
DIENSMODULE
Dit het lewensondersteuningstelsels 
en krag vir die bemanning voorsien en 
die tuig se hoofenjin gehuisves. 

BRANDSTOFTENKS
Dit het brandstof aan die 
hoofenjin verskaf. 

KORREKSIEVUURPYLE
Klein korreksievuurpyle het 
fyn veranderings aan die 
Apollo-ruimtetuig se 
bewegings gemaak. 

RUIMTEVAARDERS
Die bemanning het die grootste 
deel van die sending na en van 
die maan in die beheermodule 
vertoef.

STYGFASE
Hierdie deel van die maanmodule het 
die ruimtevaarders gehuisves terwyl 
hulle die maan verken het, en het hulle 
terug CSM toe geneem. 

POTE EN KUSSINGS
Buigsame pote met wye kussings 
onder het die maanlanding sagter 
gemaak en die tuig stabiel op die 
oppervlak gehou. 

DAALFASE
Die stygfase (boonste 
helfte) van die maanmodule 
is van hierdie fase (onderste 
helfte) gelanseer om weer 
by die Apollo te kom. Die 
daalfase het op die maan 
agtergebly.

DALINGSENJIN 
Hierdie enjin het gesorg 
dat die maanmodule 
spoed verminder namate 
dit nader aan die maan- 
oppervlak kom.

SONDEERSTAFIE
Sondeer- of voelsta-
fies aan die pote het 
met die landing eerste 
aan die grond geraak 
en seine gestuur om 
die enjin af te skakel.

BRANDSTOFTENK
Hierdie tenk het 
brandstof vir die 
maanmodule se 
dalingsenjin bevat. 

LEERTJIE 
Ruimtevaarders 
het die leer op ’n 
poot gebruik om af 
te klim tot op die 
maanoppervlak. 

DIE MAAN-
MASJIEN

BEHEERMODULE
Dis die enigste deel van die 
Apollo-tuig wat na die Aarde 
teruggekeer het. Dit was 
bedek met ’n beskermende 
stof wat gehelp het om die 
hitte te weerstaan wanneer 
die Aarde se atmosfeer weer 
binnegegaan is.

N
ET 24 ruimtevaarders het al  
maan toe gevlieg en slegs 12 
van hulle het al op die maan 
gestap. Almal het gereis in die 
Apollo-ruimtetuig, wat uit 

drie dele bestaan het: die beheer- en 
diensmodule (CSM) en die maan module. 
Wanneer hulle in die maan se wentel-
baan gekom het, het die maanmodule 
twee ruimtevaarders maan toe gevat   
terwyl die derde bemanningslid in die 
CSM om die maan bly wentel het. Die 
boonste helfte van die maanmodule het 
die twee ruimtevaarders later terug 
CSM toe geneem terwyl die onderste 
helfte op die maan agtergebly het. Op 
pad terug Aarde toe is die maanmodule 
en diensmodule weggewerp en die be-
heermodule het ’n valskerm ontplooi en 
met die drie ruimtevaarders aan boord 
in die see geplons.

MAN OP  
DIE MAAN
Die maanmodule was die enig-
ste deel van die Apollo-tuig wat 
die maan se oppervlak bereik 
het. Dis vooraf geprogrammeer 
om tot bo die landingsplek te 
vlieg en dan het ’n bemannings-
lid die tuig na die oppervlak 
gestuur. 

Wetenskaplike toerusting, 
’n TV-kamera, gereedskap en 
bêrehouers vir die versame-
ling van rotse en klippe is in die 
module geberg. 

Ontmoet die beroemde Apollo-ruimtetuig 
en sy super-vuurpyl, die Saturn V

Die ses Apollo-sendings wat 
mense op die maan laat land 
het, het almal dieselfde 
roete gevolg: styg op van 
Florida in Amerika, reis na 
die maan, en plons dan in die 
Stille Oseaan neer. 
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Die Saturn V-vuurpyl met Apollo word 
gelanseer en posisioneer die tuig in die 
wentelbaan om die Aarde. 
Die vuurpyl se derde fase en die Apollo-tuig 
verlaat die wentelbaan om die Aarde en sit af 
maan toe. 

Die Apollo-tuig pas sy koers aan om die 
maan se wentelbaan binne te gaan.
Die maanmodule vervoer twee ruimtevaarders  
na die maanoppervlak.  

Die derde bemanningslid hou aan om 
in die CSM om die maan te wentel. 
Die maanmodule verlaat die maan en neem die 
twee terug CSM toe. Dit word dan weggewerp.

Die CSM verander van koers en begin sy terugtog.

Die diensmodule word weggewerp.

Die beheermodule gaan die Aarde se atmosfeer binne.

Die beheermodule land met behulp van ’n valskerm in die see.

Die gekombineerde beheer- en diens-
module (CSM) gooi die vuurpyl af. 

Die CSM skei van die maanmodule, draai 
om en heg weer vas. 
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APOLLO IN ’N NEUTEDOP

45,2
TON

MASSA

DRIE

BEMANNINGHOOGTE

16,6 m

MAAN- 
MODULE
Dis in ’n 
aluminium- 
keël gehuis- 
ves en is vir 
die maanlan-
ding gebruik.  

DERDE FASE
Dit het die lae 
wentelbaan om 
die Aarde bereik 
en Apollo dan op 
koers maan toe 
geplaas. 

TWEEDE 
FASE

TUSSENFASE-
AANSLUITSTUK 
Dit het die vuurpyl 
se eerste twee 
fases verbind. 

EERSTE FASE
Dit het ’n tenk kero-
seenbrandstof en ’n 
tenk vloeibare suurstof 
bevat. Die vyf enjins het 
met lansering 15 ton 
brandstof per sekonde 
verbrand. 

BEHEER-  
MODULE
Ruimtevaar-
ders het 
tydens 
lansering 
hier gebly.

DIENS- 
MODULE
Dié module 
het die 
Apollo-tuig 
aangedryf.

ENJIN-
OPENING
Die opening van 
die kapsule se 
hoof enjin, wat dit 
deur die ruimte 
aangedryf het. 

Die Apollo-bemanning is die ruimte in gevoer binne-in die keëlvormige neus van die grootste vuurpyl wat nog  
opgeskiet het: die Saturn V. Die Saturn V was byna 111 m hoog – so hoog soos ’n 30-verdieping gebou. Hierdie 
reuse lanseertuig het uit drie vuurpyle of fases bestaan. Die eerste twee het Apollo die ruimte in gelig, en die 
derde fase het die tuig op koers na die maan geplaas.

SATURN V-VUURPYL

Die Apollo-landings-
plekke was aan die 
kant van die maan 
wat na die Aarde wys.

Die reis van die Aarde 
na die maan het sowat 
drie dae geduur.
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