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Die doppe 
voor en 
na dit met 
die rotary 
tumbler 
met water 
en seep 
skoonge-
maak is.
Die skuur-
aksie ver-
wyder alle 
neerslae 
binne en 
buite die 
doppe.

Die herlaai van ammunisie

Dopvoorbereiding
Deur CASSIE NIENABER

DEEL IV

D
oppe bly nie vir 
altyd skoon nie. 
Daar sit maar al-
tyd verbrande re-
sidu van die dryf- 

middel aan die dopnek se buite-
kant en selfs aan die res van  
die dop vas. Daarom is dit 
noodsaaklik om die doppe 
skoon te maak.  

Die koolstofneerslag van die 
verbrande dryfmiddel is baie 
hard en kan ’n skuurmiddel 
vorm wat jou pers en matryse se 
lewe verkort. Daarom maak ek 
my pers gereeld skoon. Gebruik 

gewone 3-in-1 masjienolie om 
die stang en die bewegende dele 
van die pers mee te olie. Ma-
sjienolie werk en klou beter as 
die aërosol-tipes. Dis ook dun ge-
noeg om tydens die gebruik van 
die pers te help om die vuil op
die bewegende dele uit te was.

Met skoon doppe word de-
fekte makliker gesien en skoon 
doppe is ook sagter op jou toe-
rusting. Ons behoort minstens 
die los koolstof per hand uit te 
borsel en die dop se buitekant 
met ’n droë lap af te vee. Dik-
wels verkies herlaaiers om dop-

pe deegliker skoon te maak.
Baie herlaaiers gebruik ’n 

apparaat, bekend as ’n vibratory 
tumbler, wat met ’n vibrerende, 
skommelende aksie die doppe 
se buitekant skoonmaak en 
blink poleer. Fyngekapte pers-
kedoppe of mieliestronke, kort 
vlekvrye-staalstafies en soort-
gelyke produkte word in die 
tumbler gebruik as medium
om die doppe skoon te maak. 
Die doppe se binnekant word 
gewoonlik nie deur so ’n tum-
bler skoongemaak nie, want die 
medium pak styf binne die dop 
saam, en ’n mens sukkel boon-
op nog om alles daar uit te kry. 
Dink ’n bietjie aan die volgende: 
Dikwels word skuur-poleer-
middels by die medium gevoeg 
om die doppe mooi blink te kry. 
Hierdie stof kleef aan die grow-
we koolstofneerslag aan die dop 
se binnekant en dit verwyder 
nie maklik nie. Wanneer die 
skoot gevuur word, beland daar 
moontlik van hierdie skuurmid-
delstof binne die loop en skiet

jy die volgende koeël daaroor. 
Dalk is dit meer sinvol om dop-
pe chemies skoon te maak.

Mamba-seep maak doppe 
chemies skoon. Dit verwyder 
beide oksidasie asook koolstof-
neerslae. Die seep werk uitste-
kend om doppe per hand in ’n 
plastiekhouer skoon te maak. 
Die seep kan ook in ’n ultra-
soniese apparaat gebruik word. 
Dis egter baie belangrik om 
Mamba nie vir verlengde tye in 
die ultrasoniese apparaat se bak 
te laat staan nie, anders kan die 
bak deur galvanisasie beskadig 
word. Hou dit slegs so lank in 
die bak as wat nodig is om die 
doppe skoon te maak. Dreineer 
alle seep direk na gebruik uit die 
bak, spoel die bak deeglik uit, 
maak dit droog en stoor die 
apparaat in ’n droë plek.

Ek gebruik ’n rotary tumbler 
met vlekvrye-staalpennetjies of 
-stafies/stainless media, wat na 
my mening doppe die deeglikste 
skoonmaak. Die rotary tumbler 
was die doppe skoon met water 
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‘n Vergrootglas met sy eie lig en ‘n buigbare nek 
om doppe vir sigbare defekte te inspekteer.
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en seep, byna soos ’n wasma-
sjien, terwyl die ligte skuuraksie 
van die vlekvrye-staalpennetjies 
alle vuil, oksidasie en koolstof-
neerslae van binne en buite die 
doppe verwyder. Doppe wat so 
skoongemaak is lyk binne en 
buite byna soos nuwe doppe en 
hierdie metode beskadig glad 
nie die doppe nie. In foto 1 sien 
ons doppe voor en na dit met 
hierdie metode skoongemaak is.

INSPEKTEER DOPPE
Inspekteer die doppe vir sig-
bare defekte, veral vir krake en 
barste. Gebruik hiervoor ’n ver-
grootglas, of nog makliker, een 
wat sy eie lig verskaf en ’n buig-
bare nek het. (Sien foto 2.)

Die dop kan op sy omtrek 
kraak naby sy drukring/pres-
sure ring, so 5 – 30mm voor die 
uittrekgroef op die dop se romp. 
Dikwels is daar ook ’n blink, 
helder band of ring op die dop 
se omtrek in dieselfde area. 
Beide kan ’n aanduiding wees 
van oormatige kopspasie/head 
space. Wanneer die skoot afge-
vuur word, druk die slagpen die 
dop vorentoe tot die dop se 
skouer teen die kamer se skouer 
stop. Die spasie wat tussen die 
slotgesig en die dop se kop ont-

staan, word kopspasie genoem, 
soos getoon in foto 3A. Tydens 
die afvuur van die patroon rek 
die dop in sy omtrek, weens die 
druk van ontbranding van die 
dryfmiddel, tot dit teen die ka-
mer se wand vassteek (foto 3B). 
Daarna rek die dop in sy lengte 
uit agtertoe, oor ’n relatief kort 
afstand van die dop aan sy ag-
terkant, tot teen die slotgesig 
om die geweer se kamer te vul 
(sien foto 3C). Die uiteinde is dat 
die dop verswak daar waar die 
dop se wand dunner word en 
later kraak en afbreek weens 
oormatige kopspasie.

In foto 4 sien ons duidelik ’n 
verdunning van die dop op sy 
bokant weens oormatige uitset-
ting van sy romp daar. Buig die 
een punt van ’n skuifspeld 90 
grade en knip dit skuins af om ’n 
skerp puntjie te vorm. Hierdie 
draadjie word dan binne-in die 
dop geplaas tot teen die dop se 
kop en stadig boontoe getrek, ter-
wyl die skerp puntjie binne teen 
die dopwand druk. So sal jy voel 
as daar ’n verdunning is wanneer 
die draadjie daar wegsak.

Kopspasie word eerstens be-
heer deur (tydens die bou van 
die wapen) te sorg dat dit binne 
spesifikasie is vir die veilige 

funksionering van die wapen. 
Tweedens word dit beheer deur 
doppe nie oormatig kleiner te 
druk tydens die hervorm/her-
laaiproses nie. Ons wil die kop-
spasie van ’n gevuurde dop meet, 
voor en na hervorming, om te 
verseker dat ons die dop nie te 
veel hervorm nie. Die dop moet 
net genoeg hervorm word sodat 
dit weer knus in die kamer pas, 
maar ons wil dit nie oordoen nie. 
Ek sal hierdie meet- en beheer-
proses later tydens dophervor-
ming omvattend verduidelik.

UITGLOEI / ANNEALING
Die geelkoper/brass waarvan 
patroondoppe gemaak is, is ’n 
mengsel van 70% rooikoper en 
30% sink. Geelkoper verhard 
wanneer jy daarmee werk – dit 
kap, uitrek of krimp. In Engels 
word dit work hardening ge-
noem. Geelkoper werk anders-
om as staal. Wanneer met geel-
koper gewerk word, verhard dit, 
en wanneer dit verhit word, 
word dit weer sag en vervorm 
dit weer makliker. Wanneer ’n 
patroon afgevuur word, rek die 
dop uit weens die druk tydens 

ontbranding en word die dop 
as’t ware “vasgestamp” tot teen 
die wapen se kamer. Om die 
dop weer te gebruik, moet ons dit 
kleiner druk deur dit met ’n ma-
trys te hervorm. Al bogenoemde 
lei daartoe dat doppe wat vir 
herlaai gebruik word, verhard.

Op mikrovlak raak die deel-
tjies of kristalle/grains waaruit 
geelkoper bestaan gedisoriën-
teerd tydens die proses van ver-
harding. In Engels word daar 
gepraat van dislocations in die 
mikrostruktuur van die materi-
aal. Die deeltjies gly dan nie 
meer maklik oor of verby me-
kaar wanneer dit rek en krimp 
nie. Die uiteinde is dat die geel-
koper hard raak met ’n verlies 
aan rekbaarheid/ductility. Dit 
bied dan weerstand teen vervor-
ming. Wanneer so ’n dop her-
vorm word, spring dit terug  
na die oorspronklike vorm of 
grootte en hou dan nie die koeël 
korrek of styf genoeg vas nie. 
Die resultaat hiervan is ’n moont-
like verlies aan akkuraatheid. 
Tweedens het die harde doppe 
’n verkorte lewe omdat die nek-
ke kraak. »

A: Kopspasie ontstaan tussen die slotgesig en die dop se kop, soos 
deur die rooi pyltjies aangedui.
B: Die rooi pyltjies dui hier aan waar die dop in sy omtrek rek.
C: Die pyltjies dui aan waar die dop rek in sy lengte.

Die dopwand 
verdun weens 
oormatige 
uiteensetting 
van sy romp
– deur die
rooi sirkel 
aangedui.

Uitgloeitoerusting: ‘n boor, dophouer, Tempilaq en ‘n gasvlam.
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» Verhitting herrangskik die 
deeltjies van die geelkoper op 
mikrovlak en bring hulle weer 
in ewewig met mekaar sodat 
hulle weer maklik oor of ver-
by mekaar gly. Hierdie proses 
word uitgloei/annealing ge-
noem. Die uitgloei van doppe 
is regtig nie ’n moeilike proses 
nie, maar die resultaat kan wel 
gevaarlik wees indien dit ver-
keerd gedoen word.

Soos gesien in foto 5, beno-
dig jy ’n elektriese of battery-
aangedrewe boor of skroewe-
draaier, ’n gasvlam met ’n dun 
skerp punt, of pencil flame 
(word deur kokke gebruik en 
staan ook bekend as ’n chef’s 
torch), ’n houer waarbinne die 
dop losweg pas en Tempilaq 
om die temperatuur aan te 
dui. Die Tempilaq smelt by 
475 °F of 246 °C.

Wend ’n kolletjie Tempilaq so 
10mm onder die skouer op die 
dop se romp aan op so vyf dop-
pe. Wanneer die nek 650 °F be-
reik, is die temperatuur 475 °F
by die kolletjie en sal dit begin 
smelt. Dan moet jy die vlam 
wegneem van die dop af. Teen 
650 °F vind die uitgloeiproses 
volledig op die nek plaas. 
Indien ons Tempilaq direk op 
die skouer sou aanwend, mag 
die temperatuurindikasie ver-
keerd wees omdat die vlam 
dan direk op die Tempilaq 
brand. Die metode met Tempi-
laq teen 475 °F op die romp 
lewer beter en meer herhaal-
bare resultate.

Wees baie versigtig met die 
“metode” om doppe wat jy tus-
sen jou vingers vashou, warm 
te maak tot dit jou vingers 
brand. Jou vingers verloor met 
elke nuwe dop meer sensitiwi-
teit, met die gevolg dat jy later 
die doppe al hoe warmer 
maak. Vermy totaal die me-
tode om doppe regop in ’n pan 
water te laat staan, dit te verhit 
tot dit rooi gloei en dan in die 
water om te stamp. Wanneer 
die doppe rooi gloei, het dit ’n 
temperatuur van 1 000+ °F 
bereik. As jy die doppe war-
mer maak as 750 °F begin jy 
die sink uit die dop brand en 
het die vlam dikwels ’n groen-
blou skynsel. Dit is gevaarlik, 

want die sink gee sterkte aan 
die dop en verhard dit. Sonder 
of met minder sink kan die 
dop moontlik bars tydens die 
afvuur van die patroon.

Stel die boor met dophouer 
en gasvlam op sodat dit opge-
lyn staan en gemaklik is om te 
gebruik sonder om een van 
die twee die heeltyd vas te 
hou, soos in foto 6. Die dop-
houer het ’n stang waarmee 
dit aan die boor gekoppel kan 
word. Die dop pas losweg in 
die houer, sodat dit maklik en 
vinnig uitgegooi kan word.

Verhit slegs die dop se nek 
terwyl die boor dit roteer en die 
vlam aan die middel van die 
nek raak. Hou die Tempilaq 
dop tot dit smelt (wanneer die 
kleur verander van wit na wate-
rig of deurskynend). Gooi die 
dop uit in ’n bak met water.

Wanneer ons die verhitte 
dop in water gooi, staak ons 
die proses, sodat die dop nie 
warmer as nodig word en so 
beskadig nie. Dit keer ook dat 
die hitte nie na die romp ver-
sprei nie. Onthou, ons wil 
slegs die nek en skouerarea 
sag maak sodat die doppe uni-
form is en weer korrek her-
vorm kan word. ’n Dop wat 
op sy romp te sag is, mag ook 
moontlik bars tydens die af-
vuur van die skoot.

Neem die tyd wat dit neem 
tot die Tempilaq op elke dop 

smelt met ’n stophorlosie. 
Bereken die gemiddelde tyd 
op die vyf doppe en gloei die 
res van die doppe dan vir daar-
die tydperk uit.

Tempilaq verhard oor tyd in 
die bottel. Dit word maklik en 
goedkoop verdun met gewone 
naellakverwyderaar. Ek draai 
elektriese isoleerband styf om die 
bottel en prop en bêre die bottel 
onderstebo om te help keer dat 
die inhoud vinnig uitdroog.

Let op dat die hitteversprei-
ding op ’n vuil dop nie maklik 
gesien word nie. Dit word baie 
maklik op skoon en nuwe dop-
pe gesien. Op die doppe wat 
met Mamba-seep skoonge-
maak is, wys die verkleuring 
weens die hitteverspreiding 
baie duidelik. Let op dat die 
kleur net verby die skouer be-
weeg sodra die Tempilaq 
smelt. Die verkleuring is dus ’n 
aanduiding van wanneer die 
uitgloeiproses voltooi is. Nuwe 
doppe wys ook die verkleur-
ing weens die hitteversprei-
ding baie duidelik.

Dit is handig om die doppe 
met lugdruk droog te blaas. 
Laat staan die doppe vir ’n dag 
of so om seker te wees dat dit 
behoorlik droog is, voor herlaai.

In die volgende artikel gaan 
ons voort met die voorberei-
ding van doppe vir die eerste 
gebruik asook herlaai. Lekker 
skiet! 
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Hier is die uitgloeitoerusting opgestel: die boor met die dophouer 
en die gasvlam. 
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