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Opis wzoru 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest sprężysty zespół naciskowy, zwłaszcza o dużej sztywno-

ści, stosowany w różnego rodzaju mechanizmach przenoszących w sposób sprężysty obciążenie 

osiowe ruchomego członu naciskowego. 

Znane są różne rozwiązania zespołów naciskowych, w których elementem przenoszącym ob-

ciążenie osiowe jest spiralna sprężyna, zabudowana między członem bazowym i członem nacisko-

wym. Przykładowo, zespoły takie przedstawione w polskich opisach zgłoszenia wynalazku P-395598, 

dotyczącym stojaka podporowego stropu w wyrobisku górniczym i wzoru użytkowego PL 52465Y stołu 

sprężystego, zawierają walcowe sprężyny spiralne, zwijane z drutu. W warunkach szczególnie dużych 

obciążeń korzystnymi parametrami w zakresie sztywności i odporności na wyboczenie wyróżniają się 

sprężyny nazywane rurowymi, a których zwoje utworzone są przez usunięcie śrubową szczeliną mate-

riału ścianki w części środkowej tulei walcowej i których rozwiązania znane są między innymi z opisów 

patentowych DE 4100842 i DE 19750149 oraz polskiego zgłoszenia wynalazku P-390280. 

Istota rozwiązania zespołu według niniejszego wzoru, zawierającego sprężynę rurową zabudo-

waną między członem bazowym i członem naciskowym polega na tym, że górny koniec rurowej sprę-

żyny ukształtowany jest w zewnętrzny kołnierz tulei, którym sprężyna opiera się o człon bazowy. Dolny 

koniec sprężyny zamknięty jest dnem, o które opiera się człon naciskowy w postaci sworznia, wpro-

wadzonego współosiowo w otwór sprężyny. Górny koniec sworznia wystaje ponad kołnierz sprężyny 

na wymiar nie mniejszy od wymaganego skoku, przy czym sprężyna średnicą zewnętrzną tulei paso-

wana jest luźno w otworze członu bazowego. 

Rozwiązanie zespołu według wzoru jest konstrukcyjnie proste, sprężyna rurowa w zespole na-

ciskowym pracuje jako rozciągana, co powoduje, że skok sprężyny nie zależy od szerokości szczeliny 

międzyzwojowej a tylko od wytrzymałości na trwałe odkształcenia zespołu ze sprężyną wykonaną  

z jednokierunkowymi zwojami, ponadto nie wywołuje niekorzystnego oddziaływania skrętnego na 

człon naciskowy. 

Sprężysty zespół naciskowy według wzoru przedstawiony jest na rysunku w półprzekroju 

osiowym. 

Zespół naciskowy zawiera zabudowaną między członem bazowym 1 i członem naciskowym 2 

sprężynę 3 rurową, o zwojach śrubowych utworzonych przez szczelinowe usunięcie materiału ścianki 

w części środkowej tulei, technologią wysokociśnieniowego strumienia wody z materiałem ściernym, 

promieniem laserowym lub narzędziem skrawającym. Górny koniec sprężyny 3 ukształtowany jest 

w zewnętrzny kołnierz 4 tulei, którym sprężyna 3 opiera się o człon bazowy 1 a jej dolny koniec za-

mknięty jest dnem 5. Współosiowo w otwór sprężyny 3 wprowadzony jest człon naciskowy w postaci 

sworznia 2, który dolnym końcem opiera się o dno 5 sprężyny 3. Górny koniec sworznia 2 wystaje 

ponad kołnierz 4 sprężyny 3 na wymiar nie mniejszy od wymaganego skoku s, przy czym sprężyna 3 

średnicą zewnętrzną tulei pasowana jest luźno w otworze członu bazowego 1 według zasady stałego 

otworu. 

 

 

Zastrzeżenie ochronne 

Sprężysty zespół naciskowy, zwłaszcza o dużej sztywności, zawierający zabudowaną między 

członem bazowym i członem naciskowym sprężynę rurową o zwojach utworzonych przez usunięcie 

śrubową szczeliną materiału ścianki w części środkowej tulei tworzącej sprężynę, znamienny tym, że 

górny koniec sprężyny (3) ukształtowany jest w zewnętrzny kołnierz (4) tulei, którym sprężyna (3) 

opiera się o człon bazowy (1) a jej dolny koniec zamknięty jest dnem (5), o które opiera się człon naci-

skowy w postaci sworznia (2), wprowadzonego współosiowo w otwór sprężyny (3) i którego górny 

koniec wystaje ponad kołnierz (4) sprężyny (3) na wymiar nie mniejszy od wymaganego skoku (s), 

przy czym sprężyna (3) średnicą zewnętrzną tulei pasowana jest luźnie w otworze członu bazowego (1). 
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Rysunek 
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