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W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę sprężyn gazowych do zastosowania w poduszkach gazowych. Dobierzemy 
optymalne rozwiązania bazując na Państwa informacjach o wielkości  skoku roboczego i wymaganej sile. Sprężyny 
gazowe do poduszek montowane są w gniazdach płyt za pomocą gwintu.
Poszczególne gniazda połączone są ze sobą kanałami tworząc sieć. Każda sprężyna układu pracuje z takim samym 
ciśnieniem oraz siłą. 
Jednolita budowa, bez złączek i węży, gwarantuje bezawaryjną pracę oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Płyty poduszki gazowej są projektowane indywidualnie dla każdej aplikacji w oparciu o specyfikację klienta.
Gniazda w płycie które nie wymagają zastosowania sprężyny gazowej są zaślepiane specjalnymi czopami, pozostałe 
sprężyny w układzie pracują normalnie. 

A wide range of gas springs according to your requirement of force, stroke and size is available.Please let us know 
your force and stroke requirements and we will suggest you the best solutions for your applications.
The Manifold cylinders are designed to be threaded to the plates (as shown on mounting example) in order to obtain 
the same force from each cylinder.
By avoiding connected systems,  there are considerable savings from leakages and maintenance costs.
Plates  can be designed  according  to  customer specifications. In  case  a  cylinder  is  not  required  for  an  specific 
application, a  tap can  be  installed on the hole  while the  others  remain  functional.

Sprężyny do poduszek gazowych 
Manifold gas springs

Typ
Type

Siła
Force
(daN)

Skok
Stroke
(mm)

Średnica korpusu
Body diameter

(mm)

CA   540 ÷ 10450 12,7 ÷ 160 42 ÷ 146

BA 1050  ÷  5520    25 ÷ 150 54 ÷ 108

ST 2000  ÷  4000 75 ÷   93

ZP   520  ÷  5328    13 ÷ 203 41 ÷ 109

ZR   520  ÷  5328    25 ÷ 203 20 ÷   63

ZX 1020  ÷  5328      6 ÷   25 54 ÷ 109

ZY   520  ÷  3626      6 ÷ 203 41 ÷   91

Dostępne typy sprężyn / Available types of springs
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DOBÓR ODPOWIEDNIEGO UKŁADU

1. Ustalenie siły wymaganej dla danej aplikacji (ciągnienie, wykrawanie lub gięcie)

2. Określenie ilości sprężyn gazowych oraz ich rozmieszczenie w celu optymalnego rozłożenia siły nacisku. Częściowo 
ten parametr jest zdefiniowany poprzez siłę obliczona w punkcie 1. Ilość sprężyn gazowych w układzie obliczana 
jest z naddatkiem (np. dla założonych 7t dobierana jest taka ilość sprężyn aby finalnie uzyskać 10t).

3. Dobór skoku poduszki gazowej. Skok sprężyn gazowych jest zależny od ruchu roboczego. Dostępne wartości 
skoków roboczych sprężyn wzrastają kolejno o 12,7mm. Dla zadanej wielkości skoku wybieramy najbliższy, 
wyższy wymiar (np. dla skoku roboczego 21mm wybieramy skok sprężyn 25mm).

4. Określenie maksymalnej wysokości płyty poduszki gazowej. Wysokość ta definiowana jest przez odległość roboczą 
pomiędzy suwakiem otwartej prasy, a górną płytą najwyższego narzędzia. Należy pamiętać o zabezpieczeniu 
płyty gazowej przed przekroczeniem maksymalnego skoku zainstalowanych sprężyn gazowych.

5. Objętość gazu w kanałach wewnętrznych. Po określeniu wszystkich powyższych parametrów przystępujemy do 
projektowania sieci kanałów łączących sprężyny gazowe.  Objętość gazu w kanałach określana jest na podstawie 
ciśnienia jakie powinno panować w układzie w momencie wykorzystania pełnego skoku.

STEPS FOR THE APPROPRIATE CHOICE OF MANIFOLD

1. Establish how much force is required to deform, hold, cut and tear out the pieces.

2. Determine the number of cylinders. Determine how many pressure points are necessary to distribute the pressure 
across the whole pusher. This is determined  (not fully) by the force calculated in step 1. This is accomplished by 
using more force into the desing that is originally calculated. If we need 7 tons, we will do the the calculation for 10 
tons. (required force / force of the choiced manifold).

3. Stroke of the manifold. The movement of the pusher determine the length of the stroke. The strokes are increased 
successively 12.7 mm, so choose the one that best fits our needs. We have to choose the next race which gives 
the last result. (i.e. to make a work of 21mm we must choose the manifold of 25mm of stroke).

4. Determine the profile of manifold. The measure from the support of the thread of manifold until the die shoe. 
Choosing the manfold that best fit to this dimension. Remember that the manifolds must be protected from 
overstroking.

5. Volume of drilling in manifold plate. After manifold locations have been plotted, draw everything that will be 
necessary to do on the plate, like communication drills, transportation drills and other operations. Once this is 
done we can proyect the pattern of holes to perform. The volume drilling is set according to the desired pressure 
on de plate at the time  that the manifolds are all with full strokes activated.


