
Upínací systémy břitových destiček 
 

 

Požadavky kladené na upínací mechanismus destičky jsou velmi 

náročné a často protichůdné. Především musí zajistit spolehlivé upnutí v 

celém rozsahu řezných podmínek, zajistit dobrou opakovatelnost tedy  

stejnou polohu špičky nástroje po výměně destičky, přitom nesmí příliš 

bránit odchodu třísek a musí umožnit snadnou výměnu opotřebované 

destičky. Další požadavky jsou specifické pro daný druh nástroje např. 

malé rozměry pro nástroje na otvory, malá šířka pro zapichovací 

destičky. Postupně byla vyvinuta celá řada konstrukcí, některé vznikly 

spolu  s vývojem nových typů břitových destiček. Norma ISO upínací 

systémy rozděluje do skupin podle působení upínací síly viz obr.  

 

Vlastnosti a použití upínacích systémů 
Technické provedení v jednotlivých skupinách se liší podle výrobců, zde 

jsou pro ilustraci použity schémata řešení firmy Pramet a.s. Konkrétní 

technické řešení je dalších kapitolách na obrázcích jednotlivých nástrojů. 

 

 

 
Tab. Systém značení principů upnutí. 

 
Systém C. Tento nejstarší upínací systém používá pozitivní i 

negativní destičky bez otvoru, které jsou do lůžka zatlačovány 

pomocí upínky působící z čelní plochy. U starších systémů se mezi 

destičku a upínku někdy vkládal ještě tzv. příložný utvařeč. Upínací 

síla nezatlačuje destičku k bočním opěrným plochám a proto je 

přesnost ustavení destičky menší a je závislá na pečlivosti obsluhy. 

Systém je rovněž méně odolný proti vysunutí destičky z lůžka vlivem 

řezných sil a proto jej nelze použít v těch případech, kdy je třeba 

obrábět vedlejším ostřím. Upínací mechanismus zasahující nad 

destičku rovněž může bránit odchodu třísky a může být odcházející třískou poškozován. 

Výhodou systému C je jeho jednoduchost bez nároků na výrobu přesných dílců. Systém se 

nejvíce používá pro soustružnické hrubovací nástroje. 

 

 

Systém P. Systému slouží k upínání negativních destiček s válcovým 

průchozím otvorem. Do otvoru ze spodu zasahuje výkyvný upínací 

element (v tomto případě úhlová páka) zatlačující destičku k bočním 

opěrným plochám. Výhodou je velmi přesné ustavení destičky a její 

přitažení k opěrným plochám. To umožňuje práci vedlejším břitem 

např. při kopírovacím soustružení. Výměna destičky je velmi snadná, 

odchod třísky není omezen. Určitou nevýhodou systému P je upínací 

mechanismus pod destičkou se značnými požadavky na konstrukční 

rozměry. Systém proto nelze použít pro menší vnitřní nástroje. 

 

 

 

 

 



 

Systém S. Tento poměrně nový upínací systém si vyžádal zavedení 

nového typu břitových destiček opatřených průchozím otvorem s 

kuželovým zahloubením. Upínací šroub s kuželovou hlavou je 

umístěn mírně exentricky od osy destičky tak, aby bylo zajištěno jeho 

dosednutí nejdříve na straně směrem k opěrným plochám. Tím je 

dosaženo nejvhodnější kombinace působení upínací síly. Systém S 

má nejmenší konstrukční rozměry, odchod třísky není omezen. 

Určitou nevýhodou systému jsou vysoké nároky na přesnost výroby 

lůžka a závitového otvoru a vysoké pevnostní požadavky na upínací 

šroub. Problém rovněž může dělat manipulace s velmi drobnými upínacími šrouby, které je 

nutno při výměně destičky zcela vyšroubovat. Systém S se používá nejčastěji na 

soustružnické nože menších rozměrů a stopkové frézy a vrtáky. podložka se používá pouze 

pro větší nástroje. 

 
Systém M. Destička s válcovým otvorem nasazená na pevný čep 

a je dotlačována k němu dotlačována upínkou působící současně 

z boku a shora. Systém se používá pro vysoce dynamicky 

namáhané nástroje pro vnější soustružení.   

 

 

 

 

 

 

 
Systém D. Nově zaváděný upínací  systém D zajišťuje dobrou 

stabilitu destičky především při přerušovaných řezech. (Funkce 

systému je lépe patrná na obrázcích konstrukčního provedení 

dále.) Destička je dotlačována současně ke spodní a boční ploše. 

Nevýhodou je upínka poněkud zhoršující odchod třísky. 

 
 

Systém X. Tato skupina je vyhrazena pro zvláštní jinam 

nezařaditelné upínací systémy. Pro ilustraci je použit systém 

upínání upichovacích destiček Pramet. Systém byl vyvinut pro 

upínaní úzkých zapichovacích břitových destiček, kde jsou 

kladeny zcela specifickými požadavky na rozměry upínacího 

mechanizmu. Systém nemá žádné volné a žádné pohyblivé díly. 

K upnutí se využívá síla vzniklá pružnou deformací klínové 

drážky, do které je zatlačena klínová destička. Pro omezení zatlačení může být destička 

opatřena dorazovými plochami. Zlepšení stability destičky v bočním směru se dosahuje 

klínovými vodícími drážkami na spodní a horní straně destičky.        

Stejný upínací systém se používá na upínání destiček do úzkých kotoučových fréz. 

 

 Systém G Systém se používá pro upínání pro upínání úzkých 

destiček pro upichování, soustružení zápichů a kopírovací 

soustružení. Styková  plocha v držáku, upínce a destičce je 

profilována tak aby se zabránilo vyvrácení destičky působením 

boční síly. 



 
Systémy W a F. Tyto upínací systémy se používají výhradně pro upínání 

břitových destiček na frézovacích hlavách. V zásadě se jedná o 

přizpůsobený systém C. Upínací síla je vyvozena klínem, který může být 

umístěn před (F) nebo za (W) břitovou destičkou. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obr. Konstrukční řešení upínacích systémů P a D ve výrobcích firmy Walter. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Upínací systémy S a  X na frézovacích nástrojích 

 



 
 

 
Obr. Soustružnické nože Pramet s různými upínacími systémy. 

 

 

 
Lůžka vyměnitelných destiček. 
 

Lůžko břitové destičky vytvořené v tělese nástroje je namáháno tlakem od břitové 

destičky, vydíráno vysoce zpevněnými třískami při současném působení zvýšené teploty. To 

klade značné nároky na materiál lůžka a jeho tepelné zpracování. Přitom poškození jednoho 

lůžka má za následek znehodnocení celého vícebřitého nástroje. Současně požadavek na 

přesné ustavení destičky a požadovaná kvalita stykových ploch lůžka a destičky kladou 

vysoké nároky na přesnost výroby lůžka. 

Z těchto důvodů se někdy používá samostatný konstrukční prvek – lůžko vyměnitelné 

břitové destičky. Tato určitá komplikace konstrukce přináší tyto výhody: 

 

- Výměnná lůžka mohou být vyrobena z vysoce kvalitního (dražšího) materiálu, těleso 

nástroje může být z materiálu nižší kvality. Styková plocha mezi lůžkem a tělesem 

nástroje je značně větší a vzdálenější od místa řezu a není tedy tolik mechanicky a 

teplotně namáhána. 

- Poškozené lůžko může být snadno nahrazeno lůžkem novým. 



- Přesná výroba malých lůžek je snažší než obrábění celého nástroje. Odpadnou 

problémy s polohováním velkého obrobku a s velkým potřebným vyložením štíhlých 

stopkových nástrojů při výrobě. 

- V některých případech je dokonce výroba „v celku“ dokonce kinematicky nemožná. 

(Např. frézovací nástroje s malou roztečí kdy není lůžko přístupné pro frézování 

z horní strany. 

- Odpadají problémy s tepelným zpracováním celého nástroje. 

- Zvyšuje se seriovost výroby. Jeden typ lůžka je často možno použít pro více druhů 

nástrojů. 

- Při vhodné konstrukci je možno lůžko použít jako ladící prvek pro přesné ustavení 

polohy destičky případně i zněny rozměrů nástroje. 

 

 
 

Obr. Lůžka vyměnitelných břitových destiček. U vrtáku je použit upínací systém S, u frézy 

systém F.  

 

Mezi lůžka vyměnitelných břitových destiček je možno zařadit i tzv. stavitelné držáky, které 

se používají pro konstrukci speciálních nástrojů. Popis je v příslušné kapitole. 


