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Za rozhodující faktory obrábění byly po dlou-
hou dobu považovány stroj, vřeteno a nástroj. 
Tento pohled se však změnil. Pokud přesnost 
obvodového házení nástrojového držáku ne-
ní v pořádku, neodpovídá požadované kvali-
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Tepelné upínače se stále více prosazují v oblastech výkonného obrábění kovů. 
Nabízejí výhody vysoké přesnosti obvodového házení, jednoduchého a rychlého upínání 

a štíhlé kontury. Přispívají i k vyšší přesnosti a kvalitě povrchu obrobků. Jsou zpravidla 
také ekonomičtější variantou než alternativní nástrojové držáky. Specialistou na techniku

tepelného upínání je firma Haimer, kterou na českém a slovenském trhu
zastupuje společnost SK Technik.
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Příklady provedení tepelných upínačů Použití několika prodloužení současně

Upínače Power Shrink
pro HSC a HPC obrábění

Upínače Heavy Duty
pro těžké obrábění

Upínače Power Mini Shrink
v zeštíhleném provedení

tě ani výsledek frézování ani kvalita povrchu. 
Nástroje a vřetena obráběcích strojů trpí 
a opotřebovávají se. Náklady na kvalitní ná-
strojové držáky jsou přitom nepatrné. Podle 
studií tvoří méně než 0,5 procenta z celkových 
výdajů. Nevyplatí se tedy na nich šetřit, zejmé-
na pokud mohou znatelně přispět ke kvalitě 
a produktivitě obrábění. 

Vysoká přesnost obvodového házení
Stále častější používání tepelných upínačů má 
další důvody. Předností této upínací techniky 
je vysoká přesnost obvodového házení, která 
se pohybuje v rozsahu 3 µm. Ta vyplývá 

z rotačně symetrického upínacího těla držáku, 
které se obejde bez přídavných elementů, ja-
ko jsou drážky a upínací šrouby. Upínací síla 
je přenášena jen přes přilehlou plochu, kte-
rá se po tepelném upnutí smrští kolem stopky 
nástroje. Přesto jen kvalitní tepelné upínače 
garantují vysokou přesnost házení v rozsahu 
jednotek mikrometrů.

Variabilita
Jednoduchá konstrukce tepelných upínačů 
nabízí i další možnosti. Upínače mohou být 
zhotoveny s téměř libovolnou geometrií. Od 
extra štíhlého (pro obrábění hlubších dutin 
v konstrukci forem) až po provedení se zesíle-
nou stěnou (pro extrémní tuhost a upínací sílu 
u těžkého obrábění). Vysoká rychlost (HSC) 
nebo vysoký výkon obrábění (HPC) nehrají 
žádnou roli – s tepelnými upínači lze pokrýt 
celé spektrum. 

Vysoká přesnost upnutí umožňuje použití 
i různých prodloužení. Uživatel si tak může 
složit ideální upínač přímo pro své účely včet-
ně optimálního nastavení délky.

Rychlá výměna nástroje
Další předností je také čas výměny nástroje. 
Za předpokladu, že bude průběh realizo-
ván pomocí moderního přístroje pro tepelné 
upínání, lze provést výměnu nástroje během 
30 sekund: upínač se zahřeje – vyjme se sta-
rý nástroj – nasadí nový nástroj – držák se 

ochladí – a je hotovo. Takto to funguje pořád 
a vždy se stejnou přesností.

Nové systémy tepelného upínání
S úspěchem tepelných upínačů vzrostl i po-
čet jejich výrobců. Nabídka se však vyznačuje 
značnými rozdíly. Kdo chce investovat do kva-
litních nástrojových držáků, měl by si pečlivě 
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Tepelný upínač kombinovaný se systémem SafeLock Přístroj pro tepelné upínání Power Clamp New Generation

zvolit i dodavatele. Přitom je třeba zohlednit 
to, zda dodavatel vyrábí své produkty sám 
a zda se specializuje na produkci nástrojo-
vých držáků. Jenom takové firmy mají know-
-how, aby mohly nabídnout pro různé případy 
použití přesně uzpůsobené nástrojové držáky. 

Jako specialista na upínací techniku inves-
tuje firma Haimer permanentně do výzkumu 
a vývoje nových systémů pro upínání nástrojů, 
speciálně do techniky pro tepelné upínání. 
Příkladem jsou nové držáky Haimer Power 
Shrink, které jsou konstrukčně řešeny tak, aby 
redukovaly množství vibrací. Tyto tepelné upí-

nače pomáhají tam, kde je třeba při obrábění 
minimalizovat nebo zcela odstranit vibrace, 
které vznikají díky extrémní tuhosti. 

V případě, že ani tohle nestačí, existuje ješ-
tě patentovaný systém Haimer SafeLock, který 
kombinuje přednosti tepelné upínací techniky 
s tvarovým upínáním.

Upínací přístroj nové generace 
Předpokladem pro úspěšné nasazení tepelné-
ho upínače je také použití vhodného upínacího 
přístroje s optimalizovanou technikou tepelného 
upínání. Jednoduché přístroje často umějí pro-

hřát jen malou část držáku, což následně nutí 
obsluhu zvyšovat čas i teplotu potřebnou k uvol-
nění nebo upnutí nástroje. Power Clamp New 
Generation od firmy Haimer je přístroj s nově 
vyvinutou upínací cívkou o výkonu 13 kW. Tato 
cívka se přizpůsobuje podle průměru upínaného 
nástroje a současně i výškově. Software pak au-
tomaticky nastaví vždy ty správné parametry pro 
upnutí. Tím se zkracuje doba upínání a následně 
i chlazení. S Power Clamp New Generation od 
firmy Haimer lze jednoduše a bezpečně upínat 
jak tvrdokovové, tak i HSS nástroje v průměru 
od 3 do 32 mm. 


