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ie invloed wat
humiditeit op
die ontbranding
van dryfmiddels
(geweer/pistoolkruit) het, is iets wat al jare
lank by my spook.
Dit is ’n algemeen bekende
feit dat dryfmiddels higroskopies is, met ander woorde dit is
in staat om vog te kan absorbeer en vry te laat.
Almal ken die gesegde, “keep
your powder dry”. Dit kom nog
van die tyd af toe ons swartkruit
gebruik het en die manne in
reënweer hul bes moes doen
om hul kruit droog te hou,
anders het die ou voorlaaiers
eenvoudig nie geskiet nie. Dit is
dus net logies dat die hoeveelheid vog teenwoordig in ons
moderne nitrosellulose-dryfmiddels ook ’n invloed sal hê op die
ontbranding of dan die ontbrandingstempo daarvan. Klammer
kruit behoort stadiger te ontbrand as droër kruit.
Humiditeit is die hoeveelheid
waterdamp in die lug. Relatiewe
humiditeit (%RH) is ’n meting
van waterdamp in die lug, uitgedruk as persentasie, in vergelyking met die maksimum hoeveelheid waterdamp wat teen ’n
spesifieke temperatuur in die lug
teenwoordig kan wees. Hierdie
verduideliking in leketerme is vir
ons doeleindes voldoende, aangesien die tegnies-wetenskaplike
verduideliking heelwat meer
ingewikkeld is.
Met ’n onlangse internetbesoek aan Rheinmetall Denel
Munition se webwerf (http://
www.somchemreload.com/) het
ek vir die eerste keer op die
“News”-skakel geklik. ’n Bladsy
het verskyn met die opskrif:
“Influence of Environmental
Conditions on different Reload
Propellants for the Same Calibre”. Ek het toe op die “Read
more”-skakel regs daarvan
geklik. Aangesien ek die grafieke nie hier mag publiseer nie,
raai ek lesers aan om self op die
webblad daarna te gaan kyk.
Wat ’n openbaring! Anton
Barnard het met S335 en S321
eksperimente uitgevoer om die
effek te meet van verskille in
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Die meeste van ons herlaai patrone sonder
om te dink oor die invloed wat humiditeit op die kruit het.

%RH en temperatuur op koeëls
se trompsnelheid. Wat baie belangrik is om te verstaan, is dat
dit hier gegaan het oor die effek
van wisselende hoeveelhede
vog in die dryfmiddel en die
invloed daarvan op die ontbranding van die dryfmiddel. Daar is
nie gepoog om die effek van vog
op die koeëltrajek te verklaar
nie (eksterne ballistiek) maar
gekyk na die verskille in dryfmiddelvogtigheid en temperatuur, die ontbrandingstempo
van die dryfmiddel en hoe dit
die trompsnelheid affekteer.
Anton se resultate was soos
volg:
Die effek van wisseling in temperatuur op trompsnelheid:

Vir S335:
1ºC = 1.5vps;

Vir S321:
1ºC= 1.5vps

Die effek van wisseling in
%RH voginhoud van die dryfmiddel op trompsnelheid:
Vir S335:
Vir S321:
1%RH=2.4vps; 1%RH=0.8vps
Ons is almal bewus van die
nadelige effek wat wisseling in
patroon/dryfmiddeltemperatuur op die werkverrigting daarvan het. Daarom tref ons baie
voorsorg om, veral tydens kompetisies, nie ons patrone onnodig aan die son en erge temperatuurskommelings bloot te
stel nie. Dis ’n openbaring vir
my (uit die bostaande toetsre

sultate) dat die wisseling in voginhoud van S335 so ’n groot
effek op trompsnelheid kan hê,
byna dubbel soveel, as dié van
die temperatuurskommeling.
Hierdie ongelowige Thomas
het toe besluit om sy eie toetse
te doen. Ek het nie toegang
tot ’n klimaatbeheerde laboratorium nie en moes dus ’n Cassie-plan maak. Ek gaan die
verduideliking van my metode
en data bondig hou. Lesers is
welkom om op my webblad na
die omvattende data te gaan
kyk by: http://www.mambareloading.co.za/
Met sekere chemikalieë of
soutoplossings kan die %RH in
’n geseëlde houer op ’n vasge-
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stelde vlak gehou en beheer
word. Soutoplossings in ’n versadigde toestand het die vermoë
om vog vry te stel en te absorbeer en so die %RH op ’n bekende vlak te hou vir daardie tipe
sout. Neem ’n teelepel gewone
tafelsout (Natriumchloried –
NaCl), plaas dit in ’n proppie en
maak dit effe natter as klam – net
nat genoeg dat daar ’n klein bietjie vry gedistilleerde water oorbly. Maak nou dié proppie toe in
’n Ziplocsakkie. Na so sewe ure
bring hierdie soutoplossing die
humiditeit binne die geseëlde
Ziplocsakkie na die intrinsieke
waarde vir NaCl naamlik
75.5%RH. Dit is dan ook ’n
metode wat gebruik word om ’n
higrometer (die apparaat wat
%RH meet) te kalibreer of te
toets dat hy reg meet, soos wat
ek toon in Foto 1.
Om ’n wyer moontlike spektrum van %RH te dek, het ek
die volgende onderstaande vier
chemikalieë gebruik, met die
gemiddelde %RH aangedui vir
elke houer, soos gemeet oor die
verloop van 10 dae:
• Kaliumhidroksied
KOH
23.4%RH
• Magnesiumchloried
MgCl2 35.4%RH
• Natriumchloried		
NaCl
76.0%RH (Tafelsout)
• Kaliumsulfaat
K2SO4 89.1%RH
Ek het ’n kosblik met ’n deksel wat styf pas gebruik, ringe uit
pyp gesny, dit in die hoeke
geplaas, die soutoplossings aangemaak, 100g S335-kruit so
2mm dik op die bodem van ’n
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kleiner bakkie gestrooi en die
bakkie op die pype laat rus (sien
foto 2). Die dryfmiddel (S335)
is toe so in die toe houer gelaat
vir sewe dae, met ’n plank en
gewig bo-op die houer om dit te
help seël. Die idee was natuurlik
dat die dryfmiddel dieselfde voginhoud moet aanneem as wat in
die houer teenwoordig is.
Onthou ’n bietjie dat dieselfde volume dryfmiddel meer sal
weeg as dit klammer is. Daarom
het ek besluit om patrone op
twee maniere te laai, naamlik
sekere patrone slegs per volume
en ander per massa dryfmiddel.
Uit elke houer het ek ses patrone gelaai, drie per volume en
drie met afgeweegde dryfmiddel. Om te verhoed dat die
voginhoud van die patrone verander, het ek, nadat die patro-

LINKS:
‘n Higrometer
word gebruik
om die persentasie relatiewe
humiditeit
in die lug te
meet. Sien die
beskrywing in
die teks hoe
om die higrometer te kalibreer.

ne gelaai is, die lasse waar die
slagdop en koeël in die dop pas
met naellak geseël. Om te probeer beperk dat die omgewingsfaktore die dryfmiddel se inherente vog te veel beïnvloed, het
ek patrone so vinnig moontlik
in hulle groepies gelaai.
Ek het toe die orige dryfmiddel weer vir nog drie dae in
hulle houers gelaat en nog drie
patrone uit elke houer gelaai
deur die dryfmiddel af te weeg.
Verder het ek in die vroeë oggendure gelaai sodat die temperatuur so na moontlik aan 21ºC
was vir elke laaiproses. Intussen
het ek S335 in ’n plastiekpan
uitgesprei en vir sewe dae binnenshuis oop laat staan om die
natuurlike omgewing se %RH
aan te neem. Hiervan het ek
vyf patrone per volume gelaai

teen 61%RH en toe die temperatuur 20ºC was.
Ten einde ’n sinvolle toets te
doen, is ek toe met die hele
kaboedel skietbaan toe om
almal op een dag tesame en
onder dieselfde toestande te
skiet. Die patrone wat ek onder
natuurlike toestande gelaai het,
is op 300m geskiet om die
impakpunt te bevestig. Daarna
het ek die Round Robin-metode
gebruik en die patrone, gelaai met die kruit wat die sewedae-vogtoets ondergaan het op
300m geskiet en die patrone
wat die tiendae-vogtoets ondergaan het, op 200m geskiet.
Hierdie data word in Tabel 1
(bl. 36) getoon. In my geval was
daar vir elke 1%RH-wisseling
’n verskil van 2.8vps in trompsnelheid, teenoor Anton se
2.4vps. Hy dui aan dat teen laer
as 30%RH, S335 die maksimum CIP druk kan oorskry. Dit
klop met my bevinding waar
die trompsnelheid ’n verhoogde styging toon tussen 35.4 en
23.4%RH. Ons sien ook ’n dramatiese verlaging in trompsnelheid tussen 76.0 en 89.1%RH.
Die feit dat ek so te sê identiese resultate as dié van Anton
verkry het, nieteenstaande my
beperkte fasiliteite, is seker meer
as blote toeval en behoort ons
ernstig aan die dink te sit. Is die
effek van wisseling in %RH nie
dalk net een van daardie faktore
wat bydra tot die onverklaarbare resultate wat ons soms
ondervind nie?
Ek hoor dikwels: “My geweer
het laas keer nog pragtig met »
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BO L-R: Ek het ‘n hoeveelheid S335-kruit aan vog blootgestel en dit in plastiekhouers geseël om te verseker dit absorbeer van die vog.
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» hierdie selfde kruit en komponente geskiet,
maar toe ek weer laai, is alles na hulle maai!”
Om jou nou nog so ’n bietjie maagpyn te gee,
kyk ’n bietjie (Foto 3) na die effek wat wisselende
%RH en trompsnelheid het op die trefpunt van
die koeël op 300m. Die koeëls het met 750mm
geval vanaf 23.4%RH tot by 89.1%RH. Die akkuraatheid is boonop swak, want die verskil in
trompsnelheid beteken dat jy nie meer in die sogenaamde sweet spot-snelheid van die betrokke
geweer is nie. My sweet spot-lading is min of meer
soos vir 35.4%RH. Nou swaer, as hierdie resultate
jou nou nie bevrees maak nie, dan weet ek nie.
Anton se aanbeveling was dat ons moet herlaai
by toestande van 21ºC en tussen 40%RH
tot 60%RH. Ook dat herlaaiers ’n higrometer
MOET aanskaf om die humiditeit te meet en aan
te teken as hulle herlaai.
Laastens sê hy dat dit altyd voordelig vir
ammunisie en dryfmiddel sal wees om dit onder
toestande van beheerste temperatuur en humiditeit te stoor.
Nexplo van Swede se Vihtavuori-dryfmiddels
verlaat die fabriek met ’n 40-50%RH. Sven-Eric
Johansson van Nexplo het met sy toetse ook
bevind dat dieselfde dryfmiddel se tempo van
ontbranding wissel na gelang van die voginhoud
daarvan. Hy het ook bevind dat die %RH tydens
die stoor van dryfmiddels oor die lang termyn ’n
effek het op die tempo van ontbranding daarvan.
Laastens het hy bevind enkelbasisdryfmiddels
(stokkieskruit) is meer higroskopies as dubbelbasisdryfmiddels (balkruit). Hierdie bevindings
strook met dié van Anton Barnard en myself.
Die probleem, soos wat ek ondervind het, is
dat min van ons genoeg geld het om herlaaikamers met klimaatbeheer te bou. Daarom gaan ek
in ’n opvolgartikel idees voorlê om hierdie probleempie aan te spreek. Ons volkie is tog sinoniem met planne maak. Ons nuwe spreekwoord?
Hou jou kruit se voginhoud konstant!
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BO: Dié voorstelling dui die groeperings aan met die verskillende
eksperimentele ladings. Die kleure
dui ladings aan wat per volume
of massa gelaai is asook die %RH
van die kruit.

ONDER: Die tabel toon hoe die snelhede verskil met die sewe- en tiendae-vogtoetse.
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