SA JAGTER | OKTOBER 2016

Die herlaai van ammunisie
DEEL III
Komponentkeuse
Deur CASSIE NIENABER

Om die beste ammunisie te laai, moet
komponente met oorleg gekies word.

I

n die eerste artikel van
die reeks het ek genoem
dat ’n ballistiese handleiding, soos byvoorbeeld die
Somchem-boekie of RDMhandleiding en ’n chronograaf
absolute noodsaaklikhede is vir
diegene wat wil herlaai. In die
tweede artikel het ek gekonsentreer op die basiese toerusting
wat jy benodig vir herlaai. Die
volgende stap sal wees om die
voorbereiding van doppe te bespreek, maar voor ons daarby
uitkom, moet ons eers gesels
oor die keuse van doppe en dan
kortliks die ander komponente,
soos koeëls, slagdoppe en kruit.
Die enigste komponent wat
herlaaiers kan hergebruik, is die
patroondop. Naas die koeël, is
die dop die duurste komponent
en hierin lê die grootste besparing vir die herlaaier. Besparing,
of patrone wat goedkoper is as
rakammunisie, is een van die
groot motiverings om te herlaai.
Hoe meer kere die dop herbruik
word, hoe groter die besparing.
		

Vandaar die aansporing om die
dop mooi op te pas en sy bruikbare lewensduur te verleng.
Herlaaiers het ’n keuse tussen
beter (dikwels duurder) of meer
bekostigbare komponente as
wat in standaard-rakammunisie gebruik word. Hier moet jy
mooi dink en jou doelwit vir
jouself duidelik maak. Jy kan
goedkoper komponente aanskaf, maar gaan jy tevrede wees
met die moontlikheid van ’n
laer vlak van prestasie of akkuraatheid? Gaan jy meestal jag,
meer skyfskiet of beide doen?
Vir herhaalbare en akkurate
resultate is uniformiteit baie
belangrik. Dit behels dat al jou
patrone, een vir een, in alle opsigte, ’n presiese weergawe of
kloon moet wees van sy maats.
Om jou patrone so identies
moontlik te hê, is baie makliker
as jy met doppe wegspring wat
uniform is. Dit is volgens my
onrealisties om van doppe wat
nie so uniform is nie, uniforme
resultate te verwag.
Een vereiste vir uniformiteit
is dat doppe se interne volumes
min wisseling toon van dop tot
dop, aangesien interne volume
’n effek het op die druk tydens
ontbranding van dryfmiddel, en

die hoeveelheid druk bepaal
die spoed van die koeël. Herlaaiers weeg dikwels doppe in ’n
poging om dit volgens volume
te sorteer. In tabel 1 hieronder
toon ek die verhouding tussen
gewig en volume van drie groepe doppe.
As ons Groep 2 as gemiddeld
neem, sien ons dat Groep 1 se
twee doppe ’n afname van 1.3%
in gewig het. Die volume-toename van Groep 1 is egter net
0.1%. Groep 3 se doppe is weer
2.0% swaarder en het ’n volume-afname van 0.5% teenoor
die doppe in Groep 2. Die
QuickLoad-rekenaarprogram
bereken dat 1% wisseling in
volume gemiddeld 0.5% wisseling in trompsnelheid veroorsaak. Kom ons aanvaar ’n
trompsnelheid van 2 800vps.
Dan is die moontlike effek van
die volumewisseling vir bostaande 1.4vps vir Groep 1 en 7.0vps
vir Groep 3. Hierdie is baie
klein trompsnelheidverskille,
heelwat minder as die moontlike inherente/standaard-verskille tussen onderskeie rondtes.
Die oorsaak van verskille in
dopgewig mag deur verskillende
areas van die dop bygedra word,
hetsy die dikte van die web of
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TABEL 1 – HIERDIE TABEL WYS HOE DOPPE SE GEWIG EN INTERNE VOLUME KAN WISSEL.
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dopwandvariasie. Daarom is
dit nie altyd so dat verskille in
gewig direk verwant is aan verskille in volume nie, dit kan
soms omgekeerd werk.
Indien jy werklik volgens volume wil sorteer, mag dit meer
sin maak om elke dop se volume individueel te meet deur
elke dop droog, en daarna gevul
met water, te weeg. Die verskil
tussen droog en gevul is die
maksimum beskikbare dopvolume. Doen dit na die dop minstens twee keer in jou geweer
gevuur is, met die gebruikte
slagdop in plek, voor hervorming. Dit is belangrik om alle
doppe tot presies dieselfde vlak
te vul. Om te verhoed dat lugborrels binne die dop vorm,
gebruik ’n inspuiting met ’n
spuitnaald en meng die water
met ’n klein bietjie skottelgoedwasseep om die oppervlakspanning van die water te breek. In
foto 2 toon ek die toerusting om
dopvolume te meet. Dink daarom mooi of dit werklik sinvol
is om doppe slegs volgens gewig
te sorteer.
’n Ander moontlike vereiste
vir uniformiteit is dat die dop se
wanddikte, en veral die nekwanddikte, uniform is in sy hele
omtrek. Die dikker deel van ’n
dop loop gewoonlik in ’n strook
regdeur van sy bek tot by sy
kop aan een kant van die dop.
Materiaal rek gewoonlik eerste uit op die dunner dele omdat daardie dele minder weerstand bied teen vervorming.
Omdat die dop eerste na die
dun kant uitsit, kan dit veroorsaak dat die dop nie konsentries uitswel tydens die eerste
skoot nie. Die resultaat mag
wees dat daardie dop se nek, en
daarom die koeël van die herlaaide patroon met daardie dop,
nie in perfekte belyning (konsentries) met die loop is nie. »
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Gebruik ‘n spuitnaald om die dop met water
te vul en weeg die dop voor en na die tyd
om vas te stel wat die watervolume is.

Om ‘n dop se volume te meet
moet dit met water gevul word.

» Konsentrisiteit en die korrekte
belyning van die wapen se aksie,
slot, sluitnokke, kamer, boor,
kroon en koeëls is krities belangrik vir akkuraatheid.
Omdat die dop eerste na die
dun kant uitsit, mag dit veroorsaak dat daar van dop tot dop
wisseling is in die spanning waarmee koeëls losgelaat word. Meer
uniforme nekwanddiktes lewer
dus meer eweredige en uniforme spanning waarmee die koeël
vasgehou en losgelaat word.
Daar is metodes en apparate
om dopnekwanddiktes meer uniform te skil/sny. Oorweeg die
volgende. Alhoewel die nekwand
ewe dik geskil/gesny is, sit dit
steeds vas aan die res van die
dop se romp waarvan die wanddikte nie geskil is nie en steeds
wissel in dikte. Omdat die nek
en romp vas aan mekaar verbind is, oefen hulle ’n invloed op
mekaar uit en behoort hulle ook
saam te beweeg of uit te sit.
Daarom is ek nie oortuig dat die
skil van die dopnek ’n groot verbetering in die eweredige loslaat
van die koeël meebring nie.
Om op te som, interne dopvolume en dopwanddiktes kan ’n
invloed hê op die akkuraatheid
van patrone. Weeg die verskil in
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koste daarvan op om ’n klomp
“dop whisperer”-gereedskap te
koop teenoor die koste daarvan
om uit die staanspoor doppe te
koop wat reeds reg is en nie al
hierdie “verbeterings” nodig het
nie. Dikwels is dit veel goedkoper, met heelwat minder moeite
en boonop meer effektief, om
uit die staanspoor doppe te
koop wat reeds aan die uniformiteitvereistes voldoen. Sulke
uniforme doppe verg die minimum aandag of voorbereiding
en word grootliks net so, sonder
’n klomp ekstra werk daaraan,
gebruik om patrone te laai.
Dit is so dat daar ’n magdom
werkies is wat jy aan doppe kan
doen om hulle meer uniform te
maak. Ek het Oom Kassie Kasselman hoor sê van die raad aan
hom deur ’n wêreldkampioenAmerikaanse skut: “You can
never trim a mules ear to become a race horse”. Overgeset
synde: Al voer jy ’n donkie wat
jy wil en kry vir hom die beste
horse whisperer in die wêreld,
sal hy steeds nie die July-perderesies wen nie.
Omdat uniformiteit ’n hoeksteen van akkuraatheid is, maak
dit tog sin om enige veranderlikes waaroor jy beheer het te

verwyder. Jy moenie wonder of
goed reg is nie, jy moet wéét.
Daarom is die heel belangrikste
aspek van die klassifikasie en
sortering van komponente die
oomblik wanneer jy jou beursie
uithaal, met ander woorde jou
seleksie of keuse van komponente tydens aankoop.
Dieselfde uniformiteitbeginsel
wat by doppe toegepas moet
word, geld ook vir dryfmiddel,
koeëls en slagdoppe. Indien die
lotnommer van enige komponent verander, mag dit ook die
verrigting en akkuraatheid van
jou ammunisie beïnvloed. Probeer dus so ver moontlik groter
lotte van komponente aankoop
om hierdie veranderlikes uit
te skakel. In latere artikels, wanneer ons by die fisiese herlaaiproses kom, sal ons gesels oor
die hantering daarvan as ons
komponente/lotte verander.
Daar is baie faktore wat koeëlsnelheid en akkuraatheid affekteer, soos die presiese loop/
boordeursnee, asook kamerafmetings/toleransie tydens vervaardiging. Dink ’n bietjie hieroor: Indien 50 lope se groefprofiel met dieselfde button gevorm
word, moet loop 50 se profiel en
deursnee tog verskil van loop
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Die groeperings
in hierdie twee
foto’s (geskiet
met ‘n 6.5x55 en
.30-06) wys dat
spesifieke gewere
sekere voorkeure
het wat koeëls
betref.
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een. Loop 50 sal ’n kleiner deursnee hê met ’n stywer greep op
die koeël, omdat die button al
effens verweer het nadat dit
deur 50 lope getrek is. Daarom
sal loop 50 en loop een nie
noodwendig dieselfde skiet nie,
al kom dit van een vervaardiger,
uit een fabriek, en al lyk hulle op
die oog af “presies” dieselfde.
Juis hierin lê ’n baie belangrike feit wat herlaaiers altyd in
ag moet neem: Met dieselfde
komponente sal verskillende
gewere bykans nooit presies
dieselfde resultate lewer nie.
Daarom word daar algemeen
deur herlaaiers aanvaar dat elke
geweer sy eie voorkeurkomponente en herlaairesep het. Eerstens beteken dit dat jy NOOIT
die ladings van iemand anders
goedsmoeds moet gebruik nie.
Daarom waarsku ALLE herlaaihandleidings: “Die enigste ladings wat as veilig gewaarborg
kan word, is die beginladings”.
In foto 3 toon ek hoe Frik
Pelser se Steyr Mannlicher
6.5x55-geweer wel ’n voorkeur
toon vir sekere koeël/ladingkombinasies (nadat ek die ideale lading vir elk uitgewerk het).
Die groeperings is op 100m
geskiet. 1. Swift A-Frame 120gr;
2. Lapua Scenar 123gr; 3. Peregrine VRG4 125gr; 4. Peregrine
VRG5 125gr; 5. Berger VLD
Hunting 140gr en 6. Hornady
InterLock RN 160gr.
In foto 4 sien ons die resultate met Steph van der Vyver se
Musgrave Model 90 in .30-06.
1. Sierra GameKing 165gr;
2. Sierra GameKing 180gr en
3. Hornady InterLock 165gr.
In vorige artikels het ek gewys daarop dat verskillende
slagdoppies ook ’n effek op akkuraatheid kan hê. Net so kan
die dryfmiddel-lot en patroondopeienskappe ook ’n invloed
uitoefen. Tweedens beteken bogenoemde dat herlaaiers met ’n
verskeidenheid komponente
moet eksperimenteer om die
ideale voorkeurresep vir hulle
gewere te vind.
In die volgende artikel gaan
ons kyk na die voorbereiding
van doppe vir die eerste gebruik,
asook herlaai. Lekker skiet!

