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Siłowniki podporowe z gwintowana obudowa 
4 rozmiary, 3 sposoby działania, z odpowietrzeniem komory sprężyny,  
jednostronnego działania, maks. ciśnienie robocze 500 bar

Zalety
 N Gwintowana obudowa pozwalająca na 
zaoszczędzenie miejsca 
 N 4 rozmiary
 N 3 sposoby działania
 N Siła docisku do detalu regulowana poprzez 
sprężynę lub pneumatycznie (1941-X00)
 N Siła obciążająca do 42 kN
 N Metalowa krawędź zgarniająca
 N Osłonięty zgarniacz FKM
 N Elementy wewnętrzne zabezpieczone przed 
korozją 
 N Odpowietrzenie komory sprężyny
 N Możliwość podłączenia powietrza odmuchującego
 N Zintegrowana przesłona ograniczenia strumienia 
przepływu (1942-XXX)

Zastosowanie 
Hydrauliczne siłowniki podporowe  przeznaczone 
są do podparcia detali i zapobiegania wibracjom 
oraz wyginaniu się detali podczas obróbki.
Gwintowana obudowa umożliwia bezpośredni 
montaż w przyrządach obróbkowych. Olej hyd-
rauliczny doprowadzany jest kanałami do korpu-
su przyrządu. Poprzez te kanały odpowietrzana 
jest również komora sprężyny.

Opis 
W obudowie siłownika podporowego zamon-
towano cienkościenną tuleję zaciskową, która 
przy podaniu ciśnienia blokuje pierścieniowo 
ruchomy trzpień podporowy.
Istnieją 3 możliwości/sposoby docisku trzpienia 
podporowego do detalu: 
1. Siła sprężyny
2. Ciśnienie powietrza
3. Ciśnienie oleju w połączeniu z siłą sprężyny

Metalowa krawędź zgarniająca oraz zgarniacz 
FKM chronią elementy przed wnikaniem cie-
czy i wiórów. W razie potrzeby do przyłącza 
odpowietrzającego można podłączyć dodat-
kowo powietrze odmuchujące. Dla pojedyn-
czych przyłączy możliwa jest dostawa obudowy 
do przyłączenia (patrz Osprzęt). 

Ważne wskazówki !
Siłowniki podporowe nie mogą przejmować sił 
poprzecznych. Na trzpień podporowy nie może 
również działać siła ciągnąca.

Dopuszczalne obciążenie pokazane na wy-
kresie dotyczy obciążenia statycznego lub 
pulsującego. Siły obróbcze mogą generować 
wahania, których amplituda znacznie przekra-
cza średnią wartość, co może powodować ugi-
nanie się trzpienia podporowego. Rozwiązanie: 
zwiększyć współczynnik bezpieczeństwa lub 
ilość siłowników podporowych.

Przy obróbce na sucho, minimalnym smarowa-
niu lub powstawaniu bardzo drobnych wiórów 
na krawędzi zgarniającej może dojść do zatoru. 
Rozwiązanie: regularne czyszczenie tej strefy.

Warunki eksploatacji, zakresy tolerancji i 
pozostałe dane patrz Karta A 0.100.

Przyłącze odpowietrzania
Dla prawidłowego działania elementów pod-
porowych niezbędne jest ich odpowietrzanie. 
Ważne jest również, aby do systemu odpo-
wietrzania nie przedostawały się żadne ciecze. 
(patrz również Karta A 0.110).

Możliwości zamontowania i podłączenia 
Zasilania kanałowe   Z opcjonalną obudową do przyłączenia

Gwint rurowy

Metalowa krawędź 
zgarniająca duże i 
gorące wióry

Powietrze odmuchujące
Dzięki przyłączeniu nadciśnienia o wartości 
maks. 0,2 bar można jeszcze lepiej 
zabezpieczyć cały system odpowietrzenia 
przed wnikaniem cieczy. Odpowietrzanie 
należy uruchomić dopiero po wysunięciu trz-
pienia podporowego i odłączyć przed jego 
wsunięciem.

0,2 bar

Odpowietrzanie 
Powietrze 
odmuchujące

Instalacja 
hydrauliczna

Powietrze 
odmuchujące
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Dane techniczne
Osprzęt • Wymiary

Pozycja podstawowa: 
tłok wysunięty
docisk siłą sprężyny
Przy wkładaniu detalu trzpień podporowy 
zostaje wciśnięty, przy czym musi on pokonać 
siłę sprężyny. (patrz Dane techniczne).
Ciśnienie hydrauliczne blokuje trzpień podpo-
rowy, który może wtedy przejąć siły działające 
współosiowo.
Po odmocowaniu trzpień podporowy pozosta-
je dzięki sile sprężyny przysunięty do detalu 
aż do momentu wyjęcia detalu z przyrządu 
mocującego.

Otwór montażowy

Siła sprężyny
Nr katalogowy  1940-XXX

Ciśnienie powietrza
Nr katalogowy 1941-XXX

Ciśnienie oleju w połączeniu  
z siłą sprężyny
Nr katalogowy 1942-XXX

Pozycja podstawowa:
tłok wsunięty
wysuwanie i docisk pneumatycznie
Trzpień podporowy dociskany jest pneumaty-
cznie do detalu. Siła docisku jest proporcjona-
lna do ciśnienia powietrza minus siła sprężyny. 
(patrz Dane techniczne).
Ciśnienie hydrauliczne blokuje trzpień podpo-
rowy, który może wtedy przejąć siły działające 
współosiowo.
Aby wsunąć trzpień podporowy należy odłączyć 
instalację hydrauliczną i pneumatyczną, dzięki 
sile sprężyny trzpień podporowy wraca do po-
zycji podstawowej.

Ważne wskazówki !
Obróbka
Litera c w rysunku obróbki uszczelnienia oz-
nacza koncentryczny przebieg rowków (patrz 
Rysunek). Ma to miejsce przy uszczelnieniu 
pogłębionym. 
W przypadku frezowania z interpolacją kołową 
może dochodzić do wycieków, jeżeli rowki 
biegną poprzecznie do powierzchni uszczelni-
ania.
W trakcie montażu należy zwrócić uwagę na:
Otwór montażowy musi być czysty i wolny 
od oleju, aby do komory sprężyny nie mogły 
przedostać się żadne ciecze. 
Przy wymianie docisków:
aby otwór montażowy był czysty, należy 
odessać znajdujący się w kanałach olej hyd-
rauliczny.

Dopuszczalne obciążenie F w zależności od 
ciśnienia roboczego p.

Pozycja podstawowa:
tłok wsunięty  
wysuwanie hydraulicznie docisk siłą sprężyny
Dzięki ciśnieniu hydraulicznemu mały tłok 
wysuwa trzpień podporowy, a siła sprężyny 
dociska go do detalu.
Wzrost ciśnienia hydraulicznego blokuje trzpień 
podporowy, który może wtedy przejąć siły 
działające współosiowo.
Aby wsunąć trzpień należy odciąć ciśnienie hy-
drauliczne. Dzięki sile sprężyny mały tłok wra-
ca do pozycji podstawowej ciągnąc za sobą 
trzpień podporowy.

Wymagane wymiary śrub dociskowych 
wykonanych samodzielnie

Osłona (osprzęt)
Osłona mocowana jest na trzpieniu podpo-
rowym za pomocą standardowej śruby docis-
kowej.
Osłony należy używać przede wszystkim wte-
dy, kiedy silny strumień chłodziwa skierowa-
ny jest bezpośrednio na trzpień podporowy i 
krawędź zgarniająca.

Obudowa do podłączenia

Odpowietrzenie 
lub powietrze 
odmuchujące

Uszczelnienie patrz 
„Ważne wskazówki !“

Instalacja hydrauliczna

Wymiary  w tabeli 
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Dla modeli
1940-300 
1941-300 (Øv =  6,7; q = 5,5) 
1942-300
194X-400 (bez  
podcięcia  Ø 9,1)
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Instalacja 
hydrauliczna

Przyłącze instalacji 
hydraulicznej Śruba 
zamykająca G ¼

przy O-ringu-
uszczelka

Odpowietrzanie lub  
powietrze odmuchujące
Śruba zamykająca M 5
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Ciśnienie robocze [bar]

Odpowietrzanie lub 
 powietrze odmuchujące  
(2 O-ringi 8 x 1,5 w 
zakresie dostawy)

Dla modeli
194X-501
194X-601



[kN] 6,5 15 23,5 42
[mm] 16 20 28 32
[mm] 8 10 10 16
[cm3] 0,5 0,8 1,5 3,2

[cm3/s] 25 25 25 25
100 100 100 100
0,2 0,2 0,2 0,2

[N] 10/13 14/25 22/35 34/65
[N] 20/30 19/31 21/34 31/52
[N] 10/13 14/25 22/35 32/61

[N] 20 31 61 80

[µm/kN] 3,5 3,5 2,5 2,5
[°C] 0 … 70 0 … 70 0 … 70 0 … 70

[Nm] 60 100 200 400
[kg] 0,3 0,5 0,9 1,9

[mm] 75,5 86 90 115
[mm] 83,5 96 100 131
[mm] 94,5 106 107 132
[mm] 102,5 116 117 148
[mm] 59 72,5 78 102,5
[mm] 8,5 17,5 20,5 20,5
[mm] 6 5,6 3 4
[mm] 10,5 12 12 18
[mm] 16,5 13,5 12 12,5
[mm] 24,5 23,5 22 28,5
[mm] 6,5 6,5 4 4,5
[mm] 14,5 16,5 14 20,5
[mm] M30 x 1,5 M36 x 1,5 M48 x 1,5 M60 x 1,5
[mm] 28,4 34,4 46,4 58,4
[mm] 21 35 42 46
[mm] 37,5 49 53,5 65,5
[mm] 28 30 30 43
[mm] 10 7 6,4 6,4
[mm] 10 12 17 22
[mm] 35 40 52 65
[mm] M10 M12 M12 M12
[mm] 21 19 26,5 36,5
[mm] 13 9 16,5 20,5
[mm] 11,5 11,5 12 12
[mm] 12 12 12 12
[mm] 8 15 18 18
[mm] 19 15 6,5 0
[mm] 28 30,5 39 43
[mm] 22 24,5 31 37
[mm] 8 10 14 16
[mm] 2 4 5 5
[mm] 0,5 0,2 0,5 0
[mm] 0,6 0,3 0,3 0,3
[mm] 6 6,9 7 0
[mm] 50 55 70 80
[mm] 50 50 60 68
[mm] 40 55 60 63
[mm] 35 37 47 56
[mm] 38 40,5 48 53
[mm] 39 44 59 69
[mm] 39 39 49 57
[mm] 25 25 30 34
[mm] 22 24,5 31 37
[mm] 35 45 45 45
[mm] 24 30 41 50
[mm] 13 17 22 27
[mm] 17 19 22 22

1940-300 1940-400 1940-501 1940-601
1941-300 1941-400 1941-501 1941-601
1942-300 1942-400 1942-501 1942-601

0346-815 0346-816 0346-817 0346-818
3546-110 3546-111 3546-112 3546-113
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Dopuszczalne obciążenie (500 bar)
Trzpień podporowy - Ø d
Skok
Zapotrzebowanie oleju na skok (1942)
Dopuszczalny strumień przepływu
Zalecane min. ciśnienie [bar]
Maks. ciśnienie powietrza odmuchującego [bar]
Siła sprężyny min./max. 1940XXX
Siła sprężyny min./max. 1941XXX
Siła sprężyny min./max. 1942XXX
Siła ustawiania trzpienia (1941) przy ciśnieniu 
powietrza 1 bar (odjąć siłę sprężyny)
Elastyczna zmiana długości przy obciążeniu  
i ciśnieniu roboczym 500 bar 
Temperatura robocza
Moment dokręcenia
Masa ca.
a
a1
a2
a3
b
c
e
f
g
g1
h
h1
k
Ø k1
l min.
l max.
l1
l2
m
Ø m1
n
n1 max.
n1 min.
o
o1
p max.
q
r
r1
Ø s1 max.
Ø s2 max.
t
u
Ø v
w1
w2
w3
x
x1
y
y1
z
z1
R
SW1
SW2
SW3

Nr katalogowy
Docisk siłą sprężyny
Wysuwanie pneumatyczne
Wysuwanie hydrauliczne
Osprzęt
Obudowa do przyłączenia kompletna
Osłona (przed pryskaniem)

Dane techniczne
Osprzęt • Wymiary


