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ZAGADNIENIE / CHALLENGE

Maksymalna temperatura pracy dla sprężyn gazowych to 80°C. Wzrost temperatury powyżej maksymalnej 
powoduje uszkodzenie elementów uszczelniających i zmniejsza żywotność sprężyn gazowych.

The maximum temperature that can operate gas springs is 80°C. The temperature increase above the 
maximum allowable causes deterioration of the sealing elements and reduces the life of the gas springs.

CZYNNIKI / FACTORS

Należy wziąć pod uwagę, że sprężyny gazowe nagrzewają się podczas pracy (ze względu na tarcie), a ciśnienie 
gazu rośnie wraz ze wzrostem temperatury (około 0,33% na każdy 1°C). 
It should be taken into account that the gas springs are heated during operation (due to friction) and the gas 
pressure increases with increasing temperature (about 0.33% for every 1ºC).

Główne czynniki wpływające na wzrost temperatury sprężyny gazowe: 
The main factors affecting the temperature increase in gas springs are:

 ● P0  Ciśnienie początkowe / Initial pressure
 ● S Skok roboczy / Working stroke
 ● SPM Częstotliwość (ilość cykli na minutę) / Frequency (cycles per minute)

20ºC
80ºC

>80ºC

1. Initial pressure: the higher initial charging 
pressure, the higher temperature into the gas 
spring during operation. 

2. Gas volume: the higher is volume inside the gas 
spring, the lower is the compression rate and 
temperature.

3. Frequency and stroke used: the major stroke 
used, higher friction and greater temperature 
increase in the gas spring, so that the maximum 
rate in cycles per minute SPM is smaller.

4. Working temperature: minimum and maximum 
limits.
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1. Ciśnienie początkowe: im wyższe ciśnienie 
początkowe, tym wyższa temperatura sprężyny 
gazowej podczas pracy.

2. Objętość gazu: im większa jest objętość gazu 
wewnątrz sprężyny gazowej, tym niższy jest 
współczynnik kompresji i temperatury.

3. Częstotliwość i skok roboczy: im dłuższy jest  
skok roboczy, tym większe tarcie i temperatura 
sprężyny gazowej. 
Zmniejsza się maksymalna ilość cykli roboczych 
sprężyny na minutę SPM.

4. Temperatura pracy: temperatura otoczenia w 
jakim pracuje sprężyna.
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TARCIE / FRICTION

OBJĘTOŚĆ GAZU / GAS VOLUME

PAKIETY USZCZELNIAJĄCE / SEALING

SMAROWANIE / LUBRICATION

Ruch suwaka prasy w dół powoduje kompresję sprężyn gazowych, energia z prasy jest przekazywana do sprężyn 
gazowych. 
Ruch suwaka prasy w górę “uwalnia” sprężyny, które powracają do położenia początkowego. Standardowe sprężyny 
gazowe wspomagają ruch prasy w górę i tym samym oddają większość wcześniej pochłoniętej energii.
Tarcie wytworzone przez ruch tłoka zmienia się na energię cieplną, która przekazywana jest do otoczenia poprzez 
powierzchnię korpusu sprężyny. 

When the press goes down and acts to compress the gas spring, the press energy is transmitted to the gas spring.
When the press goes up and returns to its initial position, a conventional gas spring at the same time pushes the press 
upward, so that it returns to the majority of the energy received. 
Only the frictional heat remains in the gas cylinder, which must be dissipated by its own radiant surface.

Przy projektowaniu sprężyn gazowych zwraca się szczególną 
uwagę na zapewnienie jak największej objętości azotu i obniżenie 
stopnia jego sprężania. Powyższe założenia pozwalaj na redukcję 
ilości wytwarzanego ciepła podczas pracy.
 
The AzolGas gas springs are designed to contain higher gas 
volume and lower compression ratio, which means a substantial 
reduction of the working temperature.

W sprężynach gazowych AzolGas zastosowano tzw. pływający tłok. 
Skompresowany azot swobodnie przepływa przez komory cylindra. 
Znacząco zredukowane zostało tarcie pomiędzy pierścieniami 
prowadzącymi tłoka, a korpusem sprężyny. 
Wprowadzenie systemu FR (Flex Rod) w większości sprężyn 
gazowych AzolGas dodatkowo redukuje tarcie spowodowane 
obciążeniami nieprostopadłymi i bocznymi. 

The AzolGas gas springs incorporates floating rod that prevent 
friction of the piston red guiding against the body and allow a free 
flow of gas into the cylinder.
Additionally, the systems FR (Flex Rod) included in most of 
AzolGas gas springs, minimizes friction caused by side loading or 
deviations from perpendicularity.

Zastosowane materiały oraz kształt pakietów uszczelniających 
AzolGas powoduje zmniejszenie tarcia. 
Nowe rozwiązania konstrukcyjne gwarantują pracę w wyższych 
temperaturach. 

The sealing elements of the AzolGas gas springs incorporate low 
friction designs and materials.
In parallel, the new sealing elements can withstand higher dynamic 
working temperatures.

Samosmarne pierścienie prowadzące uniemożliwiają kontakt 
metal / metal, a tym samym redukują tarcie i temperaturę. 
Sprężyny gazowe AzolGas są standardowo nasmarowane 
wstępnie olejem syntetycznym, który zapewnia optymalne warunki 
pracy części zużywających się. 

The self-lubricating guiding omponents prevent metal to metal 
contact, achieving a significant reduction of friction / temperature.
The AzolGas gas springs are equipped with special synthetic 
lubrication that reduces wear of the components.

STANDARDOWE SPRĘŻYNY GAZOWE / CONVENTIONAL GAS SPRINGS
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Ruch suwaka prasy w dół powoduje kompresję sprężyn gazowych, energia z prasy jest przekazywana do sprężyn 
gazowych. 
Ruch prasy w górę skutkuje powrotem suwaka do położenia wyjściowego. Sprężyny gazowe z kontrolowaną szybkością 
pracy nie wracają wraz z suwakiem. Wcześniej pochłonięta energia nie może zostać oddana z powrotem do prasy. 
Większość energii przyjętej z prasy przekształca się w energię cieplną. 
Z uwagi na powyższe, prędkość pracy sprężyn gazowych z opóźnionym powrotem jest ograniczona (liczba cykli/min.). 
Zastosowanie chłodnicy TR pozwala na zwiększenie szybkości pracy sprężyny. 

When press goes down and acts to compress the gas spring, the press energy is transmitted to the gas spring.
When press goes up and returns to its initial position, a speed controlled gas spring does not return upwards with the 
press, so it can not return the received energy. 
Most of the energy transmitted by the press to the speed controlled gas spring is converted into heat, but the radiating 
surface of the gas spring itself is insufficient to dissipate the heat.
Because of this, in the speed controlled gas springs, heat generation must be rather limited (SPM cycles per minute) or 
dissipated (TR cooling systems).

Chłodnica w górnej części posiada standardowe pneumatyczne gniazdo przyłączeniowe G1/8”. Powietrze chłodzące 
należy doprowadzić z sieci przewodem pneumatycznym. 
Sprężone powietrze obiega poprzez system kanałów korpus sprężyny, a następnie uchodzi na zewnątrz w dolnej jego 
części. Temperatura sprężyny obniża się, a co za tym idzie, możliwe  jest zwiększenie jej szybkość pracy. 

To cool the gas spring and to increase the number of cycles per minute, is added a cooling jacket (TR).
This jacket has an air intake G1/8" at the top and an internal circuit. In the pneumatic coupling is threaded a fitting a 
pneumatic tube is coupled to air supply network.
The pressurized air flowing through the internal circuit of the cooling jacket and out through its lower part, making the 
temperature of the cylinder decrease and can work at a higher frequency.

ZASADA DZIAŁANIA / OPERATION

CHŁODZENIE SPRĘŻYN GAZOWYCH Z KONTROLOWANYM POWROTEM
SPEED CONTROLLED GAS SPRINGS

Instalacja 
pneumatyczna
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S

min-1

z chłodzeniem
bez chłodzenia

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

WYMIARY / DIMENSIONS

Moduł chłodzący zwiększa średnicę 
sprężyny o 15mm

The cooling jacket increases the cylinder 
diameter 15mm

SPM

Chłodnica TR zapewnia chłodzenie sprężyn gazowych z opóźnionym powrotem. Przepływ powietrza 200 l/min. (dla 
każdej sprężyny gazowej) pozwala na dwukrotne zwiększenie liczby cykli pracy sprężyn (SPM) w tej samej aplikacji. 
Zastosowanie dodatkowego chłodzenia z użyciem cieczy powinno zostać skonsultowane z firmą AzolGas.

The TR system allows significant cooling of speed controlled gas springs with a flow of 200 liters of air per minute (for 
each gas cylinder) can be doubled rate (SPM x 2) in relation to the same application without cooling system.
Consult AzolGas on cooling systems with other fluids.
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Sposób zamawiania / How to order
Sprężyna z osłoną chłodzącą 
Spring with refridgeration VAM-TR 750 C=50
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