
AARDBEWINGS 

 

Definisie: Aardbewings is ‘n reeks aardskuddings of bewegings met ‘n hoë of 
‘n lae intensiteit binne die aardkors. 

 

1. Hoe en Waar vind Aardbewings Plaas: 

 

1.1 Dit word veroorsaak deur die skielike bewegings van die Aarde se kors. 

1.2 Hulle het gewoonlik hul oorsprong tussen 8km  en 30km diep. 

1.3 Hierdie bewegings word deur vulkaniese uitbarstings of beweging van die 

tektoniese plate veroorsaak. 

1.4 Die area waar ‘n aardbewing ontstaan word ‘n Fokus genoem. 

1.5 Die fokus is die punt onder die oppervlakte op die foutlyn en kan verskeie 

kilometer lank wees. 

1.6 Die area inmiddellik bokant die fokus word die episentrum genoem. 

1.7 Dit is die punt vanwaar skokgolwe versprei word oor die Aarde se 

oppervlakte. 

1.8 Wanneer ‘n aardbewing onder die see plaasvind, veroorsaak dit dikwels 

heftige beweging van water in die vorm van ‘n tsoenami. 

1.9 Tsoenami is ‘n Japanese woord wat golf beteken. 

1.10 Tsoenamis kan honderde kilometers lank wees en meer as 100 meter 

hoog.  Hulle beweeg teen baie hoë spoed oor baie lang afstande. 

 
Figuur1 – Aardbewings en Vulkaniese Sones 

 

 
 



Figuur 2 - Aardbewings 

 

 

2. Die verhouding tussen Aardbewings en Tektoniese Kragte: 

 

2.1 Tektoniese kragte is die aanhoudende bewegings tussen tektoniese plate. 

2.2 Tektoniese plate is die heel buitenste deel van die Aarde se kors. 

2.3 Dis hierdie bewegings wat vulkaniese uitbarstings en aardbewings 

veroorsaak. 

2.4 Die oppervlakte van die Aarde bestaan uit verskeie en baie groot 

tektoniese plate. 

2.5 Die plate beweeg baie stadig.  Dit beweeg dieselfde spoed as wat ‘n mens 

se naels groei. 

2.6 Hierdie stadige beweigings word veroorsaak deur konveksionele strome 

binne die mantel onder die Aarde se kors. 

2.7 Die tektoniese plate beweeg nie almal in dieselfde rigting nie.  Hulle bots 

dikwels met mekaar en ander skuur weer lateraal teen mekaar. 

2.8 Dit veroorsaak ‘n tektoniese omgewing wat aardbewings ‘n alledaagse 

verskynsel maak. 

2.9 Meeste van die aardbewings vind naby die foulyne op die tektoniese plaat 

grense en baie selde in die stabiele binne gedeeltes van die plate. 

 

 



Figuur 3 – Tektoniese Plate 

 

  

3. Meting en voorspelling van Aardbewings: 

 

3.1 Die vibrasies (skokgolwe) wat deur aardbewings veroorsaak word, word 

waargeneem, genoteer en gemeet deur instrumente wat seismograwe 

genoem word. 

3.2 Die zigzag lyne wat deur die seismograaf gemaak word, word 

seismogramme genoem. 

3.3 ‘n Seismogram verteenwoordig die veranderendeintensiteit van die grond 

onder die seismograaf. 

3.4 Hierdie dataverskaf die tyd, episentrum, fokale punt and tipe of beweging 

wat plaasgevind het. 

3.5 Dit kan ook bepaal hoeveel energie deur die beweging vrygestel is. 

3.6 Al die plekke wat dieselfde vlak van intensiteit van ‘n skokgolf ondervind, 

word verbind met lyne wat iso-seismiese lyne genoem word. 

3.7 Daar is twee tipes vibrasies wat deur aardbewings voortgebring word, 

naamlik: oppervlakte golwe en onderaardse golwe. 

3.7.1 Oppervlak-golwe beweeg langs die Aarde se oppervlakte.  Hulle 

het die sterkste vibrasies en veroorsaak die ergste skade wat deur 

aardbewings veroorsaak word. 

3.7.2 Ondergrondse-golwe beweeg deur die Aarde.  Daar is twee tipes 

van hierdie golwe, naamlik: Primêre golwe en sekondêre golwe. 

3.7.2.1 Primêre golwe kan ook deur die Aarde se gesmelte 

kern beweeg.  Hulle beweeg teen hoë spoed (8km 

per sekonde) en bereik die Aarde se oppervlak 



gewoonlik eerste.  Hulle word ook P-golwe genoem.  

Hulle stoot klein deeltjies van die Aarde se materiaal 

voor hulle uit of hulle verplaas die materiaal agter 

hulle rigting van beweging.  Hulle pers die grond 

saam en rek dit uit. 

3.7.2.2 Sekondêre golwe beweeg stadiger (4.5km per 

sekonde) deur die Aarde semantel en kors.  Hulle 

word ook S-olwe genoem.  Hulle laat rotse heen-en-

weer asook op-en-af beweeg.  Hulle verplaas 

materiaal teen reghoeke in vergelyking met hulle 

beweiging. 

3.8 ‘n Richterskaal word gebruik om relatiewe intensiteite van aardbewings 

met mekaar te vergelyk, gebasseer op instrumentale rekords.  Dit maak 

ook voorsiening vir afstand vanaf die episentrum van ‘n aardbewing. 

3.9 Die doel van aardbewing-voorspelling is om vroeë waarskuwings van 

groot aardbewings te gee, sodat voorbereidings te tref om lewens en 

eiendom te beskerm. 

3.10 Wetenskaplikes voorspel aardbewings op twee maniere: deur die 

geskiedenis van groot aardbewings te bestudeer en om die opbou van 

druk in rotse te meet. 

3.11 ‘n Aardbewing se krag word deur plaaslike geologiese faktore en deur die 

sterkte van die skudding bepaal. 

3.12 Hierdie faktore sluit die fokale diepte, afstand vanaf die episentrum en die 

ontwerp van geboue en ander strukture in. 

3.13 Daar is nie ‘n akkurate metode om aardbewings te voorspel nie, maar dit 

is baie belangrik om die oorsake en werking van aardbewings te verstaan.  

Bevolkings groei wêreldwyd en hulle beweeg in op areas wat sterk onder 

aardbewing gevare onderworpe is. 

3.14 Met beter kennis van aardbewings kan ons die skade aan eiendom en 

lewensverlies verminder. 

 

 

 

 

 

 

 



Figuur 4 – Oppervlak(surface waves) - en Onderoppervlak Golwe (body waves) 

 

 

Figuur 5 – Primêre golwe (Compressional waves) en Sekondêre golwe (Shear 

waves) 

 

 

4. Die Impak van Aardbewings en Tsoenamis: 

 

 4.1 Aardbewings en Tsoenamis slaan toe sonder enige waarskuwing. 

4.2 Vooraf identifisering en beplanning teen gevare kan die verlies aan 

eiendom en lewens verminder. 

4.3 Die herstel van diep krake in pl;afonne en fondasies, die vasankering van 

oorhangende toebehore en om geboue op te rig ingevolde seismiese 

regulasies, kan die impak van aardbewings en tsoenamis verminder. 

4.4 Aardbewings en tsoenamis beïnvloed mense verskillend.  Hulle kan 

siektes, afwesiheid van essensiële lewnsmiddele, verlies aan eiendom, 



hoër versekerings premies, skade aan eiendom en infrastruktuur (geboue, 

paaie en brûe) veroorsaak.  

4.5 Mense ondervind dikwels die volgende probleme: 

 4..5.1 Gesondheid en sanitasie; 

 4.5.2 Voedsel tekorte; 

 4.5.3 Brandes; 

 4.5.4 Grondverskuiwings; 

 4.5.5 Vernietiging van eiendom; 

 4.5.6 Vernietiging van infrastruktuur; en 

 4.5.7 Lewensverlies. 

4.6 Om die skade te beperk kan: 

 4.6.1 Spesiaal versterkte geboue opgerig word; en 

 4.6.2 Minder gegoede mense kan met hout en buigbare materiaal bou. 

 

Figuur 6 – Skade wat deur ‘n Aardbewing Veroorsaak is 

 

 

Figuur 7 - Tsoenami 

 

 



 

Figuur 8 – Skade veroorsaak deur Tsoenamis 

 

 

5. Strategieë om die Impak van Aardbewings te bepark: 

 

 5.1 Geboue met spesiaal versterkte materiaal te bou; 

 5.2 Bou met hout en ander buigbare materiaal; 

5.3 Onderrig mense, veral kinders oor gevare en wat om te doen in die geval 

van aardbewings; 

 5.4 Stig radiostasies wat noodtoestande en –inligting kan hanteer; 

 5.5 Hou ramp voorrade soos kos en water gereed vir noodtoestande; en 

 5.6 Hou ‘n eerstehulptas met essentiële medisyne gereed. 


