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Die meet van die totale patroonlengte is baie belangrik en moet korrek gedoen word. Sommige
herlaaiers meet van die punt van die koeël af,
maar met loodpunt-koeëls moet daar liewer van
die ogief af gemeet word, want dis akkurater.

Die meet van totale
patroonlengte
Deur CASSIE NIENABER

D

it is belangrik om
die maksimum
totale patroonlengte (kortweg
maksimum TPL)
te bepaal vir elke tipe koeël wat
jy in jou geweer gaan gebruik.
Die standaard/algemene maksimum TPL is die meting vanaf
die dop se kop tot by die koeël
se punt, wanneer die ogief van
die koeël net-net aan die loopgroewe of lande raak. Hierdie
“raak” word in Engels omskryf
as lightly kissing the lands. Die
ogief raak dus net aan die groewe
en is nie daarin geforseer nie.
Omdat koeëls met loodpunte
se lengte verskil (a.g.v. die
afwerking van die loodpuntjie)
kan jy dalk verskillende TPLlesings kry. Daarom verkies som-

mige herlaaiers om die TPL
eerder op die koeël se ogief te
meet met ’n comparator wat aan
’n skuifpasser koppel. Kom ons
verwys daarna as TPL-O.
Indien ons die maksimum
TPL weet, kan ons ’n patroon
laai om in ’n spesifieke geweer
se kamer te pas. Ons kan dan
ook die koeël se sprong na die
groewe bepaal of beheer. In
Engels word hierna as jump verwys. Neem in ag dat dit dikwels,
weens praktiese beperkings
(wanneer kort, ligte koeëls
gebruik word) nie moontlik is
om patrone te laai sodat die
koeël ’n kort jump het nie.
Goeie raad is dat die koeël se
skag minstens een kaliber se
deursnee in die dop se nek
insteek (m.a.w. in ’n .30-06-dop

sal die koeëlskag dus 7.62mm
in die patroondop steek). Sodoende word die koeël genoegsaam deur die nek ondersteun
en vasgehou.
Alhoewel dit oor die algemeen aanbeveel word dat
koeëls aan die lande raak of
selfs effens in die lande/groewe
gedruk word, moet ’n mens baie
versigtig daarmee wees. Koeëls
wat teen die lande raak kan oormatige druk genereer tydens die
afvuur van die patroon.
Die akkurate meting van
maksimum TPL stel jou natuurlik in staat om oor ’n tydperk
vas te stel hoeveel die keel of
throat van die kamer slyt. Hitte
tydens die ontbranding van die
kruit veroorsaak dat die lande
“wegbrand” by die keel. Nadat

Die beste manier om die maksimum TPL vir jou geweer te bepaal met ‘n spesifieke koeël, is om gebruik
te maak van ‘n TPL-meter. Dit moet egter korrek gebruik word anders is die lesings nie akkuraat nie. In
die artikel verduidelik ek hoe dit gedoen word.
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’n paar honderd skote gevuur is
sal die patroon se totale lengte
dus langer kan wees omdat die
koeël vlakker in die dop gedruk
moet word om steeds die lande
te raak.
Die TPL word ook gebruik
om te bepaal of die patroon in
die magasynkas pas.
Laastens het die TPL ook ’n
effek op die werkverrigting van
die dryfmiddel in die patroon.
Deur ’n koeël dieper in die dop
te plaas, word die kamervolume
verminder. Net so word die kamervolume natuurlik groter
wanneer die koeël vlakker in
die dop geplaas word.
Wisselende kamervolumes
affekteer die druk in die dop
tydens die ontbranding van die
dryfmiddel. Verskille in druk
veroorsaak verskille in trompsnelheid wat veral op langer
afstande die koeëls se trefpunte
kan affekteer.
Kortweg dus; verskille in TPL
kan lei tot swakker akkuraatheid. ’n Korter TPL met kleiner
dopvolumes lewer hoër druk en
daarom hoër koeëlsnelheid. Die
omgekeerde is waar met ’n
langer TPL.
Deur die TPL en die hoeveelheid dryfmiddel in die dop (die
lading) te varieer, kan ’n soge-
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naamde nodespoed of sweet
spot-snelheid verkry word waarteen die geweer op sy beste sal
groepeer. In my toetse kon ek
nie werklik sien dat ’n wisseling
in TPL alleen, ’n effek het op
akkuraatheid nie, solank ek by
die nodespoed/sweet spot- snelheid hou.
Onthou maar net dat jy
ALTYD ’n sprong moet toelaat
– die koeël moet NOOIT so
gelaai word dat dit vas teen die
lande druk nie. Die gevaar van
te hoë druk is net te groot.

HIER VOLG MY METODE OM ’N
GEWEER SE TPL TE BEPAAL:

A) Meet die maksimum TPL
wat jou geweer en komponente toelaat – daarvoor
gebruik ek my eie Mamba
TPL-meter.
B) Druk die koeël een kaliberdeursnee in die dop (byvoorbeeld 6mm vir die .243
Win). Laat die boat tail
buite rekening as jy sulke
koeëls laai (boat tail-koeëls
druk dus dieper in die dop
as ander koeëls). Indien die

dopnek korter is as koeëldeursnee, word die koeël die
volle lengte van die nek in
die dop gedruk.
C) Onthou om die patroon kort
genoeg te maak sodat dit in
die magasynkas pas sonder
dat die koeëlpunt beskadig
word.
D) Indien nodig, maak ek die
TPL nog korter tot die
sprong na die lande minstens 1.0mm is.
E) Hiermee is ek dan klaar met
die bepaling van die TPL en

sprong. Nou bepaal ek die
sweet spot-lading vir hierdie
komponente en geweer.
Dink hieroor: Hoekom sou
vervaardigers doppe maak met
’n nek van byvoorbeeld 7mm
lank en dan gebruik herlaaiers
net 2mm daarvan? Sal die
ondersteuning aan die koeël,
asook die eweredigheid van
nek-spanning/vasklem van die
koeël, nie meer uniform tussen
patrone wees, indien ons die
hele beskikbare lengte van die
nek gebruik nie?

Die Mamba TPL-meter
Deur KOOS BARNARD

D

ie maksimum TPL
kan op verskeie
maniere gemeet
word. Een hiervan is deur ’n
skoonmaakstok te gebruik en
merke daarop te maak wanneer
die stok se punt aan die slotgesig raak, en weer wanneer dit
aan die koeëlpunt raak. Die

afstand tussen hierdie twee
merke is die maksimum TPL.
’n Ander metode is om ’n
gevuurde dop se nek toe te druk
tot dit net die koeël styf genoeg
vasdruk sonder om uit te val.
Plaas nou die koeël baie vlak in
die dop (sonder enige dryfmiddel) sodat dit teen die lande sal
vasdruk as die patroon gekamer

word. Soos die koeël teen die
lande vasdruk, sal dit dieper in
die dop gedruk word tot op die
maksimum moontlike TPL.
Alhoewel hierdie metodes van
meting maklik is, is dit ongelukkig nie altyd akkuraat nie.
Cassie Nienaber vervaardig
en versprei ’n TPL-meter waarmee baie akkurate en herhaalbare lesings geneem kan word.
Die metings is dikwels binne
honderdstes van millimeters
herhaalbaar. Dit kan só akkuraat
meet, dat selfs vuilis in die loop
’n verskil aan die mates kan
maak. Met die TPL-meter kan
jy natuurlik ook die slytasie van
die loop by die keel (van die
kamer) meet.
Daar is verskeie TPL-meters
op die mark, maar wat die
Mamba uniek maak, is dat die
romp van staal gemaak word
wat sterker as aluminium is en
die stang (sien foto) is selfs van
vlekvrye staal (die meeste TPLmeters se stange is van plastiek).
So lyk die toerusting wat jy benodig om jou eie, gevuurvormde doppe te boor en te tap vir gebruik in
die Mamba TPL-meter. Die beskrywing in die meegaande stuk verduidelik wat elke stuk gereedskap
is en hoe dit gebruik moet word.
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Die Mamba is dus as’t ware ’n
verbeterde weergawe van sommige van die TPL-meters of
OAL-gauges wat tans beskikbaar is.
Een groot nadeel van die
meeste fabrieksvervaardigde
TPL-meters is dat hulle met ’n
unieke skroefdraad verskaf
word sodat jy slegs die vervaardiger se doppe wat saam met
die spesifieke TPL-meter verskaf
word, kan gebruik. Die Mamba
se voordeel is dat Cassie dit met
’n standaard-M6-skroefdraad
sny sodat jy baie maklik jou eie
doppe (wat reeds in jou geweer
se kamer gevuurvorm is) kan
gebruik.

SNY EIE DOPPE SKROEFDRAAD
Wanneer jy vir ’n gevuurvormde
dop skroefdraad wil sny vir die
Mamba TPL-meter, hou in gedagte dat gevuurde doppe uitgeswel het tot naastenby die
grootte van die geweer se
kamer. So ’n dop kan maklik
met die hefboomkrag van die
slot ten volle in die kamer
gedruk word. Wanneer jy egter
die dop en TPL-meter gebruik,
word die dop slegs liggies met
die hand in die kamer gedruk.
Dit kan veroorsaak dat die dop
nie diep genoeg gekamer »
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» word nie en dit kan lei tot
foutiewe lesings. Dit is dus wys
om die gevuurde dop effens te
hervorm, net genoeg sodat die
slot liggies toemaak met die dop
in die kamer.
Mamba verskaf ’n apparaat
wat jou in staat stel om ’n reguit
gat in die dopkop te boor en dit
te tap vir M6-skroefdraad. Dis ’n
“prop” met ’n gat in (waarin
twee bussies van onderskeidelik 5mm en 6mm kan pas)
wat oor die matrys skroef sodat
die dop daarin vasgehou word
vir die boor- en tapwerk.

Nadat die dop
geboor en getap
is moet die nek
weer gerek word
sodat die koeël
los daarin pas vir
gebruik met die
TPL-meter. Vir ‘n
volledige beskrywing hoe die blikplaatjies gebruik
moet word, sien
die teks.

DIE PROSES WORD AS VOLG GEDOEN VIR ELKE KALIBER:
• Verwyder die decapping pin/
expander rod uit die full size
die/matrys.
• Plaas nou die dop met die
hand in die matrys asof jy dit
wil hervorm. Skroef die prop
met die kleiner (5.0mm gat)
bussie oor die matrys om die
dop stewig in die matrys vas te
druk. Boor nou ’n gat van agter af (deur die bussie) deur
die dopkop.
• Verwyder die prop en vervang
die bussie met die groter een
(6.0mm gat) en tap die gat met
’n M6x1.0mm-tap.
• Skroef ’n M6-boutjie met ’n
wasser in die dop se skroefdraad en skroef die prop uit
om die dop uit die matrys te
trek. Die dop se bek is nou
kleiner gedruk in die matrys
en ’n koeël sal nie meer los
daarin pas nie. Die nek moet
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dus weer ’n bietjie groter gerek
word. Sny vier plaatjies van
50mm lank by 4mm wyd uit
’n koeldrankblikkie. Knak die
bopunt van die plaatjies om en
hang hulle met langer dele
binne-in die dop se bek (sien
foto). Plaas/seat nou die koeël
met die plaatjies in plek en trek
weer die koeël uit die dop. Die
plaatjies sal die dopnek rek. As
die nek nie genoeg gerek het
nie, herhaal die proses.

Die Mamba TPL-meter verkoop
teen R395 en die “prop” met
twee bussies teen R295. ’n SOMTA-boorpunt van 5mm en die
M6-tap kos R190. Indien jy
die hele stel wil koop is dit
beskikbaar teen die afslagprys van R795. SA JAGTER/
HUNTER het hierdie produk
getoets en ons beveel dit met
die grootste vrymoedigheid aan.
Kontak Cassie Nienaber by
082-412-5344.

