die inset is altyd verder weg van die 

steunpunt as wat die uitset is, dus beweeg die insetarm altyd verder as die uitsetarm. Dit 

beteken dat die uitsetkrag altyd groter is as die insetkrag. 

Dus, MV is altyd groter as 1: 

MV = uitsetkrag ÷ insetkrag > 1. 

Klas 2-hefbome gee ’n altyd MV > 1. 

Figuur 18: 

Klas 2-hefbome gee altyd ’n meganiese voordeel. 

1. Gee nog een voorbeeld van jou eie vir elk van die volgende tipes hefbome. 

(a) klas 1-hefboom 

 

(b) klas 2-hefboom 

 

Klas 3-hefbome gee ’n afstandvoordeel 

Klas 3-hefbome het ook die steunpunt aan die een end, maar die uitset is aan die ander 

kant. Die inset is tussen die steunpunt en die uitset. 



Die inset is altyd nader aan die steunpunt as wat die uitset is, die uitsetarm beweeg dus 

verder as die insetarm. 

Dit beteken dat die uitsetkrag altyd kleiner as die insetkrag is. 

Die meganiese voordeel is altyd kleiner as 1: 

MV = uitsetkrag ÷ insetkrag < 1. 

Klas 3-hefbome gee altyd MV < 1. 

Figuur 19: Klas 3-hefbome gee altyd ’n afstandvoordeel. 

 

 


