
DDS (САМС), DDR (САМК) 
L 450 mm

Date of manufacture:
Дата производиства:
Дата виготовлення:

USER MANUAL SEGMENTED DIAMOND DRILLS
TYPE DDS (САМС), DDR (САМК) L 450 MM
WITH COOLING 

Ø 25-600 ММ

Dear Customer!
Thank you for choosing the products manufactured by „Distar“! The use of high-quality raw materials, 

the right choice of components, and the use of modern technologies as well as the implementation of 
precise control make our products use-worthy for a long time.    

To ensure all of the following, please adhere to the recommendations that you will find in this brochure. 
This is the only way you can preserve the quality of your „Distar“ diamond drill.

Purpose:    
Segmented diamond drill bits are designed for wet core drilling of artificial building materials using a 

diamond drilling system (portable drilling machine on a frame).    
Segmented diamond drills of DDS, DDR L 450 mm type are manufactured with 1 1/4 UNC and 1/2 GAS 

fittings.    

Warning:    
Before starting the work, please read the following instructions carefully.    
Strictly observe the safety precautions when using the diamond disk and the corresponding equip-

ment.    
Before starting any work with electrically driven tools (movement, replacement of tools etc.) pull the plug 

out of the wall socket or, respectively, remove the battery from the device.    
Before each use, perform a visual check for possible damage of the diamond tool.    
Never use damaged diamond tools.    
Damaged, improperly installed, or improperly operated diamond tools can pose an extremely high risk 

when used!    
Wear safety goggles with side protection (a safety mask with full protection), a respirator, gloves, and 

earmuffs when using the tools. Always wear safety shoes.    
The processed material must be securely attached.    
Working without protective equipment is prohibited (refer to the manufacturer’s operation manual for the 

equipment)!    
Do NOT use the lateral surface of the diamond layer when working (only use it for grinding opera-

tions).    
Attention! During through-hole drilling, remember to restrict access for people and equipment to the 

zone where the core may fall!    

Recommended use:    
Make sure that the purchased diamond tool can be used to treat the selected material. Note the material 

instructions that are contained on the label, the packaging, and in this manual. (See Table No. 1 “Applica-
bility of Diamond Tools according to Material Type”).    

The outer diameter and tool mounting hole of the diamond tool must match the characteristics of your 
equipment.    

If the drill fitting is different from that of your equipment‘s shaft, use an adapter (available separate-
ly).    

To increase the drilling depth, we recommend using an extension rod (available separately). Its fitting 
should correspond to that of the diamond drill and the drilling machine‘s shaft.    

Important! Maximum drilling depth is specified in the operation manual for your equipment. The maxi-
mum allowable length of the extension rod equals the difference between the diamond drill length and the 
maximum drilling depth recommended by the equipment manufacturer. Failure to satisfy this requirement 
may adversely affect the performance of the diamond drill.    

Proper installation:    
Securely fix the drill stand on the work piece with an anchor, stud, brace or vacuum suction cup, (not 

supplied). Failure to satisfy this requirement may adversely affect the performance of the diamond drill and 
is extremely dangerous!    

Before attaching the diamond drill (extension rod), check its fitting as well as that of your equipment for 
chipping, dimples or other damage; if necessary, clean it from contaminants and dust.    

Screw on the diamond drill (extension rod) until its butt end is securely held against the end-face of your 
equipment shaft‘s fitting and tighten it with a wrench. Failure to do so may cause excessive radial motion 
variation!    

Check your equipment‘s spindle assembly for end play. Presence of the latter is dangerous—it may 
result in drill bit radial motion variation, possibly leading to its failure and destruction!*    

Perform a test run without load for, at least, 30 seconds. Make sure that there is no vibration, axial and 
radial run out, or extraneous noise during the run at no load. In case is detected of the above-mentioned 
deviation, it is necessary to troubleshoot your equipment or the diamond tool.*    

*Attention! Some manufacturers equip drilling machines shafts with special devices (chucks) for 
quick attachment of diamond drills (with a flexible fitting). In such situations the rigid attachment 
of the drill to the drilling machine‘s shaft is impossible and these devices serve as a drill self-cen-
tring tool during drilling. In drilling machines with such devices, it may be difficult to evaluate the 
presence of spindle assembly end-play. Furthermore, during the no-load test run, the radial motion 
variation of the diamond drill may occur.    

If your equipment has no drill bit cooling functionality, you must use a special adapter to feed water 
inside the drill bit (available separately).    

Application:    
Carefully read the manufacturer‘s operation manual for the electrical equipment you are using, paying 

particular attention to the requirements to the maximum permitted drill bit diameter, power supply, and the 
recommended drilling speed depending on the material! 

Important! To estimate the power rating of your drilling machine (kW), use the watts-out figure, not 
watts-in!    

Attention! Important! Using a drill bit with a maximum permitted diameter (as indicated in the operation 
manuals for your equipment) may cause its abnormal operation! For best results, use the drill of the diam-
eter 50 mm smaller than the maximum permitted. Such diameter is considered optimum applicable and 
lets you have a power margin in case it is needed. In this case, use drill bits with soft segments (see Table 
1)!    

Before drilling, check that the equipment manufacturer‘s recommendations match those of the diamond 
drill bit producer!    

Before drilling, it is recommended to attach a conductor template (available separately), to the material 
with screw clamps, suction cups or any another way that securely holds it against the latter. Drilling without 

Table 1. Applicability of Diamond Tools according to Material Type:
Таблица 1. Применяемость алмазного инструмента по материалам:
Таблиця 1. Застосування алмазного інструменту за матеріалами:

EN

USER MANUAL
SEGMENTED DIAMOND DRILLS
TYPE DDS (САМС), DDR (САМК) L 450 MM
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СВЁРЛ АЛМАЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ
ТИПА DDS (САМС), DDR (САМК) L 450 MM
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
СВЕРДЛ АЛМАЗНЫХ СЕГМЕНТНИХ
ТИПУ DDS (САМС), DDR (САМК) L 450 MM

Table 2. Recommended drilling modes:
Таблица 2. Рекомендуемые режимы сверления:
Таблиця 2. Рекомендовані режими свердління:

rarely applicable 
иногда применим
іноді використовується      

● ● ● not applicable 
не применим 
не використовується     

optimally applicable 
оптимально применим      
використовується

● ● ●

Drilling 
method/
Способ 

сверления/
Спосіб 

свердління

Ø Drill/
Ø Сверла/
Ø Свердла

Working Shaft Rotational 
Rate, rpm.

Частота обертання 
робочого валу, об / хв./

Частота обертання 
робочого валу, об / хв.

Linear drilling Speed, 
m/sec./

Линейная скорость, 
м/сек/

Лінійна швидкість, м/сек

Recom-
mended 

water flow 
rate, l/min./
Рекомен-
дуемый 
расход 
воды,  

л/мин./
Рекомендо-
вані витрата 
води, л/хв.

< 1,9 power, kW/

< 1,9 мощность, кВт./

< 1,9 потужність, кВт.

2,0-2,9 power, kW/

2,0-2,9 мощность, кВт./

2,0-2,9 потужність, кВт.

3,0 > power, kW/

3,0 > мощность, кВт./

3,0 > потужність, кВт. 

Hard 
solid bricks, 
Concrete/
Кирпич 

силикатный, 
Бетон/
Цегла 

силікатна, 
бетон

High- 
reinforced 
concrete/

Высокоар-
мированный 

бетон/
Високо- 

армований 
бетон

Hard 
solid bricks, 
Concrete/
Кирпич 

силикатный, 
Бетон/
Цегла 

силікатна, 
бетон

High- 
reinforced 
concrete/

Высокоар-
мированный 

бетон/
Високо- 

армований 
бетон

Hard 
solid bricks, 
Concrete/
Кирпич 

силикатный, 
Бетон/
Цегла 

силікатна, 
бетон

Reinforced 
concrete/

Армирован-
ный бетон/
Армований 

бетон

High- 
reinforced 
concrete/

Высокоар-
мированный 

бетон/
Високо- 

армований 
бетон

Hard 
solid bricks, 
Concrete/
Кирпич 

силикатный, 
Бетон/
Цегла 

силікатна, 
бетон

Reinforced 
concrete/

Армирован-
ный бетон/
Армований 

бетон

High- 
reinforced 
concrete/

Высокоар-
мированный 

бетон/
Високо- 

армований 
бетон

Hard 
solid bricks, 
Concrete/
Кирпич 

силикатный, 
Бетон/
Цегла 

силікатна, 
бетон

Reinforced 
concrete/

Армирован-
ный бетон/
Армований 

бетон

High- 
reinforced 
concrete/

Высокоар-
мированный 

бетон/
Високо- 

армований 
бетон

Drilling 
without stand 

allowed/
Допускается 
сверление 

без станины/
Допус-
кається 

свердління 
без станини

16 2400-3600 1430-2150

2,0-3,0 1,2-1,8

2 ●
18 2120-3180 1270-1910 2 ●
20 1910-2860 1150-1700 2 ●
25 1530-2290 920-1380 2 ● ● ● ●
32 1190-1790 720-1070 2 ● ● ● ●
42 910-1360 550-820 2 ● ● ● ● ● ● ● ●
52 730-1100 440-660 2 ● ● ● ● ● ● ● ●

Drilling only 
with stand/
Сверление 
только со 
станиной/

Свердління 
тільки зі 

станиною

62 620-920 370-550 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
72 530-800 320-480 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
82 470-700 280-420 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
92 420-620 250-370 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
102 370-560 220-340 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
112 340-510 200-310 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
122 310-470 190-280 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
132 290-430 170-260 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
142 270-400 160-240 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
152 250-380 150-230 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
162 240-350 140-210 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
172 220-330 130-200 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
182 210-310 130-190 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
200 190-280 110-170 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
220 170-260 100-150 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
250 150-230 90-140 6 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
302 130-190 80-110 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
350 110-160 70-100 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
400 100-140 60-90 8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
450 80-130 50-80 10 ● ● ● ●
500 70-120 45-70 10-12 ● ● ● ●
600 60-100 40-60 10-12 ● ● ● ●

EN RU UA

5 Agate, jasper, onyx, sapphire Агат, яшма, оникс, сапфир Агат, яшма, онікс, сапфір

10 Glazed ceramic tiles, glass Глазурованная керамическая 
плитка, стекло

Глазурована керамічна 
плитка, скло

15 Soft marble, hard limestone Мрамор мягкий, известняк 
твердый

Мармур м’який, твердий 
вапняк

20 Hard marble, dolomite, travertine Мрамор твердый, доломит,тра-
вертин

Мармур твердий,доломіт, 
травертин

25 Hard ceramic, ceramic granite Твердая керамика, 
керамогранит Тверда кераміка, керамограніт

30 Hard and medium-hard granites, 
quartzites

Граниты твердые и средние, 
кварциты

Граніти тверді і середні, 
кварцити

35 Soft granites, gabbro, labrador-
ite, basalt

Граниты мягкие, габбро, 
лабрадорит, базальт

Граніти м’які, габро, лабрадо-
рит, базальт

40 Highly-reinforced and hydraulic 
concrete

Высокоармированный бетон, 
гидротехнический бетон

Высокоармований бетон,гідро-
технічний бетон

45 Fine-grained concrete, paving 
slabs

Мелкозернистый бетон, 
тротуарные плиты

Дрібнозернистий бетон, 
тротуарні плити

50 Concrete, reinforced concrete Бетон, бетон армированный Бетон, армований бетон

55 Masonry, clinkers Кирпич полнотелый твердый, 
клинкер

Цегла повнотіла тверда, 
клінкер

60 Non-reinforced concrete, 
concrete pipes

Неармированный бетон, 
бетонные трубы

Неармований бетон, бетонні 
труби

65 Hard sandstone, facing bricks Песчаник твердый, кирпич 
облицовочный

Пісковик твердий, цегла 
облицювальна

70 Ceramic tiles, refractory 
abrasives

Черепица керамическая, 
огнеупоры абразивные

Черепиця керамічна, вогнетри-
ви абразивні

75 Cement-sand tiles, fireclay 
bricks

Черепица цементно-песчаная, 
шамотный кирпич

Черепиця цементно-піщана, 
шамотна цегла

80 Silicate bricks, limestone Кирпич силикатный, известняк Цегла силікатна, вапняк

85 Abrasive sandstone, tuff Песчаник абразивный, туф Пісковик абразивний, туф

90 Shell limestone, sand-cement 
screed

Ракушечник, цементно-песча-
ная стяжка

Черепашник, цементно-піщана 
стяжка

95 Green concrete Свежий бетон Свіжий бетон

100 Asphalt Асфальт Асфальт

conductor template may lead to the destruction of the diamond drill bit and is extremely dangerous!    
Before drilling, switch your equipment into the drill mode (switch off hammer action). If your equipment 

is incapable of that, use minimum torque and minimum feed without applying pressure.  When 10 mm 
deep in the material, stop the drilling machine, set the required torque (see Table 2) and continue drilling 
as usual.    

The coolant flow rate should be no less than indicated in Table 2.    
Important! The cooling liquid must be fed inside the drill.    
When drilling a hollow material or drilling horizontally, it is recommended to increase the cooling liquid 

flow rate by 20–30% from that indicated in Table 2.    
The insufficient flow rate or lack of coolant will inevitably lead to diamond drill bit failure, its jamming, and 

destruction, and are extremely dangerous!    
The recommended spindle assembly shaft torque and the required drilling machine power rating are 

provided in Table 2. Failure to comply with these recommendations may impair operation of the diamond 
drill bit!*

*Pay particular attention to the fact that the drilling diameter depends on drilling machine power 
rating and shaft torque! The smaller the drill diameter, the lower the power rating and the higher 
the shaft torque must be, and, conversely, the larger the drill diameter, the higher the power 
rating and the lower the shaft torque are required.   

Do not increase the drilling depth rapidly or apply hammer action during drilling. The regular drill bit feed 
must be smooth, without thrusts.    

While drilling, be sure to avoid drill bit bending or jamming. Pay special attention to securely fastening 
the machine frame! In addition, try to prevent core breakage or degradation and catching the longitudinal 
or loose rebar’s! Failure to do so will inevitably lead to the destruction of the drill bit and is extremely 
dangerous!    

If the drill bit catches rebar (metal) switch your equipment into metal drilling mode. If your equipment 
is incapable of that use minimal feed without applying pressure. After going through armature (metal) 
continue drilling as usual.

*If your equipment has no metal drilling and torque switching functionality, use drill bits with soft 
segments!    

If the diamond drill is jammed, you can release it by way of the following procedure:    
Releasing the drill with a wrench
1. Stop the drilling machine and unplug it.
2. Grab the diamond drill shank with a matching wrench and release it by unscrewing.
3. Remove the drill bit from the base with the cross handle.
4. Remove the core. 
3. Plug the machine back in.
4. Continue drilling.    
   
Always remove the core formed inside the drill bit, do it if the core was broken (split). Remember—a drill 

core can be very heavy!    
To remove the core, carefully remove the drill from the material. If the core remains in the material, 

remove it. If the core is stuck in the drill bit, detach the drill from the drilling machine. Wash insides of the 
drill with water. Carefully take out the core by lightly tapping on the body with a rubber hammer. Avoid hitting 
the drill bit hard so as not to deform its body or diamond segments. Attention! Negligence during removal 
of the core may damage or destroy the drill bit! Attach the drill bit back on the drilling machine and continue 
drilling as usual.    

After the core is removed, all its residues (crushed stone and rebar pieces) should be carefully extract-
ed. Having removed the core, make sure there is no misalignment between the drill and the hole before 
turning the drive on and continuing to drill. Failure to do so will inevitably lead to the drill destruction and is 
extremely dangerous!    

Exposure to excessive loads during operation is prohibited this may reduce the cutting ability of the 
diamond drills, lead to diamond drills destruction, and is extremely dangerous!    

The optimal pressure during operation can be tracked on the drilling machine‘s power (load) indicator. 
If your equipment has no functionality of this kind, use the sound of working electric drive to guide you. For 
optimum operation, the electric drive torque loss should not exceed 5–10%!    

In order to avoid damage during transport of the equipment, diamond drills must be removed and 
transported separately. Always provide for careful transportation diamond drills  and keep them away from 
external impact.    

Sharpening:    
If the diamond drill bit loses its cutting properties, it must be sharpened. For that, you will need to drill 

several holes in a highly abrasive material—brickwork, fresh concrete, porous concrete, etc.    
If the drill bit‘s cutting ability decreases or it reaches the heavily reinforced portion of the material, 

increase water feed, reduce pressure and pull out the drill bit by 1–2 cm periodically until the bit regains its 
cutting ability or passes the heavily armed material.

*If your equipment has no metal drilling or torque switching functionality, use drill bits with soft 
segments (see Table 2)!    

The frequency of re-sharpening of the diamond layer depends on the hardness and the degree of 
machinability of the material.    

Warranty    
Claims for quality of purchased diamond tools must be made on the basis of the completed Claim 

Report in the established form and availability of the reclamation product.    
Consideration of the claim is implemented:    
a) if the manufacturer’s recommendations for the operations of the tools have not been violated;    
b) if the wear of the diamond layer does not exceed 1/3 of its initial height.    
The manufacturer does not provide warranty against defects of tool performance if the buyer has 

independently changed the design of the tool (Changing the mounting hole, using self-made adapters 
(extensions), drilling additional holes, etc.).    

The segmented diamond drills have a segmented diamond-bearing layer on a metal base.    
The diamondiferous layer is attached to a steel body and does not contain harmful substances.    
Shelf life: unlimited. Store at a temperature from -50° C to + 50° C and a relative humidity of 80 

pct.  

Power, 
kW

Abrasivity scale/Шкала абразивности/Шкала абразивності

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

3,0 > ●● ●● ●● ●●

2,0-2,9 ●●● ●● ●●● ●●

< 1,9 ● ●● ●●● ●●

Manufacturer: Di-Star Ltd. Ukraine, 45A M. Biryuzova street, Poltava. 
Phone: +38 (0532) 508 720, 508 721

Производитель: ООО "Ди-Стар" Украина, г. Полтава, ул. М. Бирюзова, 45А. 
Тел.: +38 (0532) 508 720, 508 721

Виробник: ТОВ "Ді-Стар" Україна, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 45А. 
Тел.: +38 (0532) 508 720, 508 721

Most common problems:

# Problem Cause Solution

1 Core bit segment detach-
ment or breakdown

Core bit overheating due to poor cooling or lack of water coolant. 
Core bit jamming Increase cooling water feed. Check boring machine state and how it is fixed

2 Core bit overheating, 
discoloration

Core bit overheating due to poor cooling or lack of water coolant. 
High rotation speed Increase cooling water feed. Reduce torque. Change to a cycle boring mode

3 Segment outboard 
inclination

Abrupt start. High-torque boring with grease on the segment. 
Selected segment is too hard

Operate more smoothly. Open up the segment as per the instruction. Use core bit with a softer segment 
material

4 Segment inboard inclination Abrupt start. A rebar tangent to bit diameter. Bore-out diameter 
is too big

Operate more smoothly. Displace the hole, if possible. Otherwise, set the lowest torque and feed the 
core bit as smoothly and slowly as possible

5 Fracture or cracks in core 
bit body

Uneven body wear due to wobbling, lateral loads, beating. Load 
increase while boring, core bit jamming

Change to smoother operation or cycle boring mode. See Operation section for more information about 
core bit jamming and core extraction

6 Increased wobbling  Looseness and play in core bit to boring machine coupling. 
Uncleaned seats. Core bit body deformation See Proper Installation section for more information. Replace the core bit

7 Core bit body deformation 
(ellipse, dents) Body wobbling. Core bit jamming See Operation section for more information about core bit jamming and core removal



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇСВЕРДЛ АЛМАЗНЫХ СЕГМЕНТНИХ
ТИПУ DDS (САМС), DDR (САМК) L 450 MM
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОХОЛОДЖЕННЯ

Ø 25-600 ММ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЁРЛ АЛМАЗНЫХ СЕГМЕНТНЫХ
ТИПА DDS (САМС), DDR (САМК) L 450 MM
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

Ø 25-600 ММ

Шановний Покупець!    
Дякуємо Вам за вибір продукції фірми «Distar»! Висока якість сировини і матеріалів, правильний 

вибір компонентів, використання сучасних технологій, а також точний контроль роблять наш 
продукт гідним для використання його протягом тривалого терміну.    

Щоб гарантувати усі зазначене нижче, просимо дотримуватись рекомендацій, які знайдете в цій 
брошурі. Тільки так Ви зможете підтримувати якість Вашого алмазного свердла «Distar».    

Призначення:    
Свердла алмазні сегментні призначені для свердління штучних будівельних матеріалів за 

допомогою системи алмазного свердління (переносної свердлильної машини зі станиною або без 
станини згідно Таблиці 2) і обов’язковим застосуванням водяного охолодження.    

Свердла алмазні сегментні типу САМС (DDS), САМК (DDR) L 450 мм виготовляються з типами 
кріплення: 1 1/4 UNC і 1/2 GAS.    

Свердла алмазні сегментні типу САМС (DDS), САМК (DDR) (DDR) L 450 мм виготовлені по ТУ У 
28.6-21078963-006: 2005. Типорозмір і виконання вказані на корпусі виробу.    

     
Попередження:    
Перед початком роботи уважно вивчіть цю Інструкцію.    
Строго дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки використання алмазного свердла і застосовува-

ного Вами обладнання.    
Перед початком виконання будь-яких робіт над електричними приводними машинами 

(переміщення, заміна інструменту та інше) витягніть штекер із розетки або відповідно, вилучити 
акумулятор з приладу.    

Перед кожним застосуванням проводьте візуальний контроль на відсутність можливих пошко-
джень алмазного інструменту.    

Ніколи не використовуйте пошкоджений алмазний інструмент.    
Пошкоджені, встановлені неналежним чином або не правильно застосовані алмазні інструменти 

при використанні можуть представляти надзвичайно високу небезпеку!    
Роботу виконуйте в захисних окулярах з бічним захистом (маскою з повним захистом), респіра-

торі, навушниках і рукавичках. Завжди використовуйте захисну взуття.    
Оброблюваний матеріал повинен бути надійно закріплений.    
Робота без захисних пристроїв обладнання заборонена (дивіться інструкцію з експлуатації 

виробника обладнання)!    
Забороняється працювати бічною поверхнею алмазоносного шару (використовувати для 

шліфувальних операцій).    
Увага! Слід пам’ятати, що при наскрізному свердлінні отвору, необхідно обмежити доступ людей 

і механізмів в зону ймовірного падіння керна!    

Рекомендації щодо застосування:    
Переконайтеся, що придбаний Вами алмазний інструмент призначений для обробки обраного 

матеріалу. Зверніть увагу на вказівки по матеріалу, наведені на етикетці, упаковці та в цій інструкції. 
(Див. Таблицю 1, «Застосування алмазного інструменту за матеріалами»).    

Зовнішній діаметр і тип посадкового кріплення алмазного свердла повинні відповідати характе-
ристикам Вашого обладнання.    

У разі невідповідності типу кріплення свердла з відповідною частиною на валу Вашого облад-
нання необхідно використовувати спеціальний перехідник (в комплект поставки не входить).    

Для збільшення глибини свердління рекомендується використовувати подовжувач (в комплект 
поставки не входить). Його тип кріплення повинен відповідати типу кріплення алмазного свердла і 
вала свердлильної машини.    

Важливо! Максимальна довжина свердління вказана в інструкції з експлуатації на використову-
ваному Вами обладнанні. Відніміть з максимальної довжини свердління, яку рекомендує виробник 
обладнання, довжину алмазного свердла і Ви отримаєте максимально допустиму довжину 
подовжувача, який можна використовувати. Невиконання цієї вимоги може негативно відбитися на 
працездатності алмазного свердла!    

Належний монтаж:    
Надійно зафіксуйте стійку свердлильної машини на оброблюваному матеріалі за допомогою 

анкера, шпильки, розпірки або вакуумної присоски, (в комплект поставки не входять). Невиконання 
цієї вимоги може негативно відбитися на працездатності алмазного свердла і є вкрай небезпеч-
ним!    

Перед установкою алмазного свердла (подовжувача) перевірте його посадкове кріплення і від-
повідну частину на валу Вашого обладнання на відсутність забоїн, вм’ятин або інших пошкоджень, 
при необхідності очистіть від забруднень і пилу.    

Накрутіть алмазне свердло (подовжувач) до упору його торцевій частині в відповідну торцеву 
частину валу Вашого обладнання та зафіксуйте його за допомогою гайкових ключів. Невиконання 
цієї вимоги може спровокувати надмірне радіальне биття!    

Переконайтеся у відсутності люфту шпиндельного вузла обладнання. Наявність люфту шпин-
дельного вузла обладнання може спровокувати утворення радіального биття на свердла, а також 
привести до зниження його працездатності і руйнування, і є вкрай небезпечним!*    

Проведіть пробний пуск без навантаження - мінімум 30 секунд. Обов’язково упевніться у 
відсутності вібрацій, радіального і торцевого биття, сторонніх шумів під час холостого ходу. У разі 
виявлення вищезазначених відхилень необхідно провести діагностику Вашого обладнання або 
алмазного інструменту.*    

* Увага! Деякі виробники оснащують вали свердлильних машин спеціальними присто-
суваннями (патронами) для швидкого монтажу алмазних свердел (з гнучкою муфтою). 
Такі способи кріплення виключають можливість жорсткого з’єднання свердла з валом 
свердлильної машини і служать інструментом для само центрування свердла в процесі 
свердління. Робота на свердлильних машинах з такими пристроями може затрудняти 
оцінку наявності люфту шпиндельного вузла, а при проведенні пробного пуску без 
навантаження може виникнути радіальне биття алмазного свердла!    

Якщо на Вашому обладнанні не передбачена функція охолодження, необхідно застосовувати 
спеціальний адаптер для подачі води всередину свердла (в комплект поставки не входить).    

Застосування:    
Уважно вивчіть інструкцію по експлуатації виробника електрообладнання яке Ви використо-

вуєте. Зверніть особливу увагу на вимогу виробника по максимально допустимому діаметру 
використовуваного свердла, потужності і рекомендованим оборотам свердління в залежності від 
оброблюваного матеріалу! 

Важливо! Для оцінки показника потужності свердлильної машини (кВт) необхідно використову-
вати показник корисної потужності, а не споживаної!    

Увага! Важливо! Робота максимально допустимим діаметром свердла (згідно вимог інструкції 
по експлуатації на Ваше обладнання) може негативно позначитися на його працездатності! Для 
отримання найкращого результату працездатності рекомендується від значення максимально до-
пустимого діаметру свердла відняти 50 мм! Таким чином, Ви отримаєте оптимально застосовувати 
діаметр свердла і збережіть запас потужності електроприводу! В якості сегментів в такому випадку 
використовуйте м’які сегменти (див. Таблицю 1)!    

Зіставте рекомендації виробника обладнання і алмазного свердла, якщо вони відповідають, 

Уважаемый Покупатель!    
Благодарим Вас за выбор продукции фирмы "Distar "! Высокое качество сырья и материалов, 

правильный выбор компонентов, использование современных технологий, а также точный контроль 
делают наш продукт достойным для использования его в течение длительного срока.    

Чтобы гарантировать все нижеуказанное, просим придерживаться рекомендаций, которые най-
дете в этой брошюре. Только так Вы сможете поддерживать качество Вашего алмазного сверла 
"Distar".    

Назначение:    
Свёрла алмазные сегментные предназначены для сверления искусственных строительных мате-

риалов при помощи системы алмазного сверления (переносной сверлильной машины со станиной и 
без станины согласно Таблицы 2) и обязательным применением водяного охлаждения.    

Сверла алмазные сегментные типа САМС(DDS), САМК (DDR) L 450 mm изготавливаются  с типами 
крепления: 1 1/4 UNC и 1/2 GAS.    

Сверла алмазные сегментные типа САМС(DDS), САМК (DDR) L 450 mm изготовлены по ТУ У 28.6-
21078963-006:2005. Типоразмер и исполнение указаны на корпусе изделия.    

     
Предупреждение:    
Перед началом работы внимательно изучите эту Инструкцию.    
Строго соблюдайте указания по технике безопасности использования алмазного сверла и приме-

няемого Вами оборудования.    
Перед началом выполнения любых работ  над электрическими приводными машинами (переме-

щение, замена инструмента и другое) вытащите штепсельную вилку из сетевой розетки или соответ-
ственно, изъять аккумулятор из прибора.    

Перед каждым применением проводите визуальный контроль на отсутствие возможных поврежде-
ний алмазного инструмента.    

Никогда не используйте повреждённый алмазный инструмент.    
Повреждённые, установленные ненадлежащим образом или не правильно применяющиеся алмаз-

ные инструменты при применении могут представлять  чрезвычайно высокую опасность!    
Работу выполняйте в защитных очках с боковой защитой (маской с полной защитой), респираторе, 

наушниках и перчатках. Всегда используйте защитную обувь.    
Обрабатываемый материал должен быть надёжно закреплён.    
Работа без защитных устройств оборудования запрещена (смотрите инструкцию по эксплуатации 

изготовителя оборудования)!    
Запрещается работать боковой поверхностью алмазоносного слоя (использовать для шлифоваль-

ных операций).    
Внимание! Следует помнить, что при сквозном сверлении отверстия, необходимо ограничить до-

ступ людей и механизмов в зону вероятного падения керна!    

Рекомендации по применению:    
Убедитесь, что приобретенный Вами алмазный инструмент предназначен для обработки выбран-

ного материала. Обратите внимание на указания по материалу, приведенные на этикетке, упаковке и 
в этой инструкции. (см. Таблицу 1, "Применяемость алмазного инструмента по материалам").    

Наружный диаметр и тип посадочного крепления алмазного сверла должны соответствовать харак-
теристикам Вашего оборудования.    

При несоответствии типа крепления сверла с ответной частью на валу Вашего оборудования необ-
ходимо использовать специальный переходник (в комплект поставки не входит).    

Для увеличения глубины сверления рекомендуется использовать удлинитель (в комплект поставки 
не входит). Его тип крепления должен соответствовать типу крепления алмазного сверла и вала свер-
лильной машины.    

Важно! Максимальная длина сверления указана в инструкции по эксплуатации на используемом 
Вами оборудовании. Вычтите из максимальной длины сверления, которую рекомендует производи-
тель оборудования,  длину алмазного сверла и Вы получите максимально допустимую длину удлини-
теля, который можно использовать. Невыполнение этого требования может негативно отразиться на 
работоспособности алмазного сверла!    

Надлежащий монтаж:    
Надёжно зафиксируйте стойку сверлильной машины на обрабатываемом материале при помощи 

анкера, шпильки, распорки или вакуумной присоски, (в комплект поставки не входят). Невыполнение 
этого требования может негативно отразиться на работоспособности алмазного сверла и является 
крайне опасным!    

Перед установкой алмазного сверла (удлинителя) проверьте его посадочное крепление и ответную 
часть на валу Вашего оборудования на отсутствие забоин, вмятин или других повреждений, при необ-
ходимости очистите от загрязнений и пыли.    

Накрутите алмазное сверло (удлинитель) до упора его торцевой части в ответную торцевую часть 
вала Вашего оборудования и зафиксируйте его при помощи гаечных ключей. Невыполнение этого 
требования может спровоцировать избыточное радиальное биение!    

Убедитесь в отсутствии люфта шпиндельного узла оборудования. Наличие люфта шпиндельного 
узла оборудования может спровоцировать образование радиального биения на сверле, а также при-
вести к снижению его работоспособности и разрушению, и является крайне опасным!*    

Проведите пробный пуск без нагрузки – минимум 30 секунд. Обязательно удостоверьтесь в от-
сутствии вибраций, радиального и торцевого биений, посторонних шумов во время холостого хода.  
В случае обнаружения вышеперечисленных отклонений необходимо провести диагностику Вашего 
оборудования или алмазного инструмента.*    

* Внимание! Некоторые производители оснащают валы сверлильных машин специальными 
приспособлениями (патронами) для быстрого монтажа алмазных свёрл (с гибкой муфтой). 
Такие способы крепления исключают возможность жёсткого соединения сверла  с валом 
сверлильной машины и служат инструментом для само центрирования сверла в процессе 
сверления.  Работа на сверлильных машинах с такими приспособлениями может затруд-
нить оценку наличия люфта шпиндельного узла, а при проведении пробного пуска без на-
грузки может возникнуть радиальное биение алмазного сверла!    

Если на Вашем оборудовании не предусмотрена функция охлаждения, необходимо применять 
специальный адаптер для подачи воды внутрь сверла (в комплект поставки не входит).    

Применение:    
Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации производителя на используемое Вами элек-

трооборудование.  Обратите особое внимание на требование производителя по максимально до-
пустимому  диаметру используемого сверла, мощности  и  рекомендуемым оборотам сверления в 
зависимости от обрабатываемого материала!  Важно! Для оценки показателя мощности сверлильной 
машины (кВт) необходимо использовать показатель  полезной мощности, а не потребляемой!     

Внимание! Важно! Работа  максимально допустимым диаметром сверла (согласно  требований 
инструкции по эксплуатации на Ваше оборудование)  может негативно отразиться на его работоспо-
собности! Для получения наилучшего результата работоспособности рекомендуется от значения мак-
симально допустимого диаметра  сверла вычесть 50 мм! Таким образом, Вы получите оптимально 
применимый диаметр сверла и сохраните запас мощности электропривода! В качестве  сегментов в 
таком случае  используйте мягкие сегменты (см. Таблицу 1)!    

Сопоставьте рекомендации производителя оборудования и алмазного сверла, если они соответ-
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тільки тоді починайте свердління!    
Для початку свердління рекомендується використовувати шаблон - кондуктор (в комплект по-

ставки не входить), який кріпиться до матеріалу струбцинами, присосками або іншим способом, що 
забезпечує його міцне утримання на оброблюваному матеріалі. Свердління без шаблону-кондукто-
ра може привести до руйнування алмазного свердла і є вкрай небезпечним!    

Перед початком свердління встановіть на Вашому обладнанні функцію «засвердлювання». 
Якщо на використовуваному Вами обладнанні така функція не передбачена - встановіть положення 
ручки перемикача швидкостей на мінімальні обороти і використовуйте мінімальну подачу без впли-
ву навантаження. Після заглиблення в матеріал на глибину близько 10 мм зупиніть свердлильну 
машину, встановіть перемикач швидкостей на необхідні обороти (див. Таблицю 2) і продовжите 
свердління в звичайному режимі.    

Витрата охолоджуючої рідини повинна бути не менше, ніж зазначені в Таблиці 2.    
Важливо! Охолоджуюча рідина повинна подаватися всередину свердла.    
При свердлінні пустотілого матеріалу або при горизонтальному свердлінні рекомендується 

збільшити витрату охолоджуючої рідини на 20-30% від зазначеного в Таблиці 2.    
Не достатня кількість охолоджуючої рідини або її відсутність неминуче призведе до негативної 

працездатності алмазного свердла, його заклинювання і руйнування і є вкрай небезпечним!    
Рекомендовані обороти вала шпиндельного вузла і необхідний показник потужності свердлиль-

ної машини наведені в Таблиці 2.
Невиконання цих рекомендацій може негативно відбитися на працездатності алмазного 

свердла! *
* Зверніть особливу увагу, на залежність діаметра свердління від потужності і кількості 
оборотів вала свердлильної машини! Чим менше діаметр свердла, тим нижча потуж-
ність і вище число обертів вала свердлильної машини і відповідно - чим більше діаметр 
свердла, тим вище потужність і нижче обороти вала свердлильної машини!    

Під час роботи свердла не допускається різке збільшення глибини свердління або удари. 
Робоча подача свердла повинна здійснюватися плавно, без ривків.    

У процесі свердління не допускайте перекосу або заклинювання свердла. Особливу увагу слід 
звернути на надійне закріплення станини машини! Крім цього не допускайте обрив (руйнування 
керна) і попадання в подовжню або незакріплену арматуру! Невиконання цієї вимоги неминуче 
призведе до руйнування свердла і є вкрай небезпечним!    

При попаданні в арматуру (метал) переведіть Ваше обладнання на функцію свердління металу. 
Якщо така функція на використовуваному Вами обладнанні не передбачена, використовуйте 
мінімальну подачу без впливу навантаження. Після проходження арматури (металу) продовжіть 
свердління в звичайному режимі.

* Якщо на використовуваному Вами обладнанні не передбачена функція свердління 
металу та перемикання швидкостей використовуйте для роботи свердла з м’якими 
сегментами!    

При заклинюванні алмазного свердла розблокувати його можна за допомогою наступних дій
:    
Розблокування свердла за допомогою гайкових ключів
1. Зупиніть свердлильну машину, витягніть штепсель з розетки.
2. Захопіть хвостовик алмазного свердла відповідним гайковим ключем, щоб розблокувати його 

шляхом відвернення. 
3. Вийміть свердлильну коронку з основи за допомогою хрестоподібної рукоятки.
4. Відберіть керн.
3. Вставте штепсельну вилку в розетку.
4. Продовжуйте процес свердління.    
В обов’язковому порядку відбирайте утворений керн зсередини корпусу свердла, а також якщо 

сталося його руйнування (розколювання). Пам’ятайте, що свердлильний керн може бути дуже 
важким!    

Для видалення керна акуратно витягніть свердло з оброблюваного матеріалу. Якщо керн 
залишився в оброблюваному матеріалі — видаліть його. Якщо керн застряг в корпусі свердла - 
зніміть свердло з свердлувальної машини. Пролийте внутрішню частину свердла водою. Легкими 
постукуваннями по корпусу за допомогою гумового молотка акуратно витягніть керн. Забороня-
ються удари, що призводять до деформації корпусу свердла або по алмазним сегментам. Увага, 
не акуратний витяг керна може привести до руйнування свердла! Знову встановіть свердло на 
свердлильну машину і продовжуйте свердління в звичайному режимі.    

Після відбору керна необхідно ретельно витягти всі його залишки (щебінь і залишки арматури). 
Перед відновленням роботи після видалення керна не вмикаючи електропривод, впевніться у 
відсутності зміщення свердла і отвори. Невиконання цієї вимоги неминуче призведе до руйнування 
свердла і є вкрай небезпечним!    

Вплив надмірного навантаження в процесі роботи заборонено, це може привести до негативної 
працездатності свердла, його руйнування і є вкрай небезпечним!    

Оптимальний режим навантаження в процесі роботи можна відстежити за допомогою індикації 
потужності (навантаження) свердлильної машини! Якщо на використовуваному Вами обладнанні 
такої функції не передбачено орієнтуйтеся на слухове сприйняття роботи електроприводу. Втрата 
оборотів електроприводом для оптимальної працездатності не повинна перевищувати більше 
5-10%!    

Щоб уникнути пошкоджень при транспортуванні обладнання алмазні свердла слід знімати і 
транспортувати їх окремо. Завжди слід забезпечувати акуратне транспортування свердел алмаз-
них і не допускати зовнішніх впливів на них.    

Заточка:    
При зниженні ріжучої здатності алмазного свердла його необхідно заточити. Для цього необ-

хідно провести свердління декількох отворів по високо абразивному матеріалу. Високо абразивні 
матеріали: цегляна кладка, свіжий бетон, газобетон.    

Крім цього, при зниженні ріжучої здатності або входження свердла в ділянку важкого армування, 
необхідно збільшити подачу води, зменшити вплив навантаження і періодично виводити свердло 
на 1-2 см. Назад - до відновлення ріжучої здатності або до закінчення ділянки важкого армування !

* Якщо на використовуваному Вами обладнанні не передбачена функція свердління 
металу та перемикання швидкостей використовуйте для роботи свердла з м’якими 
сегментами (див. Таблицю 2)!    

Частота повторного заточування алмазного шару залежить від твердості і ступеня оброблювано-
сті матеріалу.    

Гарантійні зобов’язання    
Претензія по якості придбаного алмазного інструменту приймається на підставі заповненого 

акту-рекламації встановленої форми і наявності рекламаційного виробу.    
Розгляд претензії проводиться:    
а) якщо не було порушено рекомендації заводу-виготовлювача по експлуатації інструменту.    
б) якщо знос алмазоносного шару складає не більше 1/3 його початкової висоти.    
Підприємство-виробник не несе гарантійних зобов’язань по працездатності інструменту, якщо 

покупець самостійно змінив його конструкцію (змінення посадкового отвору, використання самороб-
них перехідників (подовжувачів), свердління додаткових отворів і т.п.).    

Свердла алмазні сегментні виготовлені з сегментним алмазоносних шаром на металевій 
зв’язці.    

Алмазний шар закріплений на сталевому корпусі, не містить шкідливих речовин.    
Термін придатності не обмежений. Зберігати при температурі від -50 С до +50 С і відносній 

вологості до 80%.  

ствуют, только тогда начинайте сверление!    
Для начала сверления рекомендуется использовать шаблон - кондуктор (в комплект поставки не 

входит), который крепится к материалу струбцинами, присосками или другим способом, обеспечива-
ющим его прочное удержание на обрабатываемом материале. Сверление без шаблона-кондуктора 
может привести к разрушению алмазного сверла и является крайне опасным!    

Перед началом сверления установите на Вашем оборудовании функцию "засверливание". Если на 
используемом Вами оборудовании такая функция не предусмотрена - установите положение ручки  
переключателя скоростей на минимальные обороты и используйте минимальную подачу без воздей-
ствия нагрузки.  После заглубления в материал на глубину около 10 мм остановите сверлильную 
машину, установите положение переключателя скоростей на необходимые обороты (см. Таблицу 2) и 
продолжите сверление в обычном режиме.      

Расход охлаждающей жидкости должен быть не менее, чем указанные в Таблице 2.    
Важно! Охлаждающая жидкость должна подаваться внутрь сверла.    
При сверлении пустотелого материала или при горизонтальном сверлении рекомендуется увели-

чить расход охлаждающей жидкости на 20-30% от указанного в Таблице 2.    
Не достаточное количество охлаждающей жидкости или её отсутствие неизбежно приведёт к не-

гативной работоспособности алмазного сверла, его заклиниванию и разрушению и является крайне 
опасным!    

Рекомендуемые обороты вала шпиндельного узла и необходимый показатель мощности сверлиль-
ной машины приведены в Таблице 2. Невыполнение этих рекомендаций  может негативно отразиться 
на работоспособности алмазного сверла!*

*Обратите особое внимание, на зависимость диаметра сверления от мощности и коли-
чества оборотов вала сверлильной машины! Чем меньше диаметр сверла, тем ниже мощ-
ность и выше число оборотов вала сверлильной машины и соответственно – чем больше 
диаметр сверла, тем выше мощность и ниже обороты вала сверлильной машины!     

Во время работы сверла не допускается резкое увеличение глубины сверления или удары. Рабо-
чая подача сверла должна осуществляться плавно, без рывков.    

В процессе сверления не допускайте перекоса или заклинивания сверла.  Особенное внимание 
следует обратить на надёжное закрепление станины машины! Кроме этого не допускайте обрыв 
(разрушение керна) и попадание в продольную или незакреплённую арматуру! Невыполнение этого 
требования неизбежно приведёт к разрушению сверла и является крайне опасным!    

При попадании в арматуру (металл) переключите Ваше оборудование в функцию сверления 
металла. Если такая функция на используемом Вами оборудовании не предусмотрена используйте 
минимальную подачу без воздействия нагрузки.  После прохождения арматуры (металла) продолжите 
сверление в обычном режиме.  

*Если на используемом Вами оборудовании не предусмотрена функция сверления металла 
и переключения скоростей используйте для работы свёрла с мягкими сегментами!    

При заклинивании алмазного сверла разблокировать его можно с помощью следующий дей-
ствий:    

Разблокировка сверла с помощью гаечных ключей
1. Остановите сверлильную машину, вытащите штепсельную вилку из сетевой розетки.
2. Захватите хвостовик алмазного сверла подходящим гаечным ключом и разблокируйте его путём 

отворачивания.
3. Извлеките сверлильную коронку из основания с помощью крестообразной рукоятки.  
4. Отберите керн.
5. Вставьте штепсельную вилку в сетевую розетку
6. Продолжите процесс сверления.    
В обязательном порядке отбирайте образовавшийся керн изнутри корпуса сверла, а так же если 

произошло его разрушение (раскалывание).  Помните, что сверлильный керн может быть очень тя-
жёлым!    

Для удаления керна аккуратно извлеките сверло из обрабатываемого материала. Если керн остал-
ся в обрабатываемом материале - удалите его. Если керн застрял в корпусе сверла - снимите сверло 
со сверлильной машины.  Пролейте внутреннюю часть сверла водой. Лёгкими постукиваниями по 
корпусу при помощи резинового молотка аккуратно извлеките керн. Запрещаются удары, приводящие 
к деформации корпуса сверла или по алмазным сегментам. Внимание, не аккуратное извлечение 
керна может привести к разрушению сверла! Снова установите сверло на сверлильную машину и 
продолжайте сверление в обычном режиме.    

После  отбора керна необходимо тщательно извлечь все его остатки (щебень и остатки арматуры). 
Перед возобновлением работы после удаления керна не включая электропривод, удостоверьтесь в 
отсутствии смещения сверла и отверстия. Невыполнение этого требования неизбежно приведёт к 
разрушению сверла и является крайне опасным!    

Воздействие чрезмерной нагрузки в процессе работы запрещено, это может привести к негативной 
работоспособности сверла, его разрушению и является крайне опасным!    

Оптимальный режим нагрузки в процессе работы можно отследить при помощи индикации мощ-
ности (нагрузки) сверлильной машины! Если на используемом Вами оборудовании такой функции не 
предусмотрено ориентируйтесь на слуховое восприятие работы электропривода. Потеря оборотов 
электроприводом для оптимальной работоспособности не должна превышать более 5-10 %!    

Во избежание повреждений при транспортировке оборудования алмазные свёрла следует снимать 
и транспортировать их отдельно. Всегда следует обеспечивать аккуратную транспортировку свёрл 
алмазных  и не допускать внешних воздействий на них.    

Заточка:    
При снижении режущей способности алмазного сверла его необходимо заточить.  Для этого не-

обходимо произвести сверление нескольких отверстий по высоко абразивному материалу. Высоко 
абразивные материалы: кирпичная кладка, свежий бетон, ячеистый бетон.    

Кроме этого, при снижении режущей способности либо вхождения сверла в участок тяжёлого ар-
мирования, необходимо уменьшить скорость вращения привода, увеличить подачу воды,  уменьшить 
воздействие нагрузки и периодически выводить сверло на 1-2 см. назад  - до восстановления режущей 
способности либо до окончания участка тяжёлого армирования!  

*Если на используемом Вами оборудовании не предусмотрена функция сверления металла 
и переключения скоростей используйте для работы свёрла с мягкими сегментами (см. Та-
блицу 1)!    

Частота повторного затачивания алмазного слоя зависит от твердости и степени обрабатываемо-
сти материала.    

Гарантийные обязательства    
Претензия по качеству приобретенного алмазного инструмента принимается на основании запол-

ненного акта-рекламации установленной формы и наличии рекламационного изделия.    
Рассмотрение претензии проводится:    
а) если не были нарушены рекомендации завода-изготовителя по эксплуатации инструмента.    
б) если износ алмазоносного слоя составляет не более 1/3 его начальной высоты.    
Предприятие-изготовитель не несет гарантийных обязательств по работоспособности инструмен-

та, если покупатель самостоятельно изменил его конструкцию (изменение посадочного отверстия, ис-
пользование самодельных переходников (удлинителей), сверление дополнительных отверстий и т.п.).    

Сверла алмазные сегментные изготовлены с сегментным алмазоносным слоем на металлической 
связке. Алмазный слой закреплён на стальном корпусе, не содержит вредных веществ.    

Срок годности неограничен. Хранить при температуре от -50° С до +50° С и относительной влаж-
ности до 80%.

Наиболее частые ошибки: Найбільш часті помилки:

# Проблема Причины Способ устранения

1 Отрыв или разрушение 
сегмента

Перегрев сверла (работа без охлаждения или с недостаточ-
ным охлаждением) Заклинивание сверла

Увеличьте количество подаваемой воды. Проверьте закрепление и состояние сверлильной 
машины

2 Перегрев сверла, наличие 
“цветов побежалости”

Перегрев сверла. Работа без охлаждения или с недостаточ-
ным охлаждением. Высокая скорость вращения

Увеличьте количество подаваемой воды. Уменьшите частоту вращения сверла. Перейдите на 
циклический режим сверления

3 Наклон сегментов наружу Резкий старт. Работа на большой мощности при засаленном 
сегменте. Выбор слишком твердого сегмента

Производите засверливание более плавно. Проведите вскрытие сегмента согласно инструкции. 
Используйте сверло с более мягким сегментом

4 Наклон сегментов внутрь Резкий старт Прохождение арматуры по касательной к диаме-
тру сверла. Попытка рассверливания на больший диаметр

Производите засверливание более плавно. Если есть возможность, сместите отверстие. Если 
смещение невозможно, установите наименьшую частоту вращения, подачу сверла производите 
как можно плавнее и медленнее.

5 Излом или  трещина в 
корпусе

Неравномерный износ корпуса вследствие биения корпуса 
сверла, при боковых нагрузках, вследствие удара. Повышен-
ные нагрузки при сверлении, заклинивании сверла

Перейдите в более плавный или цикличный режим сверления. Используйте рекомендации, 
описанные в разделе Применение, что относится к заклиниванию сверла и отбора керна

6 Повышенное биение  
Люфты и зазоры в узлах крепления сверла и сверлильной 
машины Не очищенные посадочные места. Деформация 
корпуса сверла

Используйте рекомендации, описанные в разделе Надлежащий монтаж. Замените сверло

7 Эллипс, вмятины корпуса Удары по корпусу, заклинивание сверла Используйте рекомендации, описанные в разделе: «Применение», что относится к заклиниванию 
сверла и отбора керна

# Проблема Причини Спосіб усунення

1 Відрив або руйнування 
сегмента

Перегрів свердла. Робота без охолодження або з недостатнім 
охолодженням. Висока швидкість обертання. Збільшуйте кількість води, що подається. Перевірте закріплення і стан свердлильної машини

2 Перегрів свердла, наяв-
ність “кольорів мінливості”

Перегрів свердла. Робота без охолодження або з недостатнім 
охолодженням. Висока швидкість обертання

Збільшуйте кількість води, що подається. Зменшуйте частоту обертання свердла. Перейдіть на 
циклічний режим свердління

3 Нахил сегментів назовні Різкий старт. Робота на великій потужності при засаленому 
сегменті. Вибір занадто твердого сегмента

Проводьте засвердлювання більш плавно. Проведіть заточування сегмента згідно з інструкцією. 
Використовуйте свердло з більш м’яким сегментом

4 Нахил сегментів всередину Різкий старт Проходження арматури по дотичній до діаметру 
свердла. Спроба розсвердлювання на більший діаметр

Виконуйте засвердлювання більш плавно. Якщо є можливість, зміщайте отвір. Якщо зсув не-
можливо, встановіть найменшу частоту обертання, подачу свердла виконуйте якомога плавніше 
і повільніше

5 Злам або тріщина в корпусі
Нерівномірний знос корпусу внаслідок биття корпусу свердла, 
при бічних навантаженнях, внаслідок удару. Підвищені наван-
таження під час свердління, заклинювання свердла

Перейдіть в більш плавний або циклічний режим свердління. Використовуйте рекомендації, 
описані в розділі Застосування, що відноситься до заклинювання свердла і відбору керна.

6 Підвищене биття  
Люфти і зазори в вузлах кріплення свердла і свердлильної 
машини Чи не очищені посадочні місця. Деформація корпусу 
свердла

Використовуйте рекомендації, описані в розділі Належний монтаж. Замініть свердло

7 Еліпс, вм’ятини корпусу Удари по корпусу, заклинювання свердла Використовуйте рекомендації, описані в розділі Застосування, що відноситься до заклинювання 
свердла і відбору керна


