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Obzvláště v leteckém a kosmickém průmyslu, 
v energetice a strojírenství stojí produktivita ob-
rábění těžkoobrobitelných materiálů na roz-
hraní mezi hospodárností výroby a vyšší pro-
cesní spolehlivostí. Aplikační studie výrobce 
obráběcích center – firmy Heller – potvrdily úči-
nek systému Haimer Safe-Lock. Firmu Haimer 
zastupuje na českém a slovenském trhu společ-
nost SK Technik. 

V hrubování je potenciál
Ve většině případů jde o to zvýšit produkti-
vitu bez snížení spolehlivosti procesu. Často se 
toho dosahuje optimalizací hrubovacích ope-
rací, důsledkem čehož dojde k redukci časů 
při dokončování. Při zachování technologic-
kých parametrů představuje poloviční přídavek 
na dokončení zpravidla snížení celkového času 
obrábění na polovinu. Předpokladem je ovšem 

TĚŽKÉ OBRÁBĚNÍ
S JISTOTOU

Luděk Dvořák

SK Technik, umístění na IMT: pavilon P, stánek 23

Na nástrojové držáky se klade stále příliš malý důraz, a to i v těžkém obrábění. 
Přitom zásadně přispívají k tomu, s jakou produktivitou může obráběcí proces probíhat. 

Se speciálními tepelnými držáky s unášecím elementem a spirálovou drážkou v nástrojové 
stopce můžeme obrábět ve vyšší kvalitě a v plném řezu i v těžko 

obrobitelných materiálech.
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Vlevo standardní držák pro tepelné upínání, uprostřed a vpravo optimalizovaný
pro těžké obrábění a hrubovaní

Hrubování v titanu s ap = 2x D

Systém chlazení Haimer Cool Flash Bezpečnostní pojistka Haimer Safe-Lock

stabilita procesů. Při zlepšování produktivity se 
však musí posuzovat celý jejich řetězec. Ačko-
liv je stroj tím nejvýraznějším prvkem obrábění, 
přispívají k úspěchu zásadně i nástroje, jejich 
upnutí v držáku, dostatečný přívod chladiva 
a jiné další prvky.

Samotnému nástrojovému upínači se však 
věnuje jen málo pozornosti. Přitom může pod-
statně ovlivnit samotný proces obrábění. Na-
příklad při použití tepelného upínače se zesíle-
ným tělem je díky větší hmotě dosaženo nižších 
vibrací. Tak je možné při použití stejného stroje, 
nástroje i stejných parametrů obrábění dosáh-
nout klidnějšího chodu a lepší kvality povrchu.

Upínač nástroje je důležitý
Volbou správného upínače je možné i s jedno-
duchými standardními nástroji dosáhnout lepší 
produktivity i kvality povrchu. Vezmeme-li běž-
nou čtyřbřitou frézu bez vnitřního chlazení a jako 
alternativu ke standardnímu upínači s vnějším 
přívodem chladiva použijeme upínač Haimer 
Power Shrink Chuck se systémem Cool-Flash, 
který zajišªuje, že se chladicí kapalina dostane 
podél nástroje až k jeho špičce, jednoduše tak 
při obrábění dosáhneme lepších parametrů.

Haimer Safe-Lock
Specialisté na frézování jsou zajedno v tom, že 
upínací síla držáku je omezujícím faktorem pro-

cesu obrábění. Jakmile je díky axiálnímu zatížení 
a vznikajícímu chvění překročena, je nástroj vy-
tažen po směru otáčení z držáku směrem do 
obrobku. Řezný tlak se přitom neustále zvyšuje, 
až se nástroj nakonec ulomí a obrobek je ne-
návratně poškozen. Řešením by bylo, aby se 
nástroj při překročení upínací síly zatlačil smě-
rem do držáku. Přesně to nabízí patentovaný 
systém Haimer Safe-Lock, který díky dodateč-
nému silovému spojení znamená ochranu ná-
stroje proti vytažení směrem ven. Pokud do-
jde u systému Safe-Lock k překročení upínací 
síly, je díky spirále ve stopce nástroje a unášeči 
v držáku nástroj zatlačen směrem dovnitř dr-
žáku. Délku zasunutí je přitom možné vymezit 
pomocí stavitelného šroubu.

Nový standard pro hrubování
Firma Haimer je přesvědčena o velkém poten-
ciálu svého systému Safe-Lock a nabízí licenci 
inovativním výrobcům nástrojů. S úspěchem již 
tento systém nabízejí Walter, Widia, Sandvik 
Coromant, Seco Tools, Sumitomo, Kennametal, 
Helical, Emuge Franken, Data Flute, Niagara, 
OSG, SGS Tools a nejnověji i firma Mapal.

Díky stále většímu rozšíření se systém Safe-
-Lock pomalu stává standardem pro těžké ob-
rábění a hrubování. Nabízí stejnou bezpečnost 
jako systém Weldon a navíc i výhodu vysoké 
přesnosti upnutí a vysoké přesnosti obvodového 
házení, což přináší zvýšení životnosti nástroje při 
současném navýšení parametrů obrábění. 


