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Dob—r wiert¸a.
Materia¸ w kt—rym zamierzasz wierci• otw—r, okreæla rodzaj wiert¸a. Oto kilka praktycznych uwag na temat
doboru w¸aæciwego typu wiert¸a do danej pracy.
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Wiert¸o pi—rkowe.
Wiert¸o pi—rkowe jest przeznaczone do
szybkiego wiercenia w drewnie jak r—wnieý w
mi«kkiej p¸ycie. Wiert¸o jest wykonane w ten
spos—b, ýe ramiona sˆ ustawione w stosunku do
wierzcho¸ka pod kˆtem ok. 90(. Specjalny model
wyd¸uýony wiert¸a pi—rkowego pozwala wierci•
g¸«bokie otwory lub w miejscach trudno
dost«pnych. Powierzchnie boczne wiert¸a,
powierzchnie tnˆce oraz wierzcho¸ek sˆ
precyzyjnie szlifowane. Aby zapobiec strz«pieniu
si« materia¸u od do¸u, naleýy ostatnie milimetry
wiercenia wykona• od do¸u. Ostre kraw«dzie
tnˆce wiert¸a pi—rkowego przecinajˆ w¸—kna
drewna, nie przerywajˆ ich. Wiert¸a pi—rkowe
mogˆ by• ostrzone przy uýyciu drobnego pilnika,
np Sandvik 142. Moýna je stosowa• zar—wno do
r«cznych wiertarek jak i elektronarz«dzi.

Wiert¸o kr«te.
Wiert¸a kr«te sˆ uýywane do wiercenia dok¸adnych, niezbyt g¸«bokich otwor—w o ærednicach
3-20mm. Zaleca si« uýywanie tych wierte¸ do
litego drewna, p¸yt wi—rowych lub sklejki. Specjalnie zaostrzony wierzcho¸ek u¸atwia rozpocz«cie
wiercenia a spiralna powierzchnia rowka usuwa
wi—ry na zewnˆtrz.

åwidry
åwidry sˆ uýywane do wiercenia precyzyjnych
otwor—w w k¸odach jak r—wnieý w deskach.
Wierzcho¸ek æwidra jest nagwintowany co
sprawia, ýe w trakcie pracy pojawia si« si¸a
wciˆgajˆca narz«dzie w drewno. Cz«æ• spiralna
æwidra transportuje wi—ry na zewnˆtrz, daje to w
efekcie g¸adkˆ powierzchni« otworu. Model
wyd¸uýony umoýliwia wiercenie g¸«bokich
otwor—w lub prac« w miejscach trudno
dost«pnych.åwider moýe by• ostrzony przy
uýyciu drobnego pilnika, jak np Sandvik 142.
åwider moýe wsp—¸pracowa• zar—wno z
wiertarkami r«cznymi jak i elektronarz«dziami.

Wietr¸o nastawne.
Wiert¸o nastawne daje nowe moýliwoæci podczas
wiercenia. Umoýliwia wiercenie r—ýnych otwor—w
o ærednicach 15-45mm lub 22-76mm przy uýyciu
tego samego wiert¸a. üatwa regulacja nastawu
przy uýyciu wkr«taka lub klucza. Wiert¸o nastawne ma podobne zastosowanie jak wietr¸o kr«te,
nie powinno by• jednak uýywane do materia¸—w
cieÄszych niý 9mm lub bardzo twardego drewna.
Przed rozpocz«ciem pracy upewnij si«, ýe cz«æ•
nastawna jest dobrze zamocowana. Zmierz najpierw zarys otworu zanim zaczniesz wierci•.
Wiert¸o nastawne moýe by• ostrzone przy uýyciu
drobnego pilnika, np Sandvik 142. Wiert¸a nastawne moýna uýywa• zar—wno do wiertarek r«cznych jak i elektronarz«dzi. Zaleca si« uýywanie
mniejszych pr«dkoæci obrotowych i mniejszego
nacisku przy wierceniu duýych otwor—w.
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Wiert¸a do betonu.
Wiert¸a do betonu sˆ uýywane do wiercenia
otwor—w w cegle, kamieniu, marmurze, ceramice
i niezbrojonym betonie. Wietr¸a te majˆ
specjalnie ostrzonˆ p¸ytk« z w«glik—w
spiekanych, zapewniajˆcˆ wysokˆ trwa¸oæ• i
wydajnoæ•. Cz«æ• noæna wiert¸a wykonana jest z
wysokostopowej stali narz«dziowej owysokiej
wytrzyma¸oæci zm«czeniowej i odpornej na
zginanie.Wiert¸a do betonu uýywa si« z
elektronarz«dziami.

Wiert¸a z HSS.
Wiert¸a ze stali szybkotnˆcej przeznaczone sˆ do
wiercenia otwor—w w brˆzie, mosiˆdzu, stalach
w«glowych, ýeliwie, stalach stopowych i nierdzewnych. Wiert¸a te wykonane sˆ zgodnie z normˆ
DIN 338 i uýywa si« ich z elektronarz«dziami.

Uwagi.
Zanim rozpoczniesz prac« upwenij si«, czy
przedmiot obrabiany jest w¸aæciwie i pewnie
zamocowany. Kiedy ostrzysz wiert¸o zachowaj
w¸aæciwe, oryginalne kˆty kraw«dzi tnˆcych.

Nie usuwaj wi«cej materia¸u niý jest to
konieczne. Podczas ostrzenia wiert¸a
pi—rkowego naleýy usunˆ• takˆ samˆ iloæ•
materia¸u z obu kraw«dzi tnˆcych wietr¸a.
Wszystkie wiert¸a Sandvika dostarczane sˆ z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Jednakýe ludzki pot i soki drzewne mogˆ
spowodowa• miejscowˆ korozj«. Moýna temu
zapobiec, przecierajˆc je naoliwionˆ szmatkˆ.
Zawsze uýywaj okular—w ochronnych.

Przed¸uýki.
Stosowane do przed¸uýania wierte¸
pi—rkowych oraz æwidr—w. Zaleca
si« stsowanie ich tylko do wiertarek
r«cznych.
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