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Alhoewel ons almal direk geraak is deur die oliekrisis van 1973, is daar nog 
nie oral 'n volle besef van die omvang van die toekomstige wereldenergie
benodigdhede en die tekorte wat kan ontstaan nie. Die wereldbevolking is 
besig om teen 'n buitengewone tempo toe te neem en konservatief beraam, 
sal energieverbruik teen die einde van die eeu vyfvoudig vermeerder het. 

In 'n toespraak voor die Switsers-Suid-Afrikaanse Vereniging in ZOrich op 
2 Mei 1967 oor die onderwerp "Afrika Herontdek" het ek 'n hoofstuk aan 
"krag" gewei. Ek het daarop gewys dat die korrekte aanwending van krag 
nog altyd die beste maatstaf vir fisiese welvaart was en dat hierdie feit 
verklaar waarom Suid-Afrika, met slegs 6% van die bevolking van Afrika, 
bykans die helfte van die kontinent se elektrisiteit verbruik en waarom hierdie 
verbruik boonop elke dekade verdubbel. 

Ek het verder daarop gewys dat die hele geskiedenis van beskawings in 
terme van die korrekte aanwending van energiebronne geskryf kan word. 

In die vroegste beskawings van Mesopotamie, Egipte, Griekeland en Rome 
was spierkrag aan die orde van die dag. 

Mettertyd is waterkrag en windkrag ingespan, en dit is interessant om daarop 
te let dat die stigting van die Kaap self gebaseer was op kraggebruik, 
en nie omdat Nederland 'n groot bevolking gehad het nie. In die Sewentiende 
of Goue Eeu van die Nederlanders was hulle die leidende industrialiste van 
Europa, danksy hul effektiewe gebruik van windkrag. Net noord van Am
sterdam het hulle die grootste nywerheidskompleks van Europa gehad, wat 
gebaseer was op duisende windmeulens. Hierdeur het die krag ontstaan 
waarmee hulle oliesade kon pers, koring kon maal, hout kon saag en beter 
skepe kon bou as enigeen van hul mededingers. Deur hierdie krag het die 
Nederlanders vanuit Amsterdam gelyktydig Kaapstad, Nieu-Amsterdam (nou 
New York), Indonesie en Maleisie beheer en ook die see om Australasie 
verken. 

Die Britse Industriele Revolusie was gebaseer op stoomkrag en is moontlik 
gemaak deur die skeppende genie van James Watt met sy stoomenjins. 

Waterkrag of hidroelektrisiteit weer, het Switserland en Swede op nywer
heidsgebied laat uitstyg, die binnebrandenjin het die V.S.A. en Duitsland 
se nywerheidsroem bevestig, en kernkrag sal die toekoms bepaal. 

In die gedeeltes wat volg, wil ek graag die voorafgaande staaf met voorbeelde 
uit die geskiedenis, na die jongste ontwikkelings op die gebied van kragvoor
siening kyk en die lesse wat daaruit vir ons volg, bepaal. Een ding is seker: 
weerstand teen verandering is die kernvoorwaarde van verval. 
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SPIERKRAG 

Die Mens 

Daar is geen beter voorbeeld van die rol wat die aanwending van spierkrag 
van mense in die ontwikkeling en vooruitgang van 'n land gespeel het as 
in antieke Egipte nie. ' 

Die Nyl was die lewensaar van Egipte. Die hele ekonomie was daarop 
geskoei. Nie aileen het dit die landbou moontlik gemaak. wat die bevolking 
gevoed het nie, maar dit het ook die vervoer van produ'kte goedkoop en 
maklik gemaak. Van die vroegste tye af was Egipte dus 'n landbouland en 
is aile mannekrag ingespan om die Nyl te tern. Teen 2 600 v.C. het Egiptiese 
handelskepe met vragte graan, lensies, tekstielware en papirus gereeld 
lande aan die Rooi See en oostelike Middelandse See besoek. Alhoewel 
die seil al bekend was, was die bote hoofsaaklik toegerus met roeispane, 
en slawe was grootliks daarvoor verantwoordelik om die kosbare vragte by 
hul bestemmings te kry. 

Welvarende stede het langs die Nyl tot stand gekom, en daarmee gepaard
gaande imposante bouwerke. In die eeue wat sou volg, het daar oor 'n 
afstand van 800 my I langs die Nyl van die indrukwekkendste klipmonumente 
van aile tye verrys. Ook hiervoor is die onbeperkte arbeidsmag deur die 
owerhede gemobiliseer en ingespan. 

Kort nadat Khufu, die eerste farao, om en by 2600 v.C. aan die bewind 
gekom het, het hy dan ook die groot piramide by Gizeh, wat sy grafkelder 
sou word, begin beplan. Dit bestaan uit 2 300 000 blokke wat elk gemiddel 
2 % ton weeg en is tot vandag toe die grootste klipkonstruksie in die wereld. 
Die blokke is aan die oostekant van die Nyl uitgegrawe, per boot na die 
westelike oewer vervoer en teen 'n honderd voet hoe wal uitgesleep tot op 
'n plato - sonder die hulp van trekdiere of selfs die wiel. Hierdie fantastiese 
stuk werk is binne die bestek van die 23 jaar lange bewind van die faraD 
voltooi. In later jare het ander pragtige tempels verrys, asook die piramide 
van Cheops wat 20 jaar - en die spierkrag van 100 000 man - gekos het om 
te voltooi. 

Die enigste hulpmiddels wat die werkers tot hul beskikking gehad het, was 
hefbome, slee, "rollers" en natuurlik toue waarmee die massiewe vragte 
gesleep kon word. Nog 'n belangrike hulpmiddel was die houtwig. Die 
koperbeitels en -sae van destyds het beswaarlik merke op die harde graniet 
gemaak. Spesiale hamers is dus gebruik om ruwe gleuwe in die rots te 
kap en wie is dan in die gleuwe gedryf. Daarna is die hout natgemaak 
en deur die swelling was hulle in staat om groot stukke rots te laat wegbreek. 
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Buiten die ploeg, was een van die welnlge meganiese hulpmiddels wat 
vir die landbou ontwikkel is die shadoef, waarmee water na 'n hoer vlak 
gebring kon word. Dit het bestaan uit 'n lang paal, gestut deur 'n houtmik, 
met 'n skepemmer aan die een punt en 'n gewig aan die ander punt. 

Met die koms van die Ystertydperk, teen ongeveer 1 000 v.C., het die middel
punt van die ekonomiese lewe na Griekeland verskuif en het die eerste groot 
beskawing op die Europese vasteland ontstaan. Die Griekse beskawing en 
vooruitgang is ook gebou op mannekrag. Met die koms van yster is nuwe 
gereedskap egter ontwikkel wat die werk oneindig vergemaklik het. Een van 
die belangrikste uitvindings was die katrol (BOO v.Col, wat die konstruksie 
van hyskrane moontlik gemaak het. Dit het bouwerk aansienlik vergemaklik 
en die konstruksie van akwadukte moontlik gemaak. 

Vanwee die feit dat slegs 20% van die land geskik was vir landbou, kon 
die Griekse boer op geen stadium in die voedselbehoeftes van die land 
voorsien nie. Hulle het dus gekonsentreer op gespesialiseerde produkte, so os 
olyfolie en wyn, wat op die heuwelterrasse gekweek kon word en het dit op 
oorsese markte verkoop wat maklik per see bereik kon word. Verder is 
gespesialiseerde industriele goedere soos ystergereedskap en -wapens, potte
bakkery en kunswerke, waarvoor daar 'n aanvraag was, uitgevoer. Sodoende 
kon Griekeland betaal vir die voedsel en ander grondstowwe wat die land 
moes invoer. In die proses van die ruilhandel het hy groot voordeel getrek 
aangesien die produksie van industriele ware minder menslike energie benodig 
het as die van voedsel en grondstowwe. Stede so os Athene en Korinthe 
het gefloreer en die surplus wat ontstaan het, het meegebring dat menslike 
energie in die rigting van die kunste, filosofiese denke en tegnologiese 
verbeteringe aangewend kon word. 

Maar ten spyte van die tegnologiese ontwikkeling was die groot II energiebron" 
steeds slawearbeid, beide op land en op see. Daar word bereken dat die 
slawebevolking van Attica, naby Athene, bv. in die jaar 430 v.C. 115000 
getel het, uit 'n totale bevolking van 315000. 

Na die oorheersing van Griekeland het Rome op die voorgrond getree as die 
volgende groot beskawing en wereldmag. Hul administrasie- en organisasie
vermoe was merkwaardig. Handel tussen Rome en die verowerde gebiede het 
floreer en daarvoor is 'n menigte paaie en hawens gebou. Die Romeine het 
vyf eeue geneem om paaie na die verste uithoeke van die Ryk te voltooi 
en uiteindelik was die lengte van die netwerk gelyk aan 10 keer die omtrek 
van die aarde by die ewenaar. Massiewe akwadukte vir besproeiing en drink
water vir die stede is opgerig en op 'n stadium het 11 akwadukte Rome 
daagliks van 200 miljoen gelling water voorsien. Soos die paaie, het ook die 
akwadukte Rome oorleef, soos bv. die massiewe konstruksie by Segovia in 
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Spanje wat steeds deels in gebruik is. 

En weer eens is slawearbeid gebruik om hierdie konstruksies op te rig en 
die ekonomie aan die gang te hou. Na berekening was daar tydens die 
bewind van Claudius, van 41 tot 45 n.C., 'n totaal van 20832000 slawe 
in Italie! 

Diere 

Die houtploeg het teen 3000 v.C. sy verskyning in Egipte en Mesopotamie 
gemaak en het die gebruik van osse as trekdiere ingelui. Omdat besproeiing 
van sulke groot belang in die ou beskawings van Persie en Egipte was, is 
dit verstaanbaar dat die krag van diere spoedig ook in hierdie rigting aan
gewend sou word. Die Persiese wiel, of Sakia, is ontwikkel waarmee water 
uit riviere geskep en op 'n hoer vlak in die kanale gestort kon word, 
vanwaar dit na die landerye kon vloei. Ons eie bakkiespomp, waarvan daar 
nog minder as vyftig jaar gelede honderde in die Sandveld, Namakwaland 
en Noord-Kaapland was, was 'n variasie van hierdie uitvindsel. Mense van 
die ouer garde wat in Van Rhynsdorp grootgeword het, vertel dat feitlik 
elke huis op die dorp 'n bakkiespomp gehad het aangesien vlak putte 
die enigste waterbron was. Die koms van die windpomp, en later die 
petrolenjin, het die bakkiespompe laat verdwyn en die enigste voorbeeld wat 
vandag nag bekend is, word in die museum op Calvinia aangetref. 

Sedert die vroegste tye is olifante in lande soos Indie, Birma en Thailand 
as trekdiere ingespan, maar die olifant het onsterflike roem verwerf in een 
van die mees uitstaande militere prestasies van aile tye. Gedurende Oktober 
van die jaar 218 v.C. het die Carthaagse generaal Hannibal die Alpe in 15 dae 
oorgesteek met 40.000 manskappe en 38 olifante. Vanwee die feit dat dit 
teen daardie tyd reeds begin sneeu het, het die moeilike tog 'n hoe tol 
geeis. Ten spyte daarvan het Hannibal groot oorwinnings oor die Romeine 
aan die voet van die Alpe behaal, maar sy soldate was te uitgeput om die 
opmars na Rome voort te sit. 

In antieke Egipte is perde, donkies en kamele hoofsaaklik as pak- en rydiere 
gebruik. Pogings is wei aangewend om die perd as trekdier te gebruik, 
maar was nooit werklik geslaag nie vanwee die feit dat 'n variasie van die juk 
gebruik is, wat die neiging gehad het om die perd te wurg sodra swaar 
vragte getrek moes word. Dit was dan ook eers gedurende die Sestiende 
Eeu, maar veral die Agtiende Eeu, nadat geskikte tuie ontwikkel is, dat die 
perd op groot skaal as trekdier ingespan is. 

Maar in die geskiedenis het die perd eintlik as rydier 'n onuitwisbare merk 
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gelaat en het dit sedert die vroegste tye 'n feitlik onmisbare rol in oorloe 
gespeel. Die uitvinding van die stiebeuel deur Genghis Kahn was 'n groot 
deurbraak. Dit het tot gevolg gehad dat sy ruiters albei hande in gevegte kon 
gebruik, wat hulle natuurlik 'n groot voordeel bo die vyand besorg het. 
Sy leers het in die Dertiende Eeu alles voor hulle platgevee en die magtige 
Mongoolse Ryk het op 'n stadium vanaf Peking in die Ooste tot by die 
Kaspiese See in die Weste gestrek. 

Teen die Vyfde Eeu v.C. is die eerste graanmeul wat deur diere aangedryf 
is in Griekeland ontwikkel, en dit het mettertyd ook na die Romeinse Ryk 
versprei. Verskeie voorbeelde van donkiemeule wat uit die Eerste Eeu v.C. 
dateer, is in die uitgrawings by Pompeii ontdek. Die eerste koringmeul 
wat in Suid-Afrika opgerig is, was terloops 'n perdemeul wat in 1657 
uit Holland ingevoer is. Dit is egter baie gou na 'n watermeul omgeskakel. 
In ons graandistrikte is perdemeule in later jare op groot skaal gebruik, 
veral omdat strome en riviere in die droe maande watermeule onprakties 
gemaak het. Feitlik elke plaas het een gehad en teen 1870 was daar 110 
perdemeule in die distrikte Malmesbury en Piketberg. 

Verdere ontwikkeling gedurende die Sestiende Eeu in Europa, wat mettertyd 
ook in Suid-Afrika gebruik is,' was die sogenaamde perde-enjin en perdewenas. 
Eersgenoemde het bestaan uit 'n horisontale wiel met 'n vertikale as waaraan 
'n disselboom gekoppel was. Die wiel het 'n lang dryfas aangedryf waaraan 
die katrol, wat die masjinerie aangedryf het, gekoppel was. Die perdewenas 
is teen die einde van die vorige eeu op groot skaal op die Kimberleyse 
diamantvelde en later by die O'Kiep-kopermyn gebruik om vragte erts uit 
mynskagte op te hys. Dit het bestaan uit 'n houttrommel wat redelik hoog 
op 'n regop as, 'n ent van die skag af, gemonteer was en waaraan die 
toue uit die skag gekoppel was. Een of twee perde is met behulp van 'n tipe 
juk onder die trommel ingespan om dit in die rondte te draai. 

WINDKRAG 

Die wind was waarskynlik die eerste anorganiese kragbron wat die mens tot 
sy voordeel aangewend het. 'n Prentjie van 'n seil verskyn op 'n Egiptiese 
pot wat uit ongeveer 3 200 v. C. dateer. Aanvanklik is dit slegs gebruik as 
hulpmiddel vir die roeispaan, maar mettertyd is groter seilskepe ontwikkel 
wat uitsluitlik van windkrag afhanklik was. Tot en met die stoomera het die 
seilskip 'n onmisbare rol gespeel en het dit ook die ontdekking van die Nuwe 
Wereld in die Vyftiende en Sestiende Eeu moontlik gemaak. 

Die volgende aanwending van die krag van wind was met die uitvinding van 
die windmeul. Alhoewel die windmeul waarskynlik sy ontstaan in China gehad 
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het, vind ons die eerste verwysing daarna in werke van geskiedskrywers 
uit die Negende Eeu n.C., wat melding maak van 'n Persiese meulemaker 
in 644 n.C. Die idee van die windmeul het Europa in die Twaalfde Eeu 
bereik, maar is ge'interpreteer in die vorm van die vertikale Romeinse water
wiel, met die seile in plek van die wiel. 

In die geskiedenis is daar seker geen beter voorbeeld van hoe die korrekte 
gebruik van een bepaalde energiebron 'n klein land in staat gestel het om die 
wereld te oorheers as die aanwending van die dryfkrag van wind in Holland 
gedurende die Sestiende en Sewentiende Eeu nie. Die wind het die seilskepe 
en die talryke industrieHe meulens aangedryf en die see was die medium vir 
goedkoop langafstandvervoer. 

In die periode tot 1 000 n.C. kon Holland beswaarlik as bewoonbaar beskou 
word. Dit het hoofsaaklik uit moerasse bestaan en nedersettings kon slegs op 
die hoer gedeeltes gevestig word. Na 1400 is die eerste groot dyke gebou 
en was dit moontlik om van die mere te dreineer en grond te herwin. 
Hierin het die windmeul 'n onmisbare rol gespeel. 

Alhoewel Amsterdam reeds 'n bloeiende handel voor die middel van die 
Sestiende Eeu opgebou het, het hy eers werklik op die voorgrond getree 
na die val van Antwerpen in 1585. Een van die uitvloeisels hiervan was dat die 
Spanjaarde die hawens van Seville en Lissabon (Portugal was vanaf 1580 
tot 1640 deel van Spanje) gesluit het vir die Hollanders. Die Hollandse 
handelaars het dus direk toegang na Italie, Turkye, die Amerikas, die Verre 
Ooste en ook Rusland begin soek. Cornel is van Houtman het Java in 1595 
bereik en dus die weg vir die Hollanders na die ryk speserymarkte van die 
Ooste geopen. 

Die ekonomie het 'n ongekende bloeitydperk binnegegaan en industriee 
het soos paddastoele verrys, feitlik almal met behulp van die arbeid-besparende 
windmeulens. Ten noorde van Amsterdam was daar die grootste industriele 
kompleks in die hele Europa, met 'n konsentrasie van 900 windmeulens in 
die Zaandistrik aileen. Die krag van wind is gebruik om hout te saag, koring, 
kakao, snuif, peper, mosterd, kalksteen, tras (vir beton) en akkerbas (vir 
looierye) te maal, olie te pers en rys en gars te dop. Met die goedkoop 
krag kon die Hollanders beter skepe bou as enigeen van hul mededingers, 
alhoewel feitlik al die materiaal vanaf Skandinawie ingevoer moes word. 
Teen 1650 is die Hollandse handelsvloot beraam as vier keer so groot soos die 
van Italie, Spanje en Portugal saam. 

Die Hollandse Oos-Indiese Maatskappy is in Maart 1602 uit verskeie klein 
groepe tot stand gebring aangesien die Hollanders besef het dat, om die Por
tugese monopolie in die Ooste te breek, al hul kragte saamgesnoer moes word. 
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Dit was die eerste maatskappy in die wereld waar die beginsel van beperkte 
aanspreeklikheid toegepas is en sy dividendrekord is seker nog nooit in die 
wereldgeskiedenis oortref nie. Tydens die maatskappy se bestaan van ongeveer 
200 jaar is totale dividende van 3 600 1/3% betaal teen 'n gemiddelde van 
18% per jaar. Ongekende voorspoed het gevolg en is ook weerspieel deur 
die opkoms van die skone kunste, en veral die skilderkuns. Die twee portret
skilders Frans Hals en Rembrandt van Rijn het onsterflike roem verwerf. 
Interessant is die feit dat Rembrandt feitlik al sy geld in Oos-Indiese aandele 
verloor het en dat hy in later jare al hoe meer somber skilderye geskilder het. 

Die Hollanders was waarskynlik die beste navigators en seevegters wat die 
wereld ooit gehad het. Hulle het teen die Engelse in die Kanaal geveg en 
gewen. Hulle het die Portugese in Oos-Indie verslaan en oral teen die Span
jaarde geveg en as oorwinnaars uit die stryd getree. Hulle het gelyktydig 
New York, Kaapstad en verskeie kolonies in Maleisie en Indonesie beheer. 
Verder het Abel Janszoon Tasman Tasmanie en Nieu-Seeland ontdek en bewys 
dat Australie 'n eiland is. Handelsbetrekkinge is ook met Japan en China 
gesluit en die ekonomiese lewe van Skandinawie was deurspek met Hollandse 
ondernemings. In Rusland, soos in Skandinawie, is pionierswerk in die myn
wese en skeepsboubedrywe deur die Hollanders gedoen en die eerste saag
meul, papiermeul en glasoond in Rusland was Hollandse ondernemings. 

In die Sewentiende Eeu was Holland die rykste staat per capita in Europa 
en dit staan in hulle geskiedenis bekend as die "Goue Eeu". Miskien sou die 
"Windmeul-Eeu" selfs 'n beter benaming gewees het! 

WATERKRAG 

Alhoewel dit nie presies seker is wanneer waterkrag vir die eerste keer deur 
die mens aangewend is nie, is die waterwiel vir besproeiing in die sogenaamde 
Ystertydperk in die eerste millenium v.C. ontwikkel. 

Die eerste definitiewe verwysing na 'n watermeul vind ons in die geskrifte 
van Strabo, 'n Griekse aardrykskundige, wat van ongeveer 66 v.C. tot 24 n.C. 
gelewe het. Watermeule het mettertyd deur die res van Europa versprei en 
teen 1086 was daar reeds nagenoeg 5000 in Engeland. Daar is bereken 
dat elke meul die werk van 'n honderd mans per dag gedoen het en waterkrag 
was dus die eerste "nie-spierkrag" wat op groot skaal deur die mens ge
eksploiteer is. 

Teen die einde van die Middeleeue is waterkrag in Engeland, benewens in 
die mynbou, ook in die tekstielnywerheid aangewend en hierdie kragbron het 
ook in 'n groot mate die geografiese verspreiding van industriee bepaal. 
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Omdat die waterwiel sy beste werkverrigting in 'n snelvloeiende rivier kon 
lewer, is dit gewoonlik in die bo-Iope van strome en riviere opgerig. Die 
belangrikheid van waterwiele moet nooit onderskat word nie en selfs tot lank 
na die uitvinding van die stoomenjin het dit 'n uiters belangrike rol gespeel, 
veral in die Britse tekstielnywerheid. Die hoogtepunt is in 1868 bereik, toe 
waterwiele 30 000 perdekrag ontwikkel het. 

Turbines 

Alhoewel die waterwiel 'n onmisbare rol vervul het, het dit ook groot nadele 
gehad. Massiewe konstruksies was nodig om voldoende krag te ontwikkel 
en aangesien die wiel so stadig beweeg het, moes versnellingsratte gebruik 
word, wat groot onderhoudskoste tot gevolg gehad het. Maniere is dus 
mettertyd gesoek om 'n doeltreffender waterwiel te ontwikkel. Die resultaat 
was die turbine, wat aansienlik vinniger kon draai en dus ligter, kleiner en 
goedkoper as die waterwiel was. 

Daar word algemeen aanvaar dat die ontwikkeling van die waterturbine 
in 1827 begin het met die bekendstelling van die Fransman Benoit Fourneyron 
se turbine. Na Fourneyron se turbine het 'n reeks merkwaardige ontwikkelings 
plaasgevind en het verskeie verbeterde turbines die lig gesien, waaronder 
die van Thomson, FranCis, Pelton, Kaplan en Deriaz. Almal is aanvanklik as 
doeltreffender waterwiele op verskeie terreine gebruik en dit was eers na die 
uitvinding van die dinamo deur Werner von Siemens in 1867 dat waterkrag 
in 'n nuwe rigting gekanaliseer is, nl. die opwekking van elektrisiteit. 

Die wereld se eerste hidroelektriese kragsentrale het op 30 September 1882 
in werking gekom - slegs 26 dae nadat Thomas Edison se beroemde 
Pearl Street-stoomkragsentrale in New York aangeskakel is. Dit was gelee aan 
die Foxrivier by Appleton in Wisconsin in die V.S.A. Hierdie nuwe kragbron 
het gou na Europa versprei en die eerste hidroelektriese kragsentrale is in 
1885 in Italie by Tivoli opgerig. Veral die bergagtige lande soos Switserland, 
Swede en Noorwee wat feitlik geen steenkool, olie en aardgas gehad het nie, 
het baie gou hidroelektrisiteit op groot skaal opgewek. Dit was dan ook hoof
saaklik aan waterkrag te danke dat Switserland en Swede sulke groot hoogtes 
op nywerheidsgebied kon bereik. 

Switserland was nog slegs 200 jaar gelede een van die armste lande in die 
wereld en is gereeld deur hongersnood bedreig. Met feitlik geen grondstof
bronne nie en 'n landbousektor wat in slegs 60% van die land se behoeftes 
kon voorsien, was die land genoodsaak om industriee te ontwikkel sod at 'n 
uitvoermark geskep kon word waardeur buitelandse valuta verdien kon word 
om te betaal vir die grondstowwe wat ingevoer moes word. Die ontwikke-
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ling van hidroeHektrisiteit teen die einde van die Negentiende Eeu was die 
deurbraak waarop die Switserse nywerheid gewag het. Die land het 'n 
transformasie ondergaan en gedurende die jare 1888 tot 1970 het die persen-
tasie van die bevolking wat vir hul bestaan van die landbou afhanklik is 
van 37% tot 8% gedaal, het die wat van die vervaardigingsbedryf afhanklik 
is van 41 % tot 48% gestyg, terwyl die arbeidsmag wat by die dienstesektor 

. betrek is van 22% tot 44% gestyg het. 
f 

Sedert 1930 het die lewenstandaard in Switserland gestyg van relatiewe 
armoede, in vergelyking met Engeland, tot relatiewe welvaart - waar die land 
voorheen die helfte so florerend as Engeland was, het dit twee keer so 
welvarend geword. In 1973 het die totale Switserse uitvoere R5352 miljoen 
beloop, waarvan meer as 90% uit klaarvervaardigde goedere bestaan het. Die 
belangrikste uitvoerprodukte was motore, dinamo's en turbines. Die elektrisi
teitsindustrie het dan ook 'n onmisbare tak van die Switserse ekonomie 
geword en meer as 400 groot hidroelektriese kragsentrales, asook 'n menige 
kleiner sentrales in die laer lope van die riviere, maak Switserlarid die grootste 
verbruiker van waterkrag in Europa. Switserse tegnici het reeds meer as 80 
revolusionere uitvindings op die gebied van kragsentraletoerusting gepatenteer 
wat hulle in staat gestel het om van die grootste hidroelektriese aanlegte 
in ander werelddele uit te rus. 

Die industrialisasie van Swede het baie dieselfde patroon as die van Swit
serland gevolg. Van 1750 tot 1850 het die bevolking van Swede nagenoeg 
verdubbel, maar die ontwikkeling van die land se karige hulpbronne kon nie 
met die bevolkingsgroei tred hou nie. Die gevolg was dat duisende mense begin 
emigreer het. Daar word bereken dat een miljoen Swede die land tussen 1860 
en 1910 verlaat het en veral die V.S.A., met sy groot geleenthede, was die 
trekpleister. 

Nywerheidsvestiging het teen 1870 begin momentum kry en was grootliks 
daarvoor verantwoordelik dat Swede se immigrasiesyfer teen 1911 die emigra
siesyfer oorskry het. Die ontwikkeling van hidro~lektrisiteit kon die goedkoop 
krag verskaf wat so noodsaaklik vir die ontginning van die land se ystererts
afsettings en sy natuurlike woude was. Daar is reeds in 1915 begin met die 
elektrifisering van die spoorlyn tussen Lapland in die noorde met sy ryk 
ystervelde en die industriele gebiede en hawens in die suide. Die elektri
fiseringstempo het steeds versnel en teen 1940 is een kilometer spoorlyn 
per dag omgeskakel. Prosesse is in staalvervaardiging ontwerp waardeur soliede 
brandstof deur elektrisiteit vervang kon word en teen 1950 is 45% van die 
staalproduksie met behulp van elektriese hoogoonde vervaardig. In die jare 
voor die Tweede Wereldoorlog het Swede 50% van die wereld se totale 
papierpulpuitvoere gelewer, en slegs Kanada was 'n groter papierprodusent. 
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Binne die bestek van 50 jaar het Swede gegroei van In arm landbouland 
tot 'n nywerheidsreus wat kon kers vashou met Ian de soos Switserland, 
Duitsland, Belgie en Engeland. In 1936 was die per capita-verbruik van elek
trisiteit in Swede byvoorbeeld nagenoeg twee keer die van Engeland - 1 200 
teenoor 650 kilowatt-uur. 

BRANDSTOFKRAG 

Tot dusver is slegs gekyk na die direkte aanwending van kragbronne, so os 
bv. die wind en water, om masjiene aan te dryf. Die werklike deurbraak 
het egter gekom toe die mens besef het dat die hitte wat deur die ver
branding van brandstof verkry word, 'n vorm van energie is wat in nuttige 
werk omskep kan word in 'n stoom- of binnebrandenjin. Vir die eerste keer 
het die mens 'n ontsaglike hoeveelheid krag tot sy beskikking gehad wat 
verskeie revolusionere ontwikkelings tot gevolg gehad het. Dit was een van die 
belangrikste transformasies in die geskiedenis: binne die bestek van 'n honderd 
jaar is 'n Europa bestaande uit landgoedere, plasies en werkswinkels omskep 
in'n gebied met florerende industriele stede. 

Die Stoomenjin 

Die ontwikkeling van die stoomenjin het hierdie belangrike deurbraak ingelui. 
Alhoewel die Britse uitvinder en ingenieur Thomas Savery die eerste stoom
masjien gebou het wat nuttig aangewend is, is die eerste werklik praktiese 
stoomenjin met 'n suier in 1712 deur die Engelse ystersmid Thomas Newco
men in Staffordshire opgerig. Dit was 'n massiewe konstruksie, wat gebruik 
is om water uit'n steenkoolmyn te pomp. 

Die groot probleem met die enjins van Savery en Newcomen was dat hulle 
rendement so laag was dat hulle slegs winsgewend aangewend kon word 
waar laegraadse steenkool gebruik kon word wat andersins verlore sou 
gaan. Slegs 1 % van die energie van die brandstof kon in meganiese krag 
omskep word. 

Terwyl die Skotse instrumentmaker James Watt gedurende die winter van 
1763/64 aan 'n skaalmodel van 'n Newcomen-enjin by die Universiteit van 
Glasgow gewerk het, het hy onder die besef gekom dat deur 'n aparte 
silinder vir die kondensasie van stoom te installeer, die rendement van die 
enjin aansienlik verhoog kon word. Op 8 Maart 1776 het hy sy nuwe enjin 
bekendgestel. Verdere ontwikkelinge het mekaar snel opgevolg. In 1781 
patenteer Watt 'n stoomenjin met 'n krukas wat die wederkerige beweging 
van die suier tot 'n aanhoudende draaibeweging kon omskep en in 1782 
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bou hy sy eerste dubbelwerkende stoomenjin. Teen 1800 het hy in same
werking met sy sakevennoot Matthew Boulton ongeveer 500 enjins wat elk 
ongeveer 10 perdekrag kon lewer in Engeland en oorsee gebou en ge
installeer. Waar Savery se "enjin" 30 pond steenkool per perdekrag per uur 
verbruik het, het Watt se enjin die brandstofverbruik tot 8 pond verminder. 
James Watt kan met reg die "vader" van die stoomenjin genoem word. 

Stoomenjins is met vrug in 'n groot verskeidenheid nywerhede aangewend 
en teen die einde van die Agtiende Eeu het die Britse ekonomie werklik vlam 
gevat. In 1790 is meer as 10 miljoen ton steenkool ontgin, teenoor die 
minder as 3 miljoen ton in 1690. Die produksie van ru-yster het gestyg 
van 17 000 ton in 1740 tot 250 000 ton in 1806, en ru-katoen-invoere het van 
1 miljoen pond in 1743 tot meer as 60 miljoen pond in 1802 gestyg. 

Maar die stoomenjin het veral 'n onuitwisbare merk op die Negentiende 
Eeu gelaat. Teen 1850 was Engeland die model van nywerheidsvoortreflik-... 
heid en -prestasie en was sy per capita-inkomste aansienlik hoer as die van 
enige ander land in Europa. Die tekstielfabrieke het steeds groter geword en 
die yster- en staalindustrie is ingrypend verander. 

Teen 1851 was die Britse katoennywerheid 50 groot as die van die res van 
Europa gekombineer en in die tekstielfabrieke aileen het die ge'installeerde 
kapasiteit van stoomenjins van 1850 tot 1870 meer as vervierdubbel, nl. 
van 108000 perdekrag tot 478 000 perdekrag. In 1860 het Engeland 80 
miljoen ton steenkool geproduseer, wat meer as die res van die wereld se 
gesamentlike prOduksie was. (Die Amerikaanse produksie vir dieselfde jaar 
was slegs14 miljoen ton.) Ru-yster-produksie het van 1869 tot 1900 verdubbel, 
van 4 miljoen ton per jaar in 1869 tot 8,5 miljoen ton in 1903. Belangrik is 
egter die feit dat die steenkoolverbruik van die yster- en staalnywerheid as 
geheel gedurende dieselfde periode afgeneem het van 32 miljoen ton in 1869 
tot 28 miljoen ton in 1903. 

Omdat hierdie nuwe kragbron soveel moontlikhede gebied het, is eksperimen
tele werk vinnig vQortgesit. Vroeg in die Negentiende Eeu is die hoedruk
stoomenjin ontwikkel, wat 'n omwenteling in vervoer op land en see veroorsaak 
het. Die eerste praktiese stoomskip was die "Charlotte Dundas", wat in 1801 
in Skotland gebou is, en reeds teen 1838 het die "Sirius" vir die eerste 
keer die Atlantiese Oseaan uitsluitlik m.b.v. stoomenjins oorgesteek. Die 
afstand tussen Cork en New York is in 19 dae afgele. Om werklik onder die 
besef van hierdie omwenteling te kom, kan daaraan gedink word dat dit 3 % 
miljoen slawe sal kos om 'n hedendaagse transatlantiese passasierskip binne 
5 dae van South Hampton na New York te roei. Met ander woorde, die 
spierkrag van die totale slawebevolking van Italie, 2 000 jaar gelede, sou slegs 
voldoende gewees het om ses groot skepe tussen Europa en die V.S.A. 
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aan die gang te hou mits hulle aanhoudend gewerk het sonder om te rus. 

Teen ongeveer 1845 het yster hout begin vervang in die skeepsbounywerheid 
en 'n bietjie later is oorgeskakel na staal. Weer het Eogeiand die voortou 
geneem weens die gevorderde stadium van sy staalnywerheid en die aan
sporing wat sy toenemende buitelandse handel gebied het. 

'n Verdere belangrike deurbraak het in 1884 gevolg, toe sir Charles Parsons 
die stoomturbine uitgevind het. Dit word as een van die grootste uitvindings 
van aile tye in 'die ingenieurswese beskou en het nie aileen die ontwikkeling 
van stoomskepe ingrypend verander nie, maar speel tot vandag 'n feitlik 
onmisbare rol in die opwekking van elektrisiteit. 

In 1890 was die tonnemaat van stoomskepe wat onder die Engelse vlag 
gevaar het bv. 5042000, teenoor die 723000 van Duitsland, 499000 van 
Frankryk en 197 000 van die V.S.A. Die land het feitlik 'n monopolie in 
skeepsbou ontwikkel. In 1893 het Engeland 81,6% van aile skepe wat te 
water gelaat is, gebou en selfs nadat die ander lande hul eie nywerhede 
gevestig het, het Engeland sy voorsprong behou. Van 1904 tot 1914 het 
Engeland 60% van die totale tonnemaat wat te water gelaat is, vervaardig. 
Die wereldskeepsvaart is deur die Britse handelsvloot oorheers en in 1904 
het Britse vaartuie 45% van aile handelsgoedere wat ter see vervoer is, 
hanteer. 

Die Engelse ingenieur Richard Trevithick het in 1801 die eerste stoomlokomo
tief vir gebruik in die steenkoolmyne gebou, maar dit was George Stephen
son wat hierdie uitvindings in so 'n mate ontwikkel het dat dit kommersieel 
aangewend kon word. In 1830 het sy beroemde "Rocket" die "fenominale" 
snelheid van 50 km per uur op 'n spoorlyn tussen Manchester en Liverpool 
behaal. Stoomlokomotiewe het 'n omwenteling in die vervoer van grondstow
we en produkte veroorsaak en veral die tradisionele kanaalvervoermaatskappy 
is swaar getref. Hulle was genoodsaak om tariewe met tot 50% te besnoei 
om enigsins kompeterend te bly. 

Teen 1850 het Engeland 'n spoorlynnetwerk van 10 500 km gehad, w.at meer 
was as enige ander Europese land. Weer eens het die pionierswerk wat in 
Engeland gedoen is, die land in die gunstige posisie geplaas om as kon
sultant en leweransier vir ander lande op te tree. So byvoorbeeld het die 
V.S.A. sy eerste lokomotiewe uit Engeland ingevoer, alhoewel daar gou oor
geskakel is na die plaaslike vervaardiging van ligter modelle. 

Veral Belgie, maar ook Duitsland en Frankryk, het gou die waarde van 
spoorkommunikasie besef en teen 1834 het die staat in Belgie begin met die 
konstruksie van 'n spoornetwerk, met Brussel as middelpunt. Spoorwee het 

12 

Digitised by the University of Pretoria, Department of Library Services, 2011



in Duitsland egter 'n n6g groter rol in die ontwikkeling van die ekonomie 
gespeel aangesien die Duitse paaie swak was, daar nie so baie kanale was 
nie en die groot riviere aansluitings na die nywerheidsgebiede kortgekom het. 

Die ontwikkeling van stoomkrag was ongetwyfeld die grootste bydraende 
faktor tot die magsposisie wat Engeland veral gedurende die Negentiende Eeu 
bo die res van die wereld beklee het. Dit kan met reg hul "Goue Eeu van 
Stoomkrag" genoem word. 

Wat die stoomera verder so interessant en belangrik maak, is die feit dat dit 
'n tipe sneeubaleffek gehad het wat ongekend was in die eeue van wind
en waterkrag. Krag het materiele vooruitgang tot gevolg, vooruitgang lei tot 
groter masjiene, wat op hul beurt meer krag opwek, en die gevolg is dat 
ons nie aileen elke jaar meer krag opwek nie maar dat die tempo waarteen 
dit geskied ook steeds toeneem. 

Die Binnebrandenjin 

Soos die geval met so baie nuttige uitvindsels is, kan 'n mens nie net een 
persoon as die uitvinder van die binnebrandenjin eer nie. 

In 1860 het die Fransman Lenoir die eerste primitiewe binnebrandenjin gebou, 
maar die werklike deurbraak het gekom toe Nikolaus August Otto op 9 Mei 
1876 sy vierslagenjin laat loop het en die Amerikaner George Brayton sy 
twee~lag 'n maand later op die proef gestel het. Die wereld het besef dat dit 
die kragbron was waarop hy gewag het en reeksproduksie het dieselfde jaar 
begin. Ontwikkelings het mekaar snel opgevolg en in 1886 het Gottlieb Daim
ler die eerste motorfiets ter wereld gebou. Later in dieselfde jaar het hy ook 'n 
motorboot en ' n sogenaamde motorkoets gebou. Karl Benz het ook in 1886 
sy "perdelose rytuig" in die openbaar op die proef gestel en saam met 
Daimler kan hy as die vader van die motorvoertuig bestempel word. 'n 
Verdere belangrike deurbraak het in 1893 gevolg, toe dr Rudolf Diesel sy 
dieselenjin vervolmaak het. 

Alhoewel die Franse Panhard-maatskappy in 1891 vir die eerste keer begin het 
om rnotors kommersieel te bou, het die V.S.A. baie gou die grootste ver
vaardiger geword. Ransom E. aids en Henry M. Leland was die pioniers op die 
gebied van massaproduksie, maar Henry Ford het dit tot groot hoogtes ont
wikkel. 

Hy het in 1899 en 1900 misluk met sake-ondernemings, maar in 1902 die 
Ford Motor Company gestig. Die maatskappy is begin met 'n kapttaal van 
$100 000, waarvan slegs $28 000 dadelik in kontant betaal is en 'n verdere 
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$14000 in 1904. Hierdie $42 000 was die enigste kapitaal wat ooit benodig was 
- aile toekomstige uitbreidings is uit winste gefinansier en van 1903 tot 1927 
het die maatskappy $900 miljoen verdien. 

Die aantal fabrieke het van 178 in 1904 toegeneem tot 2471 in 1923, toe 
die motorindustrie die grootste nywerheid in die land geword het. In 1908 
was 200 000 motorvoertuie geregistreer - in 1927 was daar meer as 23 miljoen. 
In dieselfde jaar het die V.S.A. 90% van die wereld se passasiersmotors en 
80% van die busse en vragmotors vervaardig. Teen 1929 was die belegging 
in die motorvoertuigbedryf en paaie reeds groter as die in die spoorwee en 
was motorvoertuie die derde grootste uitvoerproduk. Masaproduksie is steeds 
verbeter en produktiwiteit het skerp toegeneem, met 'n gevolglike daling in 
pryse. In 1908 het 'n klein Ford $700 gekos, maar die prys het in 1925 tot 
$260 gedaal. 

Die motorindustrie het egter ook verskeie nuwe nywerhede laat ontstaan, en 
een uit elke ses sake-ondernemings het baie nou verwant geraak aan die 
motornywerheid. Motorvoertuie het meer as 70% van die land se stoffeer
leer gebruik, 60% van die spieelglas ("plate glass"), 80% van die rubber en 
18% van al die staal. 

Die binnebrandenjin was ook lig genoeg om die broers Wright se geskied
kundige vlug by Kitty Hawk, Noord-Carolina in 1903 moontlik te maak. Die 
lugvaartnyvverheid is in die beginjare deur die Franse en Duitsers oorheers, 
maar met die bekendstelling van straalmotore kort voor die Tweede Wereld
oorlog het die V.S.A. sterk op die voorgrond getree. Van 1940 tot aan die 
einde van 1945 is nie minder nie as 300 718 vliegtuie in die V.S.A. gebou. 
In 1974 het die V.S.A. vliegtuie en onderdele ter waarde van R4800 mil
joen uitgevoer. 

Die moderne petroleumindustrie het sy ontstaan in 1859 by Titusville in Penn
sylvania gehad, toe Edwin R. Drake olie ontdek het. Aanvanklik is keroseen, 
'n produk wat uit olie verkry is, as brandstof in die tradisionele olielamp 
gebruik, maar met die koms van die binnebrandenjin is 'n geweldige aanvraag 
geskep. Die V.S.A. se produksie het tussen 1900 en 1920 nagenoeg tien
voudig gestyg naamlik van 9 miljoen tot 86 miljoen ton per jaar. In 1920 
het die V.S.A. 86,5% van die wereldproduksie gelewer. 

Die binnebrancienjin het grootliks daartoe bygedra dat die V.S.A. tot die 
magtigste moondheid op aarde ontwikkel het. Amerikaanse ondernemings be
klee agt van die eerste tien plekke van die grootste nywerheidsondernemings 
ter wereld, waarvan sewe of oliemaatskappye of motorvervaardigers is. Exxon, 
die Amerikaanse petrolreus, is die grootste nywerheidsonderneming ter wereld, 
met totale bates van sowat R28 628 miljoen en 'n omset verlede jaar van 
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R39 112 miljoen. 

In 1974 is 24 520 miljoen perdekrag deur trekdiere, turbines en meganiese 
enjins in die V.S.A. opgewek. Motorvoertuie en vliegtuie was vir altesaam 
23 409 miljoen hiervan verantwoordelik, terwyl elektriese kragsentrales slegs 
605 miljoen bygedra het. Die Amerikaners lewe beslis in hul "Goue Eeu van 
Binnebrandkrag" . 

Die Duitse motornywerheid is in die beginjare kwaai aan bande gele deur 'n 
gebrek aan kapitaal. Gedurende die twintigerjare het die Deutsche en die 
Dresdner Banke egter ingegryp en die toekoms van die bedryf verseker. 
Waar die motornywerheid in 1910 slegs 0,4% van totale Duitse uitvoere 
bedra het, het dit in 1938 gestyg tot 2,5%. Na die Tweede Wereldoorlog 
het die bedryf egter sy bloeitydperk binnegegaan en baie gou die belangrikste 
onderafdeling van die Duitse nywerheidswese geword. Van 1950 tot 1975 
het die motorbedryf twee keer so vinnig as die bruto binnelandse produk 
gegroei. Voor die Tweede Wereldoorlog was slegs een uit 20 werkers betrokke 
by die motorbedryf - tans is die syfer een uit elke sewe. In 1972 het 
motoruitvoere 17,2% van die totale uitvoere van klaarvervaardigde produkte 
beloop en het die motornywerheid 75%, of R5,17 biljoen, tot die Duitse 
buitelandse handelsoorskot bygedra. 

ELEKTRISITEIT 

Alhoewel beide die stoomenjin en die binnebrandenjin aansienlike beweeglik
heid aan meganiese krag gegee het en die nywerheid losgemaak het van 
waterkragaanlegte, was daar 'n behoefte aan nog groter beweeglikheid. Me
todes is gesoek om krag tot oud en jonk se beskikking te stel sodat die 
magdom take wat verrig moes word, vergemaklik kon word. Elektrisiteit het 
die antwoord gebied. Dit kon in groot hoeveelhede vervaardig word en vol
gens behoefte aan verbruikerspunte verskaf word. 

Volta het in 1800 'n elektriese battery gemaak, maar die praktiese nut van 
elektrisiteit is eers in 1831 besef, toe Michael Faraday bewys het dat 'n 
elektriese stroom opgewek kan word deur 'n koperspoel in 'n magneetveld 
te roteer. 'n Belangrike deurbraak was die bekendstelling van die dinamo deur 
Werner von Siemens in 1867, wat tot gevolg gehad het dat elektrisiteit in 
genoegsame hoeveelhede opgewek kon word vir aanwending in die nywer
hede. Eksperimentele elektriese motore is gou in 'n verskeidenheid van 
nywerhede gebruik en in 1879 het Siemens die wereld se eerste elektriese 
lokomotief in Berlyn gedemonstreer. Die transformator is in 1883 in Engeland 
gepatenteer en sodoende is een van die grootste struikelblokke uit die weg 
geruim, nl. die verlies aan energie wat veroorsaak is deur elektrisiteit oor lang 
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afstande te vervoer. 

Maar die grootste gebruik van elektrisiteit in die beginjare was waarskynlik 
vir straatverligting. Aanvanklik is van koolstofbooglampe gebruik gemaak, 
maar teen 1879 het Thomas Edison sy gloeilamp bekendgestel. Die wereld se 
eerste stoomaangedrewe kommersiele kragsentrale is op 12 Januarie 1882 in 
Londen aangeskakel en is gefinansier deur die Edison Electric Light Company. 
Die eerste grootskaalse kommersiele aanleg is op 4 September 1882 in ge
bruik geneem toe Edison se beroemde Pearl Street-kragsentrale aangeskakel 
is. Daar is waarskynlik min mense wat weet dat Kimberley reeds 3 dae 
tevore elektriese straatligte gehad het! Op 1 September 1882 is 'n klein 
stoomaangedrewe kragsentrale aangeskakel wat elektrisiteit aan 16 koolstof
booglampe verskaf het. Die getal is spoedig tot 70 vermeerder en interessant 
is ook die feit dat steenkool vir die stoomketels aanvanklik van Wallis ingevoer 
moesword. 

Na 1882 het die elektriese industrie in al sy vertakkinge met rasse skrede 
vooruitgegaan. Teen 1910 was die eksperimentele stadium verby en het die 
tydperk van uitbreidings aangebreek. Die vervaardiging van elektriese apparaat 
het tot sy reg gekom en groot ondernemings tot gevolg gehad, soos Sie
mens en Halske asook die Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft (AEG) in 
Duitsland, die Thomson-Houston-maatskappy in Frankryk, General Electric in 
die V.S.A., en British General Electric en Metropolitan-Vickers Electrical in 
Engelana. In 1913 het Duitsland 34% en die V.S.A. 29% van die wereld se 
elektriese produkte gelewer. 

Deur die eeue het die mens steeds gepoog om goedkoper kragbronne te 
ontwikkel om spierkrag te vervang. Met die koms van elektrisiteit was hy 
egter in staat om 'n stap verder te gaan. Hierdie kragbron het hom in staat 
gestel om die elektroniese rekenaar te ontwikkel, waardeur selfs die sloerwerk 
van die brein oorgeneem kon word. 

Het u al ooit daaraan gedink wat elektrisiteit in terme van spierkrag beteken? 
Indien spierkrag in elektriese energie omskep kon word, sou die werkverrigting 
van 'n volwasse persoon slegs voldoende wees om een 75-watt-gloeilamp te 
laat brand. 

Die hedendaagse lewe is ondenkbaar sonder elektriese krag en daarsonder 
sou die Atoomeeu waarin ons tans lewe nie moontlik 9dwees het nle. 

DIE NUWE ENERGIEBRON - KERNKRAG 

Niemand doen iets belangriks aileen nie en daar is geen beter bewys van 
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hierdie stelling as die ontdekking van kernenergie nie. Die gebeure sedert die 
einde van die Negentiende Eeu is so verstommend dat dit enige vorige sprong 
in die ontwikkeling van wetenskaplike kennis absoluut oorskadu. 

Die verhaal begin in 1887, toe sir William Crooks 'n eksperiment uitgevoer 
het om die gedrag van elektrisiteit in lug onder 'n lae druk te ondersoek. 
Onwetend het hy elektrone ontdek en daardeur die eeuelange oortuiging dat 
die atoom die kleinste vorm van materie is, omvergegooi. Verdere ontdekkings 
het mekaar snel opgevolg, so os die ontdekking van X-strale deur Wilhelm 
von Rontgen in 1895, die ontdekking van die radioaktiwiteit van uraan deur 
die Fransman Henri Becquerel in 1896, en die ontdekking van radium deur 
Marie en Pierre Curie in 1898. 

Een van die belangrikste deu'rbrake het in 1932 gevolg, toe Cockroft en 
Walton 'n litiumkern met behulp van waterstof gesplyt het en die energie 
wat in die proses vrygestel is, gemeet het. Dit was die eksperimentele bewys 
vir Einstein se beroemde vergelyking E = mc2

, wat hy reeds in 1905 
geformuleer het. Volgens die vergelyking is energie en materie gelykwaardig 
en is die hoeveelileid energie in materie gelyk aan die massa vermenigvuldig 
met die kwadraat van die snelheid van lig - m.a.w. 'n klein massa materie is 
ekwivalent aan 'n enorme hoeveelheid energie. 

Indien dit moontlik sou wees om een kilogram van enige stof in energie om te 
sit, sou die resultaat ekwivalent wees aan 2,15 miljoen ton olie. Tot dusver 
bestaan daar egter nog geen praktiese metode om massa op so 'n skaal in 
energie om te skep nie, en kernkrag is vir die huidige slegs 'n klein stap in 
daardie rigting. 

Die neutron is ook in 1932 deur Rutherford en Chadwick ontdek, en verdere 
baanbrekerswerk deur Enrico Ferni, Otto Hahn en Fritz Strassman het die weg 
gebaan vir die eerste selfonderhoudende kettingreaksie, wat in 1942 deur die 
wetenskaplikes van die Manhattan-projek in Chicago teweeggebring is. Ons 
weet almal wat daaruit voortgevloei het. Die bomme wat in 1945 op Hiro
shima en Nagasaki laat val is, was verreweg die verwoestendste instrumente 
van vernietiging wat die mens tot op daardie stadium geskep het. 

Slegs 10 jaar na Hiroshima is die eerste kommersiele kernkragsentrale by 
Arco in Idaho in die V.S.A. in werking gestel. Die eerste werklike groot 
aanleg, 'n 428 OOO-kilowatt-aanieg by San Onofre, Kalifornie, is in 1967 aange
skakel. 

Dit is miskien belangrik om te onthou dat die kragsentrales waaraan ons 
gewoond is en 'n kernreaktor in werklikheid baie nou verwant is. Albei wek 
elektrisiteit deur middel van stoomturbines op. In eersgenoemde geval word 
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hitte verskaf deur die chemiese verbranding van steenkool of olie; in laasge
noemde is die bron van hitte kernsplyting. 

Die 162 kernreaktors wat tans oor die wereld in werking is, is almal tans nog 
termies van aard, en hulle het 'n uiters swak brandstofbenutting. Daar word 
egter onverpoos gewerk aan die ontwikkeling van die snelkweekreaktor, wat 
die potensiaal het om meer brandstof te vervaardig as wat dit gebruik. 
Oit sal die eerste kragstelsel wees wat moontlikhede van 'n standhoudende 
langtermynkragbron bied waarvan die brandstofkoste 'n bykans onbeduidende 
gedeelte van die totale koste van die gelewerde krag sal uitmaak. 'n Nege
voudige vermeerdering in die prys van uraan sal byvoorbeeld dieselfde uit
werking op die eenheidsprys van opgewekte elektrisiteit he as 'n verdubbeling 
in die prys van olie. 

Alhoewel daar reeds 670 kernkragsentrales in die V.S.A. in werking is, 'n 
verdere 62 in aanbou is en nog 100 op bestelling is, word die ontwikkelings
program aan bande gele deur verskeie instansies wat beswaar maak teen die 
potensiele gevare van kernkrag en omgewingsbesoedeling wat dit tot gevolg 
kan he. Is die gevare werklik so groot? Aktuarisse in die V.S.A. beraam dat 
die kanse dat 'n persoon in 'n motorongeluk in 'n gegewe jaar sal sterf 
4000 teen 1 is. Oie kanse dat dieselfde persoon in 'n ongeluk veroorsaak 
deur 'n kernreaktor sal omkom, is 5 biljoen teen 1. Tot dusver het die kern
kragnywerheid ook 'n merkwaardige veiligheidsrekord. Na raming verskaf die 
162 kernreaktors oor die wereld werk aan nagenoeg 25 000 mense en daar was 
nog nie 'n enkele sterfgeval te wyte aan radioaktiwiteit in enigeen van hierdie 
reaktors nie. 

Oaar moet ook nie uit die oog verloor word nie dat indien kernreaktors 
verbied word, lugbesoedeling geweldig sal toeneem. 

Oit is interessant om daarop te let dat, terwyl die Amerikaners referendums 
hou oor die wenslikheid van kernreaktors, Rusland reeds 'n program van stapel 
gestuur het waardeur kernreaktors teen die jaar 2000 elektrisiteitsopwekking 
sal oorheers. Hulle het reeds 13 kernkragsentrales in werking en 'n verdere 
26 is in aanbou of in die beplanningstadium. Die Russe is die Amerikaners 
ook reeds ver voor op die gebied van die ontwikkeling van snelkweekreaktors. 
Hul eerste toetsaanleg is reeds in 1973 aangeskakel, terwyl selfs 'n prototipe 
nog nie in die V.S.A. bestaan nie. 

MOONTLIKE NUWE ENERGIEBRONNE 

Kernfusie 

Kernsplyting is die proses waardeur die atoomkerns van swaar elemente so os 

18 

Digitised by the University of Pretoria, Department of Library Services, 2011



uraan opgebreek word, met ale vrystelling van 'n bepaalde hoeveelheid 
energie. Kernfusie of kernsamesmelting is die omgekeerde proses, waardeur 
twee of meer kerns van 'n ligte element soos waterstof saamsmelt, wat ook 'n 
vrystelling van energie tot gevolg het en waarop Einstein se formule E = mc2 

ook van toepassing is. Dieselfde reaksie vind in die son plaas om dit 'n 
onuitputlike bron van hitte en lig te maak, terwyl fusie reeds op aarde 
bewerkstellig is met die demonstrasie van die vernietigende waterstofbom. 

Die probleem is egter om 'n beheerde reaksie aan die gang te sit en te onder
hou. Om twee kerns te laat saamsmelt, is temperature van tussen 50 en 100 
miljoen grade celcius nodig. 'n Fusiereaktor is na bewering 50 keer meer inge
wikkeld as die splytingsreaktor, wat 25 jaar geneem het om in 'n grootskaalse 
ekonomiese onderneming te ontwikkel. Sommige optimiste beweer dat 'n fusie
reaktor reeds teen 1990 in werking sal wees, maar die algemene verwagting 
is dat dit eers in die Een-en-twintigste Eeu 'n praktiese moontlikheid sal word. 

Kernfusie hou groot voordele in. Afgesien van enorme hoeveelhede energie 
wat beskikbaar gestel word, is die "brandstof" isotope van waterstof, wat 
goedkoop en maklik in groot hoeveelhede bekombaar is. Daar ontstaan ook 
nie groot hoeveelhede radioaktiewe afval wat verwyder moet word nie, met 
die gevolg dat 'n fusiereaktor selfs in 'n stad opgerig kan word om sodoende 
transmissiekoste baie laag te hou. 

Geotermiese Energie 

Italie het die pionierswerk op die gebied van die aanwending van geotermiese 
energie gedoen. Die wereld se eerste kragsentrale wat met behulp van natuur
like stoom uit die aardkors aangedryf word, is in 1904 by Larderello opgerig 
en lewer tans nagenoeg 400 000 kilowatt. 'n Ander groot aanleg is vroeg in die 
vyftigerjare by Wairakei in Nieu-Seeland opgerig en sedertdien is verskeie 
geotermiese kragsentrales ook in die V.S.A., Japan, Ysland, Rusland en Mexiko 
in werking gestel. Wereldwyd word tans ongeveer 1 miljoen kilowatt deur 
geotermiese kragsentrales opgewek, maar die werklike potensiaal is baie 
moeilik bepaalbaar. Sekere oliemaatskappye het reeds begin prospekteer na 
"stoomvelde" . 

Indien die jongste idee waarmee wetenskaplikes in Nieu-Mexiko vorendag 
gekom het egter prakties uitvoerbaar blyk te wees, sal geotermiese potensiaal 
feitlik onbeperk wees. Die idee is baie eenvoudig en behels die boor van twee 
gate ongeveer 10 meter uit mekaar diep genoeg in die aardkors totdat daar 
op warm rots afgekom word. As koue water in die een gat gegooi word, sal 
dit deur poreuse of opgebreekte warm rots sirkuleer en as stoom uit die 
tweede gat te voorskyn kom. Uiteraard is daar praktiese probleme, waaronder 
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die grootste is dat die gat ten minste 12 my I diep sal moet wees om hoog 
genoeg temperature te bereik. Tans is dit ver buite die bereik van die bestaande 
tegnologie. 

Sonenergie 

Sonenergie word reeds vir 'n hele aantal jare in verskeie lande gebruik vir 
direkte verwarming van water en warmwaterstelsels van huise en geboue. 
Miljoene verwarmers is reeds in lande soos Israel, Australie en Japan ge
installeer. Hierdie ontwikkeling het reeds oak plaaslik begin momentrum kryen 
is beslis die moeite werd om verder te ontwikkel, gesien ons lang sonryke dae 
en veral .. die feit dat waterverwarming so 'n groot persentasie van privaat
huishoudings se energieverbruik uitmaak. 

Om sonenergie egter werklik op groot skaal te benut, moet dit in elektrisiteit 
omgesit word, hetsy direk of indirek. Die eerste sogenaamde "sonoond"
kragsentrale is reeds by Odeillo in Frankryk in gebruik geneem. Deur middel 
van 'n reeks paraboolvormige spieels en 'n reflektor word die hitte op 'n pyp 
wat deels met water gevul is gefokus en die stoom wat ontstaan word dan 
gebruik om 'n stoomturbine aan te dryf. Omdat so 'n groot "opvanggebied" 
nodig is om voldoende hitte vir die opwekking van redelike hoeveelhede 
elektrisiteit te verskaf, is dit 'n uiters duur proses. 

Maar dit is ook moontlik om elektrisiteit direk uit sonenergie te verkry deur 
middel van 'n fotovoltaise sel. Hierdie metode het reeds wye toepassing in 
ruimtereise gevind en die silikon-sonsel is in staat om 12% van die invallende 
sonenergie in elektrisiteit te omskep. Die sonsel is egter geweldig duur en die 
koste van 'n silikonsel-batterykombinasie is op hierdie stadium ten minste 500 
keer so hoog as konvensionele elektrisiteit. 

Twee ander indirekte aanwendings van sonenergie verdien kortliks vermelding. 
Die eerste is die idee van 'n wentelende ruimtekragsentrale, waardeur groot 
sonpanele wat uit sonselle bestaan in 'n wentelbaan om die aarde geplaas 
word. Die opgewekte elektrisiteit kan dan met behulp van mikrogolwe na 'n 
ontvangsantenne op aarde teruggesend word. Weer eens sal die koste van so 
'n onderneming geweldig hoog wees - meer as twee keer die van 'n kern
reaktor. 

Een van die sonderlingste aanwendings van sonkrag word tans deur 'n span 
wetenskaplikes ondersoek aan die Universiteit Carnegie-Mellon in die V.S.A .. 
Dit behels die aanwending van die temperatuurverskil van seewater op ver
skillende dieptes om 'n "hittepomp" te skep. Die idee berus op die beginsel 
dat 'n vloeistof uitsit wanneer dit hitte opneem en inkrimp wanneer hitte 
afgegee word. In oseane by die trope en in warm seestrome is die verskil in 
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temperatuur tussen die water aan die oppervlak en water in paar duisend voet 
diep so hoog as 20°C. Indien die koue water opgesuig word tot op die vlak 
van die warm water, kan die energie wat deur die uitsetting van die koue 
water vrygestel word, gebruik word om water of 'n ander vloeistof te laat 
verdamp. Die vrygestelde gas kan dan gebruik word om 'n laedrukturbine 
aan te dryf. Prof. Clarence Zener van die Universiteit Carnegie-Mellon beweer 
dat so 'n aanleg langs die Ooskus van Amerika in die Golfstroom opgerig 
kan word en dat dit goedkoper as 'n kernreaktor of enige ander tipe son
kragsentrale sal wees. Die National Science Foundation en National Aeronau
tics and Space Administration beraam dat genoeg energie uit die Golfstroom 
verkry kan word om in die V.S.A. se behoeftes teen die jaar 2000 te 
voorsien. Soortgelyke navorsing word ook tans in Japan gedoen maar die 
groot struikelblok is dat 'n geskikte hitteruiler tot dusver nog nie ontwikkel kon 
word nie. 

Die wereld se oseane bied egter ook nog verdere moontlikhede. Een van die 
jongste ontwikkelinge is om die getye in te span vir die opwekking van elek
trisiteit. In sommige werelddele is die verskil tussen hoog- en laagwater tot 
55 voet, en die vloei van die seewater kan dus gebruik word om turbines aan 
te dryf. Die enigste grootskaalse getyprojek is in 1966/67 aan die mond van 
die Rance-rivier in Frankryk in werking gestel, met 'n opbrengs van 240 000 
kilowatt. Na beraming is die totale getykragpotensiaal van die wereld slegs 2% 
van die wereld se waterkragpotensiaal en dit is dus duidelik dat dit nooit 
werklik 'n faktor sal word nie. 

Daar moet bygese word dat die idee nie nuut is nie. Reeds in die Twaalfde 
Eeu is die getye as kragbron ingespan. Die eerste getymeul is teen ongeveer 
1120 by Bayonne in Frankryk opgerig en teen 1180 is soortgelyke meule by 
Dover in Engeland en in Venesie opgerig. 

Die heel jongste ontwikkeling is om die krag van die golfbeweging van die see 
in te span vir die opwekking van elektrisiteit. Vroeer vanjaar het die Britse 
regering aangekondig dat hy £1 miljoen oor die volgende 2 jaar aan navorsing 
op hierdie gebied gaan spandeer. Vier verskillende metodes sal ondersoek 
word en kenners is van mening dat golfkrag dalk 'n groter potensiaal as 
sonkrag in Brittanje het. Groot tegniese probleme sal egter uit die weg geruim 
moet word voordat hierdie potensiele energiebron enigsins op 'n redelike 
skaal aangewend sal kan word. 

Die opwekking van elektrisiteit met behulp van windkrag het veral na die olie
krisis van 1973 begin momentum kry. 'n Wetenskaplike paneel wat in 1972 
deur die Amerikaanse National Science Foundation (NSF) aangestel is, het 
aanbeveel dat die regering fondse vir navorsing bewillig aangesien hulle 
bevind het dat windaangedrewe opwekkers teen die jaar 2000 in 'n vyfde van 
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die V.S.A. se elektrisiteitsbehoeftes sal kan voorsien. Die NSF het dan ook in 
1973 begin om windnavorsingsprojekte aan die Universiteit van Montana en 
Oklahoma te finansier. Die totale uitgawe vir die belastingjaar 1972/73 het 
$200 000 beloop en is in 1973/74 tot $1 000 000 opgeskuif. 

DIE WERELD SE BRANDSTOFVOORRADE 

Die reserwes van die vyf belangrikste bewese energiebronne wat tans benut 
word, nl. olie, steenkool, aardgas, hidrapotensiaal en uraan, is in 'n meerdere 
of mindere mate beperk. 

Die bewese oliereserwes teen die einde van 1972 is op 612,7 biljoen vate 
gestel wat, teen die beraamde verbruikstempo, teen die jaar 2000 uitgeput 
sou wees. Hierteenoor is die uiteindelike reserwes deur deskundiges op grond 
van geologiese gegewens op 2 100 biljoen vate gestel, wat ongeveer drie keer 
soveel is as die bewese reserwes. Teen die beraamde verbruikstempo sal 80% 
van selfs hierdie uiteindelike reserwes oor 'n tydperk van 60 jaar verbruik wees. 
Dit is 'n somber prentjie en olie as brandstof het beslis 'n baie beperkte 
leeftyd. 

Daarteenoor word bereken dat slegs 2% van die totale geraamde steenkool
reserwes teen die jaar 2000 opgebruik sal wees. Alhoewel steenkool as 
energiebron tans nog tweede plek na olie inneem, kan daar met sekerheid 
gese word dat dit 'n veel grater en bestendiger energiebron oor die lang 
termyn is. 

Aardgas speel tans 'n beduidende rol as energiebron en voorsien nagenoeg 18% 
van die totale wereldenergieverbruik. Daar is ongelukkig onvoldoende kennis 
van die wereld se reserwes, maar dit is beperk. Een bran raam dat die 
energie-inhoud daarvan gelyk staan aan nagenoeg 2,8% van die bewese 
steen kool reserwes. 

Waterkrag dra tans effens meer as 2% tot die energievoorsiening van die 
wereld by. Vooruitskattings dui daarop dat 34% van die wereld se hidrapo
tensiaal teen die jaar 2000 ontwikkel sal wees: 900/0 in ge'industrialiseerde 
lande, 60% in beplande ekonomiee en 11 % in ontwikkelende lande. Volgens 
aile aanduidings sal die bydrae van hidrapotensiaal tot energievoorsiening 
egter steeds klein bly, nl. 2% van die wereldtotaal. 

Alhoewel kernkrag tans nog 'n klein deel van die wereld se energieverbruik 
vorm en selfs teen 1980 slegs 4% sal wees, sal dit na verwagting teen die jaar 
2000 ongeveer 18% beloop. Daar word verwag dat teen die jaar 2000 nie 
minder nie as 50% van die elektriese kragopwekkingsvermoe van kernenergie 
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afkomstig sal wees. Met die kernkragontwikkeling soos dit tans in die vooruit
sig gestel word, is die brandstof in hoofsaak uraan. Ongelukkig is dit so dat 
redelik bewese uraanreserwes wat onder huidige omstandighede ekonomies 
ontgin kan word, beperk is. Namate die tegnologie vorder, kan hierdie probleem 
oorbrug word deur die ingebruikneming van snelkweekreaktors, wat die 
potensiaal het om meer brandstof te vervaardig as wat dit verbruik. Dit wit 
voorkom asof onoorkomelike probleme in die ontwikkeling nog nie opgeduik 
het nie en uraan hou die belofte in om 'n uiters belangrike rol in die toe
komstige energievoorsiening van die wereld te speel. 

Wie kernkrag beheer, beheer die toekoms. 

Die volgende gegewens is veelseggend sover dit die toestand in die V.S.A. 
aangaan. 

Gedurende Januarie 1975 is die Energy Research and Development Administra
tion (ERDA) in die V.S.A. gestig om aile bestaande energienavorsingsprojekte 
te konsolideer en 'n groot verenigde program van stapel te stuur. Die ERDA 
se 1976-begroting beloop meer as $5 biljoen en die fondse sal as volg aan 
verskeie navorsings- en ontwikkelingsprojekte bestee word: 

* Meer as die helfte, of $2,6 biljoen, aan kernsplyting en kernfusie vir vreed
same en militere doeleindes 

* $300 miljoen aan gefossileerde brandstof, met die klem op steenkool 

* $120 miljoen aan beheerde kernfusie 

* $57 miljoen aan sonenergie 

* $28 miljoen aan geotermiese energie 

Hierbenewens sal miljoene dollar ook aan verrykingsprogramme vir kern
brandstof bestee word. 

DIE POSISIE IN SUID-AFRIKA 

Die meeste van die ge'industrialiseerde lande van die vrye wereld is vir meer as 
50% van hulle totale energieverbruik van olie afhanklik. Van die grootste 
energieverbruikers is veral Frankryk en Japan in 'n uiters kwesbare posisie 
deurdat olie onderskeidelik 76% en 71 % van hul totale energieverbruik uit
maak. Daarteenoor is Suid-Afrika vir minder as 'n kwart van sy energie
behoeftes van ingevoerde olie afhanklik en ons verkeer dus in 'n uiters gunstige 
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posisie in vergelyking met die res van die wereld. 

Die 1973-0liekrisis het egter weer eens bewys dat dit vir enige land dringend 
noodsaaklik is om vir sy energiebehoeftes sover moontlik onafhanklik van die 
buitewereld te wees en dat dit van die uiterste belang is dat energiebronne 
doeltreffend benut word. Suid-Afrika verkeer in die gunstige posisie dat hy oor 
groot reserwes steenkool en uraan beskik. 

Onlangse beramings dui daarop dat ons steenkoolreserwes ongeveer 90 000 
miljoen ton bedra, waarvan ongeveer 25 000 miljoen ton, of slegs 27% I met 
behulp van bestaande tegnieke ontgin kan word. Navorsing gaan egter on
verpoos voort om nuwe tegnieke te ontwikkel wat In groter opbrengs sal 
verseker. Steenkool het reeds·'n beduidende rol in die geskiedenis van energie
ontwikkeling in Suid-Afrika gespeel en dit was onder andere aan SASOL te 
danke dat ons nie so kwesbaar ten opsigte van olie as die res van die wereld 
is nie. Verder sal SASOL II die grootste projek in sy soort in die wereld 
wees. Dit is miskien nie te vergesog om te se dat die land se steenkoolreser
wes hom in staat sal stel om tot 'n belangrike hoogte ten opsigte van sy 
oliebehoeftes selfvoorsiend te raak as omstandighede dit vereis en om 'n 
petrochemiese nywerheid op te bou wat in meeste van sy belangrike behoeftes 
op hierdie gebied kan voorsien nie. Oit sal egter beteken dat steenkool nie 
in die toekoms op groot skaal vir die opwekking van elektrisiteit gebruik kan 
word nie. 

Gelukkig beskik die Republiek oor groot reserwes aan uraan wat vir hierdie 
doel aangewend kan word. Van die bewese reserwes in die vrye wereld wat 
teen minder as $10 per pond ontgin kan word, kom 23% in Suid-Afrika 
voor. Soos u weet, het EVKOM reeds die eerste stap in hierdie rigting 
gedoen met die toekenning van die kontrak vir die kernkragsentrale by Koeberg 
aan die Weskus. 

Na verwagting sal 22% van ons elektrisiteit teen die jaar 2000 deur kernkrag
sentrales voorsien word. Teen daardie tyd behoort daar 8 sentrales in werking 
te wees, waarvan 6 in Wes-Kaapland en 2 in Oos-Kaapland sal wees. Oit sal 
groot besparings van ons steenkoolvoorrade tot gevolg he en na raming die 
reserwes van ~ns laekosteuraan met slegs 1 % verminder. Oie koste van 
kernkrag is ook baie minder afhanklik van die prys van uraan as wat konven
sionele krag van die prys van steenkool is. So byvoorbeeld sal 'n verdubbe
ling in die prys van uraan tot 'n 5%-verhoging in die prys van elektrisiteit 
lei indien 'n ligte waterkernreaktor gebruik word en met 'n snelkweekreaktor 
sal die verhoging slegs % % wees. In die geval van 'n konvensionele krag
sentrale sal 'n verdubbeling in die prys van steenkool elektrisiteitskoste 
met 60% laat styg. 
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Maar Suid-Afrika is ook in die besondere posisie dat hy in staat is om sy 
uraan te verwerk in die vorm waarin dit as brandstof vir ekonomiese krag
ontwikkeling benodig word, naamlik verrykte uraan. Die Suid-Afrikaanse 
proses hou die belofte in om meer ekonomies te wees as enige ander bestaande 
proses, en soos u weet, is daar reeds ver gevorder met die aanleg by Pelin
daba. 

Die geskiedenis het bewys dat energieverbruik nog altyd die beste maatstaf 
vir fisiese welvaart was. Suid-Afrika is geseend met groot steenkoolreserwes 
en uraanbronne wat na aile waarskynlikheid die belangrikste energieverskaffers 
van die volgende halfeeu sal wees. Voeg daarby die Republiek se mineraal
rykdom, sy arbeidsmag en sy beskikbare breinkrag om die potensiaal te ont
wikkel, en In mens kom onder die besef van die toekomstige ontwikkelings
moontl i khede. 

Dit is deel van u erfenis. 

* * * 
Synopsis 

The author describes the development of the various forms of power over 
many centuries, such as the power supplied by human strength, the wind, 
water, electricity, nuclear energy, etc. 

He points out how the exploitation of a specific form of power has led to the 
economic growth and welfare of various countries, e.g. the use of the wind 
and water by the Netherlands. 

Finally, the author stresses the fact that the world is facing a serious power 
crisis, especially since the Arabian countries started increasing oil prices in 
1973. Consequently, the search for new forms of power such as fusion energy, 
should be continued unceasingly. 
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