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DOBÓR SPRĘŻYNY

Krok pierwszy
Dopasuj sprężynę do średnicy zabudowy D.

Krok drugi
Znając średnicę otworu odczytaj z katalogu średnicę 
trzpienia d i długość swobodną sprężyny Lo.

Krok trzeci
Wybór rodzaju sprężyny.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obciążenia, 
to one decydują o żywotności sprężyny. W katalogu 
zostały przedstawione trzy różne poziomy odkształceń 
(ugięć) sprężyn S1, S2, Smax w zależności od 
przyłożonego obciążenia.
Ugięcie sprężyny S1 przy obciążeniu F1 gwarantuje 
najwyższą żywotność sprężyny. Zwiększając obciążenie, 
a tym samym ugięcie, aż do Smax przyspieszamy 
zużywanie się sprężyny.

Uwagi:

Należy pamiętać aby maksymalne ugięcie sprężyny podane 
w katalogu nie zostało przekroczone. Sprężyna powinna być 
dobrana z obciążeniem wstępnym odpowiadającym ok. 5% 
wartości ugięcia sprężyny.

Przed użyciem sprężyn do tłoczników TOHATSU proszę 
zapoznać się z poniższymi informacjami:

Tolerancja średnicy gniazda i trzpienia

Tolerancje długości swobodnej Lo

SELECTION OF SPRING

Step one
Compare the space available for the spring with hole 
diameter D.

Step two
Rod diameter d and free length Lo given in the 
catalogue. 

Step three
Select the duty group of spring.
Special attention was one should turn on duty (load) 
then they decide about vitality of spring. Three different 
levels of deformations in catalogue were introduced 
(deflection) springs S1, S2, Smax in dependence from 
applied duty.
Deflectior spring S1 near duty F1 guarantees the 
highest vitality of spring. Enlarging load, and the same 
deflection spring until to Smax we cause quicker waste 
oneself spring.

Advice on application:

The maximum spring deflection should never be exceeded as 
this will reduce the fatigue life of the spring. Spring should be 
well-chosen with preliminary answering burden  5% deflection.

Before using TOHATSU die springs please read and 
understand the following product information:

Hole diameter and rod diameter tolerances 

Free length tolerances

Sprężyny do tłoczników
Die-Spring

D - średnica zabudowy
d - średnica trzpienia
Lo - długość swobodna
S1...Smax - ugięcie sprężyny
F1...Fmax - siła sprężyny

Średnica sprężyny
Spring diameter

Tolerancja średnicy gniazda
Hole diameter tolerances

(H15)

Tolerancja średnicy trzpienia
Rod diameter tolerances

(h15)

  6 < D ≤ 10 0 /+0,58 -0,58 / 0              

10 < D ≤ 18 0 /+0,70 -0,70 / 0              

18 < D ≤ 30 0 /+0,84 -0,84 / 0              

30 < D ≤ 50 0 /+1,00 -1,00 / 0              

50 < D ≤ 80 0 /+1,20 -1,20 / 0              

Długość swobodna / Free length (Lo) Maks. obciążenie 
Max load

(N)25~64mm 76~115mm 125~305mm

±3%   ±2,5% ±2%          ±10%

D - hole diameter
d - rod diameter
Lo - free length
S1...Smax - spring deflection 
F1...Fmax - spring force
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Sztywność sprężyny
Sztywność jest wykorzystywana do obliczania ugięcia dla 
określonego obciążenia

Maksymalne obciążenie
Wszystkie sprężyny TOHATSU zaprojektowano, aby zapewnić 
najwyższą obciążalność utrzymując maksymalną długość czasu 
pracy sprężyny. Sprężyny produkowane są z najwyższej jakości 
hartowanej stali chromowej o trapezoidalnym przekroju drutu 
(większe dopuszczalne ugięcie sprężyny).

Trwałość
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania firma 
TOHATSU regularnie przeprowadza testy wytrzymałościowe 
produkowanych sprężyn.

Spring Rate
The spring rate is used for calculation of the compressed load 
as it remains constant throughout the stroke

Maximum Loadings
All TOHATSU springs have been designed to offer maximum 
loadings whilst offering class leading durability. The springs are 
produced from the highest quality hardened chromium alloy 
steel. Trapezoid material profile allows lower solid length and 
therefore larger deflection

Durability
I order to ensure safety in use TOHATSU carries out extensive 
durability testing on all spring products.

Sprężyny do tłoczników
Die-Spring


