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Elektriese stroombane  

 

Kry elektriese energie van een plek na 'n ander  

ŉ Elektriese stroombaan is 'n stelsel vir die oordrag van energie van een 

plek na 'n ander. ŉ Stroombaan bied 'n baan vir elektrisiteit vanaf 'n 

energiebron. Soos 'n sel, waar dit nodig is en terug na die bron. Die pad 

benodig 'n geslote lus. 

 ŉ Geslote lus kan bestaan uit elektriese drade, die geslote lus word 'n 

elektriese stroombaan genoem. ŉ Elektriese stroombaan kan ook 

metaalpaadjies wees wat op 'n bord/panelle gedruk is, bekend as 'n 

stroombaanbord. Kringkaarte word in die meeste moderne toestelle 

aangetref, en groter huise bring elektrisiteit na ons huise. 

 

 ŉ Stroombaanbord  

Hierdie pilare ondersteun die lang 

transmissiedrade wat elektrisiteit na alle dele van die land vervoer.  

Komponente van 'n eenvoudige elektriese stroombaan. 

Elektriese stroombane bestaan uit veskillende dele. Hierdie dele word 

komponente genoem. Hierdie komponente is:  

ŉ Energiebron 
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Elke stroombaan benodig 'n bron van elektriese energie. Selle en 

batterye is een bron van elektriese energie in 'n elektriese stroombaan. 

Die foto's toon enkele voorbeelde wat batteies as energiebron gebruik. 

                   

Afstandbeheer                                      flits 

ŉ Battery het 'n positiewe sy en 'n negatiewe sy. Die onderstaande foto 

wys hoe u twee batterye korrek kan aansluit. 

 

Geleidingsmateriaal 

Drade is die geleidingsmateriaal wat die elektriese stroom vanaf die 

energiebron na die ander dele van die elektriese stroombaan vervoer. ŉ 

Elektriese stroom is die beweging van elektriese laai deur 'n geleier. Die 

drade wat elektriese ladings of die elektriese stroom dra, is van 'n 

materiaal soos koper. Koper is 'n materiaal wat die eienskap van 

geleiding van elektrisiteit het. Hierdie drade word gewoonlik bedek met 
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'n laag plastiek, wat isolasie genoem word. Elektriese drade is geïsoleer 

om te voorkom dat die elektriese stroom vloei waar dit nie verlang word 

nie. In groot stroombane met kragtige; elektriese strome, is dit gevaarlik 

om drade wat nie geïsoleer is nie, aan te raak. 
 

Toestelle 

Toestelle is mensgemaakte voorwerpe wat gemaak is om 'n spesifieke 

werk te verrig. In elektriese stroombane word verskillende apparate 

gebruik om elektriese energie in ander vorme van energie om te skakel 

na ander vorme van energie, soos lig, klank en beweging. Gloeilampe, 

gonsers en motors is voorbeelde van toestelle. 

Gloeilampe 

➢ Bedek energie in ligenergie. 

➢ Energie wat deur gloeilamp vloei, veroorsaak dat die gloeilamp lig 

gee. 

➢ Lig is belangrik om te sien as dit donker is. 

➢ 'n Gloeilamp is dus 'n uitsetapparaat. 

Gonsers 

➢ Skakel energie om na klankenergie. 

➢ Is in baie vorms en groottes beskikbaar. 

Motors 

➢ Skakel energie om in bewegingsenergie. 

➢ Elektriese stroom beweeg deur 'n motor, dit laat die as draai. 

➢ Draaibeweging word gebruik in toestelle soos wasmasjiene, 

gereedskap soos grinders en boor. 
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ŉ Stroombaan is 'n ononderbroke pad 

Vir elektriese stroom om te vloei, benodig dit 'n volledige, ononderbroke 

baan. Dit beteken dat daar geen gapings tussen die dele van 'n 

elektriese stroombaan kan wees nie. As daar gapings in die stroombaan 

is, kan die elektriese stroom nie vloei nie. Ons sê dat die stroombaan 

stukkend is. 

Skakelaars  

Elektrisiteit kan nie deur 'n stukkende stroombaan beweeg nie. 'n 

Skakelaar kan by die kring gevoeg word. 'n Skakelaar word gebruik om 

die stroom van 'n elektriese stroom in 'n stroombaan te stop of te 

begin.Nuttig as u toestelle aan en uit aanskakel. Alle elektriese toestelle 

het skakelaars. 
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As u wil wys hoe 'n kring gekoppel is, kan u dit teken. Wetenskaplike het 

simbole vir die verskillende dele van 'n stroombaan ontwikkel. Hierdie 

simbole kan gebruik word om 'n tekening te noem wat 'n kringdiagram 

genoem word. 

Sleutelkonsepte 

➢ 'n Elektriese stroombaan is 'n stelsel vir die oordrag van 

energie. 

➢ 'n Eenvoudige stroombaan het altyd 'n bron van energie, 

geleidende materiaal en 'n apparaat. 

➢ 'n Stroombaan is 'n volledige, ononderbroke pad vir 

elektrisiteit. 

➢ 'n Skakelaar kan bygevoeg word om die baan te breek of te 

voltooi. 

 

Stroombaandiagramme 

Simbole wat in stroombaandiagramme gebruik word 
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Elke elektriese komponent het sy eie simbool. Mense oor die hele 

wêreld gebruik dieselfde simbool vir elke komponent. Dit is sodat almal 

mekaar se kringdiagramme kan verstaan 

 

 
Activity1 

1. Trek 'n battery ……………………………………………………… 

2. Trek 'n gloeilamp …………………………………………………………. 

3. Trek 'n skakelaar aan wat aan is ........................................................ 

4. Trek 'n skakelaar wat af is ……………………………………………. 

5. Trek 2 batterye ……………………………………………………. 

6. Trek 'n draad ………………………………………………………… 

7. Trek 'n battery wat aan 'n draad gekoppel is 

………………………………. 

8. Teken 'n eenvoudige diagram met 'n draad, battery en gloeilamp. 

 

 

Aktiwiteit 2 

1.Watter van hierdie dele moet 'n stroombaan behoorlik werk? 

 a. battery 

 b. gloeilamp 

 c. Skuifspeld 

2. Watter stroombaan werk nie? 

 a. ŉ Stroombaan waar daar geen skakelaar is nie 
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 b. ŉ Stroombaan waar daar 'n klein gaping tussen die batterye is. 

 c. ŉ Stroombaan waar daar net een battery is. 

3. Wat doen batterye in 'n stroombaan? 

 a. niks 

 b. Gebruik elektriese energie 

 c. Voorsien elektriese energie 

4. Watter voorwerp het nie 'n skakelaar nie? 

 a. ŉ Fakkel 

 b. ŉ televisiestel (TV) 

 c. ŉ Battery. 

5. Wat is 'n battery? 

 a. Twee of meer drade wat gekoppel is. 

 b. Twee of meer selle wat gekoppel is 

 c. Twee of meer gloeilampe wat gekoppel is. 

 6. As 'n skakelaar in die 'aan'-posisie is, beteken dit dat  

 a. Elektrisiteit kan deur die skakelaar vloei  

 b. Elektrisiteit kan nie deur die skakelaar vloei nie  

 c. Die stroombaan is stukkend 

 7. Noem al die komponente in hierdie kringdiagram. 

 


