
MASSA BEWEGING EN MENSLIKE RESPONS 

 

1. Definiëring van massabeweging: 

1.1  Dit is die beweging van 'n groot volume materiaal teen 'n helling af. 

1.2  Dit word veroorsaak deur die onstabiliteit van hellings. 

1.3  Dit kan vinnig of spontaan wees wanneer te veel spanning vinnig toegepas 

 word. 

1.4  Dit kan ook 'n stadige proses wees as spanning slegs stabiliteit oorkom. 

1.5  MOENIE massabeweging met erosie verwar nie. Dit is verskillende 

 prosesse, maar kan mekaar beïnvloed. 

1.6  Die sleutel tot massabeweging is die krag van gravitasie. 

1.7  GRAVITASIE veroorsaak dat massas materiaal teen 'n helling afbeweeg. 

1.8  Die invloed van swaartekrag sal nou gekoppel wees aan die hoek van die 

 helling en die gewig van die rotsmateriaal teen die helling. 

 

 

2. Die algemeenste oorsake van hellingversaking: 

2.1.  Langdurige of swaar reënval: 

 2.1.1  Water verhoog die gewig van die materiaal teen die helling. 

 2.1.2  Dit veroorsaak 'n groter gravitasiekrag. 

 2.1.3  Te veel water breek die samehangende bindings tussen gronddeeltjies. 

 2.1.4  Kohesie is die krag wat deeltjies aanmekaar laat plak. 

 2.1.5  Dit verswak die helling deur materiaal los te maak. 

 2.1.6  Bedding puin gee die oppervlak waarop materiaal kan gly. 

 2.1.7  Puine is die verbindings tussen verskillende rots- en      

  grondlae. 

 2.1.8  Dit sal met water gesmeer word en die afdraande van die beweging 

  aanmoedig. 

 

 

 

 



2.2 Aardbewings: 

 2.2.1 Dit laat hellings vibreer. 

 2.2.2 Dit kan dan lei tot massabeweging, veral as daar water aanwesig is. 

 

2.3 Reënspat: 

 2.3.1 Dit lig dikwels individuele grondkorrels op. 

 2.3.2 Dan beweeg dit hulle 'n entjie van hul bron af. 

 

3. Tipes massabeweging: 

3.1. Grondkruip: 

 3.1.1  Dit werk op samehangende materiale. 

 3.1.2  Dit kom oor 'n lang tydperk voor. 

 3.1.3  Dit is die beweging van helling sedimente in 'n reeks trappe. 

 3.1.4  Dit word veroorsaak deur temperatuurskommelings; variasie in vog en 

  swaartekrag by grondsedimente teen 'n helling. 

 3.1.5  Dit kom voor wanneer die een of ander meganisme veroorsaak dat die 

  oppervlakgrondlaag uitbrei en saamtrek. 

 3.1.6  Temperatuurskommelings is die verandering tussen dag- en  

  nagtemperature en tussen seisoene. 

 3.1.7  Uitbreiding beweeg die gronddeeltjies na bo en loodreg op die hoek 

  van die helling. 

 3.1.8  Inkrimping veroorsaak dat die gronddeeltjies beweeg onder die invloed 

  van swaartekrag. Die bewegingshoek verskil van die    

  bewegingshoek in uitsetting. 

 3.1.9 Die resultaat is die stadige afwaartse beweging van die materiaal van 

  die helling. 

  horisontale gelaagde gesteentes het 'n soortgelyke weerstand teen  

  erosie, die landskap sal anders wees as die Karoo. 

 3.1.10 Die impak op die mens is dat huismure kraak, deure nie meer by hul 

  rame pas nie, teëls van mure afspring, telekommunikasiepale omvou, 

  heinings breek, water- en gasleiding breek, borrels in paaie en bome 

  groei afwaarts. 

 

 



3.2. Solifuksie  

 3.2.1  Dit word ook bodemvloeiing genoem. 

3.2.2  Dit is die stadige beweging van grond wat veroorsaak word deur die 

vries-ontdooi-aksie. 

 3.2.3  Dit kom wydverspreid voor in polêre en sub-polêre streke. 

 3.2.4  In hierdie streke is die grond permanent gevries (genoem permafrost). 

 3.2.5  Oplossing vind plaas waar daaglikse en seisoenale temperature bo  

  vriespunt is. 

 3.2.6  Die boonste gedeelte van die grond of permafrost ontdooi. 

 3.2.7  Dit skep dan massa wat versuip, omdat die water nie deur die  

  permafrost kan dreineer nie. 

 3.2.8  Die versadigde massa grond, vloei dan teen die helling af as lobbe  

  van sediment en plantegroei. 

 

3.3. Grondstortings: 

 3.3.1  Dit kom voor wanneer die oppervlak van 'n helling afdraande beweeg. 

 3.3.2  Dit vernietig gewoonlik alles op sy pad. 

 3.3.3  Die snelheid van die skuif sal afhang van die hoek van die helling. Hoe 

  steiler die helling, hoe vinniger beweeg die materiaal. 

 3.3.4  Die hoeveelheid materiaal wat beweeg, sal afhang van die diepte van 

  die grond teen die helling, die hoek van die helling en die smerende 

  effek van water. 

 3.3.5  Dit kan baie vernietigend wees en in die verlede baie lewens geëis het. 

 3.3.6  Mense kan die risiko van skyfies verhoog deur op hellings te bou; of 

  hulle ondergrawe met opgrawings; of padsteggies 

 

3.4. Afglippings  

 3.4.1  Dit kom voor op duidelike vlakke van swakheid wat 'n konkaaf onder 

  die aardoppervlak is. 

 3.4.2  Dit kan deur 'n verskeidenheid faktore veroorsaak word. 

 3.4.3  Hulle kom gewoonlik in klei of skalie voor. 

 3.4.4  Die algemeenste rede waarom dit voorkom, is die resultaat van erosie 

  aan die basis van 'n helling. 

 3.4.5  Die erosie verminder die ondersteuning van oorliggende sedimente. 



 3.4.6  Hierdie erosie kan veroorsaak word deur 'n stroomkanaal of deur 'n 

  golfaksie. 

 3.4.7  Die basis kan ook verwyder word tydens konstruksie van paaie of  

  geboue. 

 

3.5. moddersrome: 

 3.5.1  Dit kom voor wanneer die hellingmateriaal so versadig raak dat die  

  bindingsgom tussen deeltjies verlore gaan. 

 3.5.2  Die versadigde materiaal vloei dan soos 'n dik vloeistof af. 

 3.5.3  Die vloei stop as daar waterverlies by die water is en die sediment stol. 

 3.5.4  Dit kan voorkom op lae hellingshoeke as gevolg van die smeereffek 

  van water. 

 

3.6. Rotsstortings: 

 3.6.1  Dit is die afwaartse massabeweging teen harde rotshange. 

 3.6.2  Rotse kry hul krag uit die sterk band tussen korrels wanneer magma 

  afkoel en kristalliseer of wanneer sediment na rots draai. 

 3.6.3  As gevolg van hul groot interne sterkte, kan gesteentes relatief steil 

  hoeke hê. 

 3.6.4  Swakhede kan voorkom waar nate en krake natuurlik in die rots vorm. 

 3.6.5  Die meeste massabeweging teen harde rotshange behels die  

  beweging van klein gesteentes wat deur gravitasie of vries-  

  ontdooiingsaksies losgemaak word. 

 3.6.6  Dit word 'n rotsstortings genoem. 

 3.6.7  Groot-skaalse  afwaartse bewegings van gesteentes.  

 3.6.8  Dit word 'n rotsgly genoem en is baie groter as 'n rotsstortings. 

 3.6.9  Die meeste rotsgly kom voor omdat die helling en rotslae in   

  dieselfde rigting afwaarts beweeg. 

 

4. Impak van massabeweging op mense en die omgewing: 

 

 4.1.  Vervoerstelsels soos paaie en spoorweë word vernietig. 

 4.2.  Huise en besighede word vernietig en mense word haweloos en  

  sonder inkomste gelaat. 



 4.3.  Mense kan dood of beseer word. 

 4.4.  Duur reddingsopdragte moet onderneem word om mense te red. 

 4.5.  Gewasse en vee word vernietig, wat voedseltekorte en inkomsteverlies 

  tot gevolg het. 

 4.6.  Watervoorrade word ontwrig as damme, riviere en pypleidings  

  beskadig word. 

 4.7.  Kunsmatige damme wat deur grondverskuiwings veroorsaak word, kan 

   breek en lewens bedreig. 

 4.8.  Toerisme kan onderbreek word, wat werkverliese en inkomsteverlies 

  kan veroorsaak. 

 4.9.  Mynboubedrywighede kan die koste-ekonomieë ontwrig. 

 4.10.  Regerings kan groot uitgawes vir voorkoming en herstelwerk in die  

  gesig staar. 

 4.11.  Dit kan bogrond en plantegroei verwyder en die omgewing daarom  

  ontwrig. 

 4.12.  Natuurlike ekosisteme kan ontwrig of vernietig word. 

 4.13.  Riviere kan geblokkeer of afgelei word om watertoevoer na mere en 

  damme af te sny. 

  

5. Die vermindering van die impak van massabewegings op mense: 

 5.1.  Noukeurige monitering van hellings wat bekend is as gevaarlik. 

 5.2.  Versperringshindernisse kan opgerig word om moddervloei van mense 

  af weg te lei. 

 5.3.  Wette om te voorkom dat daar op onstabiele hellings gebou word. 

 5.4.  Staalnette kan opgerig word om rotse te vang. Voorbeeld is Chapman's 

  Peak in Kaapstad. 

 5.5.  Betonoorhangsels kan oor bedreigde paaie gebou word. 

 5.6.  Versterk hellings met keermure om massabeweging te beheer. 

 5.7.  Herbebossing van skoongemaakte hellings kan die oppervlakmateriaal 

  stabiliseer. 

 5.8.  Die vermindering van afloopwater deur reënwater na riviere te  

  kanaliseer, kan die vorming van riviere wat hellings    

  ondermyn, verminder. 



 5.9.  Die vermindering van swaar verkeer op bedreigde paaie kan vibrasies 

  en gewig verminder. Voorbeeld is Kaaiman's Pass in Wilderness in 

  die Wes-Kaap. 
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