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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sprężyn śrubowych, naciągowych i nacisko-

wych, zwłaszcza o dużej sztywności. 

Powszechnie znane sprężyny śrubowe, wykonywane są przez zwijanie na zimno lub gorąco 

drutu lub pręta. Współczynnik kształtu sprężyn zwijanych, czyli stosunek średnicy podziałowej spręży-

ny nieobciążonej do średnicy drutu, jest większy od 3, a tolerancja sztywności w klasie dokładnego 

wykonania występuje w zakresie od  4 do  18%. 

Znane są również, na przykład z opisów patentowych DE 4100842, DE 19750149 i polskiego 

opisu zgłoszenia wynalazku P-390280, rozwiązania sprężyn rurowych, korzystnie wyróżniające się 

współosiowym usytuowaniem reakcji sprężystej w geometrycznej osi sprężyny. Sprężyny rurowe wy-

konywane są obróbką ubytkową przez wycinanie – w ściance rury, w środkowej strefie jej długości – 

śrubowych szczelin międzyzwojowych. Obróbkę ubytkową prowadzi się w warunkach rury wprowa-

dzonej w ruch obrotowy z jednoczesnym względnym przesuwem o wielkość skoku narzędzia ob-

róbczego wzdłuż osi obrotu. Obróbkę ubytkową prowadzi się narzędziem skrawającym lub erozyjnym 

działaniem skupionego strumienia energii. 

Dotychczasowo znane sposoby wytwarzania sprężyn śrubowych nie pozwalają na uzyskanie 

wysokich sztywności, zarówno sprężyn rozciąganych jak i ściskanych. 

Sposób według niniejszego wynalazku, podobnie jak w powyżej opisanym sposobie wykonywa-

nia sprężyn rurowych, polega na kształtowaniu obróbką ubytkową śrubowych szczelin międzyzwojo-

wych w środkowej strefie długości materiału. Istota wynalazku polega na tym, że stosuje się materiał 

w postaci pręta o pełnym przekroju, który przecina się na wskroś od płaszczyzny początkowej strefy 

zwojów, narzędziem obróbczym o prostoliniowym działaniu skrawającym albo erozyjnym skupionego 

strumienia energii. Narzędzie obróbcze skierowane osią prostopadle do osi obrotu pręta działa na 

szerokości szczeliny międzyzwojowej. 

Korzystnym jest wykonanie kilku szczelin międzyzwojowych o jednakowym skoku, które  

w płaszczyźnie początkowej są symetrycznie rozstawione na połówce obwodu pręta. 

Korzystnym jest również, gdy szczeliny międzyzwojowe wykonuje się na obu połówkach długo-

ści strefy zwojów jako skierowane skokami w przeciwnych kierunkach, a ich końce w środku strefy 

zwojów są złączone albo oddzielone pierścieniem środkowym. 

Korzystnym jest, gdy narzędziem obróbczym skrawającym jest frez trzpieniowy osiowo łoży-

skowany na obu końcach w uchwytach po obu stronach pręta albo dwustronny brzeszczot piły, 

zwłaszcza taśmowej. 

W warunkach, gdy stosowanym narzędziem obróbczym jest strumień skupionej energii, ko-

rzystnym jest wykorzystanie wysokociśnieniowego strumienia cieczy z domieszką proszku ściernego, 

obróbki elektrycznej plazmowej lub łukowej albo wiązki laserowej. 

Sprężyna śrubowa wykonana sposobem według wynalazku wyróżnia się tym, że jej zwoje  

w przekroju osiowym sprężyny obejmują prawie cały przekrój pręta, pomniejszony tylko o – powstały 

podczas obróbki ubytkowej w strefie zwojów –  otwór w osi pręta, mający średnicę równą szerokości 

szczeliny międzyzwojowej. W efekcie, przykładowo w warunkach sprężyny naciągowej, wąska szcze-

lina międzyzwojowa wykonana strumieniem cieczy, pozwoli przy względnie niewielkiej średnicy ze-

wnętrznej pręta uzyskać bardzo dużą sztywność sprężyny, ponadto wycinanie zwojów może być wy-

konywane w materiale już utwardzonym. 

Sposób według wynalazku wyjaśniony jest opisem przykładowego procesu technologicznego 

wykonania sprężyny naciągowej, zobrazowany na rysunku schematycznie kolejnymi zabiegami poka-

zanymi na Fig. 1, 2, 3, 4 i 5. Następne figury Fig. 6, 7 i 8 pokazują przykładowo uzyskane ukształto-

wania sprężyn, a kolejne Fig. 9a do 9e różne rozwiązania końcowych stref uchwytowych. 

Materiał na sprężynę, w postaci okrągłego pręta 1 stalowego albo z tworzywa sztucznego –  

z uprzednio przewierconym prostopadle do osi otworem „a” usytuowanym w początkowej płaszczyźnie 

X-X strefy zwojów 4 – mocuje się we wrzecionie urządzenia o układzie kinematycznym podobnym do 

tokarki uniwersalnej. Na suporcie urządzenia zamocowany jest zespół z narzędziem obróbczym 2, 

przykładowo wysokociśnieniowym, wąskoskupionym strumieniem cieczy z zawiesiną proszku ścierne-

go. Po współosiowym ustawieniu dyszy strumienia z otworem „a” następuje włączenie pracy zespołu 

ciśnieniowego oraz kinematycznie sprzężonych ze sobą wrzeciona „b” i suportu „c”, który przemiesz-

czany jest wzdłuż osi obrotu O-O pręta 1 o wymiar skoku t na każdy jeden obrót wrzeciona „b”.  

W wyniku przelotowego przecinania pręta 1 prostoliniowym strumieniem wzdłuż linii śrubowej otrzy-
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muje się szczelinę międzyzwojową 3 wyznaczającą dwa zwoje na długości strefy zwojów 4. Szczelina 

międzyzwojowa 3 ma szerokość s równą średnicy narzędzia obróbczego 2, i w opisywanej technologii 

narzędzia obróbczego 2 odpowiada średnicy strumienia cieczy z proszkiem ściernym. Prowadzone 

wzdłuż linii śrubowej przelotowo-liniowe przecinanie pręta 1 tworzy na długości strefy zwojów 4 – 

oprócz szczeliny międzyzwojowej 3 – współosiowy z prętem 1 otwór o średnicy d równej szerokości tej 

szczeliny 3. W zależności od wymaganych parametrów sprężyna może mieć zwiększoną ilość zwojów 

o kolejne dwa przy każdym dodatkowo wykonanym wycinaniu wzdłuż linii śrubowej szczelin między-

zwojowych 3 o jednakowym skoku t. Przecięcia te w płaszczyźnie początkowej X-X strefy zwojów 

4 muszą być symetrycznie rozstawione na połówce obwodu pręta 1. Na Fig.4 przedstawiony jest 

przekrój poprzeczny sprężyny 4-ro zwojowej, a na Fig. 5 6-cio zwojowej. Figura 6 rysunku przedstawia 

widok z boku sprężyny dwuzwojowej, której końcowe strefy uchwytowe mają poprzeczne otwory mo-

cujące. Na kolejnych figurach 7 i 8 pokazane są widoki sprężyn wykonanych sposobem według wyna-

lazku, ale mających szczeliny międzyzwojowe 3 przeciwnie skierowane na obu połowach długości 

strefy zwojów 4. W wykonaniu z fig. 7 środkowe końce obu szczelin miedzyzwojowych 3 połączone są 

ze sobą w środku długości strefy zwojów 4, natomiast w wykonaniu z Fig. 8 oddzielone są pierście-

niem środkowym 5. Oba rozwiązania eliminują występującą przy obciążeniu reakcję skręcającą  

w strefach uchwytowych. Na figurach 9a do 9e przedstawione są przykładowe rozwiązania stref 

uchwytowych sprężyn wykonanych według wynalazku. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób wytwarzania sprężyn śrubowych, polegający na kształtowaniu obróbką ubytkową 

śrubowych szczelin międzyzwojowych w środkowej strefie długości materiału, obróbką wy-

konywaną w warunkach materiału wprowadzonego w ruch obrotowy z jednocześnie względ-

nym przesuwem o wielkość skoku narzędzia obróbczego wzdłuż osi obrotu, znamienny 

tym, że stosuje się materiał w postaci pręta (1) o pełnym przekroju, który przecina się na 

wskroś zaczynając od płaszczyzny początkowej (X-X) strefy zwojów (4) narzędziem obrób-

czym (2) o prostoliniowym działaniu skrawającym albo erozyjnym skupionego strumienia 

energii, przy czym narzędzie obróbcze (2) skierowane jest osią prostopadle do osi obrotu 

(O-O) pręta (1) i działa na szerokości (s) szczeliny międzyzwojowej (3). 

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wykonuje się kilka szczelin międzyzwojowych 

(3) o jednakowym skoku (t), które w płaszczyźnie początkowej (X-X) strefy zwojów (4) są 

symetrycznie rozstawione na połówce obwodu pręta (1). 

3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że szczeliny międzyzwojowe (3) wykonuje 

się na obu połówkach długości strefy zwojów (4) jako skierowane skokiem (t) w przeciwnych 

kierunkach, a ich końce w środku strefy zwojów (4) są złączone albo usytuowane w odstępie 

pierścienia środkowego (5). 

4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że skrawającym narzędziem obróbczym (2) jest 

frez trzpieniowy osiowo łożyskowany na obu końcach w uchwytach po obu stronach pręta (1) al-

bo dwustronny brzeszczot piły, zwłaszcza taśmowej. 

5. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że narzędziem obróbczym (2) jest strumień sku-

pionej energii hydraulicznej cieczy z domieszką proszku ściernego, elektrycznej plazmowej 

lub łukowej albo wiązki laserowej. 
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Rysunki 
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