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Jednoduchá konstrukce tepelných 
upínačů nabízí i další výhody. Upí-
nače mohou být zhotoveny s téměř 
libovolnou geometrií. Od extra štíh-
lého pro obrábění hlubších dutin 
u forem až po provedení se zesíle-
nou stěnou pro dosažení extrémní 
tuhosti a upínací síly u těžkého ob-
rábění. Vysoká přesnost upnutí 
umožňuje použití i různých pro-
dloužení. Uživatel si tak může složit 
ideální upínač přímo pro své účely 
včetně optimálního nastavení délky. 

Rychlá výměna 
a minimální vibrace
Podstatnou předností je také čas 
výměny nástroje. za předpokladu, 
že bude průběh realizován pomocí 
moderního přístroje pro tepelné 
upínání, lze provést výměnu ná-
stroje během 30 sekund: upínač 
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V oblastech výkonného obrábění kovů se stále více prosazují
tepelné upínače. Předností této upínací techniky je zejména vysoká 
přesnost obvodového házení. Ta se pohybuje kolem 3 µm a vyplývá

z rotačně symetrického těla držáku. Upínací síla je přenášena 
přes plochu, která se po tepelném upnutí smrští kolem 

stopky nástroje.

Obrábění | www.mmspektrum.com/160651

Tepelné upínání – použití několika 
prodloužení současně

Upínače Power Shrink pro HSC a HPC obrábění Upínače Heavy Duty pro těžké obrábění

Detail systému Safe-Lock

leštinové upínače Power Collet a Heavy Duty Chuck se systémem Safe-Lock

se zahřeje – vyjme se starý nástroj 
– vloží nový – držák se ochladí – 
a je hotovo. Takto to funguje po-
řád a vždy se stejnou přesností.

Firma Haimer, která se specia- 
lizuje na upínací techniku, neu-
stále investuje do výzkumu a vý-
voje nových systémů pro upínání 
nástrojů a speciálně pak do tech-
niky pro tepelné upínání. Příkla-
dem jsou držáky Haimer Power 
Shrink, které jsou konstrukčně ře-
šeny tak, aby redukovaly množství 
vibrací. Tyto tepelné upínače po-
máhají tam, kde je třeba při ob-
rábění minimalizovat nebo zcela 
odstranit vibrace, které se vytvá-
řejí díky extrémní tuhosti. 

Systém Safe-Lock
V případě, že ani tohle nestačí, 
nabízí firma Haimer patentovaný 

systém Safe-lock, který kombinuje 
přednosti tepelné upínací techniky 
s tvarovým upínáním. Jeho prin-
cip je následující: Ve stopce ná-
stroje jsou vybroušeny spirálové 
drážky. Kombinace s odpovídají-
cím tvrdokovovým unášecím kolí-
kem v upínací části držáku zabrání 
tomu, aby se při extrémním obrá-
bění nástroj neprotočil nebo zcela 
nevytáhl z držáku ven, což pak ze-
jména u drahých obrobků způso-
buje nemalé vedlejší náklady. za-
jištění proti vytažení nástroje spolu 
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Přístroj pro tepelné upínání nástrojů Power Clamp NG

s vysokou přesností obvodového 
házení vedou k minimalizaci vib-
rací a tím k vysoce efektivnímu ob-
rábění. Takto je možné za stejný 
čas navýšit produktivitu až na 
dvojnásobek, a to díky zřetelnému 
nárůstu řezné hloubky a posuvů. 
navíc se sníží i opotřebení samot-
ného nástroje. 

Dostupnost 
i pro kleštinové 
a hydraulické upínače
Princip systému Safe-lock však 
není omezen jen na použití u te-
pelných upínačů. lze jej integro-
vat i do kleštinových a hydrau-
lických upínačů. Pro zákazníky, 
kteří nejsou vybaveni přístrojem 
pro tepelné upínaní, nabízí firma 
Haimer rozšířenou kolekci vysoce 
přesných kleštinových upínačů 
s tímto bezpečnostním systémem. 
Podle aplikací pak firma doporu-
čuje držáky odolné proti vibracím 
Power collet chucks pro HSc 
obrábění nebo Heavy Duty col- 
let chucks pro těžké obrábění.

Šetření na držáku se nevyplácí
S úspěchem tepelných upínačů 
vzrostl i počet jejich výrobců. na-
bídka se však vyznačuje znač-
nými rozdíly. Kdo chce investovat 
do kvalitních nástrojových dr-
žáků, měl by si pečlivě zvolit i doda-
vatele. Přitom je třeba zohlednit to, 
zda dodavatel vyrábí své produkty 
sám a zda se specializuje na pro-
dukci nástrojových držáků. Jenom 
takové firmy mají know-how, aby 
mohly nabídnout pro různé případy 
použití přesně uzpůsobené nástro-
jové držáky. náklady na kvalitní ná-
strojové držáky jsou přitom nepa-
trné. Podle studií tvoří méně než 
1 procento z celkových výdajů. ne-
vyplatí se tedy šetřit na nástrojovém 
držáku, zejména pokud může zna-
telně přispět ke kvalitě a produkti-
vitě obrábění. 

Upínací přístroj 
nové generace 
Předpokladem pro úspěšné na-
sazení tepelného upínače je také 
použití vhodného upínacího pří-
stroje s optimalizovanou techni-
kou tepelného upínání. Jednodu-
ché přístroje umějí často prohřát 
jen malou část držáku, což následně 
nutí obsluhu zvyšovat čas i tep-
lotu potřebnou k uvolnění nebo 
upnutí nástroje. Power clamp new 
Generation od firmy Haimer je 
přístroj s upínací cívkou o výkonu 

13 kW. Tato cívka se přizpůso-
buje podle průměru upínaného 
nástroje a současně i výškově. 
Software pak automaticky nastaví 
vždy ty správné parametry pro 
upnutí. Tím se zkracuje doba upí-
nání a následně i chlazení. S Po-
wer clamp nG od firmy Haimer 
lze jednoduše a bezpečně upí-
nat jak tvrdokovové, tak i HSS ná-
stroje v průměru od 3 do 32 mm. 
Firmu Haimer zastupuje na čes-
kém a slovenském trhu společnost 
SK Technik. 


