Berekening en keuze

Aanwijzingen voor berekening
en keuze van de juiste gasveer
DICTATOR biedt u voor iedere toepassing
precies de juiste gasveer – en dat bij nagenoeg oneindig veel variatiemogelijkheden.
U zult op basis van de volgende beschrijving …

S

Y

R

C

• de benodigde veerkracht precies
		 berekenen en

q

X

• de beste bevestigingspunten
		 en de slag bepalen,

Z

• de technische eigenschappen 		
vastleggen.

K

Met deze waardes zult u snel op de
voorgaande pagina‘s de juiste gasveer
vinden.

B

p

• de functie van de gasveer bepalen:
		 openhouden, dichthouden of auto		 matisch openen,

W

• het gasveertype uitzoeken,

A

En mocht u toch nog twijfel hebben, dan
helpt uw DICTATOR-adviseur met zijn
grote ervaring op gebied van de meest
uiteenlopende toepassingen u graag verder. Vragenlijsten hiervoor vindt u vanaf
pagina 06.085.00.

Vereiste details

Functie van de gasveer

Alleen openen, ondersteunen of vasthouden?

Vereisten

Bewegingsfrequentie en -snelheid

Maten van de klep

Lengte A, breedte B, dikte C

Stand van de klep

in gesloten en in geopende toestand

Gewicht van de klep

in Newton (1 N = 0,1 kp), zwaartepunt-positie

Bevestigingsmogelijkheden

aan de klep en aan het frame/behuizing

Beslag

Welke bevestigingsoorten zijn er mogelijk?

Omgevingsomstandigheden

Temperatuur, vuil, vochtigheid etc.
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Kracht in N

P3
P1

P4

A. Keuze van het gasveertype

P2

Afhankelijk van de toepassingssituatie kiest u eerst het type gasveer, die de voor uw
toepassing gewenste functies het beste vervult: drukken, trekken, dempen, vasthouden etc.

Uitschuiven

5

5

Kracht in N

Inschuiven

Slag

Drukgasveren

Gedetailleerde beschrijvingen van de diverse gasveertypes vindt u in het begin van dit
register (vanaf pagina 06.003.00) alsmede de bijbehorende maataanduidingen en
leveringsmogelijkheden vanaf pagina 06.017.00.

Drukgasveren worden meestal voor de
gewichtscompensatie of ter ondersteuning
van beweegbare onderdelen toegepast,
bijv. op luiken, kleppen, ramen, zwenkarmen en vele andere zwenk- of schuifbare
elementen.
Het werkingsprincipe wordt op pagina
06.005.00 toegelicht, de technische gegevens vindt u in dit register vanaf pagina
06.017.00.

Progressieve gasveren

Progressieve gasveren worden toegepast
in de situaties waar bijzonder zware luiken
handmatig geopend en gesloten dienen
te worden.
Het werkingsprincipe wordt op pagina
06.009.00 toegelicht, de technische gegevens voor drukgasveren vindt u in dit
register vanaf pagina 06.017.00. Bij uw
bestelling dient u aanvullend de gewenste
progressiviteit vermelden. Wij adviseren,
dat u vooraf contact opneemt met een van
onze technische adviseurs.

Gasveer met gescheiden
zuigers

Gasveren met gescheiden zuigers worden
daar toegepast, waar langzaam in- of
uitgeschoven moet worden, bijv. op kwetsbare ramen.
Het werkingsprincipe wordt op pagina
06.006.00 toegelicht, de technische gegevens vindt u in dit register vanaf pagina
06.029.00.

Pagina 06.070.00
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Kracht in N

P3
P1

P4

Keuze van het gasveertype, vervolg

P2

Voor ieder gasveertype vindt u bij DICTATOR competente advisering en talrijke toebehoor onderdelen. Wij zijn erin gespecialiseerd voor uw toepassing de precies passende
gasveer te maken.

Uitschuiven

5

5

Kracht in N

Inschuiven

Slag

Trekgasveren

Mocht u een gasveer nodig zijn, de u hier niet direct kunt vinden, dan zullen wij uit
ons uitvoerige assortiment de passende variant uitkiezen en indien nodig modificeren.

Trekgasveren worden meestal daar toegepast, waar de gasveer voor gewichtscompensatie alleen boven het beweegbare
element gemonteerd kan worden, bijv. op
de dissel van een pallettruck.
Het werkingsprincipe wordt op pagina
06.006.00 toegelicht, de technische gegevens vindt u in dit register vanaf pagina
06.033.00.

Blokkeerbare gasveren

Blokkeerbare gasveren worden daar toegepast, waar een object in iedere gewenste
positie vastgehouden of vastgezet moet
worden. De starre blokkering wordt toegepast, waar het op een exacte positionering
aankomt. De verende blokkering geeft bij
belasting iets na, bijv. bij comfortabele
bureaustoelen.
Het werkingsprincipe wordt op pagina
06.007.00 toegelicht, de technische gegevens vindt u in dit register vanaf pagina
06.039.00.

Schuifeenheden

Schuifeenheden worden bijvoorbeeld
toegepast, als vouwdeuren veilig en zacht
geopend moeten worden. De uitschuifsnelheid is traploos instelbaar.
Ze kunnen ook voorzien worden van een
eindpositiedemping, zodat bijv. de deurvleugels niet luid tegen elkaar slaan.
Het werkingsprincipe wordt op pagina
06.008.00 toegelicht, de technische gegevens vindt u in dit register vanaf pagina
06.059.00.
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B. Werking en functies van uw gasveer
Afhankelijk van de gewenste werking dient u verschillende uitkomsten bij de nu volgende bepaling van de bevestiging en vooral bij de daarna volgende berekening van de
gasveerkrachten te bereiken.
Hierbij is vooral bepalend, of de gasveer de klep of het luik automatisch moet openen
of dat deze handmatig openen dient te ondersteunen. Afhankelijk van het gewicht van
de klep resp. luik zijn met name de horizontale positie of ook andere posities te berekenen: de gasveer kan gedeeltelijk zelfs actief sluiten.

1. Openingshulp

1. Het luik wordt met behulp van de
gasveer tegen de zwaartekracht (aangeduid met de pijlen) opgetild.
Let op: het is vereist, een eindaanslag
op het luik zo aan te brengen, dat de
gasveer niet helemaal uitgeschoven
wordt: de gasveer mag onder geen
enkele voorwaarde als eindaanslag
dienen!

2. Als het luik verticaal staat, werkt de
zwaartekracht niet meer in de richting
sluiten. Hier mag de gasveerkracht
niet te hoog zijn. Deze kan anders het
handmatig sluiten onmogelijk maken.
Voor de keuze van de bevestigingspunten
is het belangrijk, dat in deze eindpositie
noch de cilinder noch de zuigerstang ergens mogen aanslaan. De klep dient dus
voor deze eindpositie een aparte aanslag
te hebben.

3. De zwaartekracht werkt nu zelfs in de
tegengestelde richting (openend). In
deze stand zal de gasveer vermoedelijk
al tegen het kozijn aanliggen.
Let op: Als u de bevestigingspunten dan
toch zo wilt kiezen (en kunnen), dat
het dode punt overschreden wordt
(en daarbij de gasveer niet aanslaat),
dan dient u onze adviesservice te
gebruiken. U dient de gasveer dan
zo in te bouwen (evt. met sleufgaten
in de bevestigingsconsoles), dat ook
in het dode punt van het luik nooit
trekkrachten op de gasveer uitgeoefend
worden, die de cilinder kapot zouden maken. De hoge binnendruk kan leiden tot
een wezenlijk risico tot verwonding.

Pagina 06.072.00
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Werking en functies van uw gasveer, vervolg.
Gasveren zijn ideaal voor het vasthouden van kleppen en kappen. De gasveren worden
daarbij zo geplaatst, dat de gewichtskrachten in de gewenste openingspositie volledig
gecompenseerd worden.
Afhankelijk van hoe de bevestigingspunten gekozen worden, kunnen de gasveren vanaf
een bepaald punt (zie middelste afbeelding) het sluiten ondersteunen, d.w.z. de kap
actief naar beneden drukken. Of de bevestigingspunten zijn zo gekozen, dat de klep
na het ontgrendelen automatisch wordt geopend.

2. Open- en dichthouden
Een klep moet zich niet vanzelf optillen,
maar met zo min mogelijke kracht handmatig geopend worden. De werkingskracht
van de gasveer in gesloten stand wordt
daarom iets lager gepositioneerd dan de
gewichtskracht van de klep. In geopende
stand moet de gasveer natuurlijk voldoende
kracht bezitten, om het gewicht van de
klep te dragen - of u past een blokkeerbare
gasveer toe (bijv. op ziekenhuisbedden).
Een kap wordt door de veer opgetild en in
geopende stand vastgehouden.

Een alternatief daarvoor zou zijn, de
bevestigingspunten zo te kiezen, dat de
gasveer in de gesloten stand zelfs in de
sluitrichting werkt.
Zie hiervoor het bewegingsverloop van
de kap rechts: het middelste plaatje toont
de stand, wanneer het dode punt in de
sluitrichting wordt overschreden. Naar
beneden werkt de gasveer alleen in de
sluitrichting.

Tegen de druk van de veer wordt de kap
gesloten en bereikt in deze positie (kleinste
slag) het dode punt.

Een raam (bijv. als rookafzuiging of
nooduitgang) moet zich zonder extra
krachtsinspanning vanzelf openen en in
geopende toestand vastgehouden worden.
De bevestigingspunten worden zo gekozen, dat de werkingskracht bij gesloten
raam groter is dan het gewicht van de klep.
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De verticale werkingsrichting heeft zich
omgekeerd, de kap wordt door de gasveer
gesloten gehouden.
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C. Bevestigingspunten en gasveerlengtes
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1. Klepmaat

B

De bevestigingspunten zijn het wezenlijke van een goedwerkende drukgasveer. Alleen
wanneer de gasveer juist gedimensioneerd en optimaal geplaatst wordt, kan de kracht
van de gasveer in de juiste mate uitwerken.
Met de nu volgende handleiding zult u niet alleen de geschikte bevestigingspunten en
de lengtematen van de gasveer, maar ook de richting van de werkingskracht
vastleggen. Deze zorgt dan voor de werking, die u aan de hand van de voorgaande
pagina‘s uitgekozen heeft.

De uitgangspositie voor de bepaling van de bevestigingspunten van een gasveer is in
dit voorbeeld een klep, eerst in gesloten positie.
Scharnier

B

A
Maak a.u.b. een notitie van

2. Coördinaatassen

Maat A

________________

Maat B

________________

Teken eerst de vloerklep op schaal, schematisch in gesloten en geopende stand. Als
referentiepunt voor alle volgende maataanduidingen dient altijd het draaipunt D van
de klep. Normaal gesproken is dit het middelpunt van het scharnier van de klep.
Teken door het midden van deze draaipunten een coördinatenstelsel. De beide assen
worden als x-as en y-as aangeduid. Ze lopen steeds parallel aan de gesloten en
resp. geopende klep.

y-as

D

Pagina 06.074.00

x-as
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Bevestigingspunten en gasveerlengtes, vervolg.

W
Y

q

X
S

C

R
K

p

Z

B

A

In de nu volgende stappen zult u eerst het bevestigingspunt R aan het frame en dan de
bevestiging aan de klep K bij wijze van proef invullen. Daarna moet u controleren, of
de zich daaruit opgeleverde lengtes (gasveer ingeschoven - gasveer uitgeschoven) te
produceren zijn (zie tabel op pagina 06.077.00).
Desnoods moet u de punten R en K nog een keer verschuiven en hier bij stap C.3
weer beginnen. Met de navolgende adviezen zou u het eigenlijk heel snel voor elkaar
hebben - mogelijk gelijk bij de eerste keer.

3. Bevestigingspunt R

Het bevestigingspunt R aan het frame wordt door de beide afstandsaanduidingen Y en
Z bepaald. Als eerste schatting dient maat w, die u eerst heel eenvoudig bepaalt. Dit
is met name belangrijk, als de klep behoorlijk dik is of een gehoekte vorm heeft alsook
dan, wanneer het scharnier verder van de klep afstaat.
Teken op een afstand van 20 mm van de onderkant van de klep een lijn (x-1) parallel
tot de klep. De afstand van deze parallel tot de x-as is de maat w.
De afstand tussen de onderkant van de klep en de x1-lijn wordt o.a. door het bevestigingsbeslag bepaald, die u aan de klep wilt monteren.
Het meest toegepaste beslag (bestelnr. 205244) heeft de bovengenoemde 20 mm nodig.
Alle maataanduidingen zijn altijd tot midden van de bouten aangegeven: zie pagina
06.065.00 en daarna voor verdere details en andere beslagen.
Noteer hier de vastgestelde maat w:

_____________________ mm

20 mm

w

x-as

x1-lijn

Teken nu nog een parallel tot de x-as, de lijn x2.
De afstand van de lijn x2 tot de x-as is y. Deze afstand y kunt u aan de hand van de
volgende criteria bepalen:
•

Maat y dient tussen 0 tot 100 mm groter zijn dan maat w.

•

Bij een lichte klep (tot 20 kg) kan y gelijk zijn aan de waarde w.

•

Bij een zware klep dient y zo groot mogelijk te zijn (w +100).
________________________mm

y

w

Noteer hier de vastgestelde maat y:
x2-lijn

Het bevestigingspunt R bevindt zich op de lijn x2 en wel tot afstand z van de y-as.
Deze afstand z kunt u aan de hand van de volgende criteria bepalen:

w

y-as

• Maat z dient tenminste zo groot te zijn als maat w.
Maat z dient het drievoudige van maat w niet te overschrijden.

z

Punt R

x2-lijn

•

Met name bij zware kleppen van >20 kg dient z niet groter als w te zijn

•

Bij lichtere kleppen maakt een grote maat z een opening van >90° mogelijk.

LET OP:

Als z kleiner als w is, dan bestaat het gevaar, dat de gasveer in
ingebouwde toestand tegen de geopende klep aan stoot.

Noteer hier de vastgestelde maat z:
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Bevestigingspunten en gasveerlengtes, vervolg.
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Nadat u op de vorige pagina de bevestiging aan het frame heeft vastgelegd (punt R),
moet nu een geschikt punt K aan de klep worden gevonden. Met de hiernavolgende
aanwijzingen zou u dit heel gemakkelijk lukken.
Bij vragen, en wanneer uw toepassing er heel anders uitziet, staan wij u graag op ieder
moment competent ter zijde. Ons motto: Wij maken het u gemakkelijk!

4. Hulppunt Kopen

Als eerste gaat u punt K van de geopende klep bepalen: Kopen
Hiertoe bent u uw tekening op schaal nodig en de voorheen beschreven definiëring
van de x- en y-as alsook de klepgrootte A en maat w.

Teken eerst een lijn (x-3) parallel tot de helemaal geopende klep in afstand w tot de
y-as (maat w zie pagina 06.075.00).

w

Afwijkend van de afbeelding kan in uw situatie de geheel geopende klep natuurlijk in
iedere andere hoek-stand getekend zijn. De y-as verloopt altijd parallel tot de klep en
de x3-lijn daarvoor op afstand w.

x3-lijn

y-as

Bij gekromde of gehoekte kleppen en kappen tekent u de y-as altijd parallel tot desbetreffende klepoppervlak, waarop u de bevestigingsconsoles gaat monteren.

Lengte uitgeschoven:200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

x3-lijn

• De uitgeschoven lengte van de gasveer dient ongeveer met 2/3 van maat A van de
klep overeenkomen (maat A zie pagina 06.074.00).
Voorbeeld: bedraagt maat A van de klep 1200 mm, dan kiest u een gasveer, waarvan de uitgeschoven lengte circa 800 mm bedraagt.
Kies bij tussenwaarde altijd voor de eerstvolgende waarde uit de tabel. Bij kleppen van
meer dan 1800 mm graag contact opnemen met onze technische afdeling. Deze tabel
is voor volgende gasveer-types toepasbaar: 8-19, 10-23, 14-28, 20-40.
Noteer hier de gekozen lengte uitgeschoven :

_______________ mm

Teken nu een cirkel om punt R.

Le
ui ng
tg te
es
ch
o

ve
n

Punt Kopen = 2. bevestigingspunt

D

Kies nu uit de naastgenoemde tabel een gasveerlengte. Daarbij geldt:

De radius van deze cirkel is de door u gekozen „uitgeschoven lengte“. Daar, waar de
cirkel de x3-lijn snijd, krijgt u het punt Kopen
U heeft daarmee het bevestigingspunt van de gasveer aan de klep vastgelegd.
Op de volgende pagina zult u nu punt K ook voor de gesloten klep intekenen en dan met
behulp van een extra tabel bepalen, of de daaruit resulterende ingeschoven lengte van
de gasveer met de door u boven gekozen uitgeschoven lengte mogelijk is. Een zeer korte
cilinder staat weliswaar een kleine ingeschoven lengte toe maar weer geen grote slag.
Ook wanneer dit u voor ingewikkeld mocht overkomen, onze stap-voor-stap handleiding
op de volgende pagina brengt u zeker naar het doel.

Punt R

Pagina 06.076.00
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W

Bevestigingspunten en gasveerlengtes, vervolg.

Y

q

X
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C
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p
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B

Controleer nu, of de uitgekozen gasveerlengte ook werkelijk voor uw toepassing juist is.
Daarvoor moet deze gasveer niet alleen voor de geopende stand van de klep (afstand
R-Kopen) maar ook bij gesloten klep passen.
In de nu volgende stappen zult u de te verwachten lengte in ingeschoven toestand,
d.w.z. bij geheel gesloten klep bepalen en controleren, of deze gasveer mogelijk is.

A

5. Bevestigingspunt Kdicht

Het bevestigingspunt aan de klep (K) heeft altijd dezelfde draaibeweging net als de klep
zelf, als deze open- resp. dichtgeklapt wordt. De positie van de bevestigingspunten in
geopende stand heeft u al op de voorgaande pagina bepaald: Kopen.

Bepaal nu aanvullend het punt Kdicht. Dit is het punt aan de klep, waaraan zich de
bevestiging van de gasveer bevindt, als de klep helemaal gesloten is.
Punt Kopen

Eerst neemt u met de cirkel de radius van draaipunt D tot punt Kopen. Teken nu daarmee
een cirkel om het draaipunt D (het midden van het scharnier).
Het snijpunt van deze cirkelboog met de lijn „x1“ is het punt Kdicht. Hier zal zich het bevestigingspunt van de gasveer aan de klep zich bevinden, als deze helemaal gesloten is.

D

x1-lijn
Punt Kdicht

Controle van de gasveerlengtes
Meet de afstand tussen de beide bevestigingspunten R en Kdicht. Dit zou nu de lengte
zijn van de gasveer bij volledig gesloten klep.
Noteer hier de afstandsmaat R - Kdicht:

D

Punt R

Afstand R–Kdicht

_______________________ mm

Vergelijk deze waarde met de „ingeschoven lengte“ van de door u op de voorafgaande
pagina gekozen gasveer in de naastvermelde tabel.
Voorbeeld: op de voorafgaande pagina 06.076.00 heeft u bij een klepmaat A van
1200 mm een gasveer uitgekozen, waarvan de uitgeschoven lengte circa 800 mm
bedraagt. Maat R-Kdicht mag dus niet kleiner als 450 mm zijn.

Punt Kdicht

Slag

La

Le

200

150

50

300

200

100

400

250

150

500

300

200

600

350

250

700

400

300

800

450

350

900

500

400

1000

550

450

1100
600
500
La = Lengte uitgeschoven ≥ R-Kopen
Le = Lengte ingeschoven ≤ R-Kdicht

Analyse van de controle
• Als de maat R–Kdicht groter is als de ingeschoven lengte van de door u gekozen
gasveer, dan past deze gasveer voor uw toepassing. U kunt nu op de volgende
pagina verder gaan met de berekening van de benodigde gasveerkracht.
• Als de maat R–Kdicht kleiner is als de ingeschoven lengte van de door u gekozen
gasveer, dan moet u uit de tabel een langere gasveer met een grotere slag kiezen.
Begin dan nogmaals met de bepaling van de bevestigingspunten Kopen (zie pagina
06.076.00).
• Als de gasveer nu te lang is (La groter dan 1200 mm), dan bestaat het gevaar, dat
deze bij belasting knikt. In dit geval moet maat y verkleind worden. Verzet daarvoor
punt R dichter bij de kleponderkant (zie pagina 06.075.00) en begin opnieuw met
het bepalen van de bevestigingspunten op pagina 06.075.00.
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D

F

D. Berekenen van de gasveerkrachten
Kdicht

E

R

1. De werkingsrichting

2. De hefboom

Iedere gasveer oefent via de zuigerstang een vast gedefinieerde kracht uit. Welk deel
van deze kracht na de inbouw ook werkelijk effectief wordt, hangt af van de bevestigingspunten af. Deze bepalen de richting, in welke de gasveer op de klep werkt.
Hoe preciezer u nu de nodige kracht berekent, des te meer kunt u er van verzekerd
zijn dat u de werking krijgt die u verwacht. Want DICTATOR zal de door u bestelde
kracht exact instellen.

Voor de berekening van de krachtsverhoudingen heeft u wederom een tekening
op schaal nodig. Teken daarin net als op de
voorgaande pagina 06.074.00 de assen
x en y alsook de door u bepaalde punten
R en Kdicht in. Op deze beide punten zult
u uw gasveer monteren, zo dat de „werkingsrichting“ van de gasveer door deze
beide punten zal verlopen. Teken nu in uw
inbouwtekening de werkingsrichting van
de gasveerkracht F in.

F

D

Kdicht

R

Teken nu een loodrechte lijn, loodrecht
op de operationele lijn, startend van het
scharnierpunt van de klep D.

D

De lengte van de loodrechte lijn is de
hefboom E.

F

Kdicht
E

Met de hefboom E en de kracht F (zie punt
4 „De krachtsverhouding“ op de volgende
pagina) van de gasveer berekent u het
werkmoment van de gasveer: F x E.

R

Als maateenheden gebruikt u hier en bij
alle volgende berekeningen:
m (= 1000 mm) voor de lengtes en N (1 Newton = 0,1 kp) voor de krachten.
Noteer hier het werkmoment van de gasveer: Nm

3. Gewicht

Bereken nu de krachtwerking van het klepgewicht. Hiervoor tekent u nog de krachtrichting
van het zwaartepunte van de klep in (gewicht van de klep verticaal tot middelpunt
aarde). Als vereenvoudigde bepaling van het gewicht kunt u er van uitgaan, dat 1 kg
gewicht ca. 1 kp (= 10 N) zwaartekracht (S) betekent.
Teken dan, uitgaande van de zwaartekrachtlijn, een loodrechte lijn tot draaipunt D. De
lengte van de loodrechte lijn is de hefboom J.
Nu kunt u de effectieve kracht van het klepgewicht berekenen:
S x J [Nm]
J

S

J
J

S
S
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Berekening en keuze

D

F

Berekenen van de gasveerkrachten, vervolg.
U moet nu voor u zelf beslissen, welke werking u van de gasveer verwacht: moet de
gasveer het openen alleen ondersteunen of moet deze de klep automatisch openen (zie
hiervoor ook de aanwijzingen op pagina 06.072.00)?

Kzu
E

Is het eerste het geval dan wordt de klep meestal in een naar boven geopende of verticale stand opgetild, waarin deze ook zonder hulp zal blijven staan.

R

In het tweede geval moet de klep in de gesloten stand vastgezet zijn, tot deze zich
automatisch moet openen - bijv. bij rookafzuiging-lichtkoepels of -ramen.

4. De krachtsverhouding

Uit de verhouding van het werkmoment valt af te leiden, hoe de klep wordt bewogen:
• Als het moment van de gasveer precies gelijk is aan het moment van de zwaartekracht, blijft de klep theoretisch in deze stand staan.
F•E = S•J

De betreffende gasveerkracht is:

F=

S

•

J

E

In de praktijk zijn er de bovengenoemde twee varianten:
• gasveer helpt bij openen,
Klep sluit door eigen gewicht langzaam:
• gasveer opent de klep automatisch

F>

(na het ontgrendelen):

5. De gasveerkracht

F<

S

•

J

E
S

•

J

E

Omdat de gasveerkracht, die u bij uw bestelling dient aan te geven, altijd in uitgeschoven
stand gemeten wordt (Fa), moet u de progressiviteit van de gasveer bedenken, wanneer
u uw berekening voor de ingeschoven stand heeft voltooid.
Op pagina 06.009.00 in het begin van dit register is de progressiviteit toegelicht. Deze
bedraagt bij normale drukgasveren ca. 30 %:
Fe = Fnenn • 1,33
Twee voorbeelden verduidelijken deze samenhang. Hierbij is aangenomen, dat het
gewicht S in horizontale positie door de gasveer gecompenseerd moet worden.
1) De klep is bij uitgeschoven gasveer in horizontale stand.
De te bestellen veerkracht Fnenn kunt
u geheel opmaken uit de uitkomst van
uw berekening:
Fnenn = F

Voorbeeld 2

2) Het klepgewicht is bij ingeschoven
gasveer in horizontale stand door de
gasveerkracht F gecompenseerd: F =
S • J / E.		
Dit is echter de
30 % hogere kracht Fe.
De te bestellen veerkracht Fnenn is hier
30 % kleiner dan de berekende kracht
F:
Fnenn = F / 1,33

Fe

E

F = Fnenn

Let op:

Voorbeeld 1

De berekening heeft alleen betrekking op een gasveerkracht. U moet daarom
uw uitkomst altijd door het aantal gasveren per klep delen, om de krachten
van de te bestellen gasveer/gasveren te verkrijgen.
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Berekening en keuze

D

F

Berekenen van de gasveerkrachten, vervolg.
Kzu

E

R

5. De handkracht

Om er voor te zorgen dat uw berekening tot een bevredigende werking en gemakkelijke
hanteerbaarheid van de klep leidt, dient u de handkrachten te bepalen: ofwel u moet
de gasveer bij het openen ondersteunen of - als de gasveer de klep automatisch opent
- moet u de klep handmatig naar beneden drukken.
Deze handkrachten zijn verschillend, afhankelijk van de positie van de klep, en moeten
daarom voor alle openingshoeken (bijv. in 10°-gradaties) worden berekend.

De handkracht voor het
openen van de klep brengt
- net als de gasveerkracht
en de zwaartekracht - een
draaimoment met zich mee.

A
H

Deze laat zich berekenen
uit de handkracht H en de
afstand A van de handgreep
en het klepdraaipunt D:
H•A

6. Verhouding van alle
krachten

De klep blijft staan, als alle krachten gelijk zijn: de krachten, die naar boven werken
(gasveerkracht en handkracht) en de zwaartekracht, die altijd naar beneden werkt.
Alle krachten moeten met hun desbetreffende hefboom (afstand tot klepdraaipunt)
vermenigvuldigd worden.
Na converteren van de basisformule kunt u de nodige handkracht H berekenen:

H
A

(H

•

A) + (F

•

E) = S

•

J
K

S
H

•

H=

A = (S
(S

•

•

J) – (F

J) – (F

•

•

E)

E)

J

F

E

A

R

De uitkomst van deze berekening kan positief (+) of negatief (-) zijn:
• positieve H

=>

de klep moet handmatig worden opgetild

• negatieve H

=>

de klep moet handmatig naar beneden worden gedrukt.

Met name bij zware kleppen is het belangrijk, de handkrachten voor verschillende
standen van de klep te bepalen, ook wanneer de gasveerkracht het gewicht van de
klep in de horizontale stand precies compenseert (F • E = S • J).
In veel situaties zijn de krachtsverhoudingen zo ongunstig, dat bij bepaalde openingshoeken veel te grote handkrachten ontstaan. Hier helpt dan onze adviesservice.
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Berekening en keuze

W

Berekenen van de gasveerkrachten, vervolg.

Y

q

X
S

C

R
K

A

p

Z

B

De volgende tabel geeft u een overzicht van alle op de voorafgaande pagina‘s toegepasten symbolen en aanduidingen (zie ook afbeelding links).
Let er a.u.b. op, dat in alle formules de lengtewaardes in meter [m] ingevuld moeten
worden. Als u in mm heeft afgemeten, moet u deze waardes door 1000 delen: 1000
mm = 1 m (1 mm = 0,001 m)
De krachtswaardes in Newton [N] kunt u uit de gebruikelijke gewichtsaanduidingen
(meestal in kg) bepalen: 1 kg = ca. 1 kp = ca. 10 N (1 N = 0,1 kp)

7. Legenda

A

=

Kleplengte

[m]

B

=

Klepbreedte

[m]

C

=

Klepdikte

[m]

D

=

Draaipunt

E

=

Gasveer-hefboom

[m]

F

=

Gasveer-druk

[N]

G

=

Gewicht

[N]

H

=

Handkracht

[N]

I

=

–

J

=

Werkhefboom van de zwaartekracht

K

=

klepbevestigingspunt van de gasveer

L

=

La / Le (lengte van de gasveer)

M

=

–

N

=

Newton ( 1 kp = ca. 10 N)

O

=

–

P

=

Diagrampunten P1, P2, P3, P4

p

=

Hoek van de gesloten klep

[°]

q

=

Openingshoek

[°]

R

=

Bevestigingspunt van de gasveer op het frame

S

=

Zwaartekracht

[N]

T

=

Afstand zwaartepunt - draaipunt

[m]

U

=

–

V

=

–

W

=

Afstand D tot Kdicht verticaal

[m]

X

=

Afstand D tot Kdicht horizontaal

[m]

Y

=

Afstand D tot R verticaal

[m]

Z

=

Afstand D tot R horizontaal

[m]
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[m]

[mm]

[N]
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Berekening en keuze

D

F

E. Vastleggen van alle gasveer-eigenschappen
Kzu

E

R

1. Zuigerstang (Ø)

Voordat u nu uw gasveer/gasveren bestelt, dient u nog een keer alle eigenschappen
te controleren en volgens de volgende aanwijzingen vast te leggen.
De volgorde komt ook overeen met de speciale DICTATOR-bestelcode en de aanduidingen op de technische gegevensbladen (vanaf pagina 06.019.00) in dit register.
Om u het bestellen van uw gasveren makkelijker te maken, hoeft u alleen op het gegevensblad (vanaf pagina 06.019.00) van de door u gekozen gasveersoort uw
waardes in de lege velden in te vullen en ons de pagina toe te sturen.

De juiste diameter van de gasveer-zuigerstang volgt uit de benodigde gasveerkracht.
De kracht Fnenn (= kracht in uitgeschoven toestand), welke u op pagina 06.079.00
heeft berekend, dient ongeveer in het midden van het krachtbereik voor de
diameterserie te liggen. Deze krachtbereiken zijn op ieder gegevensblad (vanaf pagina
06.019.00) direct onder de diameterserie-aanduiding aangegeven.
Let u er daarbij ook op, dat zeer dunne zuigerstangen alleen een korte slag toelaten,
omdat de zuigerstang anders knikt. Kies voor grotere slagen a.u.b. een iets grotere
diameterserie. Het eerste getal van de diameterserie-aanduiding is ook de diameter
van de zuigerstang in mm.

2. Cilinder (Ø)

De diameter van de cilinder is normaalgesproken voor iedere diameterserie bepaald
(zie technische gegevens vanaf pagina 06.019.00). Daarom komt uit de boven gekozen
diameter van de zuigerstang automatisch de cilinderdiameter. Dit is het tweede getal
in de diameterserie-aanduiding.
Wanneer u een gasveer met een zo laag mogelijke progressiviteit nodig bent (krachtsverhoging bij inschuiven van de zuigerstang), kan ook een dikkere cilinder gebruikt
gaan worden. Informeer bij onze adviseurs, mocht u met zo‘n toepassingssituatie van
doen hebben.

3. Slag

Op de pagina‘s 06.076.00 en 06.077.00 heeft u zowel de uitgeschoven lengte als
ook de ingeschoven lengte bepaald. Daaruit volgt de benodigde slag:
H = La - Le
			La = Afstand R tot Kopen
			Le = Afstand R tot Kdicht
Indien mogelijk dient u de bevestigingspunten zo te optimaliseren, dat geen zeer korte
en geen zeer lange slagen ontstaan:
• hoe korter de slag, des te groter zal de gasveerkracht moeten worden, d.w.z. des
te eerder moet u een grotere (duurdere) diameterserie selecteren;
• hoe langer de slag, des te eerder bestaat het gevaar, dat de zuigerstang knikt.
In extreme situaties moet de bevestiging op de zuigerstang (en ten dele ook het
voorste cilindereinde) aanvullend een externe geleiding bevatten, om een zijdelings
uitwijken te vermijden.
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Berekening en keuze

D

F

Vastleggen van alle gasveer-eigenschappen, vervolg.
Een van de onderscheidende voordelen van gasveren tegenover andere veren is, dat
naast de geringere krachttoename ook de beweging gecontroleerd (gedempt) kan
verlopen. Kies hiervoor een geschikte dempingswijze.

Kdicht
E

De slag hoeft overigens niet altijd volledig benut te worden.

R

Let er op, dat de bevestigingspunten voor inbouw van de gasveer zo ver uit elkaar
moeten liggen, dat de volledig uitgeschoven gasveer probleemloos in- en uitgebouwd
kan worden. De veer mag nooit met geweld uit elkaar getrokken worden!

4. Dempingswijze

De beweging van de zuigerstang kan door de geïntegreerde demping worden gecontroleerd. Daarbij stroomt het gas door een klein gat in de zuiger (zie afb. op pagina
06.004.00).
Bij de verschillende dempingswijzes wordt onderscheid gemaakt tussen inschuivend,
uitschuivend, in- en uitschuivend en zonder demping. Iedere dempingswijze bezit een
eigen cijfer, die een bestanddeel van de bestelcode vormen. De gegevensbladen
(vanaf pagina 06.019.00) tonen, welke dempingswijzes voor de betreffende diameterserie mogelijk is.
0 = zonder demping
1 = demping bij uitschuivende zuigerstang
2 = demping bij inschuivende zuigerstang
3 = demping bij in- en uitschuivende zuigerstang
Tegen het einde van de uitschuifbeweging (alleen als de zuigerstang ongeveer naar beneden wijst) moet de olie eveneens door het gat in de zuiger, waardoor de uitschuifsnelheid
nog eens langzamer wordt, ca. 1 - 2 cm voordat de zuigerstang helemaal uitgeschoven
is. Deze „einddemping“ kan door extra olie ook voor een grotere einddempingsweg
worden ingesteld. Omdat daardoor ook de progressiviteit veranderd, adviseren wij u
voor zulke vereisten onze adviesdienst te raadplegen.

5. Gasveer-nennkracht

DICTATOR produceert voor u alle gasveren met de betreffende druk, d.w.z. met de
gasveerkracht, die u voor uw toepassing nodig bent. Vergelijk uw uitkomst op pagina
06.079.00 met de formules voor de handkrachten op pagina 06.080.00 en vul dan
de nennkracht Fnenn in het bestel-gegevensblad in.
Voor iedere diameterserie vindt u in de gegevensbladen de mogelijke drukkrachten.
DICTATOR gasveren worden met bijzonder wrijvingsarme en speciaaldichtingen met
lange levensduur geproduceerd. Maar toch laat een beetje wrijving zich niet helemaal
vermijden. Het naastgetoonde diagram toont het krachtsverloop:

Kracht in N

P3
P1

P4
P2

Uitschuiven

5

5

Slag

Kracht in N

Inschuiven

P1 De op het etiket en de bestelomschrijving aangegeven kracht (Fnenn) is de uitschuifkracht ca. 5 mm voor de helemaal uitgeschoven toestand.
P2 In ingeschoven toestand is de gasveerkracht om de waarde van de progressiviteit
groter (normaal ca. 30 %), dan van de gasvulling bij ingeschoven zuigerstang
minder volume in de cilinder ter beschikking staat (zie ook pagina 06.009.00).
P3 De voor het inschuiven van de zuigerstang benodigde kracht is om de waarde
van de dichtingswrijving groter als de uitschuifkracht.
P4 Hoe verder de zuigerstang ingeschoven wordt, des te meer wordt het gas gecomprimeerd en zal daardoor de uitschuifkracht toenemen. Vanwege veiligheidsredenen dienen in principe separate aanslagen ca. 5 mm voor de slageindpositie
aangebracht te worden (na inbouw van de gasveer).
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D

F

Kdicht
E

R

Vastleggen van alle gasveer-eigenschappen, vervolg.
De in uw berekeningen (pagina 06.077.00) bepaalde lengtes geven de afstanden
tussen de bevestigingspunten weer. Deze lengtes bevatten de aansluitdelen en zijn in
de bestelaanduidingen van de gegevensbladen (vanaf pagina 06.019.00) in te vullen.
Bij de controle, of de door u bepaalde lengtes mogelijk zijn, moet u naast de kortste
lengtes van de interne bouwdelen ook de maten D van beide aansluitdelen meenemen: DK (aansluitdeel zuigerstang), DZ (aansluitdeel cilinder)
De maten D vindt u in de gasveer-gegevensbladen en vanaf pagina 06.062.00.

6.

Lengte ingeschoven

De ingeschoven lengte is de afstand tussen punt R en punt Kdicht in uw berekening op
pagina 06.077.00. Deze lengte dient zo groot te zijn, dat de slag en alle bouwdelen
(inclusief aansluitdelen) daarin geplaatst kunnen worden:
Le ≥ slag + lengte van alle bouwdelen

7.

Lengte uitgeschoven

De uitgeschoven lengte is de afstand tussen punt R en Kopen in uw berekening op pagina
06.076.00. Deze lengte dient zo groot te zijn, dat 2 keer de slag en alle bouwdelen
(inclusief aansluitdelen) daarin geplaatst kunnen worden:
		

La ≥ (2 x slag) + lengte van alle bouwdelen

De lengtes van de interne bouwdelen vindt u in punt 7 van de gegevensbladen van de
diverse diameterseries vanaf pagina 06.019.00.

8.

Aansl. zuigerstang

Kies voor de bevestiging van de zuigerstang uit de beschikbare aansluitdelen (zie
gasveer-gegevensbladen vanaf pagina 06.019.00), welke voor de geplande draaibeweging het meest geschikt is. Het is belangrijk, dat er geen zijdelingse krachten op de
zuigerstang werken. Dit kan tot verbuigen leiden.
Glijlagers zijn weliswaar iets duurder en iets langer t.o.v. eenvoudige ogen, maar
ze kunnen ook bij een beetje scheef staande bouten een zijdelingse belasting op de
zuigerstang verhinderen.

9.

Aansluiting cilinder

Ook voor de keuze van de cilinderbevestiging gelden bovengenoemde aanbevelingen.

10. Aanvullende opties

Alle voor de daarvoor bedoelde diameterserie mogelijke speciaaluitvoeringen staan
opgesomd op de gegevensbladen (vanaf pagina 06.018.00). Ze worden met de codes
4 tot 8 gekenmerkt. Technische details vindt u vanaf pagina 06.010.00.
- 4 Een oliekamer is nodig, als de gasdrukveer niet met de zuigerstang verticaal naar
beneden (max. afwijking 35°) ingebouwd kan worden. De oliekamer verhindert het
uitdrogen van de dichtingen, verhoogt de levensduur van de gasveer aanzienlijk
en vermindert de wrijving.
- 5 Een ventiel heeft voordeel, als de benodigde druk vooraf niet exact is te bepalen, bijv. bij monstergasveren of enkele stuks. Het ventiel bevindt zich axiaal in
het onderstuk van de cilinder en is door een inbus-schroef met o-ring geborgd. Bij
aflaten van druk altijd een veiligheidsbril dragen!
- 6 De beschermpijp dient meebesteld te worden, als bij de toepassing met sterke
vervuiling rekening gehouden moet worden. Daarnaast beschermt deze de zuigerstang tegen mechanische beschadigingen en verlengt daarmee de levensduur.
- 7 Een extra-afdrukveer (in de cilinder of op de zuigerstang) zorgt ervoor dat
rookafzuigingsramen ook na een lange rustperiode automatisch zullen openen.
- 8 Milieuvriendelijke bio-olie staat toepassing in o.a. de levensmiddelenindustrie
toe.
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