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WIERTŁA DWAE DO AUTOMATÓW TOKARSKICH  
I MAŁYCH TOKAREK CNC 

Wiertła typu DWAE od samego początku były zaprojektowane 
jako wiertła specjalnego przeznaczenia do wiercenia 
w ograniczonej przestrzeni obróbkowej na automatach 
tokarskich i małych tokarkach CNC. Przed wprowadzeniem 
wierteł na rynek, ustalono szereg istotnych parametrów, które 
powinny one spełniać. Najważniejszym z nich był niski opór 
skrawania zapewniający niezawodność i doskonałą kontrolę 
wióra, aby zapobiec owijaniu się wióra wokół obrabianego 
detalu i blokowaniu ograniczonego pola roboczego obrabiarki. 
W tym celu zaprojektowano wiertło o specjalnej geometrii, do 
którego dobrano odpowiednie podłoże i powłokę.

Optymalna konstrukcja krawędzi skrawającej i rowka 
wiórowego
Zastosowano falistą krawędź skrawającą, która jest ostra 
i wytrzymała, co zapobiega zużyciu krawędzi zewnętrznej. 
Geometria ta zapewnia także równomierny rozkład obciążeń, 
dzięki czemu wiertło idealnie nadaje się do obróbki detali 
o niskiej sztywności. Redukcji sił skrawania sprzyja także 
specjalna geometria rowków wiórowych, pozwalająca  
na lepszą kontrolę wióra dzięki łamaniu go na mniejsze części. 
Poza tym, rowek wiórowy jest krótszy od konwencjonalnego - 
jego długość została dostosowana do ograniczonej przestrzeni 
obróbkowej w małych tokarkach CNC. Kolejną cechą, która 
zapewnia niskie opory skrawania i wydajne łamanie wióra, jest 
korekcja ścina typu „Z”.

Podłoże i technologia pokrywania
Uzupełnieniem wszystkich zaawansowanych cech 
geometrycznych jest gatunek węglika DP102A, który zapewnia 
optymalną wydajność skrawania i niezawodność wierteł serii 
DWAE. Podłoże charakteryzuje się twardością i ciągliwością, 
co zapewnia wysoką odporność na pękanie; dodatkowo 
odpowiednia powłoka PVD zapewnia wysoką odporność 
na ścieranie. Powłoka okazała się szczególnie odporna 

na zużycie ścierne przy średnich i niskich prędkościach 
skrawania. Powierzchnię wiertła poddano specjalnemu 
wygładzaniu, aby dodatkowo ograniczyć zjawisko przywierania 
materiału obrabianego i ułatwić odprowadzanie wióra. 
Cecha ta jest szczególnie przydatna, ponieważ wiertła są 
chłodzone wyłącznie od zewnątrz. W testach wiercenia 
materiału DIN CF53 z prędkością Vc 80 (m/min), posuwem 
fr 0.2 mm/obr., z chłodzeniem zewnętrznym, wiertło DWAE 
miało ponad dwukrotnie większą trwałość w porównaniu  
z produktami konwencjonalnymi.

Dostępność i asortyment
Wiertła są dostępne w szerokim asortymencie średnic: od Ø3.0 
do Ø14.0 (skok co 0.1 mm) i z rowkiem wiórowym o długości 2 x Di 
4 x D. Średnica chwytu jest dostosowana do standardowych 
tulei zaciskowych.
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