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Redding body die.

Die herlaai van ammunisie

Dopvoorbereiding
Deur CASSIE NIENABER

DEEL VI

I
n deel V het ek aangedui 
dat die meeste standaard-
vollengtematryse wat dop-
pe oor die volle lengte her- 
 vorm of pasdruk (full-

length sizing dies) dit oormatig 
doen en die doppe se nekke 
skeef maak. Die resultaat van
’n skewe dopnek is ’n skeefge-
laaide koeël, wat nadelig is
vir akkuraatheid. 

Kom ons kyk hoe kan ons 
maklik en goedkoop doppe her-
vorm sonder om hulle nekke in 
die proses skeef te maak.

Doen dophervorming in twee 
aparte stappe deur eerstens die 
dop se romp en skouer in een 
stap, en daarna die nek in ’n 
aparte stap te hervorm. Sommige 
herlaaiers verkies natuurlik om 
slegs nekhervorming te doen.

Kom ek verduidelik hoekom 
ek aanraai dat herlaaiers wel 
ook die dop se romp en skouer 
hervorm. Onthou dat die dop 
uitrek in beide sy omtrek en 
lengte om die spasie in die wa-
pen se kamer te vul tydens die 
ontbranding van die dryfmiddel. 
’n Gevuurde dop krimp wel effe 

terug nadat die koeël dit verlaat 
en die drukking in die dop daal. 
Die dop bly egter naastenby die 
grootte van die kamer. Met elke 
herhaalde vuur van die dop 
krimp dit elke keer effe minder 
terug tot die dop later baie styf in 
die kamer pas. Dit is dan wan-
neer die slot styf/stram toemaak.

Wanneer die slot moeilik toe-
maak, gebruik jy die sluitnokke 
van jou geweer om die dop te 
druk of te hervorm sodat dit in 
die wapen se kamer pas. Dit ver-
oorsaak natuurlik slytasie van 
die sluitnokke. Dalk is dit meer 
wys om die dop altyd en met 
elke hergebruik effe met ’n mat-
rys te hervorm. As ek ’n dop her-
laai, hervorm ek dus elke keer 
die romp en druk die skouer 
terug, maar net genoeg sodat dit 
weer gemaklik in die kamer pas.

Hou ook in gedagte dat stan-
daard-vollengtematryse nekke 
buig; daarom moet ons ’n ander 
plan maak vir vollengte-her-
vorming.

’n Tipe matrys is beskikbaar 
waarmee slegs die dop se romp 
en skouer hervorm kan word, 

sonder om aan die nek te raak. 
Hierdie matrys het geen expan-
der ball wat die nek kan buig 
nie. Dit word ’n body die ge-
noem en na my wete vervaardig 
slegs Redding dit, soos in foto 1.

Laat ek verduidelik hoe jy 
van jou standaard-vollengte-
hervormmatrys ’n body die kan 
maak:
• Sien foto 2. Neem jou vol-

lengte-hervormmatrys en ver-
wyder die staalpen (de-capping 
rod/expander ball);

• Meet vanaf die matrys se bo-
kant hoe diep dit is tot waar 
die nek eindig, waar die nek 
en skouer mekaar ontmoet. 
Druk ’n boor wat ’n effe groter 
deursnee as die nek het in die 
matrys op vanaf die oop onder-
kant tot dit teen die skouer 
druk. Meet nou die diepte met 
die skuifpasser se skuifpen 
vanaf die matrys se bokant;

• Stel die matrys reguit in ’n 
draaibank op;

• Sny die matrys vanaf die bo-

1 kant af weg tot so 5mm min-
 der as bostaande mate. Die 

matrys is nie in sy geheel ver- 
hard nie en sny dus redelik 
maklik. Slegs die binneste

 skil is verhard. In Engels word 
dit case/surface hardening 
genoem;

• Bevestig/meet hoeveel van die 
nek nog oor is;

• Sny versigtig verder weg tot-
dat ’n gevuurde dop se nek 
deur die gat in die matrys pas. 
Dit is net-net verby waar die 
nek en skouer mekaar ont-
moet;

• Verwyder die brame/debur;
• Bostaande proses kan, met 

groot omsigtigheid, seker ook 
met ’n hoekslyper/angle grind-

   er aangepak word;
• ’n Alternatiewe benadering is 

moontlik om die matrys se 
nek uit te boor tot ’n deursnee 
sodat dit net-net nie aan die 
gevuurde dop se nek raak nie. 
Weens die harde skil binne die 
matrys is ek egter nie seker  
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Hier wys ek wat-
ter deel van ‘n 
vollengte-matrys 
weggesny moet 
word as jy jou eie 
body die wil maak.  



  21

SA HUNTER  |  JANUARY 2017SA JAGTER  |  JANUARIE 2017

dat dit so suksesvol sal wees  
as om die matrys se kop af te 
sny nie.
Ek verduidelik later wanneer 

ons metings bespreek hoe om 
jou body die op te stel en te 
gebruik. Nadat jy die body die 
gebruik het, word die nek met 
’n aparte matrys hervorm.

DOPNEKHERVORMING
Om doppe se nekke in ’n aparte 
proses te hervorm is dalk ’n bie-
tjie ekstra werk, maar hier is die 
kool beslis die sous werd. Die 
twee nekhervormmatryse wat ek 
voorstel plaas min of geen strem-
ming op die nek, en maak dus 
nie ’n reeds reguit dop skeef nie.

LEE COLLET-MATRYS 
Sien foto 3. Lee se collet-matrys 
bestaan uit ’n romp wat die 
onderdele huisves, met skroef-
draad buiteom sodat dit aan die 
pers kan vasskroef. 

Die collet is ’n buis waarin 
vier gleuwe gesny is, in die deel 
wat die nek toedruk. Wanneer 
hierdie vier veerkragtige vingers 
toedruk, druk dit die nek klei-
ner, en wanneer die vingers 

weer oopmaak, laat dit die nek 
los, byna soos wat jy jou vingers 
rondom ’n voorwerp sluit en dit 
weer laat los.

Die staalpen/mandrel pas 
deur die middel van die huls. 
Sodra die pers se stang opdruk 
tot teen die collet, druk dit die 
collet se vingers op in die huls 
se skuinsvlakke. Die vingers 
knyp/druk dan die dop se nek 
vas tot teen die mandrel. Die 
mandrel is afgewerk tot ’n dikte 
van 0.050mm/2 thou kleiner as 
die koeëldiameter en beheer die 
nek se binne-deursnee tot die 
presiese grootte wat ons beno-
dig vir die korrekte nekspan-
ning of vasknyp van die koeël in 
die dop.

Daar is dus geen expander 
ball wat deur die nek geforseer 
word om dit weer oop (en ook 
heel dikwels skeef) te trek nie. 
Die enigste manier waarop die 
nek se binne-deursnee verander 
kan word, is om die pen se deur-
snee te verander. Hierdie matrys 
werk uitstekend en is heelwat 
goedkoper as die competition 
bushing neck sizing-matryse.

Die collet laat ligte merkies 

op die nek, net daar waar die 
vier gleuwe gesny is, soos gesien 
in foto 4. Om dit te verwyder, 
draai die dop so ⅛ste van ’n draai 
aan in die skoentjie, en hervorm 
die nek weer.

Om op te stel, druk die pers 
se stang tot bo en draai die Lee 
collet-matrys in tot dit aan die 
dopskoentjie raak. Gewoonlik 
word die collet-matrys van hier 
af ongeveer ’n driekwartdraai 
ingeskroef. Die presiese verstel-
ling is egter afhanklik daarvan 
dat die nek se deursnee met 
ongeveer 2 thou uitsit weens die 
monteer van die koeël. Ek ver-
duidelik later wanneer ons 
metings bespreek hoe om jou 
Lee collet-matrys op te stel en 
gebruik.

REDDING COMPETITION BUSH-
ING NECK-MATRYS 
Sien foto 5. Met die Redding 
competition bushing neck 
sizing-matrys is daar verskillen-
de groottes bushings of bussies 
wat vervang kan word totdat 
die nek die gewenste hoeveel-
heid hervorm word. Die groot-
tes van die bushings verskil in 
stappe van een-duisendstes van 
’n duim (1 thou). Vir elke ver-
skillende nekdeursnit en nek-
wanddikte benodig jy dus  
’n aparte bushing. ’n Bushing-
grootte word gekies sodat die 
nek se deursnee in totaal met 
tussen 1 en 2 thou uitsit weens 
die monteer van die koeël.

Vir uniforme vasklem van die 
koeël is dit belangrik dat die bin-
negrootte van al die dopnek- » 
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So lyk ‘n collet die 
of matrys as dit uit-
mekaar gehaal is. 
Hierdie matrys stel 
jou in staat om die 
nek van die dop te 
krimp sonder dat 
dit skeef trek. Let 
wel dat dit net die 
nek krimp; nie die 
romp van die dop 
nie. Nadat slegs 
die nek verskeie 
kere gekrimp is, sal 
die romp op ‘n sta-
dium ook gekrimp 
moet word om te 
verseker dat dit in 
die geweer pas. 

Om die collet 
se merke op die 
dopnek te verwy-
der, roteer die dop 
een agtste draai 
en hervorm/krimp 
dit nog ‘n slag.
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Hierdie foto toon die sogenaam-
de bushing die as dit uitmekaar 
gehaal is. Let op na die bushing 
of bussie. Verskillende groottes is 
beskikbaar en die persoon wat 
herlaai moet die regte grootte kies 
sodat dit die dopnek die regte 
hoeveelheid kan krimp om die 
koeël genoegsaam vas te hou. 

» gate dieselfde is. Vir sommige 
kalibers is daar ’n Carbide Com-
petition Button Kit beskikbaar 
wat dit doen. Hierdie expander 
button is los op die staalpen 
(floating). Dit beweeg vry op en 
af, waggel vry sywaarts en die 
expander button kan dus deur 
die dopnek georiënteer word. 
Die uiteinde is dat die button 
die nek sonder onnodige span-
ning ooptrek. Kies die korrekte 
bushing-grootte sodat die 
expander button die nek net lig-
gies ooptrek. So is die kans om 
die nek te buig byna nul.

Die matrys kan natuurlik ook 
sonder hierdie button kit ge-
bruik word. Hierdie matrys het 
’n mikrometerverstelling waar-
mee die hervormde lengte van 
die nek beheer kan word.

’n Groot voordeel van die 
Redding competition bushing 
neck-matrys is sy sogenaamde 
sliding body. Daarmee word  
die dop se romp ten volle on-
dersteun voor die dop in die 

5
bushing ingedruk word om die 
nek te hervorm. Dit bring mee 
dat die romp en nek in belyning 
bly en so is die kans om die nek 
te buig heelwat minder.

Die enigste twee matryse wat 
ek met vrymoedigheid en seker-
heid kan aanbeveel, omdat 
hulle beslis nie dopnekke buig 

nie, is die Lee collet-matrys en 
Redding se competition bushing 
neck die. Let asb. mooi op na 
die volle benamings. Dit is be-
slis nie so dat ’n ieder en elke 
matrys wat as ’n neck sizing die 
bekend staan, nié nekke sal buig 
nie. My ondervinding is dat  
die meeste ander matryse, be-

halwe dié wat ek genoem het, 
wel dopnekke sal buig tydens 
hervorming.

Volg die skakel om te kyk na 
die volgende YouTube-video vir 
die resultaat van hervorming 
met die onderskeie metodes: 
https://youtu.be/j08ZxrrY7jQ

Volgende keer kyk ons om-
vattend na hoe om die opstel-
ling en gebruik van matryse be-
ter te beheer deur die neem van 
sekere mates voor, tydens en na 
hervorming. Lekker skiet!
• As jy Cassie wil kontak, be-
soek sy webwerf vir inligting: 
www.mamba-reloading.co.za 
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