Projekt „krok po kroku”

MISTRZOWIE MAJSTERKOWANIA –
KONKURS DLA PASJONATÓW NARZĘDZI DREMEL –
EDYCJA MARCOWA ROZSTRZYGNIĘTA

Srebrny wisior z czarnym turmalinem
Srebrny wisior z czarnym turmalinem projektu Doroty Kuś zajął trzecie
miejsce w cyklicznym konkursie dla pasjonatów narzędzi marki Dremel –
Mistrzowie Majsterkowania – edycja marzec.
Materiały wykorzystane w projekcie to: kamień do oprawy - kryształ czarnego
turmalinu, srebrne druty o średnicy 0,9mm i 0,4mm, srebrny granulat lub blacha o
grubości 0,5mm, lut srebrny, srebrny łańcuszek
Narzędzia: Palnik Dremel Versatip, pilniczki, pinceta, cążki tnące, szczypce
płaskie i okrągłe, młotek i kowadełko, wiertarka, opcjonalnie walcarka, cegła
szamotowa, papier ścierny, szczotka mosiężna / ściereczka do polerowania
srebra
Chemia: lutówka, kwasek cytrynowy
Srebrny drut o grubości 0,9mm został przycięty i uformowany na odpowiedniej
długości fragmenty dopasowane do kamienia. Poszczególne druty były w kilku
etapach ze sobą lutowane przy użyciu palnika Dremel Versatip. Utworzyły one
ramkę obejmującą i zamykającą wewnątrz oprawiany kamień. Po zlutowaniu
miejsce łączenia zostało dokładnie oszlifowane, a cała rama utwardzona
delikatnymi uderzeniami młotka. Srebro wymagało oczyszczenia w kąpieli z
kwasku cytrynowego.
Palnik Dremel Versatip umożliwił przetopienie srebrnego granulatu i utworzenie
większej bryłki, która po przewalcowaniu stała się srebrną blachą. Z blachy
zostały wycięte mniejsze kształty dopasowane do ramki. Powierzchnia srebrnych
blaszek została nadtopiona palnikiem Dremel, co nadało im surowego wyglądu.
W każdym elemencie zostały wywiercone dziurki. Srebro następnie zostało
wytrawione w kwasku.
Srebrna rama i małe srebrne blaszki zostały ze sobą połączone cieniutkim
srebrnym drucikiem pracochłonną techniką wire-wrapping.
Wisior następnie został zawieszony na łańcuszku, a srebro zaoksydowane
(przyciemnione) i wypolerowane.
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O marce Dremel
Dremel to jeden z wiodących dostawców precyzyjnych elektronarzędzi przeznaczonych do
różnych prac związanych z majsterkowaniem lub hobby. W naszym asortymencie produktów
znajdą Państwo narzędzia kompaktowe (np. mini piła, pistolety do kleju), narzędzia
warsztatowe (np. Fortiflex) i wiodące wielofunkcyjne narzędzia obrotowe. Do każdego systemu
oferujemy akcesoria, które zwiększają wszechstronność zastosowań narzędzi. Marka Dremel
stawia sobie za cel łączenie w narzędziach innowacyjnych rozwiązań i funkcjonalności z
nowoczesnym designem. Firmę Dremel założył w 1932 roku Albert J. Dremel w Wisconsin, w
Stanach Zjednoczonych. Obecnie marka Dremel należy w całości do Bosch Group, wiodącego
producenta elektronarzędzi, narzędzi pomiarowych i osprzętu do elektronarzędzi. Produkty są
dostępne w ponad 90 krajach w sklepach narzędziowych, marketach budowlanych, sklepach
dla majsterkowiczów, online i w hurtowniach elektronarzędzi. Siedziba marki Dremel w Europie
mieści się w Bredzie, w Holandii.

Więcej informacji o marce Dremel można znaleźć na:
-

stronie www.dremeleurope.com

-

platformie www.pomyslodajnia.pl

-

profilu FB Dremel: www.facebook.com/DremelPolska
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