
Vyměnitelné břitové destičky 

 

Obr. Sortiment nejběžnějších normalizovaných vyměnitelných břitových destiček ze slinutého 

karbidu a řezné keramiky (bílé a černé destičky). 

 

 

 Vyměnitelné břitové destičky (VBD) jsou asi nejdůležitějším hromadně vyráběným 

konstrukčním prvkem obráběcích nástrojů. Jejich sortiment je velice rozsáhlý a je neustále 

doplňován novými typy. Pro snadnější orientaci a vzájemnou zaměnitelnost bylo značení 

nejběžnějších vyměnitelných destiček mezinárodně sjednoceno normami ISO. Tato norma je 

postupně doplňována o nové typy, které dosáhli většího rozšíření. Na trhu lze ale najít řadu 

výrobců, kteří dodávají zcela individuální typy destiček neodpovídající žádné normě. 

Uživatelům je tímto ovšem znemožněna náhrada destičkou jiného výrobce. Zde se budeme 

zabývat destičkami normalizovanými, většina uvedených zásad platí i na nenormalizované 

typy. 

 

 

Značení vyměnitelných destiček 
 

 Norma ISO v současnosti přiřazuje břitové destičce značící kód, skládající se z 10 

znaků. Pro běžné užití se používá často pouze prvních sedm znaků jejichž význam a způsob 

volby je dále popsán. 

 

 

 

 



 
 

Obr. Příklad označení břitové destičky. 

 

1. Tvar.  
Sortiment používaných tvarů břitových destiček prošel dlouhým vývojem, který lze 

nejlépe ukázat na destičkách soustružnických.  První používané tvary byly čtverec (označení 

S) a trojúhelník (T). Čtvercová destička, která má výhodu ve čtyřech (případně osmi) 

použitelných břitech a pevném stabilním břitu, se nedá použít pro konstrukci nástroje s úhlem 

nastavení χ=90°, (nástroj by měl nulový vedlejší úhel nastavení), neumožňuje tedy práci „do 

rohu“ a tím je omezeno její používání. Trojúhelníková destička tento nedostatek nemá, ale 

úhel špičky pouze 60°  způsobuje menší stabilitu břitu a rychlejší opotřebení. Proto se později 

začali používat destičky tvaru C s vrchlovým úhlem 80° ovšem pouze se dvěmi (čtyřmi) břity. 

Vývoj dále pokračoval tvarem W s 80° úhlu špičky a třemi (šesti) břity. 

Pro některé soustružnické práce, při kterých je třeba opracovat obtížně přístupná místa 

obrobku a jemné detaily (například sestupný kužel, zápichy) je třeba užít nástrojů s velmi 

malým úhlem špičky. Pro tyto nástroje se používají destičky tvaru D s úhlem 55°  a destičky 

tvaru V s úhlem 35°  často nazývané kopírovací. Řezné podmínky musí být vzhledem 

k nestabilnímu břitu velmi omezené. Naopak kruhové destičky (R) se vyznačují velmi 

dlouhou trvanlivostí břitu, ovšem jejich použití je limitováno požadovaným nejmenším 

poloměrem na obrobku. 

 Obecně tedy platí zásada:  Pro obrábění na výkonném a tuhém stroji volit  destičku 

s maximálním možným úhlem špičky, který je možný pro daný nástroj a obráběný tvar. Od 

této zásady je nutno ustoupit u méně tuhých strojů, protože velký úhel špičky zvyšuje 

tendenci nástroje ke chvění a zvyšuje potřebný výkon. 

 



 

 Zcela samostatnou skupinu destiček tvoří destičky tvaru L používané na konstrukci 

upichovacích a zapichovacích nožů, ale stále častěji též na konstrukci drážkovacích fréz a 

pilových kotoučů.  Zdokonalující se způsoby jejich upínání je však často umožňují použít 

mnohem univerzálněji i pro omezené obrábění boční hranou. 

 Kromě uvedených nejběžnějších tvarů, jsou dodávány destičky speciální např. 

závitovací, destičky na standardní tvary zápichů apod. Vždy při značném rozšíření používání 

a po určitém sjednocení tvaru jsou tyto destičky zařazeny do normy. 

 

 

 
 

2. Úhel hřbetu.  
Nejčastěji používané jsou destičky s úhlem hřbetu 0° , 11°  a nyní též 7°. Destičky s nulovým 

úhlem hřbetu (označované jako negativní) je ovšem pro obrábění nutno upnout v nástroji tak, 



aby byl úhel hřbetu dodatečně vytvořen. Tím vzniká na nástroji záporný úhel čela se všemi 

negativními důsledky, které je možno někdy částečně kompenzovat předlisovaným 

utvařečem. Obrovskou výhodou negativních destiček je oboustranná použitelnost a tím 

dvojnásobný počet břitů. 

 

3. Tolerance.  
Požadovaná přesnost destičky závisí na typu nástroje a na požadované přesnosti 

výrobku. Přesné destičky je nutno použít pro osazení vícebřitých nástrojů (fréz) pro 

dokončování povrchu. U nástrojů jednobřitých je třeba zvážit, zda pro požadovanou přesnost 

výroby použití přesné a tedy drahé destičky odpadne nutnost seřizování nástroje. Pokud bude 

nutno nástroj stejně seřizovat na rozměr obrobku, je vhodné použít méně přesnou destičku. 

 

 

4. Typ (Provedení. ) 
Znak provedení v sobě zahrnuje současně několik významů. Rozlišuje se zde zda se 

jedná o destičku bez otvoru, s válcovým či kuželovým otvorem. Současně symbol rozlišuje 

destičky jednostranné, oboustranné a destičky bez utvařeče a s utvařečem.  

 

5. Délka řezné hrany (velikost) 
Kritériem velikosti břitové destičky je délka řezné hrany. Historickým pozůstatkem 

vývoje je, že se destičky vyrábějí v palcových mírách. Pro označení se používá celočíselná 

část míry převedené na milimetry. (Např. 12 značí půlpalcovou destičku délky hrany 12.7 

mm).  

Velikost břitové destičky musí být podle hloubky záběru a úhlu nastavení zvolena tak, 

aby v záběru byla maximálně přípustná délka ostří. Její velikost záleží na úhlu špičky a 

pohybuje se od 0.25 celkové délky pro destičky typu V až po 0.66 pro destičky S. Vzhledem k  

 

 

 



 

 

tomu, že cena destičky velmi dobře kopíruje její hmotnost je velmi důležité volit vždy pouze 

nejmenší nutnou destičku. (Zdvojnásobení délky řezné hrany znamená při současném nárůstu 

tloušťky destičky přibližně osminásobnou hmotnost a tím i cenu).  

 

 

6. Tloušťka.  
Tloušťku destičky není možno ve většině 

případů individuálně volit, výrobce danému 

rozměru a materiálu destičky potřebnou tloušťku 

přiřazuje. Břitové destičky z řezné keramiky např. 

mívají pro daný rozměr větší tloušťku vzhledem k 

menší ohybové pevnosti keramiky. Je snahou 

výrobců postupně odstranit i tuto vyjímku a tak 

sjednotit držáky pro destičky z různých 

nástrojových materiálů. 

 

 

 

 

 

7. Poloměr špičky.  
Symbol na sedmém místě může mít několik 

významů z nichž nejpodstatnější je poloměr 

špičky. Rostoucí poloměr špičky má velmi 

výrazný vliv na odolnost proti plastické deformaci 

a tím na prodloužení trvanlivosti. Současně má 

zvětšující poloměr špičky příznivý vliv na drsnost 

obrobeného povrchu. K přibližnému stanovení 

očekávané kvality povrchu při soustružení je 

možno použít pro výpočet teoretické hloubky 

drsnosti Rmax použít následující vzorec:   

     

               125.f2
 

 Rmax = --------------    (µµµµm)     přibližně dále platí:    

      r  
 

Rz  : Ra  = 4 :1 
 

      
Obr. Vliv poloměru špičky a posuvu na drsnost obrobené plochy. 



 

Uvedený vztah platí pro břitové destičky s malým úhlem špičky, (například trojúhelníkové 

obr vlevo). Při větším úhlu špičky a tedy menším úhlu nastavení vedlejšího ostří dochází 

k dodatečnému seříznutí vrcholů nerovností vedlejším ostřím a tak ke zmenšení Rmax 

(prostřední obr). Ještě lepšího výsledku se dosáhne břitovou destičkou se speciálním 

tvarováním špičky (obr. vpravo). 

   

 
 

Obr. Vliv tvaru špičky na drsnost obrobené plochy. 

 

Z uvedených důvodů se tedy doporučuje volit poloměr špičky co možná největší. Na 

druhé straně se stoupajícím poloměrem špičky se zvětšuje radiální složka řezné síly a tím se 

zvyšuje nebezpečí vzniku chvění při méně tuhém stroji, nástroji nebo obrobku. To může 

paradoxně způsobit zhoršení kvality povrchu a zkrácení trvanlivosti nástroje. V těchto 

případech je nutno poloměr špičky volit menší. Nejběžněji používané  poloměry jsou 0.2 mm 

(označení 02), 0.4 mm (04), 0.8mm (08) . 

 

 

 


