SA JAGTER | APRIL 2017

Die herlaai van ammunisie
DEEL IX

Dryfmiddel

I

n Deel VIII het ons gesels
oor die faktore wat ’n effek
gaan hê op ons keuse van
komponente en veilige ladings. Hoe besluit ons op ’n
veilige beginlading?
Die mees algemeen betroubare manier om te verseker dat
ons binne veilige perke bly, is
die meet van koeëlsnelheid.
Daar is ’n verband tussen snelheid en kamerdruk. Apparate
om druk te meet is baie duur en
daarom buite bereik van die
algemene publiek.
’n Chronograaf is absoluut
onontbeerlik vir enige herlaaier
en ek glo herlaaiers MOET hul
ladings oor ’n chronograaf toets
om te bevestig dat hul selfgelaaide patrone veilig is om in
hul wapen te skiet.
Die aangeduide spoed in die
herlaaitabelle is dus die bepalende faktor, nie noodwendig die
ladings nie. Jou wapen mag dalk
meer of minder kruit gebruik om
dieselfde spoed te behaal.
HERLAAIHANDLEIDINGS EN LADINGSTABELLE DUI DIE VOLGENDE AAN:
• Die ENIGSTE lading wat ons
weet veilig is in die meeste wapens, is die BEGINLADING.
• Begin ALTYD by die aanbevole BEGINLADING. (Ek
het self ondervind dat die
beginlading in sommige gewere reeds naby die maksimum koeëlsnelheid/druk
lewer. Indien ek met ’n lading
by die middel sou wegspring,
of nog erger, by die maksimum, kon die gevolge rampspoedig wees.)
• Waar slegs ’n MAKSIMUM
lading aangetoon word, kan
dit met 15% verminder word
om ’n veilige BEGINLADING
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Ek beskou ‘n chronograaf as ‘n onontbeerlike stuk gereedskap vir
herlaaiers. Dis noodsaaklik vir veilige ladingontwikkeling.

te bereken. (Vermenigvuldig
die maksimum met 0.85.)
• Verhoog die lading geleidelik
in klein inkrementele stappe
(nie meer as 0.5gr nie) vanaf
die BEGINLADING.
• Gebruik die maksimum ladings met omsigtigheid en
wees uiters versigtig om dit te
oorskry.
Herlaaitabelle dui gewoonlik ’n
MAKSIMUM koeëlsnelheid
aan en beveel aan dat jy NIE
daardie MAKSIMUM snelheid
oorskry nie. Baie herlaaiers lees
dit eerder (en totaal verkeerdelik) as: “Hiermee daag ons jou uit

om die MAKSIMUM snelheid te
behaal of te probeer oorskry.”
PASOP! Die omvang van die
druk wat ’n patroon genereer as
dit afgevuur word, is so groot,
dat baie mense dit nie kan visualiseer of selfs begryp nie. Hulle
besef nie dat daardie druk noodlottige gevolge kan hê as iets
verkeerd loop nie.
Hierdie feit kan nie sterk genoeg beklemtoon word nie,
want té hoë ladings is die hoofoorsaak van beskadigde toerusting en die ergste van alles, die
besering of dood van die skut.
Hanteer daarom jou geweer en
die herlaai van patrone met die

nodige respek en moet NIE
die MAKSIMUM snelheid
oorskry nie.
Oorweeg die volgende: Met
jou voertuig skakel jy die ratkas
oor na ’n hoër rat om enjinomwentelings te verminder, en ry
jy selde teen die maksimum toelaatbare omwentelings. Sodoende gebruik jy die masjien teen ’n
matige tempo en is dit voordelig
vir die leeftyd van alle komponente. Met kraggereedskap
word jy ook aangeraai om die
gereedskap nie te forseer nie,
maar teen matige tempo te
gebruik. Dalk is dit wys om jou
geweer ook teen matige tempo te gebruik – dit sal dan veel
langer hou.
Aangesien Suid-Afrikaners
met Somchem-dryfmiddels
werk, behoort jy hul handleiding, Rheinmetall Denel
Munition Somchem Powders –
Herlaaidryfmiddels Ballistiese Handleiding, aan te skaf.
In die volksmond noem ons dit
sommer die Somchem-boekie
of RDM-handleiding. Hierdie
handleiding is seker die belangrikste item op jou inkopielys.
Dis goedkoop en by die meeste
wapenwinkels beskikbaar.
Indien jy nie die Somchem/
RDM-handleiding het, of jou
kaliber nie in die gedrukte weergawe verskyn nie, besoek hul
webblad by: http://www.somchemreload.com/
Klik op die pyltjie en kies
jou wapentipe.

Klik op die pyltjie en kies
jou kaliber.
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Kyk na die herlaai-datatabel
hierbo: (Die rekenaargeletterdes
kan hierdie tabel omskakel na ’n
PDF-lêer en dit druk.)
Die Case Length en Cartridge
Overall Length verskyn wel in
die gedrukte weergawe.
Die bostaande tabel dui die
volgende aan, en SLEGS die volgende: Hulle het met ’n 24”-loop,
PMP-dop, PMP-slagdop, 130gr
Speer SP-koeël, TP L van
82.0mm en 46.8gr S355 ’n koeëlsnelheid van 2 700vps behaal.

Met 52.0gr S355 is ’n koeëlsnelheid van 3068vps behaal. Hulle
sê GLAD NIE dat jy enige lading
tussen 46.8gr en 52.0gr S355
MOET laai NIE maar SLEGS
dat jy ALTYD met die minimum
lading van 46.8gr S355 moet
begin en NIE 3068vps moet
OORSKRY NIE.
Die V/C (velocity ÷ charge)kolom, S/L (koeëlsnelheid ÷
lading), dui die koeëlsnelheid per
grein kruit aan. By die beginlading: 2 700 ÷ 46.8 = 57.7vps per
1 grein S355. Hierdie S/L-faktor
is eie aan jou spesifieke geweer
vir die kombinasie van komponente wat jy gebruik het.
Indien ons wil voorspel wat
die koeëlsnelheid sou wees met

meer of minder kruit, vermenigvuldig ons die hoeveelheid kruit
met hierdie faktor. 50 x 57.7 =
2 885vps.
Net so kan ons bereken hoeveel kruit nodig is om ’n sekere
koeëlsnelheid te verkry. Ons wil
’n koeël teen 2 925vps skiet:
2 925 ÷ 57.7 = 50.7gr.
Hierdie is belangrik om te onthou vir wanneer jy verwissel van
een lot kruit na ’n ander. Jy laai
op dieselfde dag drie patrone elk
met die ou en nuwe lot kruit en
gebruik dieselfde lading. Meet
hierdie ses patrone se koeëlsnelheid. Deel die nuwe koeëlsnelheid deur die lading en bereken
die nuwe S/L. Deel die ou koeëlsnelheid deur die nuwe S/L en

weet dadelik hoeveel van die
nuwe lot kruit om te laai om
weer jou ou koeëlsnelheid te
skiet. Wees egter uiters versigtig
wanneer jy reeds naby die maksimum is met jou ou lading en
kruit en die nuwe lot kruit se
verbrandingspoed vinniger is as
dié van die ou lot kruit. Om dan
met dieselfde lading te laai met
die nuwe kruit kan drukvlakke
te hoog laat styg.
In die volgende aflewering gesels ons oor metodes om te besluit op ’n veilige beginlading vir
jou kaliber wat nie in die Somchem/RDM-handleiding verskyn nie. Lekker skiet!
• Kontak Cassie via sy webblad
www.mamba-reloading.co.za/
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