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Warunki pracy i magazynoWania sprężyn

Środowisko pracy
Sprężyny TOHATSU nie powinny być używane w środowiskach 
agresywnych. W przypadku pracy w środowiskach 
agresywnych istnieje ryzyko przedwczesnego uszkodzenia w 
wyniku korozji. Niezależnie od zastosowanego zabezpieczenia 
antykorozyjnego, konieczny jest regularny monitoring stanu 
sprężyn.

zakres temperatur stosowania
Sprężyny TOHATSU są zaprojektowane do pracy w 
temperaturach od 0÷150°C. Stosowanie sprężyn w 
temperaturze powyżej 200°C może spowodować trwałe 
odkształcenie. Temperatura pracy poniżej -30°C może 
doprowadzić do uszkodzenia sprężyny. Badania trwałości 
przeprowadzano dla zakresu temperatur od 0>50°C. 

uszkodzenie powierzchni
Należy unikać wszelkich uszkodzeń powierzchni sprężyny, jak 
nacięć, wgnieceń itp. Jeżeli uszkodzenie jest widoczne, należy 
wymienić sprężynę na nową. 

obciążenie wstępne (pre Load)
Podczas montażu sprężyn TOHATSU zaleca się stosowanie 
obciążenia wstępnego odpowiadającego ok. 5% wartości 
ugięcia sprężyny. Obciążeniem wstępnym nazywamy wartość 
ugięcia sprężyny, o którą zmniejszy się długość swobodna Lo 
przez nacisk zmontowanego narzędzia. Praca bez obciążenia 
wstępnego może doprowadzić do uszkodzenia sprężyny.

 
prawidłowe obciążanie sprężyn
Sprężyny TOHATSU należy montować w sposób, który 
gwarantuje ich osiową pracę podczas użytkowania. Sugerujemy 
zwrócenie szczególnej uwagi na płaskie dno gniazda sprężyny. 
Obciążenie boczne oraz nieosiowa praca są częstymi 
przyczynami uszkodzeń.

stosowanie trzpieni prowadzących sprężynę
Sprężyny powinny pracować, gdy to tylko możliwe,  
z trzpieniami prowadzącymi. Jeśli stosunek długości 
swobodnej Lo sprężyny TOHATSU do średnicy jest większy 
niż 4, należy stosować trzpienie prowadzące (tabela str. G/4) 
zabezpieczające przed wyboczeniem. Brak prowadzenia 
sprężyny może spowodować przedwczesne uszkodzenie.

conDiTions For usE anD HanDLing oF THE springs

Environment
TOHATSU springs should not be used in corrosive 
environments. Springs expose to such conditions may suffer 
premature failure due to corrosion. Even if corrosion inhibitors 
are applied to the springs, close monitoring for rusting should 
be maintained during routine maintenance

Temperature range for use
TOHATSU springs are designed to be used within the 
temperature range of 0÷150°C Should the Springs be used at 
200°C and over, a permanent reduction in free lenght will occur. 
Temperatures below -30°C will also cause permanent damage 
should the Springs be cycled. All durability tested is carried out 
in the temperature range of 0>50°C

surface damage
Marks or „knicks” in the Springs wire surfaces should be 
avoided at all costs. Should damage be visible it is advisable to 
replace the Springs

Tool installation (pre-load)
When installing TOHATSU die springs it is recommended  
a degree of pre-load is applied to the units, about 5% of spring 
deflection. Pre-load is a distance the free length of the spring Lo 
is reduced by the pressure of assembled tool. Failure to comply 
with this can lead to shock and / or eccentric loading. If these 
conditions occur, early failure may happen. 

Degree of load alignment
TOHATSU springs should be mounted in a manner that ensures 
pure axial loading when in use. Pay attention on flat bottom of 
pocket hole. If the springs are subjected to side forces breakage 
or other damage may occur. 

using spring guides
Units should be supported as much as possible during use.  
If the free length of TOHATSU spring is 4 times higher than the 
diameter , the guide rod (see table page G/4) should be used to 
avoid spring buckling. Lack of guide rod can cause premature 
failure.
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montaż sprężyn w grupach
Sprężyny TOHATSU mogą pracować w grupach po kilka 
sprężyn. Zaleca się stosowanie dokładnie takich samych 
sprężyn w danej aplikacji. W przypadku konieczności 
użycia sprężyn różnych typów, konieczne jest zapewnienie 
równomiernego rozkładu sił w narzędziu. Należy również 
sprawdzić czy maksymalny skok poszczególnych sprężyn nie 
został przekroczony. Nie montować sprężyn zbyt blisko siebie, 
aby się wzajemnie nie ocierały. 

praca sprężyn ułożonych w stos
Należy unikać stosowania sprężyn ułożonych w stos 
(dozwolone tylko w sytuacjach awaryjnych). W przypadku 
konieczności zabudowy dwóch sprężyn, jedna na drugiej, 
zalecamy: 
1. Stosować identyczne sprężyny.
2. Sprężyny zabudować w gnieździe lub na odpowiednim 
trzpieniu prowadzącym. 
3. Sprężyny osadzone w gnieździe oddzielić stalowymi 
podkładkami płaskimi (redukcja wyboczeń).
Powyższa zabudowa sprężyn w znaczący sposób zmniejszy ich 
trwałość. 

poprawny dobór skoku 
Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwy dobór skoku 
sprężyn. Praca z ugięciem równym lub większym Lomax. 
doprowadzi do uszkodzenia sprężyny. 

modyfikacja sprężyn
Skracanie sprężyn oraz szlifowanie zewnętrznej i wewnętrznej 
średnicy jest surowo zabronione. Modyfikacja sprężyn może 
być przyczyną utraty przez nie właściwości i przedwczesnego 
uszkodzenia. 

Wysokość sprężyny zblokowanej
Poprzez wysokość sprężyny zblokowanej określany jest 
stan sprężyny, w której zwoje stykają z sobą po przyłożeniu 
obciążenia. W przypadku, gdy dojdzie do zblokowania 
sprężyny, należy bezzwłocznie wymienić ją na nową. Jeśli 
sprężyny pracują w grupach, zaleca się wymianę wszystkich 
sprężyn. Zblokowanie sprężyny powoduje przekroczenie 
granicy sprężystości materiału oraz trwałe odkształcenie 
sprężyny (zmianę długości, wyboczenie, powstanie 
ekstremalnych obciążeń dynamicznych), które może 
doprowadzić do uszkodzenia narzędzia, a w szczególnych 
okolicznościach nawet do zagrożenia zdrowia i życia. Zalecamy 
stosowanie maksymalnego ugięcia wg kart katalogowych 
(kolumna dla przewidywanej trwałości 200.000 cykli).

Twardość miejsca zabudowy
Sprężyny TOHATSU są produkowane z najwyższej jakości 
hartowanej stali chromowej. Zalecamy stosowanie pośrednich 
wkładek hartowanych w miejscu kontaktu sprężyny  
z narzędziem. 

Wpływ na środowisko
Sprężyny wytwarzane są z popularnych stali stopowych. 
Recykling jak dla innych wyrobów stalowych. Większość 
naszych sprężyn jest malowana galwanicznie.  
W przypadku pytań odnośnie usuwania galwanicznych powłok 
malarskich, prosimy o kontakt.

using springs in groups
TOHATSU Springs may be used grouped together. If possible 
only the same style of spring must be used. If it found 
necessary to use several different types , it is import ant 
to achieve uniform load distribution within the tool. Careful 
consideration must also be given to ensure none of the springs 
are over stroked during movement. To avoid rubbing between 
springs do not place them very close each other. 

using stacked springs
Stacking of Springs should be avoided if possible. Where this 
situation is un-avoidable the following three rules should be 
applied:
1. Identical Springs must only be used
2. If possible, through bore guidance should be given. If not 
possible, maximum alternative support is essentials.
3. Flat washers should be placed between Springs to reduce 
side loading. 
It should be noted that use of Springs in this manner will reduce 
their longevity.

stroke selection 
When using TOHATSU Die Springs careful attention must be 
given to stroke selection. The maximum deflection figure (lo) 
must not be exceeded for each spring. If over-stroking takes 
place the spring load will rapidly increase which may lead coil 
failure or other damage.

Modification of springs
Do not shorten of springs by cutting off coils or grinding inside 
or outside diameter. Altering a springs causes early failures as it 
loses its parameters. 

Height (length) when fully collapsed
The collapsed height of the spring refers to the height of 
the spring when it is pushed down until the coil surfaces are 
touching each other. Springs cannot be used for applications 
where they completely collapsed by pressured on them. If a 
spring is collapsed by pressure on it, this can cause eccentric 
loading and shock loading that will lead to early failure. In 
addition, if the spring becomes deformed, this may lead to 
severe damage to nearby structures or objects. Please be sure 
to comply with a deflection value of less than usage of 200,000 
times.

contact point Wear 
TOHATSU springs are produced from the highest quality 
hardened chromium alloy steel. Softer areas within tooling 
that are in contact with die Springs will be subject to wear. It 
is recommended that hardened wear plates are used where 
possible to prevent tool damage.

Environmentally friendly
Standard specification die Springs are produced from common 
steel alloys. Re-cycling is possible using the same methods 
employed with normal scrap metal. Most of our springs are 
painted using a standard „electrodeposition” technique. Any 
customers having special requirements for the disposal of such 
coating should contact us for further information
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