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Hoe om QuickLOAD te gebruik
DEEL VII (FINAAL)
Deur CASSIE NIENABER

I

n hierdie laaste aflewering
oor QuickLOAD som ons
die gebruik daarvan stapsgewys op. Ons doen eintlik
SLEGS TWEE berekenings met
QuickLOAD, eerstens kalibreer
ons QuickLOAD en DAARNA
voorspel ons akkurate Optimum Barrel Times (OBT)-ladings. Kom ons kyk na BEREKENING 1. Indien jy nie werklik gemete en betroubare inligting vir jou geweer/patroonkombinasie het nie, laai drie tot
vyf patrone vir elke kombinasie
met BEGINLADINGS uit die
herlaaitabelle vir jou komponente en meet die spoed daarvan oor ’n chronograaf.
1. BEREKENING 1
Ons kalibreer QuickLOAD so-

dat/tot dit dieselfde spoed bereken as wat ons koeëlspoed
werklik oor ’n chronograaf gemeet het.
Verwys na Foto 1:
Klik op OF File:\ EN kies/
bevestig dat dit File:qloadfw vertoon;
Klik op EN kies jou geweerkaliber;
Klik op
OF File:\ EN kies
jou koeëlvervaardiger;
Klik op EN kies jou koeël;
Vul jou werklik gelaaide TPL
in (duim OF mm);
Vul jou doplengte (trim) in
(duim OF mm);
Sien die lengte wat jou koeël
se skag in die dop insteek (pas
TPL aan indien nodig);
Vul jou gemete geweerloop-

lengte in (duim OF mm);
Vul die maksimum beskikbare dopvolume in, gemeet vir
’n gevuurde (nie-hervormde)
dop, met die slagdop steeds in
plek (grein);
Bevestig jou koeëlmates
EN/OF klik Friction-Proofed
vir Moly/HBN of ander middels wat koeëlwrywing in die
loop verlaag;
Klik op
OF File:\ EN kies/
bevestig dat dit File:qloadfw vertoon;
Klik op EN kies jou kruit;
Klik op die hand-met-penlogo . Van die syfers se agtergrond verander van grys na wit
sodat dit verander kan word EN
links onder verskyn nou ook ’n
temperatuurlogo;
Klik op die temperatuur-

logo
EN vul die temperatuur
in, soos gemeet tydens die skietbaansessie;
Pas die RoH en Ba-waardes
stapsgewys aan, altwee met dieselfde % vanaf hulle beginwaardes;
Herhaal
totdat QuickLOAD jou gemete trompspoed
bereken. QuickLOAD is nou
gekalibreer met jou EIE data, en
is nou in staat tot sinvolle berekenings vir ladingontwikkeling;
Ons verkies dopvulling
(Filling/L.R) so na moontlik aan
100% en moet dopvullers oorweeg as die ladingsdigtheid minder as 80% is;
Hoe nader aan 100% van
die kruit ontbrand, hoe meer
effektief is die werkverrigting/
opbrengs van die kruit. Probeer
dalk ’n alternatiewe kruit indien

FOTO 1: BEREKENING 1: Kalibreer QuickLOAD sodat/tot dit dieselfde spoed bereken as wat jou patrone oor ‘n chronograaf meet.
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FOTO 2: BEREKENING 2: Voorspel met die gekalibreerde QuickLOAD ‘n akkurate OBT-lading.

dit laer as 97% raak;
Alhoewel ons nie QuickLOAD se berekende druk as
veiligheidskriteria gebruik nie,
wees versigtig wanneer hierdie
blok pers raak (bo 85% kamerdruk) en UITERS versigtig
sodra hierdie blok rooi word
(bo 100% kamerdruk);
Klik altyd Apply&Calc na
die invul/aanpas van enige data
sodat QuickLOAD se berekeninge op datum is met die nuutste data;
Klik op
OF File-Save
actual cartridge data EN kies ’n
beskrywende naam vir maklike
toekomstige onderskeid en
gebruik: Geskiet-2017-10-10308HOWA-Nosler-CC-155LAP UA-39-0gr-S335-21C
(Datatipe; datum; kaliber; koeëlinligting; patroondop; kruitmassa en naam; temperatuur)
2. TEMPERATUURAANPASSINGS IN
QuickLOAD
Omdat temperatuur ’n effek het
op dryfmiddelontbranding, affekteer dit ook koeëlsnelheid. Daar
is slegs twee temperature waarmee ons in QuickLOAD werk:
Vir BEREKENING 1: Meet

altyd die temperatuur op die
skietbaan en pas QuickLOAD
se temperatuur daarby aan
tydens kalibrasie;
Vir BEREKENING 2: Besluit/kies ’n temperatuur wat jy
wil gebruik vir OBT-ladings. Jy
kan besluit op die gemiddelde
jaarlikse temperatuur vir die
area waar jy woon en meestal
skiet. Sommige herlaaiers laai
weer spesifieke somer- of winterladings. QuickLOAD se standaard-temperatuur is 21 °C en
ek gebruik dit vir OBT-ladings.
Sodra jy die temperatuur in
QuickLOAD verander, pas
QuickLOAD self sy Ba-faktor
aan om hiervoor voorsiening te
maak. Jy sal dus slegs die temperatuur vir OBT-ladings aanpas
nadat QuickLOAD klaar gekalibreer is met BEREKENING 1.
Let Wel! Vir die bepaling van
OBT-ladings raak ons nie nou
aan RoH of Ba nie. Hulle is
reeds korrek a.g.v. kalibrasie en
die OBT-temperatuuraanpassing. Ons verander SLEGS die
LADING in QuickLOAD.
3. BEREKENING 2
Jy moet jou reeds gekalibreerde

LADING (in grein) in QuickLOAD aanpas/verander totdat
QuickLOAD se berekende Barrel Time (BT) ooreenstem met
een van Christopher se Optimum Barrel Times (OBTs).
Verwys na Foto 2: QuickLOAD het ’n lastige nuk aan
hom, sekere syfers verskil op die
laaste desimaal wanneer ’n
gestoorde datastel (file) weer
opgeroep word. Die enigste
manier hoe ek dit oorkom, is
om alle files twee maal direk na
mekaar oop te maak. Apply&
Calc altyd nadat jy ’n file oopmaak of enige data verander.
Klik op die temperatuurlogo
EN vul jou gekose temperatuur vir OBT-ladings in;
Verander die LADING (in
grein);
Herhaal
totdat die QuickLOAD se Barrel Time (BT) ooreenstem met ’n OBT;
Hoe kies/besluit ons op
moontlike OBTs? Jy kies dáárdie OBTs wat VEILIG is omdat
dit ’n koeëlspoed lewer wat
laer/minder is as die maksimum
uit tabelle met komponente
soortgelyk aan joune;
Ons verkies dopvulling (Fil-

ling/L.R) so na moontlik aan
100% en moet dopvullers oorweeg as die ladingsdigtheid minder as 80% is;
Hoe nader aan 100% van die
kruit ontbrand, hoe meer effektief is die werkverrigting/opbrengs van die kruit. Probeer
dalk ’n alternatiewe kruit indien
dit laer as 97% raak;
Alhoewel ons nie QuickLOAD se berekende druk as
veiligheidskriteria gebruik nie,
wees versigtig wanneer hierdie
blok pers raak (bo 85% kamerdruk) en UITERS versigtig sodra hierdie blok rooi word (bo
100% kamerdruk);
Klik altyd Apply&Calc na die
invul/aanpas van enige data
sodat QuickLOAD se berekeninge op datum is met die nuutste data;
Klik op
OF File-Save actual cartridge data EN kies ’n
beskrywende naam vir maklike
toekomstige onderskeid en
gebruik: Bereken-Geskiet-201710-10-308HOWA-Nosler-CC155-LAPUA-39-0gr-S335-21C
(Berekeninge aan die begin
toon aan dat hierdie OBT-lading
bereken is met geskiete data.)»
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» 4. EKSTERNE BALLISTIEK – KOEËLTRAJEK
Saam met QuickLOAD word outomaties twee
eksterne ballistiese programme geïnstalleer.
QuickTARGET is met opset geskep vir maklike
en eenvoudige gebruik sonder fieterjasies. Daarteenoor laat QuickTARGETUnlimited jou toe
om baie meer volledige verstellings en insette te
FOTO 3: QuickTARGET.
lewer, wat dit natuurlik meer kompleks maak.
Beide programme kan QuickLOAD se mees
onlangse berekening/data direk intrek, wat jou
die moeite spaar om alles weer in te vul. Sien
Foto’s 3 en 4: Gebruik QuickLOAD oordeelkundig tesame met gesonde verstand en jy kan met
relatief min skote aanvaarbare resultate behaal.
Lekker skiet!
*Kontak Cassie gerus via sy webblad www. FOTO 4: QuickTARGETUnlimited.
mamba-reloading.co.za/

40

