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TI V19/01 - MONTAŻ, KONSERWACJA I OBLICZANIE SIŁY SPRĘŻYN GAZOWYCH

Zawartość TI:

1) Podczas malowania upewnij się, że na tłok sprężyny gazowej nie dostała się farba ani inne zanieczyszczenia. 
Tłok amortyzatora musi być utrzymywany w czystości, aby amortyzator gazowy działał prawidłowo.

2) Sprężynę gazową należy montować tłoczyskiem skierowanym w dół, aby pierścień uszczelniający był stale 
smarowany.

3) Sprężyna gazowa nie może się zginać - oczka na końcach sprężyny muszą być równoległe, w przeciwnym razie 
należy zastosować przeguby kulowe.

4) Tłoczysko amortyzatora nie może być uszkodzone mechanicznie.

Podaną siłę sprężyny mierzy się w temperaturze 20°C.  
Gdy temperatura spada co 10 ° C, siła sprężyny gazowej zmniejsza się o 3,4%.

Malowany tłok sprężyny gazowej

Przykłady prawidłowego i nieprawidłowego montażu sprężyn gazowych

Informacje na temat prawidłowego obchodzenia się z amortyzatorami gazowymi i określania siły dla 
najczęstszych zastosowań.

Montaż, konserwacja i obliczanie siły sprężyn gazowych
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PROPOZYCJA SPRĘŻYNY GAZOWEJ (obliczanie siły)
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Ważne informacje:
• siła sprężyny P jest określona dla temperatury 20° C, gdy temperatura spada, siła maleje o 3,4% 

(na każde 10° C),
• sprężynę należy zamontować tłoczyskiem do dołu (patrz rysunek),
•  sprężynę należy zamontować tak, aby była prostopadle do osi obrotu klapki,
• sprężyny nie wolno demontować i rozbierać, ponieważ jest napełniona gazem pod wysokim

ciśnieniem,
• tłoczysko siłownika nie powinno być smarowane z powodu przecieków.

Poniższy wzór służy do obliczania wymaganej siły, według której dobieramy odpowiedni typ sprężyny gazowej. Amortyzator można 
dobrać z uwzględnieniem wymaganej końcówki i skoku amortyzatora. 

Dla otwarcia klapki pod kątem 90° stosujemy wzór:

         Y × ( X + 2 × X₁ ) 
P = — × 1,1 
               2 × N × Z

Waga klapki - X [kg]

Skok siłownika

Wysokość klapki - Y [mm]

Z odległość między punktem zaczepienia sprężyny gazowej do klapki, a osią obrotu klapki [m]

Ilość sprężyn - N [szt]

Siła sprężyny - P [N]

1,1 to współczynnik bezpieczeństwa

Waga okapnika - X₁

[mm]

[kg]
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