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Humiditeit en dryfmiddels –
die oplossing
Deur CASSIE NIENABER

I

n my vorige artikel oor
die effek van relatiewe
humiditeit (%RH) op die
ontbranding van dryfmiddels, het ek aangedui dat
dryfmiddels higroskopies is en
die wisseling in voginhoud van
dryfmiddels ’n groot effek op
trompsnelheid kan hê.
Ek het bevind dat die wisseling
van voginhoud in S335 ’n veel
groter effek het (byna dubbel
soveel) as temperatuur-skommelings. Vir elke 1%RH-wisseling
was daar ’n verskil van 2.8vps in
trompsnelheid, teenoor 1.5vps
vir elke 1 ºC-wisseling in temperatuur van die patroon/dryfmiddel. Ek het verder bevind dat die
trompsnelheid ’n verhoogde
styging toon onder 35.4%RH
asook ’n dramatiese verlaging
in trompsnelheid as die %RH
bo 76.0 styg.
Anton Barnard van Rheinmetall Denel Munition het aangedui dat teen laer as 30%RH,
S335 die maksimum CIPdruk kan oorskry. Sy aanbeveling was dat ons moet herlaai
by toestande van 21 ºC 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.
Die aanbeveling is dat dit
altyd voordelig vir ammunisie
en dryfmiddel sal wees om dit
onder toestande van beheersde
temperatuur en humiditeit te
laai en te stoor. In hierdie artikel
bied ek ’n bekostigbare en eenvoudige oplossing om die %RH
van ’n dryfmiddel in ’n geseëlde
houer op ’n vasgestelde vlak te
hou en te beheer.
Met sekere chemikalieë of
soutoplossings kan die %RH in
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’n geseëlde houer op ’n vasgestelde 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. Vir museums is die beheer van %RH krities belangrik
vir die bewaring van dokumente, kunswerke en ander items
van groot betekenis. Hulle gebruik reeds verskeie dekades
lank al chemikalieë of soutoplossings om die %RH effektief te beheer.
Die volgende faktore is in ag

LINKS: Die beste manier
om kruit uit ‘n nuwe blik te
akklimatiseer is om dit oop
te sprei in ‘n geskikte houer
waar die kruit nie dikker
sal lê as so 4mm nie. Plaas
dan ‘n houertjie met kaliumkarbonaat in die houer en
seël die houer dig. Hou die
kruit in die houer vir sowat
vyf dae. Sien teks vir die
volledige beskrywing.

geneem by die keuse van die
chemikalie:
• Dit moet die laagste moontlike gevaar inhou vir die gebruiker en omgewing.
• Redelik algemeen beskikbaar
en bekostigbaar wees.
• Relatief maklik wees om te
gebruik.
• Die vermoë hê om die %RH
effektief tot ’n gekose vlak te
beheer.
Lesers moet egter besef dat
daar altyd ’n mate van risiko
betrokke mag wees in die gebruik van chemikalieë. Pas
daarom altyd voldoende voor-

sorgmaatreëls toe tydens die
hantering daarvan:
• Gebruik handskoene en oogbeskerming.
• Moenie eet of drink tydens
hantering nie.
• Was jou hande deeglik na
gebruik.
• Vermy die inaseming van
partikels en walms – dra eerder ’n masker.
• Vermy die vermenging van
verskillende produkte of
middels.
Met inagneming van bostaande het my keuse geval op kaliumkarbonaat (K2CO3). Dis ’n
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produk wat baie algemeen gebruik word in onder meer die
vervaardiging van glas, seep,
beheer van vog, sekere kosse,
beheer van PH, om water sag te
maak, in vuurblussers, as “flux”
vir sweis en in sommige dierevoerprodukte. Hieruit kan ons
aflei dat die produk relatief veilig is om te gebruik. Die neweeffekte van blootstelling aan
kaliumkarbonaat kan ’n seer
keel, hoes, rooi of teer vel, rooi
of seer oë en ’n branderige
gevoel in die keel wees. Geen
van hierdie newe-effekte is egter
skadelik of blywend as mense
aan lae konsentrasies van die
produk blootgestel word nie.
Kaliumkarbonaat hou die
%RH in ’n geseëlde houer op ’n
vasgestelde vlak van ongeveer
43.15%RH. Omdat daar ’n dramatiese verlaging in trompsnelheid teen hoër %RH mag wees,
asook moontlike degenerasie
van dryfmiddel teen hoër %RH,
voel ek dit is veiliger om by
die vlak van ongeveer 43%RH
te werk.
Kaliumkarbonaat is hoogs
oplosbaar in water, het ’n versadigingsvlak van 112g/100ml
teen 20 °C en is eksotermies,
wat beteken dat dit hitte vrystel
sodra dit met water vermeng
word. Wag ’n paar minute tot
die produk afkoel voor dit gebruik word. By sekere vogvlakke het die kaliumkarbonaat
dikwels die voorkoms van
soliede materiaal.
’n Groot kolom dryfmiddel
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BO L-R: Stoor kruit vir lang tydperke in ‘n deurskynende plastiekhouer ook met ‘n kaliumkarbonaatoplossing onder in die bottel. Sien teks vir beskrywing.

mag langer neem om die omgewings-%RH aan te neem as
wanneer dit dun op ’n oppervlak uitgesprei word. Daarom
stel ek voor dat die dryfmiddel
uit ’n nuwe blik eers vir minstens vyf dae, uitgesprei tot ’n
dikte van 4mm of minder, in ’n
geseëlde houer geplaas word
met ’n oplossing van kaliumkarbonaat. Hierdie oplossing word
gemaak deur gedistilleerde
water stadig by die kaliumkarbonaat te voeg tot net effe natter
as klam – net nat genoeg dat
daar ’n klein bietjie vry gedistilleerde water oorbly. Dit is ongeveer 40ml water per 100 gram
kaliumkarbonaat. In die res van
die artikel verwys ek na hierdie

vermenging as “die mengsel”.
In foto 1 toon ek hoe die inhoud van een blik dryfmiddel
oopgesprei is om te akklimatiseer. Jy kan natuurlik verskeie
“skinkborde” gespasieerd in lae
binne ’n groot houer op mekaar stapel om effektief ’n groot
klomp dryfmiddel op een slag
te akklimatiseer. Met ’n groter
houer mag dit dalk raadsaam
wees om ’n klein rekenaarwaaiertjie, wat nou en dan aanskakel, te gebruik vir lugsirkulasie.
Vir die langtermyn storing
van die dryfmiddel stel ek voor
jy gebruik ’n deurskynende plastiekhouer, waarin ’n OOP blik
dryfmiddel gemaklik regop
kan staan. ’n Dryfmiddelblik

het ’n deursnee van 90mm en is
175mm hoog. Hoe minder leë
spasie daar om die bottel is, hoe
vinniger en makliker kan die
%RH beheer word.
Ek het by Crazy Plastics vir
minder as R30 ’n 3 liter-bottel
gevind wat ideaal is. Om te verhoed dat die dryfmiddelblik aan
die mengsel raak, het ek ’n
25mm wye ring uit ’n 50mmplastiekpyp gesny en dit aan die
houer se bodem vasgeplak.
Ek het versigtig 100 gram
kaliumkarbonaat buite om die
ring en binne op die houer se
bodem geplaas, stadig 40ml
gedistilleerde water bygevoeg
en 20 minute gewag vir die
mengsel om af te koel. »
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» In foto 2 toon ek ook hoe ek die higrometer binne die houer aan ’n toutjie
gehang het vir die meting van %RH.
Om die klimaat binne die houer so
min moontlik te versteur en konstant te
hou, maak seker die prop is stewig toegedraai, maak die houer so min moontlik
oop en werk vinnig wanneer jy die blik
insit of uithaal. Dit mag dalk met tye
nodig wees om ’n paar druppels water by
te voeg. Met die deurskynende houer
kan jy van buite sien of dit nodig is. Die
%RH in my houer het oor 10 dae slegs
gewissel tussen 42%RH en 45%RH,
ten spyte daarvan dat ek dit dikwels
oop en toe gemaak het. Oor dieselfde
tydperk het die natuurlike toestande
gewissel tussen 23%RH en 68%RH, terwyl die temperatuur gewissel het tussen
19.8 °C en 34.6 °C.
Om te toets watter invloed die %RH
op ladings het, het ek toe drie groepe van
drie patrone elk met 41.4gr S335 gelaai.
Groep 1 se patrone is gelaai met die dryfmiddel soos ek dit van die winkel ontvang het sonder enige akklimatisering.
Groep 2 se patrone is gelaai nadat die
dryfmiddel vir drie dae in die houer geakklimatiseer het en Groep 3 se patrone
nadat die dryfmiddel vir sewe dae in die
groot plat houer teen 43%RH geakklimatiseer het. Ek het hierdie drie groepe
patrone toe op 200m met die Round
Robin-metode geskiet (sien foto 3).
Groep 1 se patrone het ’n gemiddelde
trompsnelheid van 2 635vps gegee,
Groep 2 s’n 2 583vps en Groep 3 s’n
ook 2 583vps. My RSA, .308 se sweet
spot-lading skiet Hornady 168gr HPBTkoeëls teen 2 580vps, wat nagenoeg aan
Groep 2 en 3 is. Om die trompsnelheid
van Groep 1 aan te pas na my geweer se
sweet spot-trompsnelheid, moes die
lading verminder word met 0.9gr tot
40.5gr. Dít, en die ooglopende swakker
groepering van Groep 1 se patrone uit
my geweer, bevestig weereens die effek
wat verskille in %RH op patrone se
werkverrigting kan hê.
Watter praktiese effek kan %RH
moontlik hê? Kom ons aanvaar dat patrone se temperatuur ongeveer 20 °C is
wanneer jy op die skietbaan aankom.
Veronderstel die skut is erg agtelosig en
laat die patrone in die son staan waar
hulle temperatuur kan styg tot 50 °C.
Teen 1.5vps-toename vir elke 1 °C sal
die temperatuurstyging van 30 °C van die
patrone ’n verskil van 45vps aan die
trompsnelheid maak, waarmee ek dalk
nog sal kan saamlewe?
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GROEP 1

GROEP 2

GROEP 3

Wat gebeur indien ek sou herlaai met
die dryfmiddel, geakklimatiseer teen die
natuurlike voginhoud wat kan wissel van
23%RH of 68%RH? Hierdie verskil van
45%RH sal teen ’n 2.8vps-toename vir
elke 1%RH ’n verskil in snelheid van
126vps maak. Bitter min herlaaiers sal
hiermee tevrede wees.
My besluit is geneem, ek hou mý kruit
se voginhoud konstant!
• Vir lesers se gerief is die higrometer, kaliumkarbonaat en deurskynende regop houers beskikbaar vir aankoop by:
http://www.mamba-reloading.co.za/

