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ONDERDELEN
Technische wetenswaardigheden over schroefveren

Welke motor kiest u, wordt het één van de ben-
zinevarianten of kiest u voor een diesel? Wordt
het de sportieve verlaagde driedeurs, de sedan,
de hatchback, de station of toch de MPV-
achtige? Airco? Automatische transmissie?
Geloof het of niet, maar de vuistdikke catalogus
van de verenfabrikant Suplex heeft voor al die
keuzes aparte codenummers.
Traditioneel was de schroefveer keurig recht.
Alle windingen hadden dezelfde afstand tot
elkaar en de draad was overal even dik. Die
veren bestaan nog steeds en voor het gemak
noemen we die even: A1-veren. Met de Golf III
kwam de A2-veer. Die heeft de vorm van een
banaan, niet recht dus, maar naar één kant
gebogen. Onder deze Golf, maar ook onder de
nieuwste Mercedes A en tal van andere auto’s,
uit die vorm zich in een gunstiger belasting van
de schokdempers en een verbeterde besturing.
Tegenover die gebruiksvoordelen staat een pro-

ductienadeel: zo’n veer wikkel je niet meer op
een eenvoudige ‘jaren-vijftig-machine’.

Twee in één
Met de komst van de B1-veer, de ‘taper wire’,
werd het weer een stapje ingewikkelder voor de
producenten. Zo’n veer is namelijk gewikkeld
uit een draad met variabele dikte. Bij de win-
dingen aan de uiteinden van de veer is de draad
dun, terwijl de draaddiameter van de middelste
windingen groter is. Dat geeft de veer de karak-

teristiek van twee veren. Bij een kleine
belasting veren alleen de uiterste windingen in.
Is de belasting groter dan doen de uiterste win-
dingen niet meer mee omdat ze vast op elkaar
liggen en wordt de veerweg bepaald door de
middelste windingen met hun grotere veercon-
stante. Kortom de veer werkt progressief, dus:
onbeladen niet te stug en beladen niet te slap.
Om dat effect te bereiken hoeft de variatie in
draaddikte overigens maar gering te zijn; een
verdubbeling van de dikte geeft een 16 keer zo

Complexe vormen voor variabele veerkarakteristiek

(In)gewikkeld 
draad
Vroeger was het leven eenvoudig.

Kijk maar naar een schroefveer

onder een klassieke auto. Die is

gewoon rechttoe-rechtaan. Een

blik onder een nieuwe auto geeft

een heel ander beeld. De schroef-

veren daar hebben soms de meest

exotische vormen. Waar dat voor

is en welke aandacht de schroef-

veer in de werkplaats verdient,

vroegen we aan verenfabrikant

Suplex.

In vorm heeft hij een
revolutie doorgemaakt.
Toch is de schroefveer
in werkplaats en auto-
fabriek nog vaak een
ondergewaardeerd vei-
ligheidsitem.
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grote veerconstante. Met andere woorden, om
de veer even ver in te duwen is dan een 16 maal
zo grote belasting nodig.

Verdwijntruc
Om de uiterste windingen bij hogere belasting
te beschermen tegen metaal-op-metaal contact,
zijn ze beschermd door een plastic hoes. Als we
het in de productie nog weer een stapje inge-
wikkelder maken, komen we op de B2- of
‘Miniblock’-veer en zijn die hoezen overbodig.
Bij de Miniblock is niet alleen de draad van de
uiterste windingen dunner, maar neemt ook de
diameter van de windingen zelf naar de uitein-
den toe af. Ook die afname beïnvloedt de veer-
constante. En wel zo dat halvering van de dia-
meter de veer acht keer zo stijf maakt. Dat geeft
de ontwerper nog een mogelijkheid om de veer
aan uiteenlopende gebruiksomstandigheden
aan te passen.
Bovendien verdwijnt de veer bij inveren in zich-
zelf en komen de eindwindingen plat tegen de
rubberaanslag aan te liggen. Dat maakt de
Miniblock-veer niet alleen compact en progres-
sief, maar ook stil en duurzaam door het ont-
breken van winding-op-winding contact. Al die
voordelen maken de Miniblock erg geliefd
onder autofabrikanten.

Nonchalante fabrikanten
Met die B2-veer zijn we er overigens nog lang
niet. Inmiddels zijn er ook ovale schroefveren,
veren met één ovale winding, zoals op de Volvo
XC90 of veren waar een aandrijfas doorheen
gaat zoals bijvoorbeeld bij enkele Mercedes-
modellen. De reden voor zulke gecompliceerde
vormen? Ruimtegebrek! Onder de moderne
auto is nauwelijks een vrije kubieke millimeter
te vinden zodat ook de schroefveren moeten
inschikken. Naast kostenbeheersing is ‘packa-
ging’ zo het sleutelwoord geworden bij de ont-
wikkeling van personenauto’s.
Met het compacter worden nemen de spannin-
gen in de schroefveer toe. In de jaren vijftig
kwamen de spanningsniveau’s niet hoger dan
zo’n 50 ton per square inch (met excuses voor
deze in Schroefverenland gebruikelijke een-
heid). Moderne schroefveren hebben te maken
met spanningen van soms meer dan 75 t/in2.
Natuurlijk is die toename gepaard gegaan met
het gebruik van hooggelegeerde staalsoorten,
goede bescherming tegen zand, water, stenen
en andere invloeden van buitenaf en een slim
veerontwerp, maar het zal duidelijk zijn dat er
maar weinig mis hoeft te gaan in ontwikkeling
of productie om schroefveren vroegtijdig de
geest te laten geven.
Verkoopdirecteur Gordan Golub van Suplex
schudt de voorbeelden van fabrikanten die zo

De A2- of bananenveer volgt met zijn vorm
de baan die de as tijdens het inveren volgt.

De B1- of Taper wire-veer
heeft naar de uiteinden
toe een kleinere draaddia-
meter dan in het midden.
Bij kleine belastingen
doen de windingen aan de
uiteinden al het werk. Bij
grotere belasting liggen
die tegen elkaar (het
hoesje voorkomt bescha-
diging) en komen de
middelste windingen in
actie. Dat geeft de B1-veer
zijn progressieve karakter.

De A1-veer, simpel rechttoe-rechtaan.

Bij de Miniblock-
of B2-veer is niet
alleen de draad-
diameter naar de
uiteinden toe
kleiner, maar ook
de windingsdia-
meter. Daardoor
verdwijnt de
veer bij inveren
in zichzelf, en
zijn bescherm-
hoesjes overbo-
dig.

wel eens een steekje laten vallen zo uit zijn
mouw: “Neem de voorveren van de Berlingo/
Partner. Daar verkopen wij er op de aftermarket
duizenden en duizenden van. De af-fabriek veer
breekt veel te snel. Vervelend voor de arme
Berlingo/Partner-eigenaar, maar nog vervelen-
der is dat losgebroken stukken veer tegen de
band slaan. Daardoor staat hij behalve met een
gebroken veer ook nog eens met een lekke
band. Voor PSA was dat reden voor een terug-
roepactie.”

Om nieuwe veren te monteren? “Mooi niet, veel
te duur. Nee, op de veerpoot kwam een zoge-
naamde springcatcher. Dat is een bakje dat
wegspringende stukken veer keurig netjes
opvangt. Cynisch? Misschien wel, maar niet
uniek. Ook de achterveren van de oude
Mercedes A braken veel te snel. De oplossing
van DaimlerChrysler? De veer op de aftermar-
ket heel goedkoop maken. Zo’n veer kost maar
een derde van wat een veer voor bijvoorbeeld
een Renault Twingo kost. Zo kan de werkplaats

Veervormen
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Herken veerschade

Echt schoon blijft een veer niet onder een auto. Maar wat zit er onder die
laag vuil, vocht, zout en zand? Als we dat willen weten zit er maar één
ding op: schoonmaken!

Vanaf de wielzijde
lijkt hier niets aan
de hand. Even krab-
ben met een schroe-
vendraaier aan de
binnenkant bleek
echter genoeg om
hele lakvlokken los
te trekken; roest. Het
kan kort duren of
iets langer, maar dan
breekt deze veer.

De eerste winding raakt voortdurend de tweede, waardoor de beschermende
fosfaat- en laklaag zijn verdwenen. Door roest kan deze veer binnen 2000 à
3000 km breken. Deze veer is van OE-kwaliteit maar wellicht had de autofa-
brikant bij deze toepassing beter een beschermhoesje kunnen specificeren.

Aan de onderkant van deze Volkswagen T4-veer
nog een schade die niet direct zichtbaar is. Zand,
water en zout hebben verwoestend werk gedaan
terwijl de veerwindingen over de schotel schuur-
den. Ondertussen ziet de zijkant van de veer, die
wel direct zichtbaar is, er prachtig glimmend en
zwart uit. “Is het geen plaatje?”

Tja, dat is ‘m, de springcatcher of veervanger op de veerpoot van de
Citroën Berlingo/Peugeot Partner. Ook daarin kan een gebroken winding
verborgen zitten.

Wie remt begrijpt dat zijn remblokjes slijten, wie
rijdt realiseert zich vaak niet dat zijn veren slijten.
Toch is ook een veer een slijtdeel. Onder invloed
van de steeds terugkerende belasting wordt hij
steeds slapper. Daardoor kan hij op het einde van
zijn levensduur zomaar enkele tientallen millime-
ters korter zijn. Bandenslijtage als hier kan daar-
van het gevolg zijn.

Toen deze veer nieuw was raakten de eerste
twee windingen elkaar nooit, ook niet als de
auto bepakt en bezakt was. Inmiddels is de veer
zo slap geworden dat ze elkaar regelmatig wél
raken. Vandaar de slijtage op het windingsop-
pervlak. De klacht van de bestuurder: “vreemde
geluiden”.
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behalve slecht ook goed nieuws melden. Eerst
het slechte nieuws: ‘U bent aan nieuwe achter-
veren toe’. Dan het goede: ‘Ze zijn niet duur’.”

De schroefveer in de werkplaats
Die wat nonchalante houding van autofabri-
kanten ten opzichte van de schroefveer biedt

behalve ergernis en verkeersonveiligheid
natuurlijk ook kansen in de werkplaats. Die
goed benutten valt helaas nog niet altijd mee.
Zo is veerschade vaak niet eenvoudig zichtbaar
en zijn er veren op de markt die misschien wel
op het originele product lijken, maar heel
anders presteren. Op deze pagina’s helpt Suplex

ons defecten te herkennen en een goede
schroefveer van een slechte te onderscheiden.
Nuttig, want zowel de verkeersveiligheid als uw
werkplaatsomzet kunnen van die kennis profi-
teren.  ●

Erwin den Hoed

Dit zijn twee Miniblock-veren, toch?

Let op bij vervanging!

De lak laat los in grote vlokken. Bij een goede veer zit onder die laklaag een
elastische fosfaatlaag. Als die ontbreekt of ondeugdelijk is aangebracht, was de
fabrikant goedkoper uit, maar is dit het resultaat. Helaas is dit kwaliteitstekort
aan een nieuwe veer lang niet altijd direct zichtbaar.

Twee veren van dezelfde Opel
Omega. Ze verschillen in hoogte,
spoed en veerconstante. Toch vol-
doen ze beide aan Opel’s specifica-
ties. Hoe dat kan? Opel schrijft
links en rechts een andere veer
voor. Blijkbaar is de auto links en
rechts niet even zwaar. Dat komt
meer voor. Ongelijke veren houden
de auto dan in balans. Het bete-
kent in de werkplaats wel extra
opletten bij bestellen en montage.

Als we nog nauwkeuriger kijken zien we dat de rechtse veer ook
nog eens een dikke 2,5 cm korter is zodat hij niet onder voorspan-
ning gemonteerd kan worden. Op de testbank blijkt zijn veercon-
stante over het hele veerbereik niet te veranderen. Overal is een
kracht van iets meer dan 120 N nodig om de veer 1 mm in te
duwen. Bij volgeladen auto is dat prima, maar bij lege auto is dat
extreem stoterig. De grafiek van de correcte miniblock-veer toont
een progressief veerkarakter. De veerconstante loopt bij deze veer
op van zo’n 40 N/mm bij een onbeladen auto tot bijna 140 N/mm
als de auto vol inveert.

Vervelend want nu verdwijnen
de uiterste windingen niet in
elkaar maar slaan ze met veel
geluid op elkaar. En dat geeft
al snel beschadigingen als
deze. Zo is veerbreuk nog
slechts een kwestie van tijd.

Alhoewel, bij nader inzien... De draad van de
rechter lijkt wel overal even dik.
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