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ZLEPŠENÉ UPÍNÁNÍ 
A CHLAZENÍ NÁSTROJŮ

Uživatelům, kteří se zabývají vy-
sokorychlostním obráběním, je 
dobře známá situace, kdy vel-
mi vysoké otáčky nástroje způ-
sobují víření vzduchu, které od-
vádí chladicí kapalinu od ná-
stroje, a ta se pak nedostane 
optimálně do místa řezu. Místo 
toho, aby docházelo k uvolňo-
vání třísek a k chlazení, rozprá-
ší se velká část chladicí kapaliny 
do okolí ještě před samotným 
dopadem.

Cool Flash 
– chlazení nástrojů při 
vysokorychlostním obrábění
U systému Cool Flash se pro pří-
sun chladicí kapaliny až k čel-
ní ploše upínače používají stej-
né otvory jako u osvědčeného 
systému Cool Jet, který je vhod-
ný pro běžné obrábění. Opro-
ti tomuto systému, kde kapali-
na z upínače dopadá na bři-
ty nástroje v podobě paprsků, 
však systém Cool Flash nabí-
zí podstatný rozdíl: na čelní plo-
še upínače je umístěn kroužek, 
jenž vytváří po obvodu nástro-
je malou drážku, kde se shro-
maž�uje chladicí kapalina. Ta je 
v této komoře stlačena vysokým 
tlakem a rozdělí se po celém ob-
vodu stopky nástroje. Z tohoto 
malého zásobníku pak proudí 
jako uzavřený pláš� přímo podél 
stopky nástroje a odolává tak ví-
ření vzduchu. Na konci stopky je 
pak chladicí kapalina vtlačena 
do drážek nástroje, které sou-
časně vyplachuje, až nakonec 
dorazí i přes vysoké otáčky bez 
rozprášení přímo k břitům ná-
stroje, kde již dochází k samot-
nému chladicímu účinku.  

V porovnání s nabídkou na 
trhu nabízí systém Cool Flash 
rozhodující výhodu v tom, že 
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Firma Haimer vyvinula systém Cool Flash, který zajiš�uje optimální proudění chladicí kapaliny 
i při vysokých otáčkách nástroje. Tuto opci nabízí pro tepelné upínače, které jsou díky své 
vysoké přesnosti obvodového házení předurčeny pro použití při vysokorychlostním obrábění. 

Firmu Haimer zastupuje na českém a slovenském trhu společnost SK Technik.

Navíc zaručují stabilitu, tuhost 
a nezměněnou konturu upína-
če dodatečnými rušivými prvky.

Safe-Lock 
– upínací systém pro 
vysoce výkonné obrábění
Patentovaný systém Safe-Lock se 
již několik let osvědčuje v různých 
aplikacích a nalézá stále více li-
cenčních partnerů. Přední výrob-
ci nástrojů systém Safe-Lock za-
řadili do svých programů a do-
poručují ho jako nejjistější řešení 
pro zvýšení produktivity zejména 
u hrubování. Jedná se především 
o procesní spolehlivost a vysoké 
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úspory času, které jsou o mnoho 
větší než u běžných upínačů. Dí-
ky hojnému počtu výrobců držá-
ků i koncových uživatelů se upí-
nací systém Safe-Lock stává no-
vým standardem při obrábění 
nahrubo.

Princip systému Safe-Lock je 
založen na spirálových drážkách 
vybroušených ve stopce nástro-
je. V kombinaci s odpovídajícím 
tvrdokovovým unášecím kolí-
kem v upínací části držáku (pro 
tepelné upínání, kleštinové ne-
bo i hydraulické upínání) je za-
bráněno tomu, aby se při ex-

trémním obrábění nástroj pro-
točil nebo zcela vytáhl z držáku 
ven, což pak zejména u drahých 
obrobků způsobuje nemalé ved-
lejší náklady. Kombinace zajiště-
ní proti vytažení nástroje a vyso-
ké přesnosti obvodového házení 
vede k minimalizaci vibrací a tím 
k vysoce efektivnímu obrábění. 
Takto je možné za stejný čas na-
výšit produktivitu až na dvojná-
sobek, a to díky zřetelnému na-
výšení řezných hloubek a posu-
vů. Navíc se sníží i opotřebení 
samotného nástroje.

Safe-Lock zabrání vytažení 
nebo protočení nástroje
Systém Safe-Lock vznikl na zá-
kladě požadavků těžkého obrá-
bění v oblastech leteckého, kos-
mického a energetického prů-
myslu. Inovativní materiály, jako 
například různé slitiny titanu, 
jsou sice lehké, vysoce pevné, 
odolné proti korozi, ale také těž-
ce obrobitelné. To ovlivňuje ne-
jen koncept strojů a obráběcích 
procesů, ale i nasazení nástro-
jů a upínačů. Mnoho obrobků 
se frézuje z plných polotovarů, 

pro optimální chlazení již ne-
jsou potřebné žádné další tru-
bičky a pouzdra, které přiná-
šejí dodatečné náklady. Upína-
če nástrojů Haimer se systémem 
Cool Flash jsou bez omezení 
použitelné pro tepelné upínání. 
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kdy je často až 90 % materiálu 
přeměněno na třísky. Pro opti-
malizaci procesu z hlediska hos-
podárnosti a kvality a současně 
dosažení vysokých objemů vý-
roby jsou voleny vysoké krouti-
cí momenty a síly posuvu. U to-
hoto vysoce výkonného obrábě-
ní (High Performance Cutting, 
HPC) se vyskytují také velké 
axiální síly, které ve spojení s vy-
sokými silami v řezu a posuvu 
vedou k pohybu nástroje v dr-
žáku. Vzniká tak nebezpečí, že 
se nástroj z držáku vytáhne ven. 
To hrozí zejména u držáků, kte-
ré nabízejí přesné upínání s dob-
rou přesností obvodového háze-
ní, jako jsou například tepelné, 
hydraulické nebo kleštinové upí-
nače. Zákazníci se v těchto pří-
padech často domnívají, že bez-
pečnost procesu mohou zajistit 
zvýšením upínací síly. Problém 
je však komplikovanější. Pouze 
zvýšením upínacího momentu 
se povolení nástroje nezabrání. 
Jedná se zde o dlouhodobější 

a často nenápadný proces. Jak-
mile je totiž při obrábění upí-
nací síla překročena, nástroj se 
protočí a zlomí. Tyto dynamické 
procesy v těžkém obrábění ne-
lze obejít čistě silovým upínáním.

Z nedostatku jiných řešení do-
sud muselo mnoho zákazníků 
volit držáky se systémem Wel-
don, kde je tvarový styk řešen 
pomocí upínacích šroubů. Tím 
je možné dosáhnout vysokých 
krouticích momentů. Nevýho-
dou však je vyšší obvodové há-
zení, které snižuje produktivitu 
výroby (vibrace, špatné vyvážení 
díky jednostranné upínací ploše, 
kratší životnost nástrojů). Systém 
Safe-Lock od firmy Haimer se 
tak nabízí jako náhrada za sys-
tém Weldon, a to s jedinečnými 
přednostmi. To platí jak pro po-
užití při obrábění titanu, tak hli-
níku nebo běžných nástrojových 
ocelí.


Princip systému Safe-Lock ne-
ní omezen jen na použití u te-
pelných upínačů. Může se inte-
grovat i do kleštinových upínačů 
a hydroupínačů. Pro zákazníky, 
kteří nejsou vybaveni přístrojem 
pro tepelné upínání, pak nabí-
zí firma rozšířenou kolekci vyso-
ce přesných kleštinových upína-
čů s tímto bezpečnostním systé-
mem. Podle aplikací pak Haimer 
doporučuje držáky odolné pro-
ti vibracím Power Collet Chucks 
pro HSC obrábění nebo Hea-
vy Duty Collet Chucks pro těžké 
obrábění.
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Kleštinové upínače Power Collet
a Heavy Duty Chuck se systémem
Safe-Lock

Detail upínače Safe-Lock




