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Deur CASSIE NIENABER

Die effek van
olie in doppe

I
s dit werklik belangrik om 
doppe deeglik skoon te 
was na hervorming en alle 
olies of smeermiddels uit 
die doppe te verwyder? 

Of is dit net ’n ekstra klomp werk 
sonder enige nut? Kom ons kyk...

Sedert Februarie 2015 het ek 
my stokperdjie omgeskakel na 
’n voltydse beroep en doen ek 
ladingontwikkeling vir kliënte. 
Dit bring mee dat ek met heel-
wat verskillende en selfs heel 
ongewone gevalle te doen kry. 
Een van my vriende het selfs 
opgemerk dat ek ’n lat vir myself 
gepluk het, want dit is seker 
logies dat kliënte dikwels pro-
bleem-gewere sal bring wat nie-
mand nog kon kry om op ’n 
tiekie te skiet nie. Ek gee nie reg-
tig om nie, want ek hou van 
sulke uitdagings.

’n Pragtige pasmaakgeweer in 
.300 Winchester Magnum, 
gebou op ’n P14-aksie, saam 
met 200 patrone wat kommer-
sieel en spesifiek vir die kliënt se 
geweer in Suid-Afrika handge-
laai is, is by my afgelaai. Die 
kliënt se probleem was dat hy 
gesukkel het om ’n A4-papier 
raak te skiet op 100m. Die patro-
ne se komponente was Norma-
doppe, CCI250-slagdoppe, 67.5gr 
S365-dryfmiddel en 175gr Berger 
VLD Match-koeëls. Goeie kom-
ponente inderdaad.

Vooraf het ek die geweer self, 
die kroon, monterings en tele-
skoop deeglik nagegaan sonder 
om enige ooglopende rede vir die 
swak groeperings te vind. Na die 
baansessie moes ek toegee dat 
hierdie geweer/patroonkombi-
nasie nie akkuraat was nie.

Hoe nou? Ek het besluit om 
van die koeëls te trek om te 
bevestig dat die ladings korrek 
gelaai is. Wat ’n gemors! Die 
dryfmiddel het binne-in die 
meeste doppe vasgesit en ek 
kon nie alles uit die doppe uit-
geskud kry nie. 

By nadere ondersoek het dit 
geblyk dat die dryfmiddel aan 
die binnekante van die doppe 
vasklou weens olie in die doppe. 
Die hoeveelheid dryfmiddel wat 
vasgeklou het, het gewissel soos 
gesien in foto’s 1 en 2. In foto 3 
sien ons hoe die dryfmiddel in 

klonte aanmekaar kleef weens 
die olie. Hierdie olie is waar-
skynlik smeermiddel (case lube) 
wat nie verwyder is nadat die 
doppe hervorm is nie.

Ek het toe besluit om al die 
koeëls te trek en soos ek dit 
doen, al die komponente van 
elke patroon saam in sy eie 
houer te plaas en as eenheid 
bymekaar te hou. Nadat ek 
reeds 50 koeëls getrek het, kon 
ek slegs vyf kry waarvan die 
dryfmiddel nie binne-in die dop-
pe vaskleef nie. Dit is waarskyn-
lik dat selfs hierdie vyf patrone  
ook ’n mate van olie sou hê.

Ten einde vas te stel of olie 
wel ’n effek het op die skietre-

sultate van die patrone, het ek 
die patrone weer gelaai, elkeen 
uit sy eie houer soos wat ek 
hulle uitmekaar gehaal het, om 
sover moontlik alles dieselfde te 
kry as voordat ek die koeëls 
getrek het. Ek het 10 patrone met 
olie en die vyf sonder ooglopen-
de olie gelaai en groeperings gaan 
skiet op 100m. As maatstaf het 
ek ook vyf nuwe patrone gelaai 
met skoon doppe, dieselfde 

KOEËLSNELHEID (VPS)

MET OLIE SONDER OLIE NUUT

67.5gr
S365

67.5gr 
S365

64.0gr
S365

Minimum 2 911 3 024 2 818

Maksimum 3 090 3 075 2 824

ES (Ekstreme snelheid) 179 51 6

SD (Standaardafwyking) 51 20 2

Gemiddeld 3 030 3 041 2 821

komponente en 64.0gr S365. 
Sien in foto 4 hoe drasties ver-

skillend die patrone geskiet het 
en die refleksie van die verskille 
in die tabel hieronder uitgebeeld. 
Dalk sal die resultate van die 
patrone met olie die meeste her-
laaiers laat gryp na die naaste 
bottel vir ’n klein bietjie troos?

Die meeste herlaaiers is tevre-
de met ’n ES van 30vps. Die pa-
trone sonder ooglopende olie »

Foto 1 en 2 wys hoe die kruit in ‘n mindere en meerdere mate binne-in die dop vasgeklou het. In foto 3 
kan gesien word hoe die kruit wat ek uit die dop verwyder het, geklont het as gevolg van die olie.

TABEL - OPSOMMING EN VERGELYKING VAN SNELHEIDMETINGS.

1 2 3
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L-R: Swak akkuraatheid met olie in dop; effens beter met minder olie in dop; my nuutgelaaide ammunisie sonder 
enige olie in die dop.

» met ’n ES van 51vps, val dus 
beslis nie binne die perke van 
deeglike herlaaipraktyk nie. 
Heelwat slegter is die feit dat die 
patrone met olie in die doppe ’n 
ES het van 179vps, ses keer 
hoër as die norm. Die nuutge-
laaide patrone het ’n ES van 
slegs 6vps.

Ons sien dus duidelik dat olie 
wat in doppe agterbly wel ’n 
dramatiese effek op die presta-
sie van die patrone het. Dink 
oor die volgende: Wisselende 
hoeveelhede olie/smering bin-
ne-in die dopnekke sal wisse-
lende nekspanning tot gevolg 
hê, wat die koeëlsnelheid sal 
beïnvloed en daarom die posi-
sie van die impak op die teiken 
sal laat wissel. Dit word alge-
meen aanvaar dat olie slagdop-
pies kan neutraliseer, maar dit 
kan ook dryfmiddel neutrali-
seer of minstens die brandtem-
po daarvan beïnvloed. 

Dit is dus uiters belangrik om 

alle olie uit die doppe te verwy-
der voordat jy die slagdop plaas 
en dryfmiddel in die doppe gooi. 
Die beste bly steeds om dit fisies 
te was en te laat droog word 
voordat jy laai. Ek beveel aan 

dat waterbasis-smeermiddels 
gebruik word, doodeenvoudig 
omdat dit makliker verwyder as 
ander smeermiddels en so die 
lewe makliker maak. 

Soos ek oom Kassie Kassel-

man hoor sê: “Ons is lief vir die 
reuk van brandende dryfmiddel 
en hou dalk daarvan om lawaai
te maak, maar dit bly beslis lek-
kerder om raak te skiet.”

Nou maar toe. 
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