
 

 

 

Návod na použitie pre všetky jadrové vrtáky osadené tvrdokovom, 
z práškovej ocele, HSS-XE ocele 
 

 
 

1. Jamkovať pred jadrovým vŕtaním 
Pri jadrovom vŕtaní priemerov 12 – 15 mm je absolútne dôležité vykonať silné 
jamkovanie. Pritom je potrebné dbať, aby špička vytláčacieho kolíka bola nasadená 
presne do stredu jamky. Je to veľmi doporučené aj pri ostatných priemeroch. To 
isté platí aj pre korunkové vrtáky POWER-MAX série pri použití ako jadrové vŕtanie 
s výtlačným kolíkom. 

2. Otáčky pre jadrové a korunkové vrtáky 
Pri HSS jadrových vrtákoch 12 – 15 mm musia byť použité minimálne otáčky 450 
1/min.. Pre tvrdokovom osadené jadrové vrtáky sú minimálne otáčky 600 1/min. 
V prípade ak to nie je možné, je nutné použiť polovičný posuv. Otáčky a posuvy viď 
tabuľku otáčok a posuvov pre jednotlivé typy nástrojov. 

3. Posuv 
Bezpodmienečne opatrne navŕtať pomaly do hĺbky 1 mm. Následne je možné 
pracovať s predpísaným posuvom (viď tabuľku posuvov). Tento postup je 
absolútne potrebný pri priemeroch 12 – 15 mm. Je to veľmi doporučené aj pri 
ostatných priemeroch. Dodržujte tento postup, podstatne zvýši životnosť vrtákov. 

4. Vŕtanie 
V závislosti na odvode triesok je potrebné vrták častejšie vybrať zo záberu. Toto je 
zvlášť dôležité pre hĺbky vŕtania od 25 mm. Ak pociťujete napr. väčší odpor alebo 
vibráciu okamžite postupujte nasledovne: 

a. Vyjsť s vrtákom z otvoru pri rotácii vrtáka 
b. Očistite otvor a vrták od triesok 
c. Naplňte otvor s chladiacim alebo mazacím prípravkom (Karnasch rezací 

olej) 
d. Opäť nasunúť rotujúci vrták opatrne a pomaly do otvoru. Počas tejto 

operácie sa nesmie zmeniť pozícia nástroja alebo vŕtaného dielu. Napr. 
nevypínať magnet na jadrovej vŕtačke 

5. Chladenie 
Použite len vysokovýkonný rezací olej (Karnasch rezacie oleje). Je veľmi 
doporučené kontinuálne chladenie počas celého procesu vŕtania. Od ca. 35 mm 
priemeru používajte na upnutie len Morse kužeľ s automatickým vnútorným 
chladením (viď Karnasch Morse kužele) 

 
 


