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Slagdoppiefabrikate:  
Is daar ’n verskil?

Deur CASSIE NIENABER

A
s jy akkuraat wil 
skiet is die uni-
formiteit of een-
vormigheid van 
ammunisie, in-

sluitend natuurlik die kompo-
nente waaruit dit vervaardig 
word, beslis baie belangrik. Ek 
sukkel dikwels om dieselfde 
fabrikaat slagdoppies (primers) 
gekoop te kry en daarom ge-
bruik ek reeds geruime tyd die 
plaaslike PMP-slagdoppe, want 
hulle is altyd beskikbaar. Ek het 
egter gewonder of dit werklik 
nodig is om net een fabrikaat te 
gebruik. Sou die uniformiteit 
van fabrikaat tot fabrikaat ver-
skil? Kan ’n mens maar van fa-
brikaat verander en indien wel, 
wat sou die resultaat wees ten 
opsigte van akkuraatheid en 
trompsnelheid? 

Laat ek kortliks verduidelik 
hoekom daar tegnies verskille 
tussen slagdoppies kan wees:
1. Die hardheid en dikte van die 
materiaal waaruit die slagdop-
pie se koppie vervaardig word 
kan wissel tussen vervaardigers, 
wat ’n effek op die sensitiwiteit 
van die slagdoppie het.
2. Hierdie verskille in materiaal 
kan ook meebring dat sommige 
slagdoppies stywer in die slag-
dopkamer pas en ’n beter seël 
vir die ontbrandende gas skep, 
veral wanneer gebruikte doppe 
se slagdopkamers met tyd al 
effens gerek het.
3. Die tipe en samestelling van 
die plofbare materiaal wat in die 
slagdoppie gebruik word bepaal 

die fisiese grootte van die vlam 
asook die tydsduur wat dit 
brand. Dit bepaal hoe warm die 
vlam is en affekteer die ontste-
king van die dryfmiddel. 

Dit is bekend dat slagdoppies 
tussen vervaardigers kan wissel 
van matig tot baie warm, selfs 
binne dieselfde groep soos by-
voorbeeld standaard Large 
Rifle-slagdoppies. 

Die effek van warmer slag-
doppies op dryfmiddelontbran-
ding is hoër druk en gepaard 
daarmee hoër koeëlsnelheid.

OPSOMMING
Soos altyd, is dit makliker om 
nie gedurig die wiel te wil her-
ontwerp nie, maar te steun op 
ander se kennis, ondervinding 
en toetse. Uit hierdie navorsing, 
opsommend die volgende:
1. Die manier waarop ’n slag-
doppie gemonteer word, het ’n 
effek op sy werkverrigting. 
Almal moet tot dieselfde diep- 
te in die slagdopkamer geplaas 
word. Gereedskap wat slagdop-
pies per hand monteer, soos  
die Lee Auto Prime, werk goed 

omdat die gebruiker “voel” hoe 
uniform die slagdoppies ge-
plaas/monteer word. Wees ver-
sigtig met slagdoppiekeuse en 
-plasing vir semi-outomatiese 
wapens, veral ten opsigte van 
die diepte van die plasing. Slag-
doppies moet so diep geplaas 
word dat hulle nie uitstaan bo 
die rand van die slagdopkamer 
nie. Gebruik hier minder sen-
sitiewe slagdoppies om soge-
naamde slam fires te voorkom.
2. Dis belangrik om slagdoppies 
in ’n droë, koel plek te stoor 

In my toetse het die prestasie van die ammu-nisie wat met verskillende slagdoppies gelaai was, verskil. Vind uit wat werk in jou geweer.
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Tabel 1 toon 
die groeperings 
wat met ‘n .308 
Win geskiet is. 
Die syfers onder-
aan die tabel dui 
die koeëlspoed in 
voet per sekonde 
aan, die extreme 
spread (ES) wat die 
verskil tussen die 
hoogste en laag-
ste snelheid is, en 
die laaste syfer is 
die standaard-af-
wyking van die 
gemiddelde spoed 
(SD).

Tabel 2 toon die 
data wat met twee 
Howa-gewere in 
.308 Win versamel 
is, asook die data 
vanuit ‘n .243 
Win. Dit bevestig 
die gevolgtrekkings 
wat in Tabel 1 ver-
vat is. 

omdat wisselings in tempera-
tuur, asook vog en vloeistowwe 
die werking daarvan nadelig 
kan beïnvloed.
3. Die uniformiteit van ontste-
king en gehalte van slagdoppies 
het heelwat verbeter en ’n akku-
rate kombinasie van lading en 
komponente kan met bykans 
enige slagdoppe verkry word. 

Herlaaiers moet self eks- 
perimenteer met hulle unieke 
kombinasies en bepaal watter 
slagdoppie die beste presteer.
4. Slagdoppiekeuse is belangrik 
omdat slagdoppies druk, en 
daarom spoed, affekteer. Matige 
slagdoppies, met die laagste 
spoed, lewer gewoonlik minder 
variasie in koeëlspoed, en daar-
om beter akkuraatheid. Moet 
nooit die slagdoppie verander 
om ’n sekere spoed te verkry 
nie. Dit is baie meer effektief om 
die gewenste spoed te bereik 
deur die hoeveelheid dryfmiddel 
aan te pas. 
5. Enkelbasis-dryfmiddels, alge-
meen bekend as stokkieskruit, 
ontsteek in die algemeen relatief 
maklik. Dubbelbasis-dryfmid-
del, oftewel balkruit, benodig 
somtyds ’n warmer slagdoppie 
vir effektiewe ontsteking. 

Magnumtipe slagdoppies 
word dikwels in die groter dop-
pe aangewend om die groot 
kolomdryfmiddel effektief te 
ontsteek. Omdat warmer slag-
doppies minder uniforme druk 
en spoed lewer, word Magnum-
tipe slagdoppies aanbeveel slegs 
indien dit werklik nodig is.
6. Omdat heelwat meer faktore 
(as slagdoppies) druk en spoed 
affekteer, bly dit altyd raad-
saam om self te toets watter 
slagdoppie die beste werk vir 
jou kombinasie.
7. Ek kon weens tyd en finan-
siële beperkings slegs baie be-
perkte toetse met my beskikbare 
slagdoppies doen. Moet dus 
glad nie hierdie inligting beskou 
as ’n hoogs wetenskaplike be-
vinding oor watter slagdoppies 
jy moet gebruik nie. Sien dit 
eerder as ’n riglyn om te help 
om jou eie slagdoppie-eksperi-
mente te beplan. »

TABEL 2

TABEL 1
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» Vir hierdie toetse het ek die komponente 
vir elke skietbaansessie die selfde gehou en 
slegs die slagdoppie verander. Die spoed is 
met ’n Oehler 35P-chronograaf gemeet.

Groeperings is op 200m geskiet met die 
Round Robin-metode. Met ander woorde, 
groep 1 se patrone is nie almal geskiet en 
daarna groepe 2, 3, 4 en 5 nie. Ek het 
patroon 1 van groep 1 op sy teiken geskiet; 
dan patroon 1 van groep 2 op sy teiken; 
patroon 1 van groep 3 op sy teiken, enso-
voorts tot al die groepe geskiet is. Om te 
verhoed dat die loop te warm word, het ek 
twee minute tussen elke skoot gewag. 

Hierdie metode lewer nie noodwen-
dig die kleinste groeperings nie, maar so 
versprei jy alle eksterne faktore ewere-
dig oor al die groeperings.

Tabel 1 toon die groeperings wat ek 
tydens verskeie baanbesoeke met ’n .308 
Win geskiet het. Groeperings is per kolom 
gesorteer soos hulle saam geskiet is. Die 
syfers onderaan elke foto dui die koeël-
spoed/ES (Extreme Spread) = maksimum 
verskil in spoed asook die standaard-
afwyking SD (’n statistiese aanduider van 
uniformiteit van data) in voet per sekonde 
(vps) aan.

Hier wil ek net noem dat die ander 
toetse waaroor ek gelees het heelwat meer 
wetenskaplik as myne benader is. Die toet-
sers het meer as 1 500 skote geskiet waar-

VAN LINKS 
NA REGS:
Federal 210;
PMP Magnum;
CCI 200;
Winchester – 
Standaard;
CCI 250. Dis die 
slagdoppe wat 
ek getoets het. 
Op die boonste 
foto is die ammu-
nisie voordat dit 
afgevuur is. Die 
onderste foto 
toon die slag-
doppe nadat die 
ammunisie afge-
vuur is. 

tydens beide die druk en spoed gemeet is, 
asook hoëspoedfoto’s geneem is van die 
slagdoppie se vlam tydens detonasie.

Dit was vir my baie gerusstellend dat die 
inligting in Tabel 1 sommige van die ge-
volgtrekkings wat ek opgelees het, bevestig 
het. Matiger slagdoppies wat meer uni-
forme spoed lewer, soos aangedui deur ES 
en SD, lewer beter akkuraatheid. 

My gevolgtrekking vir hierdie kombina-
sie is dat die slagdoppies se volgorde van 
prestasie as volg is: Federal 210, PMP 
Magnum, Winchester, CCI200 en CCI250 
Magnum. 

Die PMP Magnum is ’n Hirtenberg-
slagdoppie wat beteken dit val, wat vlam-
hitte betref, eintlik halfpad tussen ander 
fabrikate se standaard- en Magnumslag-
doppe. Die CCI250 Magnum het in my 
toetse 38 tot 46vps by die spoed van die 
standaard-CCI200 gevoeg.

In Tabel 2 toon ek die data wat met 2 
Howas geskiet is in ’n .308 Win en .243 
Win. Dit bevestig weereens die gevolgtrek-
kings wat in Tabel 1 vervat is.

Onthou, hierdie was die resultate met 
my kombinasie. Moet ook nooit vergeet 
nie: “Om te meet is om te weet.” Jou resul-
tate mag dalk totaal van myne verskil. Toe-
toe, laat jy laai en toets. Die lekker is dat 
dit jou mos ’n rede en verskoning gee om 
’n bietjie kruit te brand. 
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