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Bykans elke geweer het sy eie, spesifieke voorkeure wanneer dit by koeëls en ander komponente kom. 
Somtyds is dit nodig om met komponente te eksperimenteer om die regte resep te vind.

Die herlaai van ammunisie

      Dryfmiddel
Deur CASSIE NIENABER

DEEL VIII

I
n Deel I tot VII het ons 
herlaaigereedskap en dop-
voorbereiding bespreek. 
Voor ons begin kruit gooi, 
moet ons dalk besin oor 

die faktore wat ’n effek gaan hê 
op ons keuse van komponente 
en veilige ladings.

Kom ons kyk eerstens na fak-
tore wat moontlik ’n effek het 
op die werkverrigting van ’n pa-
troon in jou geweer (die kom-
binasie van dryfmiddel met
komponente):
• Die toleransies van die ge-

weerloop. Indien een button 
gebruik word om verskeie 
lope se binne-groefprofiel te 
vorm, moet die button tog 
slyt/verweer tydens gebruik. 
Die gevolg is dat latere lope ’n 
“stywer” dimensie het as die 
vroeëre lope. Die “stywer” 
lope kan hoër druk en daar-
om hoër koeëlsnelheid lewer.

• Die binne-afwerking van 
die geweerloop. Party lope is 
beter vervaardig as ander met 
’n gladder afwerking en min-
der imperfeksies. Beter lope 
lewer laer wrywing, word nie 
so maklik vuil weens koper-
neerslae nie en beskadig die 
koeël minder.

• Die masjinering/pas van die 
geweerloop. Die afwerking en 
toleransies van die kamer, ver-
al die keel (throat) asook die 
belyning van die kamer met 
die loopkanaal, is uiters be-
langrik vir goeie akkuraatheid.

• Die masjinering van die 

aksie en belyning van die 
loopkanaal met die aksie. 
Omdat daar toleransies is 
waarbinne die werk plaas-
vind, kan sommige gewere ’n 
“stywe” en ander ’n “los” pas 
en ondersteuning/belyning 
aan patrone gee.

• Die eienskappe van die kom-
ponente self. Die werkver- 
rigting/eienskappe van kom-

 ponente wissel en verskil dik-
wels van lot tot lot. Ook tus-
sen vervaardigers. Koeëls se 
hardheid en selfs hul deur-
snee verskil tussen tipes en 
fabrikate. Ons sal later sien 
wat is die effek op werkver-
rigting tussen verskillende 
dryfmiddel-lotnommers.

Moet nooit aanvaar dat twee 
van dieselfde model gewere van 
’n spesifieke fabrikaat wat langs 
mekaar op die rak staan en oën-
skynlik eenders lyk, eenderse 
akkuraatheid en koeëlsnelheid 
gaan lewer nie. Ek het vir ses 

gewere van dieselfde fabrikaat 
en model ladings ontwikkel en 
nie een van hulle hou van die-
selfde koeël of lading nie. Hulle 
skiet heeltemal verskillend met 
dieselfde komponente. Daarom 
sê ek: Moenie van ’n geweer 
verwag om goed met sekere 
komponente te skiet nie, toets 
en vind uit wat die geweer se 
voorkeure is.

Aangesien dryfmiddel die 
belangrikste komponent van 
ons patroon is, kom ons kyk na 
die vervaardigingsproses van 
die dryfmiddels:
Ek het hierdie deel deur dr. Her-
man Meyer van RDM laat 
nagaan en gebruik dit met sy 
korreksies; daarom glo ek dis 
tegnies korrek.
• Katoen (sellulose vesel) word 

met swaelsuur (sulfuric acid) 
en salpetersuur (nitric acid) 
behandel om nitrosellulose 
(NS) te vorm.

• NS is die hoofbestanddeel 

van enkelbasisdryfmiddels. 
±95% van die massa is NS.

•  Dubbelbasisdryfmiddels is ’n 
mengsel van nitrosellulose en 
nitrogliserien.

•  Katoen is ’n natuurlike vesel 
waarvan die chemiese en 
fisiese eienskappe inherent 
verskil weens oorsprong, kli-
maat en kultivar.

•  Dit, en die ingewikkelde ver-
vaardigingsproses van dryf-
middels veroorsaak lot-tot-

 lotvariasies in die ontbran-
ding en chemiese eienskappe 
van dryfmiddels.

• Variasie word deur die ver-
vaardigers se produkspesi-
fikasies beperk tot binne 
+3% en -3% van die snelheid 
van hulle verwysings/stan-
daard-lot. (Dit gee ’n totaal 
van 6% potensiële wisseling 
tussen die verbrandingsnel-
heid/tempo van ’n dryfmid-
del, wat aansienlik is. Her-

 laaiers moet dus die wisseling 
in brandspoed van lot tot lot 
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in ag neem.)
•  NS kan opgelos en gevorm 

word om ’n spesifieke gekose 
korrel-geometrie te ver- 
kry. Herlaaiers verwys na 
stokkies- of balletjieskruit. 
Wisseling in korrel-geome- 
trie en korrelbedekking (met 
brandspoed-vertragers) ver-
ander die ontbrandingstempo 
van ’n dryfmiddel.

• Variasies in dryfmiddel-kor-
relbedekking en korrel-geo-
metrie kan deur sorgvuldige 
vermenging van sub-lotte 
verminder word.

•  In die geval waar vermenging 
plaasvind word lotte dryfmid-
del met verskillende “lewendig-

 hede” vermeng om die gewen-
ste resultaat in die finale lot 

 met nouer toleransies te verkry.
• Oor die algemeen word ver-

menging in die meeste geval- 
le nie gedoen nie, aangesien 
dit die dryfmiddel met die 
nouer toleransies baie duurder

 sal maak.
•  Die variasie wat julle op die 

skietbaan en in die veld sien, 
is die gevolg van variasie in 
grondstowwe, die vervaardi-
gingsproses en ook die her-
laaiproses.

Herlaaiers moet besef dat die 
manier waarop ons dryfmid-
dels berg en hanteer wel ’n 
effek kan hê op die werkver-
rigting daarvan:
Ek het hierdie deel ook deur dr. 
Herman Meyer van RDM laat 
nagaan en gebruik dit met sy 
korreksies en is daarom seker 

dat dit tegnies korrek is.
• Een aspek van die herlaaipro-

ses waarvoor almal nie ewe 
sensitief is nie, is dryfmiddel-
berging en -hantering.

• Dryfmiddels, en in besonder 
enkelbasisdryfmiddels, is oor 
die algemeen baie sensitief vir 
vog aangesien die tempo van 
ontbranding wissel na gelang 
van die voginhoud daarvan.

• Dryfmiddel is vogsensitief. Dit 
beteken dat as dit lank genoeg 
in ’n gebied met hoë of lae 
relatiewe humiditeit oopgelos 
word, kan die persentasie vog 
in die dryfmiddel verander, 
wat ’n effek op die trompsnel-
heid het. ’n Wisseling van 1% 
in dryfmiddelvoginhoud kan 
die trompsnelheid met soveel 
as 2.8vps beïnvloed (of heel-
wat meer).

• Indien die dryfmiddel nie reg 
hanteer word nie, kan dit 
beteken dat die dryfmiddel in 
jou ladings nie noodwendig 
100% dieselfde is as dié wat in 
’n nuwe geseëlde blik is nie. 
Hoe hoër die persentasie vog 
in die dryfmiddel (hoe klam-
mer), hoe laer is die lewendig-
heid van die dryfmiddel, en 
andersom.

• Dit is belangrik dat die tyd-
perk wat die dryfmiddel buite 
die toe blik is, tot die mini-
mum beperk moet word. 
Moet NIE dryfmiddel vir ure 
aaneen in ’n kruitmeter los of 
die dryfmiddelblikke laat oop-
staan NIE.

• Dit sal altyd voordelig vir am-
munisie en dryfmiddel wees 

om dit onder toestande van 
beheerde temperatuur en 
humiditeit te laai en stoor. 
(Sien my artikels oor humidi-
teit en dryfmiddels in SA JAG-
TER/HUNTER se uitgawes 
van Maart en April 2016. Die 
artikels is ook op my webblad.)

Uit die voorafgaande is dit dui-
delik dat die verskille van lot tot 
lot in komponente, asook die 
eienskappe van wapens en 
komponente wat van mekaar 
verskil, groot verskille in werk-
verrigting en funksionering kan 
meebring. Daarom is dit slegte 
praktyk om blindelings die la-
dings van ander laaiers of 
“hoorsê-ladings” te dupliseer en 

net so te gebruik. Herlaaiers het 
dus ’n behoefte aan betroubare 
inligting omtrent aanbevole  
veilige begin- en maksimum-la-
dings, wat ons gewoonlik uit 
herlaaihandleidings kry.

Gaan kyk gerus na hierdie 
hoëspoedvideo wat wys hoe 
vinnig, effektief en volledig 
nitrosellulose ontbrand: https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Nitrocellulose_02.ogv

In die volgende aflewering 
gesels ons oor metodes om te 
besluit oor komponente en ’n 
veilige beginlading vir jou 
geweer. Lekker skiet!
* Jy kan met Cassie kontak 
maak via sy webblad: http://
www.mamba-reloading.co.za. 

Kruit of dryfmiddel se brandspoed word dikwels beïnvloed deur die 
humiditeit daarvan. Berg dus jou kruit onder beheerde toestande.
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