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Nevyvážené nástroje dosahují nižších život-
ností a ložiska drahých vřeten obráběcích strojů 
se vlivem vznikajících sil poškozují a v krátkém 
čase se pak stávají nepoužitelnými. Firma Haimer 
GmbH, kterou na českém a slovenském trhu 
zastupuje společnost SK Technik, se kromě vý-
roby nástrojových držáků specializuje také na 
modulární vyvažovací systémy. 

VYVÁŽENÉ NÁSTROJE 
A BRUSNÉ KOTOUČE 

ZARUČUJÍ VYŠŠÍ PŘESNOST
I PRODUKTIVITU

Luděk Dvořák

SK Technik

Neustále se zvyšující požadavky na produktivitu dnešních obráběcích strojů nutí jejich výrobce
používat vřetena s vysokými otáčkami. Bez nasazení vyvážených nástrojů a držáků však dosažení

jak vysoké přesnosti obrábění, tak i produktivity výroby není možné.
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Distanční podložky pro vyvažování 
sad brusných kotoučů

Vyvažovací přístroj
TD 1002

Laserové označení
polohy nevývahy

Vyvažovací přístroj
TD 2009 Comfort Plus

Důsledky nevývahy
Nevývaha na nástroji nebo nástrojovém dr-
žáku vznikající při rotaci díky nestejnému roz-
ložení hmotnosti vytváří odstředivou sílu, která 
se projevuje nepříznivým chvěním. Tato od-
středivá síla roste kvadraticky s otáčkami, což 
znamená, že při stejné nevývaze působí na 
vřeteno při otáčkách 10 000 min–1 25x vyšší 
odstředivá síla než při otáčkách 2 000 min–1. 
Ve vysokorychlostním obrábění, jakož i u těž-
kých nástrojů nebo nástrojů s velkým vylože-
ním, je negativní působení nevývahy na dr-
žáku a nástroji obzvláště viditelné. Vznikající 
vibrace jsou škodlivé nejen pro vřeteno a ná-
stroj, ale narušují spolehlivost procesu a pře-
nášejí se i na obrobky. Způsobují rýhy na po-
vrchu, které se musejí odstraňovat dalším 
dokončovacím obráběním. Pro zajištění spo-
lehlivosti výroby a požadovaných výsledků 

obrábění je nutné vibrace co nejvíce omezit. 
Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je 
snížit otáčky, posuv a řeznou hloubku. To sice 
vede ke klidnějšímu chodu, ale také ke snížení 
objemu výroby, tedy ke zhoršení produktivity. 
Druhou možností je použít vyvážené nástroje 
a držáky. Otáčky, posuv a řeznou hloubku 
pak není nutné snižovat. Při stejné kvalitě ob-

rábění je navíc dosaženo zřetelně lepšího řez-
ného výkonu a úspor díky prodloužení život-
nosti nástroje i vřetena. 

Vyvažování sad brusných kotoučů
Pozitivní účinky vyvažování oceňují také vý-
robci nástrojů. Brusné kotouče bez vibrací 
poskytují konkurenční výhodu v podobě vyšší 
kvality a přesnosti vyrobených nástrojů. Při-
tom například vyvážení sady brusných kotoučů 
trvá s vyvažovacím přístrojem Tool Dynamic od 
firmy Haimer jen několik minut. 

Nevývahu u brusných kotoučů způsobuje hned 
několik faktorů:
• tolerance upínacího otvoru kotouče;
• nehomogenita materiálu;
• nedokonalá souběžnost a soustřednost
 tvaru brusného kotouče;

• míra opotřebení a kvalita orovnání brusného
 kotouče;
• samotná tolerance upínacího trnu.

Firma Haimer nabízí upínací trny vysoké kva-
lity pro použití na většině běžných brousicích 
strojů Deckel, UWS (Reinecker), Rollomatic, 
Walter, Saacke, Schütte a Vollmer. Upínací 
trny Haimer se vyznačují především přesným 
obrobením všech funkčních ploch, které ga-
rantuje vysokou přesnost při upnutí do vře-
tena a přesnějšími tolerancemi, než vyžaduje 
norma DIN. Samotný trn je dodáván již vyvá-
žený, základní tělo trnu je pak vybaveno ot-
vory se závity pro vyvažování pomocí šroubků, 
což umožňuje vyvážení sady kotoučů i bez po-
užití speciálních distančních podložek.

Postup vyvažování
Obsluha upne držák s nástrojem nebo sadu 
brusných kotoučů do adaptéru vyvažovacího 
přístroje a z menu vybere potřebné údaje. 
Zvolí si požadovanou přesnost vyvážení G 
(výrobci strojů je doporučována třída G 2,5), 
požadované otáčky nástroje a definuje způ-
sob odstranění nevývahy. Zde má na výběr ze 
čtyř možností: odebráním materiálu, frézová-
ním, vrtáním (radiálně i axiálně) nebo přidá-
ním materiálu pomocí vyvažovacích kroužků 

či šroubků. Pak již software provází uživatele 
krok za krokem celým postupem vyvažování, 
který je pro všechny typy přístrojů Haimer 
shodný. Nástroj upnutý v adaptéru se nejprve 
roztočí na otáčky 300 až 1 100 min–1 a pří-
stroj změří odstředivou sílu, která vzniká při 
rotaci. Program pak spočítá místo a hmotnost 
materiálu nutného pro korekci. Vřeteno pří-
stroje se automaticky natočí do této polohy 
a laserový ukazatel označí, kde je nutné pro-
vést korekci. 

Způsoby vyvažování
Pro vyvažování upínačů s vnějším válco-
vým průměrem je možné použít vyvažovací 
kroužky. Vzájemným natočením dvou stej-
ných vyvažovacích kroužků s přesně defino-
vaným rozložením hmotnosti se pak eliminuje 
samotná nevývaha nástroje. Vyvažování po-
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mocí šroubků je častým způsobem vyvažování 
tepelných upínačů, kde jsou závity pro tyto 
šroubky již předem připraveny. Způsob vyva-
žování odfrézováním nebo odvrtáním mate-
riálu používají zejména výrobci nástrojových 
držáků. 

Důležitou předností, která je společná všem 
vyvažovacím přístrojům Haimer, je patento-
vaný systém adaptérů. Haimer zde zúročil své 
know-how ve výrobě upínačů nástrojů a od-
stranil tak nedostatky konkurenčních vyvažo-
vacích přístrojů. Pro přesné a opakovatelné 
výsledky je totiž nutné upínat nástrojové dr-
žáky stejně jako ve vřetenu stroje. Rozhodu-
jící je zde především opakovatelná přesnost 
upnutí, zejména tehdy, když jsou SK nebo 
HSK kužely opotřebované. Proto vyvinul Hai-
mer systém adaptérů, které je možné jedno-
duše měnit přímo ve vřetenu vyvažovacího 
přístroje. V nabídce jsou všechny adaptéry se 
standardním systémem upínání. Na přání je 
pak možné nechat vyrobit i adaptér podle po-
žadavku zákazníka. 

TD 1002
Výrobní řada vyvažovacích systémů Haimer za-
číná u stolní varianty přístroje TD 1002. Jedná 
se o ideální řešení určené zejména pro malé 
série a individuální použití například při vyva-
žování nástrojů pro výrobu forem nebo pro vy-
važování brusných kotoučů. Maximální hmot-
nost vyvažovaného nástroje je 15 kg, přesnost 
měření pak <1 gmm.

Economic
K častému použití slouží přístroje řady TD 
2009 ve variantách Economic a Comfort. Va-
rianta Economic nabízí standardně vyvažování 
v jedné rovině (staticky), vhodné zejména pro 
vyvažování krátkých nástrojů, u nichž je vět-
šinou momentová nevývaha malá. Přístroj se 
ovládá prostřednictvím integrovaného ovláda-
cího panelu a displeje. Maximální hmotnost 
vyvažovaného nástroje je 30 kg, přesnost mě-
ření pak <0,5 gmm.

Comfort
Varianta Comfort je navíc vybavena počí-
tačem, klávesnicí a obrazovkou. Velký pře-
hledný displej umožňuje rychlé vkládání dat 
a komfortní optické zobrazování nevývahy. 
Standardem je vyvažování v jedné i ve dvou 
rovinách (dynamicky), vhodné zejména pro 
dlouhé nástroje a pro odstranění momen-
tové nevývahy. Laserové značení, optické 
polohování a automatická indexace vřetena 
navíc snižují čas potřebný pro samotné vy-
važ ování.

Comfort Plus
Maximum pohodlí pro uživatele pak nabízí 
provedení Comfort Plus. Obsluha probíhá 
prostřednictvím řídicího panelu s dotykovou 
obrazovkou, klávesnicí, myší a počítačem in-
tegrovaným včetně dalšího příslušenství do 
samostatného terminálu. 


