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Introducere 
Acest manual oferă explicaţii pentru utilizarea potrivită a maşinii Dvs. Citiţi şi luaţi la cunoştinţă aceste instrucţiuni în totalitate 

înaintea punerii în funcţiune sau întreţinerii maşinii. Dacă omiteţi acest lucru,  pot apărea leziuni personale severe sau 

deteriorarea echipamentului. Consultaţi furnizorul  Dvs. McLaughlin, dacă nu înţelegeţi instrucţiunile din acest manual, sau dacă 

aveţi nevoie de informaţii suplimentare.   

Instrucţiunile, ilustraţiile şi specificaţiile în acest manual se bazează pe informaţiile cele mai recente, care se găsesc în momentul 

publicării. Maşina Dvs. poate să fie îmbunătăţită  şi să aibă caracteristici care nu sunt specificate în acest manual.  

McLaughlin îşi rezervă dreptul să modifice echipamentul oricând, fără un anunţ prealabil.  
 

Instrucțiunile de funcționare și întreţinere se găsesc în Manualul Utilizatorului, care însoţeşte aparatul.  
 

Exemplare suplimentare ale manualului se găsesc la furnizorul Dvs. Folosiţi numărul de comandă, de pe coperta manualului 

pentru a comanda exemplare suplimentare.  
 

 
 

ÎN ATENŢIA PROPRIETARULUI 
 

 Aveţi obligaţia să anunţaţi  Vermeer Corporation, dacă aţi achiziţionat o maşină folosită.  Anunţaţi Departamentul de Date ale 

Clienţilor prin telefon: 800-829-0051 or 641-628-3141; email: customerdata@vermeer.com; internet: www.vermeer.com sau 

www.vermeerag.com; sau în scrisoare: Customer Data Dept., Vermeer Corporation, Cutie poştală 200, Pella IA 50219 SUA. La 

cerere, proprietarul nou al unui echipament folosit va primi gratuit un set de Manuale de utilizare şi întreţinere ale aparatului 

Vermeer, şi componentelor acestuia.  
 
 

MĂRCI ÎNREGISTRATE 
 

VERMEER și logoul  VERMEER șunt mărci înregistrate ale Vermeer Manufacturing 

Company. MCLAUGHLIN și HOLE HAMMER sunt mărcile înregistrate ale  McLaughlin 

Group, Inc. LOCTITE este marcă înregistrată Henkel Corporation. 
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GARANȚIA LIMITATĂ McLAUGHLIN 
 

Producătorul garantează că acest produs este lipsit de defecte materiale sau funcționale, timp 

de doisprezece luni de la data expedierii lui din fabrică. Producătorul nu este responsabil pentru 

daune care rezultă din utilizarea incorectă, depozitare incorectă, service neautorizat, schimbarea  

produsului, neglijență sau utilizare abuzivă, sau utilizarea echipamentului într-o manieră care nu 

corespunde menirii și designului produsului. Garanția nu este valabilă în cazul  componentelor 

și părților care nu sunt fabricate de producător; deși garanția producătorului nu va limita  

garanțiile oferite de alți producători pe alte componente, fabricate de aceştia. Solicitarea 

reparațiilor defectelor materiale sau funcționale se va face în scris la adresa producătorului în 

termen de zece zile de la descoperirea defectului. Producătorul are posibilitatea de a trimite un 

reprezentant de service, sau să primească aparatura la locul de fabricație pentru inspecție, pe 

cheltuiala Cumpărătorului. În momentul anunţării Producătorului despre pagubă, Producătorul 

va emite o autorizație de returnare a bunului, pentru Cumpărător. Produsul returnat trebuie să 

fie însoțit de numărul de autorizare a returnării bunului. Dacă Producătorul constată că produsul 

este defect sau a suferit daune materiale sau funcționale, produsul va fi înlocuit sau reparat, 

conform judecății Producătorului, fără obligații de plată, cu excepția transportului autorizat.   

Cumpărătorul este responsabil pentru servicii de întreținere, care constă în lubrifierea și curățarea 

produsului, înlocuirea părților care pot fi înlocuite, efectuarea ajustărilor minime și verificarea 

periodică. Toate acestea trebuie efectuate în conformitate cu procedurile descrise în literatura de 

întreținere a Producătorului. 

 

Nr. model.                               Nr. serie.                                                  

Achiziționat de la                                                                                                           

Data achiziționării                                                                                  

GARANȚIA MENŢIONATĂ MAI SUS ÎNLOCUIEȘTE TOATE GARANȚIILE, ȘI NU SE ACCEPTĂ NICI 

O REPREZENTARE, GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, (INCLUSIV, DAR NU LIMITAT LA O 

GARANȚIE DE COMERCIALIZABILITATE ÎNTR-UN ANUMIT SCOP) ÎN MATERIE DE FABRICAȚIE 

SAU VÂNZARE A PRODUSULUI. NICI UN ANGAJAT, DISTRIBUITOR SAU REPREZENTANT NU ETE 

AUTORIZAT SĂ MODIFICE ACEASTĂ GARANȚIE ÎN ORICE MANIERĂ SAU SĂ GARANTEZE 

ALTCEVA ÎN NUMELE PRODUCĂTORULUI.  

DESPĂGUBIRILE CUMPĂRĂTRULUI PREVĂZUTE AICI SUNT EXCLUSIVE, ȘI ÎNLOCUIESC 
ORICE ALTĂ REMEDIERE. RESPONSABILITATĂŢILE PRODUCĂTORULUI SE VOR EXTINDE LA 
ALTELE, DECÂT REPARAȚIA SAU SCHIMBAREA PRODUSULUI  SAU COMPONENTELOR 
DEFECTE ALE ACESTUIA , LA ALEGEREA LUI, DOAR DACĂ ACESTA ESTE SPECIFICAT  
ASTFEL ÎNTR-UN CONTRACT SEMNAT CU CUMPĂRĂTORUL. PRODUCĂTORUL NU ESTE 
RESPONSABIL PENTRU COSTURILE DE INSTALAȚIE ȘI/SAU DEPLASARE ȘI NICI PENTRU 
DAUNE CARE REZULTĂ DIRECT SAU INDIRECT DIN UTILIZAREA NEPOTRIVITĂ A 
PRODUSULUI. 

PENTRU REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE CONTACTAȚI 
FURNIZORUL AUTORIZAT  McLAUGHLIN DIN ZONA DVS., 
SAU SUNAȚI FĂRĂ TAXĂ LA:  800/435-9340

 
PRODUCĂTOR: 

McLaughlin Group, Inc. 

2006 Perimeter Rd. 

Greenville, SC 29605 USA 
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Hole Hammer Receiving and Delivery Report  i  

Raport de primire și livrare   
Obligațiile furnizorului 

 

Verificați sau efectuați următoarele:  
 
    

    Verificaţi cuplajul conului posterior pagina 70-2 

    Verificaţi dacă există materiale nedorite în jurul dispozitivelor de racordare furtunii, la intrările pentru unelte, în furtun şi 

în jurul cuplajului furtunii.  

     Verificaţi valvele de înaintare şi cele cu funcţie de mers înapoi în vederea funcţionării corecte.  

     Verificaţi dacă pistonul intern alunecă liber prin balansarea aparatului înainte şi înapoi. 

     Verificaţi condiţiile semnalelor şi indicatoarelor de siguranţă.  

 

Livrarea 

Verificaţi şi demonstraţi cumpărătorului aspectele diferite ale unităţii de perforare: 

     Explicaţi cum funcţionează unealta în general.  

    Siguranţa uneltei 

     Pregătirea uneltei pentru perforare 

     Completați  “Numere de identificare - Înregistrare,” pagina iii. 
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INFORMAŢII DESPRE FURNIZOR ŞI PROPRIETAR 
 

 
furnizor                                                                                             proprietar 

adresa adresa 

oraș oraș 

stat / provincie stat / provincie 

cod  poștal cod poștal                   

țara țara 

număr telefon număr telefon 
 
 

adresă email  adresă email 
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Hole Hammer Informaţii despre furnizor şi proprietar  iii  

NUNMĂR DE INDENTIFICARE -  ÎNREGISTRARE  
 
Numărul de model al aparatului                                                        . 

Numărul de serie al aparatului                                                          . 

Se găseşte la ieşirea posterioară a uneltei şi de-a lungul corpului extern al uneltei. 
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2˝ (55 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . ... . . 70-2 

2-1/2˝ (65 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .… …. . . .70-2 

2-1/2˝ scurt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .…….. . .  70-2 

3˝ (76 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . 70-2 

4˝ (100 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . …. . . . 70-2 

5-1/4˝ (135 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . .…. . . 70-2 
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Secțiunea 10: Mesaje de siguranță 
 

Mesajele de siguranță sunt prezentate în secțiunea Mesaje de siguranță. Mesajele de siguranță specifice se află în secțiunile dedicate 

acestora în manual, şi se referă la pericolele potențiale, care ar putea apărea dacă instrucțiunile nu sunt respectate.  

Cuvintele de avertizare “PERICOL”, “ATENŢIE”, or “PRECAUŢIE” sunt folosite împreună cu simbolurile de avertizare. 

Semnele de avertizare, cu cuvintele “PERICOL”, “ ATENŢIE”, or “PRECAUŢIE” se află în apropierea unităţii cu pericolul 

specific. 

PERICOL Indică o situație  periculoasă, care, dacă nu este soluționată,  poate cauza deces sau leziuni severe. 

ATENŢIE Indică o situație periculoasă, care, dacă nu este soluționată, poate cauza deces sau leziuni severe. 

ATENŢIE Indică o situație periculoasă, care, dacă nu este soluționată, poate cauza leziuni minore sau moderate. 

 

EXPLICAŢIILE SIMBOLURILOR DE SIGURANŢĂ  

 

Acesta este un simbol care atrage atenția asupra siguranței. Acest simbol se folosește împreună cu un semn 

de exclamație sau alte simboluri care vă atrag atenția asupra posibilelor leziuni corporale sau deces.  

 

ATENŢIE: Citiți Manualul de utilizare și semnele de siguranță înainte de a pune această mașină în funcțiune. 
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Utilizarea corectă 15-1  

 

 
 

ATENŢIE: Verificaţi aparatul înainte de operare. Aparatul trebuie să fie în condiţii bune de 

funcţionare şi  toate echipamentele de siguranţă trebuie instalate şi în condiţii bune.  
 

 
 

ATENŢIE:  Purtaţi echipament de protecţie personală. Îmbrăcaţi-vă în mod corespunzător.  

Citiţi “Protecţia Personală,” pagina 30-3. 

 
 
 
 
 

ATENȚIE: Nu lăsaţi spectatori în apropiere. 

 

ATENŢIE: Dacă nu respectaţi instrucţiunile de siguranţă precizate în acest manual,  puteţi suferi leziuni severe 

sau deces. Acest aparat trebuie folosit doar în scopurile pentru care a fost destinat, precum este explicat în Manualul 

utilizatorului. 
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Secţiunea 15: Utilizarea corectă 

 

Aparatul Hole Hammer  McLaughlin, este proiectat  pentru realizarea de găuri (orificii) în pământ. Conductele de utilităţi sunt 

instalate în aceste găuri.  

Folosiţi Hole Hammer întotdeauna în concordanţă cu instrucţiunile din Manualul Utilizatorului, semnelor de siguranţă pe aparat 

şi celelalte materiale asigurate de  Vermeer Corporation. 

Întreţinerea corectă şi reparaţiile sunt necesare pentru siguranţa şi funcţionarea eficientă a aparatului.  Nu folosiţi aparatul dacă 

nu este în condiţii de funcţionare bune.  

 

CUM FUNCŢIONEAZĂ APARATUL 

Aparatul consumă energia pneumatică pentru mişcarea pistonului din interiorul aparatului, cu o viteză ridicată.  Pistonul loveşte 

blocul cilindric din faţă, astfel determinând aparatul să înainteze în pământ.  

Precum pistonul înaintează, porturile de la capătul din spate ale aparatului trec pe lângă valvă, asigurând astfel pasajul aerului 

până în capătul din faţă al aparatului. Acesta permite redirecţionarea aerului, care împinge pistonul spre capătul posterior al 

aparatului.  

Înainte ca pistonul să aibă şansa să lovească blocul cilindric din spate, acesta trece iarăşi pe lângă porturi şi redirecţionează aerul, 

care determină pistonul să înainteze iarăşi.  

Când aparatul este pus în funcţia de mers înapoi, sincronizarea valvelor se schimbă în aşa fel încât, lovitura din faţă a pistonului 

devine mai scurtă şi lovitura din spate devine mai lungă.  Acesta permite pistonului să lovească blocul din spate, determinând 

aparatul să înainteze în direcţia opusă. 
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Secţiunea 20: Comenzile aparatului 
 

Vă prezentăm un lubrificator pentru reprezentare. Lubrificatorul se achiziţionează de către cumpărător, iar stilul acestuia poate 

varia. Instrucţiunile referitoare la lubrifiere din acest manual, prezintă operaţiuni tipice. Citiţi instrucţiunile de utilizare asigurate 

de producătorul lubrificatorului pentru mai multe detalii. 

VALVA DE AER 
(1) Perpendicular cu corpul valvei  (precum se vede)...................închis 

(2) Paralel cu corpul valvei...........................................................pornit 

Viteza aparatului poate varia; cu cât mânerul este răsucit înspre (2), cu atât 

viteza este mai mare. 

 

LUBRIFIEREA APARATULUI 

În timpul funcţionării unitatea de lubrifiere, unge încontinuu aparatul pneumatic. 
 

NOTAŢI: Când puneţi aparatul în funcţiune pentru prima dată, adăugaţi 1/2 oz (15 ml) de ulei direct pe piuliţa furtunului  pentru 

asigurarea lubrifierii la prima pornire. 

Eliberarea presiunii 

Apăsaţi butonul roşu de eliberare a presiunii (1) pe clapeta de alimentare (2) pentru 

eliberarea presiunii. 

Eliberaţi presiunea din lubrificator: 

• după fiecare folosire. Aerul cu presiune mare închis în lubrificator va 

determina uleiul rămas să curgă în compartimentul aerului.  

• înaintea alimentării rezervorului cu ulei.  

• înaintea deconectării furtunului. 
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Alimentarea şi verificarea uleiului 

Pasul 1: Opriţi alimentarea cu aer 

Pasul 2: Eliberaţi presiunea aerului  

Pasul 3: Scoateţi clapeta de alimentare (2) şi verificaţi sau adăugaţi ulei. 

Respectaţi instrucţiunile din secţiunea “Lubrifianţi,” pagina 70-1. 

Lubrificator - ajustare 

Şurubul (3) controlează cantitatea uleiului adăugat. Înlăturaţi clapeta de 

alimentare şi folosiţi o şurubelniţă  să ajustaţi şurubul între 0 şi 9. 

“0”  ............................................................................................ rata cea mai mică  

“4”  ..................................................................... cea mai mică rată recomandată 

“9”  ........................................................................................ rata cea mai înaltă 

Ajustările se fac în conformitate cu schimbările în presiunea aerului şi 

viscozitatea uleiului. 

Pentru ajustare: 

Pasul 1: Opriţi alimentarea cu aer. 

Pasul 2: Eliberaţi presiunea aerului. 

Pasul 3: Scoateţi clapeta de alimentare (2) răsuciţi şurubul de ajustare (3) cu o 

şurubelniţă. 

Umpleţi în aşa fel încât să acopere şurubul de ajustare, dar lăsaţi spaţiu pentru 

circulaţia aerului. 

Începeţi la “9” şi micşoraţi până când se administrează 1–2 oz (30–60 ml) de 

ulei pe oră. În acest caz, adăugaţi ulei la 3 sau 4 ore, funcţie de capacitatea 

lubrificatorului.  

NOTAŢI: Ar putea să dureze cel mult o oră, până ce o modificare a setărilor se 

detectează în aparat. 
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NOTAŢI: Şurubul de ajustare a fost setat la nivelul 4 în fabrică. Pentru resetarea lubrificatorului răsuciţi şurubul de ajustare în sensul 

acelor ceasornicului pentru reducerea fluxului. Răsuciţi în sensul ceasornicului pentru mărirea fluxului. Folosiţi următorul tabel 

pentru setarea ratei potrivite de flux pentru fiecare unealtă. 

 

Mărimea uneltei Setările lubrificatorului 

1.8˝ 3 

2˝ 3 

2-1/2˝ 4 

3˝ 4 

3-1/2˝ 4 

 

 FURTUNUL PIULIŢĂ POSTERIOR 

 
Răsucirea furtunului  (1) controlează direcţia în care merge aparatul.   

În direcţia acelor ceasornicului . . . . . . . . . . . . . . . . . . direcţia înainte  

În direcţia opusă acelor ceasornicului . . . . . . . . .direcţia de mers înapoi.                                                                                                                                         

                                                                                                                                       1                                     

NIVELARE 

Folosiţi un nivelator pentru determinarea unghiului de forare al aparatului.
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Secţiunea 30: Pregătirea maşinii şi zonei de lucru 

Pregătirea personalului 

COMPETENŢELE OPERATORULUI 
 

 

 
ATENŢIE: Citiţi Manualul utilizatorului şi semnele de siguranţă înainte de a pune maşina în funcţiune. 
 

 

Lăsaţi doar persoanele responsabile, cu pregătirea necesară să opereze acest aparat.  

Familiarizaţi-vă cu comenzile, funcţionarea şi utilizarea acestei maşini sub stricta supervizare a operatorului cu instructajul şi 

experienţa necesară.  

Operatorul trebuie să cunoască regulile şi regulamentele de siguranţă a zonei de lucru şi trebuie să fie capabil să opereze acest 

aparat în siguranţă, atât din punct de vedere mintal, cât şi fizic.   

Lucrători şi operatori conştienţi de siguranţă  

Operatorii şi lucrătorii trebuie să fie antrenaţi pentru prevenirea accidentelor.   
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       INSTRUCTAJUL 

Înaintea  punerii aparatului în funcţiune operatorul şi echipa de lucru trebuie să fie instruiţi pentru operarea acestuia. 

Instructajul iniţial trebuie să acopere următoarele: 

 toate secţiunile din acest manual 

 siguranţa la locul de muncă, inclusiv barierele de siguranţă şi îmbrăcămintea protectoare, precum şi procedurile de 

operare şi de urgenţă 

 comunicare radio în două direcţii 

 instalarea aparatului 

 operarea aparatului 

 

INSTRUCŢIUNI DE OPERARE ŞI SEMNALELE DE SIGURANŢĂ   

Semnalele de siguranţă şi instrucţiunile de operare asigură informaţii despre potenţialele pericole asupra siguranţei şi 

instrucţiuni în vederea operării sigure a aparatului.  

MANEVRAREA APARATULUI 

Pentru prevenirea  leziunilor spatelui, folosiţi tehnicile de ridicare recomandate. Ridicaţi aparatul cu picioarele, nu cu spatele Dvs. Folosiţi 

un instrument pentru ridicare potrivit, dacă este cazul. Vezi: “Specificaţiile aparatului” pentru greutăţile aparatului. Studiaţi pagina 

70-2.
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PROTECŢIA PERSONALĂ 

 

 

ATENŢIE: Purtaţi echipament de protecţie personală. Pentru reducerea riscului de a fi prins în părţile 

mişcătoare ale aparaturii, purtaţi haine strâmte şi legaţi  părul lung. Evitaţi bijuteriile, precum inelele, 

ceasurile de mână, colierele sau brăţările.  
 

Operarea maşinii necesită purtarea echipamentului de protecţie personală. Purtaţi întotdeauna cască de protecţie şi 

ochelari de protecţie. Dacă lucraţi în apropierea traficului, trebuie să purtaţi haine de reflecţie.  
 

Echipament de protecţie a urechilor trebuie să fie purtat de operatorul maşinii. Alţi membrii ai echipei trebuie să aibă 

echipament de protecţie pentru urechi, doar în cazul în care lucrează foarte aproape de aparat, sau ajută la susţinerea 

acestuia.  
 

Protecţia ochilor trebuie să fie alcătuit din  ochelari de protecţie închişi sau simpli.  
 

Ceilalţi lucrători din zonă trebuie să poarte căşti de protecţie şi ochelari de protecţie. Purtaţi haine strâmte şi legaţi părul 

lung. 

      Nu purtaţi bijuterii, precum inele, ceasuri de mână, coliere sau brăţări. 
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Nivelul vibraţiilor şi sunetului 

NOTAŢI: Nivelurile sunetului sunt reprezentative în cazul anumitor condiţii de operare. Condiţiile de operare 

pot varia de la şantier la şantier. Nivelurie propriu zise de sunet în modul de aplicare şi condiţiile de operare 

ale Dvs. pot fi diferite.  
 

Echivalentul Presiunii de sunet măsurat încontinuu la urechile operatorului  

Precum este specificat în directiva 2000/14/EC, ISO 3744, şi ISO 11201 . . . . . . . . . . . . . . . . * dB(A) 

Nivelul puterii sunetului garantat precum acesta este specificat în directiva 2000/14/EC . .  . * dB(A) 

*Nu se agăseşte în momentul imprimării. 

Hole Hammer                                                                                          Pregătirea maşinii şi zonei de lucru   30 - 4 



Hole Hammer Preparing the Machine and Work Area 30-5  

CONTACTUL CU UTILITĂŢILE SUBTERANE 

 

ATENŢIE: Exploziile de electricitate sau gaz pot ucide. Lumina de laser provenind din cabluri tăiate pot 

cauza leziuni ale ochilor.  

 

Localizaţi utilităţile înaintea începerii forajului. Sunaţi la 811 (doar S.U.A. ) sau 1-888-258-0808 (S.U.A. 

sau Canada), sau firmele locale de furnizare a utilităţilor, sau autoritatea de reglementare naţională.   

Înainte de a începe orice proiect de foraj, nu uitaţi să sunaţi sistemul One-Call din zona Dvs. şi orice firmă utilitară care nu figurează 

în sistemul One-Call. În cazul zonelor, care nu sunt reprezentate şi sistemul  One-Call International, contactaţi firma utilitară corespunzătoare 

sau autoritatea de reglementare naţională pentru localizarea şi marcarea instalaţiilor utilităţilor subterane. Dacă nu sunaţi, puteţi 

suferi un accident sau leziuni; puteţi cauza întreruperea furnizării serviciilor utilitare; dăuna mediului; sau cauza întârzierea 

lucrărilor. 

Reprezentantul One-Call va anunţa compania utilitară participantă despre planurile Dvs. de forare. Compania utilitară va marca astfel 

instalaţiile subterane cu ajutorul codurilor de marcare internaţionale 

Roşu Electricitate Verde/Maro Canalizare 

Galben Gaz, ţiţei or petrol Alb Excavarea propusă 

Portocaliu Comunicaţii, Telefon, TV Roz Control 

Albastru Apa potabilă   
 

OSHA CFR 29 1926.651 prevede ca utilităţile subterane să fie localizate înaintea începerii lucrărilor de foraj. Dacă excavaţia sau 

forajul propriu zis se apropie de locul estimat al unei utilităţi, locul exact al instalaţiilor utilităţilor trebuie să fie determinat print-

o măsură sigură şi de încredere. Dacă instalaţia nu poate fi localizată în mod precis, aceasta trebuie să fie închisă de către compania 

utilitară. 
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EVALUAREA PUNCTULUI DE LUCRU 

Examinaţi zona de lucru pentru determinarea obstrucţiilor, condiţiilor sau situaţiilor, care ar putea periclita funcţionarea  maşinii 

sau să creeze un pericol asupra siguranţei operatorului sau altor persoane. Folosiţi informaţiile din acest manual, alături de 

cunoştinţele Dvs. când identificaţi aceste pericole şi implementaţi  măsuri de prevenire a pericolului. 

LEGI ŞI REGLEMENTĂRI - VERIFICARE 

Aveţi obligaţia să cunoaşteţi şi să respectaţi toate legile şi regulamente federale, statale şi locale, care se aplică în aceste situaţii. 

VERIFICAŢI APARATUL 

Asiguraţi-vă că toate cuplajele conductei de aer sunt strânse şi asigurate pentru eliminarea riscului de dezasamblare accidentală. 

Folosiţi piese de siguranţă pentru conectarea furtunilor, ca de exemplu inele de siguranţă, cleme, lanţuri sau cabluri.  

Verificaţi strângerea bolţurilor conice înainte de utilizare. Studiaţi “Întreţinere,” pagina 70-1. 

VERIFICAŢI COMPRESORUL DE AER 

Asiguraţi-vă că compresorul de aer este parcat la o distanţă sigură de la puţul de excavare 

pentru a preveni dărâmarea puţului. Blocaţi roţile acestuia, să nu se deplaseze şi să cadă 

în puţ.   
 

Presiunea maximă de aer, admisă de aparat este de  110 psi (760 kPa). Nu depăşiţi această 

presiune, în caz contrar pot apărea leziuni personale sau aparatul se poate deteriora. 
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   Secţiunea 40: Operarea 

           PRECAUŢII ÎN TIMPUL OPERĂRII 

Două persoane sunt necesare pentru operarea aparatului. O persoană trebuie să fie tot timpul în exteriorul 

puţului de excavare şi să controleze alimentatorul de aer, pentru orice eventualitate. Operatorul aparatului 

trebuie să monitorizeze aparatul, şi să se asigure că  furtunul de aer nu va fi cauza unei condiţii nesigure în 

jurul puţului.  

 

Protecţia ochilor este necesară în timp ce folosiţi racheta de foraj pneumatic. Evitaţi să vă uitaţi în gaura 

forajului în timp ce aparatul este în funcţiune. Eliberarea presiunii în partea din spate a aparatului poate cauza 

ejecţia murdăriei, pietrişului sau altor materiale. Aveţi grijă când curatati furtunul sub presiune. Direcţionaţi 

furtunul în direcţia opusă Dvs. sau altor persoane.  

Dacă aparatul este în funcţiune dar nu înaintează, opriţi alimentarea cu aer. Asiguraţi-vă că aparatul nu este 

în contact cu o conductă de gaz, de apă, de electricitate sau alte obstrucţiuni subterane care pot fi deteriorate 

sau pot cauza leziuni personale.   

Nu treceţi cu vederea controalele de siguranţă de pe aparat sau maşiniile de susţinere. Opriţi aparatul la primul 

semn de funcţionare defectă sau situaţie periculoasă.  

Nu deconectaţi alimentatorul de aer fără a închide înainte valva aerului . Leziuni severe pot apărea din cauza 

mişcării necontrolate a furtunii cu aer sub presiune. 

 

 

 

ATENŢIE: Nu lucraţi în puţuri cu pereţii nesiguri, care se pot dărâma. Prevederile specifice pentru 

ancorarea şi asigurarea pereţilor nesiguri se pot procura de la autorităţile responsabile şi naţionale. 

Asiguraţi-vă că luaţi legătura cu autorităţile conforme acestor prevederi înaintea începerii excavării. 
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PUŢURILE DE INTRARE ŞI IEŞIRE 

Adâncimea puţului de intrare trebuie să fie aproximativ 10 ori mai mare decât diametrul aparatului.   

Puţul trebuie să fie destul de lung pentru a preveni sucirea liniei de serviciu în timpul lansării.  Excavaţi puţul de ieşire cu lăţime, 

lundime şi adâncime adăugată pentru a evita devierea aparatului.   

 

PREGĂTIREA FORAJULUI 
Pasul 1: Determinaţi lungimea forajului.  

Pasul 2:  Începând dinspre aparat, marcaţi furtunul cu banda adezivă la fiecare 3–6 picioare (1–2 m) pe întreaga lungime a 

forajului.  În timpul forajului urmăriţi cu atenţie incrementele pentru determinarea poziţiei aparatului.  

Urmărind trecerea timpului, puteţi defini viteza uneltei.  

 Pasul 3: Poziţionaţi unealta la puţul de intrare şi direcţionaţi-l spre gaura de ieşire. Puneţi nivelatorul pe suprafaţa uniformă a 

uneltei. Folosiţi un suport dedesubtul uneltei să o puteţi ţine drept.  

Luaţi în considerare tipul solului când poziţionaţi aparatul. Unele tipuri de sol, precum solul vegetal sau nisipul pot cauza ridicarea 

aparatului. Dacă îndreptaţi capul aparatului puţin înspre jos, puteţi asigura un foraj mai corect. Măsura înclinării în jos depinde 

de tipul solului şi lungimea forajului.   

ATENŢIE: Nu lăsaţi murdăria sau alte materiale să pătrundă în furtunul cu aer.  

Pasul 4: Conectaţi furtunul de aer la un alimentator de aer comprimat 

Pasul 5:  Înlăturaţi rămăşiţele de ulei sau moloz care ar putea cauza alunecarea furtunului. 

 

 

ATENŢIE: Pentru a preveni o lovitură a furtunului, nu deschideţi valva compresorului în totalitate. Îndreptaţi 

furtunul  în direcţia opusă Dvs. sau altor persoane. 
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Pasul 6:  Ţineţi partea cealaltă a furtunului strâmt şi deschideţi valva compresorului parţial pentru a curăţa furtunul de aer prin 

suflare. 

Pasul 7: Închideţi valva compresorului. 

Pasul 8: Asiguraţi-vă că furtunul este în poziţia ÎNAINTE şi complet răsucit în sensul ceasului.  

Pasul 9: Asiguraţi-vă că mânerul de control al valvei de aer este OPRIT. 

Pasul 10: Umpleţi lubrificatorul cu uleiul pentru Racheta de foraj Vermeer. Studiaţi  “Lubrificatorul aparatului,” pagina 20-1. 

Pasul 11: Conectaţi furtunul de alimentare a aerului la lubrificator, şi furtunul de alimentare la aparat.   

Pentru evitarea decupajului accidental strângeţi bine  racordurile de cuplare sau instalaţi dispozitive de fixare a tubului precum,  inele 

speciale, lanţuri sau cabluri. 

 

FORAREA 

Pasul 1: Deschideţi complet valva pentru alimentarea cu aer, pentru a pune pistonul în mişcare. Efectuaţi 

această mişcare repede, şi după aceea mai încet. Acesta va facilita începerea forajului.  

       NOTAŢI: Lansarea rachetei pneumatice cu putere redusă asigură operatorului timp pentru a direcţiona aparatul mai corect.  

Pasul 2: Opriţi aparatul periodic, în timp ce acesta intră în pământ. Folosiţi nivelatorul cu bulă de aer 

pentru verificarea unghiului şi direcţiei. Ajustaţi direcţia aparatului prin împingerea sau tragerea 

corpului acestuia.   

Pasul 3: Dacă aparatul ajunge in puţul de iesire, opriţi-l.  

Dacă aparatul nu ajunge la puţul de iesire la lungimea marcată cu „OFF” pe furtunul de aer: 
 

Pasul 4: Rotiţi furtunul în sensul contrar acelor de ceasornic până va fi în poziţie NEUTRĂ. 

Pasul 5: Localizaţi aparatul prin sunet şi vibraţii. 

NOTAŢI: Când folosiţi poziţia NEUTRĂ pentru un timp îndelungat, reduceţi viteza aparatului prin reducerea fluxului de aer. 
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 DUPĂ FORARE 
  

              Deconectaţi furtunul de aer de la aparat şi scoateţi aparatul din puţul de ieşire. Instalaţi un capac pe fitingul de intrare,  

              sau acoperiţi-l cu bandă adezivă pentru prevenirea intrării impurităţilor în aparat. 

 

SISTEMUL DE MERS ÎNAPOI 

Schimbaţi direcţia aparatului dacă acesta se blochează in gaura de foraj sau deviază de la traiectorie.  
 

Pasul 1: Opriţi operarea aparatului. 

Pasul 2: Deconectaţi alimentatorul de aer de la lubrificator.  

Pasul 3: Rotiţi furtunul complet, în sensul contrar acelor ceasornicului în FUNCŢIE DE MERS ÎNAPOI. 

Pasul 4: Curăţaţi conectoarele, apoi conectaţi furtunul de aer.  

Paul 5: Începeţi operarea aparatului. 

Pasul 6: În timpul operării, menţineţi aparatul  în FUNCŢIE DE MERS ÎNAPOI prin menţinerea poziţiei furtunului în 

direcţia contrară a acelor ceasornicului.  

                Pasul 7: Trageţi de furtunul de aer în timp ce aparatul se deplasează in sensul înapoi. Prin acesta puteţi 

preveni trecerea aparatului peste furtunul de aer. 
 

NOTAŢI: Folosiţi unealta cu precauţie în sol instabil, pietriş, nisip şi sub copaci. Folosiţi cablul aparatului 

în aceste condiţii, deoarece forajul s-ar putea dărâma, sau aparatul s-ar putea oscila. 

 

Conectaţi cablul aparatului la partea posterioară a acestuia, după care ataşaţi cablul amplu sau lanţul la cablul aparatului 

pentru ca acesta să  se întindă pe tot parcursul forajului.  Când doriţi să reveniţi la funcţia de mers înapoi, folosiţi acest cablu 

sau lanţ pentru a trage aparatul înapoi.  
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Secţiunea 50: Întreţinerea 
ÎN TIMPUL SERVICE-LUI 

NOTAŢI: Închideţi valva de alimentare cu aer şi deconectaţi furtunul de aer înaintea service-lui aparatului.   

• Citiţi şi respectaţi instrucţiunile de întreţinere în această secţiune înaintea serviceului.   

• Folosiţi doar componente autorizate pentru înlocuirea sau repararea aparatului.  Aceste componente de înlocuire, inclusiv 

bolţurile sunt specificate în Manualul Componentelor. 

• Verificaţi furtunul de alimentare cu aer periodic în vederea detectării defecţiunilor cuplajelor. Niciodată nu folosiţi  aparatul  

cu furtun sau cuplaje deteriorate.  

• Verificaţi şi  strângeţi clemele furtunului şi bolţurile clemelor în mod regulat.   

NOTAŢI: Nu sudati sau uitilizati torte pe racheta pneumatica. Căldura ar putea afecta anumite părţi ale aparatului. Căldura ar 

putea schimba rezistenţa componentelor şi ar putea cauza  defectarea acestuia  sau  leziuni personale.  

•   Când scoateţi conul şi blocul cilindric din spate, ridicaţi cu grijă partea din faţă al rachetei. Pistonul  greu, din rachetă ar putea 

aluneca şi cădea din tub. 
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  SEMNELE DE SIGURANŢĂ ŞI ÎNTREŢINEREA 

Semnele de siguranţă pe aparat conţin informaţii folositoare care vă ajută în operarea corectă şi sigură a echipamentului Dvs. 

Studiaţi Manualul componentelor pentru identificarea şi localizarea semnelor de siguranţă.   

În vederea menţinerii semnelor de siguranţă pe locul lor şi în condiţii bune, folosiţi următoarele instrucţiuni:  

 Păstraţi curăţenia semnelor de siguranţă. Folosiţi săpun şi apă – evitaţi spirtul mineral, abrazivele, sau alte substanţe de 

curăţare asemănătoare care pot deteriora semnele 

 Înlocuiţi semnele deteriorate sau absente. Când lipiţi semnele de siguranţă, temperatura suprafeţei de lipire trebuie să fie cel 

puţin 40°F (5°C). Suprafaţa de lipire trebuie să fie curată şi uscată. 

 Când înlocuiţi o componentă a aparatului cu un semn de siguranţă, aveţi grijă să înlocuiţi şi semnul de siguranţă. Semnele de 

siguranţă de rezervă se pot procura de la furnizorul echipamentului Vermeer.  

  După primele 30 ore de funcţionare  

  GARNITURILE INELARE ŞI PISTONUL 

Instrucţiunile pentru verificare garniturilor inelare se găsesc pe paginile următoare. 
 

• “A. Unealta - Dezasamblare,” pagina 50-3 

• “B. Pistonul - Inspecţia,” pagina 50-4 

• “C. Valva - Inspecţia,” pagina 50-6 

• “G. Bloc cilindric posterior “Positive Reverse” - Asamblarea,” pagina 50-8 
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4 5

5 

La fiecare 150 ore de funcţionare sau anual 
 

A. APARATUL - DEZASAMBLARE 

Pasul 1: Curăţaţi bine aparatul.   2 3 

Pasul 2: Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plată. Poziţionaţi orizontal sau cu nasul 

un pic în jos pentru a preveni căderea pistonului la dezasamblare. 

Pasul 3: Rotiţi furtunul în funcţia de mers înapoi (1), utilizati două chei fixe pentru  

 demontarea furtunului– una pentru blocarea fitingul (2) şi una pentru   

 rotirea (3).  1  

 Acoperiţi fitingurile pentru prevenirea intrarii impurităţilor in furtun                                                                                                
                                                                                                 

NOTAŢI: Dacă nu folosiţi cheile pentru dezasamblare şurubul  de ajustare poate suferi daune interne. 
 

Pasul 4: Folosiţi o manşeta sau  cheie hexagonală potrivita pentru scoaterea bucşelor (4). 

Pasul 5: Rotiţi conul posterior în sensul opus acelor ceasornicului pentru separa 

unitatea interioară de la corpul aparatului. 

Pasul 6: Scoateţi unitatea interioară (5) din cilindrul principal.    

Pasul 7: Înclinaţi cilindrul şi scoateţi pistonul. Aveţi grijă să nu avariaţi fileturile  

cilindrului principal. 
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B. PISTONUL- INSPECŢIE 

Pasul 1: Inspectaţi suprafeţele de impact (1) ale pistonului. Dacă o suprafata mai 1 

 mai mare de 50% din suprafaţa de impact pistonului a suferit crăpături   

 sau rupturi înlocuiţi pistonul.  

Pasul 2: Verificaţi garnitura inelară a pistonului cu un dreptar. Dacă nu este 

spaţiu între dreptar şi garnitură, înlocuiţi inelele.  
 
 
 
 
 
 
 

Pentru înlocuirea unui inel: 

a. Curăţaţi canelura inelului (2). 
2

 

b. Lubrifiaţi suprafaţa inelului cu Ulei pentru rachete de foraj Vermeer. 

c. Instalaţi inelul (3). Dacă inelul este prea mare, scoateţi-l, strângeţi 

vârfurile pentru a atinge un diametru mai mic, şi instalaţi din nou. 

NOTAŢI:  
3
 

Racheta va funcţiona şi cu inele uzate. Deşi aparatul va funcţiona, contactul celor  

două părţi din oţel va cauza o fricţiune prea mare, ceea ce va duce la rândul lui la  

uzură internă, şi o durabilitate scăzută a pistonului şi a aparatului întreg. 
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Mărimea uneltei       Decalajul inelului 

2˝  

 
0.100–0.120˝ (2.5–3 mm) 

2-1/2˝ 

2-1/2˝ Scurt 

3˝ 

4˝  

0.120–0.140˝ (3–3.5 mm) 
5-1/4˝ 

 

Pasul 3: Verificaţi decalajul - golul (4) fiecărui inel cu inelele poziţionate perfect în  

 canelurile pentru ele. Diferenţa recomandată este specificată în tabelul următor.  

Dacă diferenţa este prea mare tăiaţi puţin dintr-un vârf al inelului.                                                      4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

NOTAŢI: Verificaţi garniturile după primele 30 de ore de utilizare. Curăţaţi inelul şi 

canelura acestuia, verificaţi decalajul inelului şi uzura. 
 

Pasul 4: Folosiţi o lanternă pentru verificarea valvei pistonului pentru rugină, moloz, şi impurităţi. Dacă 

este necesar, curăţaţi cu un abraziv delicat, precum buretele abraziv Scotch Brite pe o extensie de 

burghiu. 

NOTAŢI: Nu folosiţi abrazive dure precum peria de sârmă sau şmirghel. Acestea pot dăuna alezajului prin 

crearea unei suprafeţe neuniforme.   
 

Pasul 5: Inspectaţi impurităţile alezajului. Impurităţile şi crăpăturile pot accelera uzura garniturii 

valvei.  Dacă nu reuşiţi să înlăturaţi impurităţile, înlocuiţi pistonul. 
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C. VALVA - INSPECŢIA 

Pasul 1: Scoateţi inelul valvei (1) prin apăsarea şi glisarea acesteia peste vârful valvei. 

Pasul 2: Verificaţi dacă este nisip în inel. Dacă este, înlocuiţi inelul.           
1
 

Pasul 3: Suprafaţa interioară are o canelură pentru colectarea molozului. 

Înlăturaţi tot molozul  sau particulele de impurităţi din inel.  

Pasul 4: Verificaţi dacă inelul este crăpat. Zgârieturile  fine sunt acceptabile. Înlocuiţi 

inelul dacă are incizii adânci sau zgârieturi semnificative.  
 
 
 
 

Când înlocuiţi un inel: 

a. Curăţaţi canelura inelului (2).           
2
 

b. Lubrifiaţi toată suprafaţa inelului cu Ulei pentru rachete de foraj Vermeer. 

c. Instalaţi inelul. Dacă inelul este prea mare, scoateţi-l, strângeţi 

vârfurile pentru a atinge un diametru mai mic, şi instalaţi din nou. 
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D. ÎNLĂTURAREA VALVEI  

NOTAŢI: Valva (1) este acoperită cu un înveliş tare din ceramică. Aveţi grijă să nu 

rupeţi acest înveliş. 
 

Pasul 1: Acoperiţi valva cu o bucată de furtun, sau într-o bucată de cârpă, pentru a 

preveni deteriorarea suprafeţei acesteia. 

Pasul 2: Strângeţi valva (1) într-o menghină. 

Pasul 3: Înlăturaţi fixatorul (2) folosind o cheie hexagonală. 

Pasul 4: Răsuciţi furtunul (3) în sensul acelor de ceasornic pentru a separa valva 

de  furtun. 

 

E. INSPECTAŢI PIULIŢA FURTUNULUI DE LA CAPĂTUL VALVEI 

Pasul 1: Înlăturaţi conul posterior. 

Pasul 2: Deşurubaţi ansamblul de furtun interior (2) şi scoateţi din blocul 

cilindric posterior (1). 

Pasul 3: Inspectaţi fileturile(3). Trebuie să aibă vârfuri plate. Dacă fileturile 

sunt ascuţite, înlocuiţi ansamblul de furtun interior. 

Pasul 4: Inspectaţi legătura între şurub şi axul tubular. Înlocuiţi ansamblul de 

furtun interior dacă este necesar.   

 
1 

2 3 
 

 
 
 
 
 
Aparatele de 2˝, 2-1/2˝, şi 3˝  

 
 
 
 
 
2 1

 3 
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F. Bloc Cilindric POSTERIOR - INSPECŢIA 

Pasul 1: Inspectaţi faţa, care intră în contact cu pistonul (1). 1 

Pasul 2: Curăţaţi bine blocul cilindric. Folosiţi o duză de aer şi cu 

precauţie, curăţaţi prin suflare porturile de emisie  şi găurile de 

burghiu. 

Pasul 3: Verificaţi dacă capetele fileturilor şurubului sunt deteriorate. Lăţimea 

corectă a capătului superior este de  0.060–0.080˝ (1.5–2.0 mm). Dacă 

lăţimea capătului superior este mai mic, înlocuiţi blocul cilindric. 

Pasul 4: Inspectaţi fileturile interne ale blocului cilindric. Fileturile trebuie să 

fie plate pe vârf. Dacă acestea sunt ascuţite, înlocuiţi blocul cilindric. 

 

G. Bloc Cilindric „POSITIVE REVERSE” - ASAMBLARE 

Pasul 1: Lubrificaţi fileturile corpului cilindric şi blocul cilindric.  

• în cazul rachetelor 3˝, 4˝, şi 5-1/4˝, la asamblarea in corpul cilindric a blocului cilindric strângeţi blocul până ce  

atinge corpul, după care deşurubaţi-l cu 1/8 de rotire. 

• în cazul rachetelor 2˝ şi 2-1/2˝, la asamblarea in corpul cilindric a blocului cilindric strângeţi 

cu mâna blocul până ce  atinge partea posterioară a  corpului rachetei. Nu răsuciţi cu forţă şi 

să nu deşurubaţi blocul.  

Pasul 2: Poziţionaţi furtunul intern în poziţia de mers înainte prin rotirea furtunului intern în sensul acelor ceasornicului.   

Pasul 3: Instalaţi conul posterior asigurându-vă că, atât conul posterior, cât şi corpul posterior sunt 

plate şi contactul între cele două părţi este 100%. 

Pasul 4: Aplicaţi lubrifiant pe bolţurile posterioare şi instalaţi. Cuplaţi conform specificaţiilor aferente. 
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H. ŞURUBUL DE REVERS - ASAMBLARE 

Pasul 1: Ungeţi fileturile interne  ale blocului cilindric (1) cu lubrifiant. 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

 
Pasul 2: Înşurubaţi valva si ansamblul furtunului interior (2) în blocul cilindric (1). 

NOTAŢI: Valva este acoperită cu un strat din ceramică. Aveţi grijă să nu 

deterioraţi acest înveliş. 

 

Pasul 3: Acoperiţi valva cu o bucată de furtun, sau înfăşuraţi într-o bucată de cârpă,  

pentru prevenirea deteriorării suprafeţei valvei .                                                                         2 

 

 
 

Pasul 4: Strângeţi valva (3) într-o menghină. 

Pasul 5: Răsuciţi furtunul (4) în sens contrar acelor ceasornicului în interiorul 

valvei,  până ce furtunul se opreşte atingând capătul din interiorul valvei.  
 
 
                                                                                                                                                                                    3                     4                                                                                                                                                                                  
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5 

A B 

 

 

Pasul 6: Lubrifiaţi interiorul furtunului şi fixatorul valvei  (5) cu Ulei Vermeer.  

 

Pasul 7: Instalaţi fixatorul valvei şi cuplaţi conform tabelului următor. 
 

 
                                                        
 

 
                                                                               

 
Pasul 8: Rotiţi ansamblul valvei complet în sensul acelor de ceasornic până ce se opreşte. 
 

Pasul 9: Verificaţi lungimea totală a unităţii valvei. Măsuraţi de la capătul fixatorului 

valvei (A) până la capătul frontal  al dălţii posterioare (B) cu furtunul în  

 poziţie de înaintare. Dacă lungimea este mai mare decât cea specificată în  

  tabelul următor, înseamnă că valva nu a fost înşurubată destul pe furtun.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasul 10: Verificaţi jocul filetului de ajustare

Mărimea uneltei 
Cuplarea fixatorului 

valvei 

2˝ 30 picioare-lb (41 Nm) 

2-1/2˝ 50 picioare-lb (68 Nm) 

2-1/2˝ Short 50 picioare-lb (68 Nm) 

3˝ 60 picioare-lb (81 Nm) 

4˝ 75 picioare-lb (102 Nm) 

5-1/4˝ NA 

Mărimea uneltei Lungimea internă a furtunului 

2˝ 10-7/16˝ (265 mm) 

2-1/2˝ 11-1/2˝ (292 mm) 

2-1/2˝ Short 10-1/8˝ (257 Nm) 

3˝ 11-1/4˝ (286 mm) 

4˝ 13-7/8˝ (352 mm) 

5-1/4˝ 15-7/16˝ (392 mm) 

NOTAŢI: Toate măsurile sunt + sau - 1/16˝ (1.5 mm) 
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Pasul 11: Prin ajustarea, blocului cilindric/ansamblul furtun, în poziţie de înaintare,  

testaţi potrivirea valvei în gaura pistonului. Valva trebuie să gliseze  

în mod liber până ce blocul cilindric (6) atinge pistonul (7).  

Dacă nu, găsiţi cauza obstrucţiei înainte de asamblare.  

 

Pasul 12: Curăţaţi bine interiorul corpului rachetei. Lubrifiaţi interiorul corpului şi  

pistonul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasul 13: Poziţionaţi corpul cilindric in poziţie orizontală sau cu nasul uşor înclinat  

spre jos, asezati pistonul în corpul uneltei prin glisare. Mai întâi, introduceţi   

capătul pistonului cu canelura frezată (8) în corpul rachetei.     
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Pasul 14: Lubrificaţi fileturile externe ale blocului cilindric (9) cu lubrifiant. 

Pasul 15: Glisaţi ansamlul în piston. Aveţi grijă ca blocul să fie înşurubată 

corect în corpul uneltei. 

 rachetele de 3˝, 4˝, şi 5-1/4˝,  strângeţi blocul cilindric până ceatinge 

corpul, după care deşurubaţi-l cu 1/8 rotire.  

 rachetele de 2˝ şi 2-1/2˝, strângeţi cu mâna blocul cilindric până ce 

atinge partea posterioară a  corpului uneltei. Nu răsuciţi cu forţă şi 

nu deşurubaţi blocul cilindric.. 

 

 

 

 

Pasul 16: Rotiti  ansambul furtun pînă ajunge in poziţia completă de înaintare. 

Pasul 17: Aplicaţi lubrifiant pe suruburile conului posterior (11) şi instalaţi. Cuplurile,  

momentele de strângere, a şuruburilor, se află in tabelul de mai jos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasul 18: Inspectaţi furtunul posterior (10). Înlocuiţi furtunul dacă este deteriorat sau przinta semne de deteriorare pentru a 

preveni  scăderea presiunii si a debitului de aer si probleme de schimbare a directiei de inaintare.  

Diametrul rachetei Cuplu suruburi con posterioar 

2˝ 10 picoare-lb (14 Nm) 

2-1/2˝ 28 picoare-lb (38 Nm) 
21/2˝ Scurt 
3˝ 35 picoare-lb (47 Nm) 
4˝ 

5-1/4˝ 
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Diametrul rachetei Cuplul  furtunului exterior 

2˝ 30  picioare -lb (41 Nm) 

2-1/2˝ 

45 picioare -lb (61 Nm) 2-1/2˝ Scurt 

3˝ 

4˝ 60 picioare -lb (81 Nm) 

5-1/4˝ 80 picioare-lb (244 Nm) 

 

Pasul 19: Glisaţi furtunul exterior (10) in conul rachetei şi  înşurubaţi  cu mâna în ansamblul furtunului interior. 

Pasul 20: Insurubati  în sensul contrar acelor ceasornicului, folosind cheile pentru racordarea  furtunului 

exterior la ansamblul furtunului interior.  

NOTAŢI: Instalaţi suruburi noi când asamblaţi conul posterior.  Suruburile posterioare (11) au fost proiectate în mod special 

pentru rachetele Vermeer. Nu înlocuiţi cu alte tipuri de suruburi.  
 

Pasul 21: Racordaţi  furtunul de aer exterior conform, cuplului din tabelul următor. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

NOTAŢI: Nu strângeţi suruburile conului dacă ansamblu furtun este în poziţie de 

mers înapoi.   
 

Pasul 22: Verificaţi dacă ansamblul furtun este răsucit complet în sensul acelor ceasornicului  poziţie de mers înainte. 

Pasul 23: Folosiţi un sistem de cuplare şi racordaţi toate suruburile posterioare  conform tabelului.  
 

Diametrul rachetei Cuplul surub  posterior 

2˝ 10 picioare-lb (14 Nm) 

2-1/2˝  

28 picioare-lb (38 Nm) 
2-1/2˝ Scurt 

3˝  
35 picioare-lb (47 Nm) 4˝ 

5-1/4˝ 
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Pasul 24:  Instalaţi racordurile pe ansamblul futunului exterior  şi asigurati un cuplu  conform tabelului următor.  
 

Diametru racheta Cuplu 

2˝ 30 picioare-lb (41 Nm) 

2-1/2˝ 
 

45 picioare-lb (61 Nm) 
2-1/2˝ Scurt 

3˝ 

4˝ 60 picioare-lb (81 Nm) 

5-1/4˝ 80 picioare-lb (108 Nm) 

 

Pasul 25: Verificaţi dacă aparatul îşi schimbă direcţia de MERS ÎNAINTE în  MERS ÎNAPOI, fara a roti surubuk de ajustare (ansamblul 

furtun).  

Pasul 26: Rotiti şurubul de ajustare (ansamblu furtun) în poziţia  DE ÎNAINTARE. 

Pasul 27: Înclinaţi racheta înainte în înapoi. Pistonul trebuie să se deplaseze în libertate şi să atingă blocurile 

cilindrice când aparatul este înclinat la aproximativ 22°. 
 
 

  Depozitarea 
Ţineţi capătul din faţă al aparatului în jos şi turnaţi  1 oz (30 ml) Ulei Vermeer  în conducta aerului. Aşteptaţi 30 

secunde pentru ca uleiul să pătrundă în aparat.  Mişcaţi aparatul în faţă şi în spate de  20 - 30 ori, în timp ce îl 

rotiţi  pentru dispersarea uleiului. Acoperiţi piuliţa furtunului cu bandă pentru prevenirea pătrunderii impurităţilor 

în aparat.. 
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Secţiunea 60: Depanarea 

APARATUL NU PORNEŞTE 

 Verificaţi compresorul de aer pentru emiterea corectă a aerului (90–110 psi sau 620–760 kPa). Presiunea incorectă sau prea 

mică a aerului poate fi cauza, dacă aparatul nu porneşte . 

 Verificaţi presiunea corectă a aerului din aparat şi dacă fitingurile şi furtunul sunt de diametre potrivite. 

Studiaţi “Specificaţiile aparatului,” pagina 70-2. 

 

 
 

ATENŢIE: Aerul cu presiune mare poate ejecta murdărie sau alte materiale. Fiţi foarte atent când curăţaţi 

furtunul prin suflare. Direcţionaţi furtunul în direcţia opusă Dvs. sau altor persoane.  

 

 

 Dezasamblaţi aparatul şi curăţaţi-l. Conform “Dezasamblarea unităţii posterioare,” pagina 50-3. 

 Dacă aparatul este în pământ: 

a. Scoateţi furtunul de aer din lubrificator şi injectaţi 1/2 oz (15 cc) ulei direct în furtun.  

b. Răsuciţi furtunul de aer 1/4  de răsucire în sens contrar cu acele ceasornicului în funcţia de  

REVERSE (MERS ÎNAPOI) dacă este în FORWARD (ÎNAINTARE), şi încercaţi să-l porniţi în mers 

înapoi. 

c. Conectaţi linia de aprovizionare la lubrificator şi deschideţi valva de control al aerului. 

d. Dacă aparatul nu porneşte, repetaţi  Paşii a, b, şi c. 

Dacă aparatul nu porneşte după efectuarea acestor paşi , apelaţi la furnizorul Dvs. Vermeer pentru inspecţie. 

 

Hole Hammer                                                                                                                                        Depanarea  60 - 1   



Hole Hammer Troubleshooting 60-2  

   APARATUL NU SCHIMBĂ DIRECŢIA ÎN MERS ÎNAPOI 

 Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de racordare a  aerului sunt strânse  şi garniturile la locul lor.  

 Dacă tunelul se dărâmă pe furtunul de aer, răsuciţi furtunul în sensul contrar acelor ceasornicului în timp ce aparatul 

funcţionează încă. Acţiunea de impact asupra aparatului va contribui la destinderea furtunului de aer.  

 Dacă conditiile de sol  au cauzat devierea aparatului de la traiectorie şi să oscileze, reduceţi debitul de aer la valva de control 

până ce se redobândeşte traectoria. Condiţii de instabilitatea solului cuprind: pietriş, nisip, argilă şi pământul sub copaci.   

 Verificaţi furtuniile de alimentare cu aer pentru eventualele obstrucţiuni. 

 

  APARATUL FUNCŢIONEAZĂ DAR NU ÎNAINTEAZĂ ÎN GAURĂ 

 Asiguraţi-vă că furtunul este în modul FORWARD (ÎNAINTARE). 

 Dacă aparatul oscilează reduceţi viteza acestuia la valva lubrificatorului. Pământul moale sau umed poate cauza oscilarea 

rachetei  şi probleme de inaintare. .   

 Puneţi un semn de referinţă pe furtun pentru a determina dacă racheta se mişcă sau s-a oprit din cauza unei obstrucţiuni.  

Daca racheta nu inaninteaza datorita unei obstructiuni, blocaj, rotiti de 2-3 ori furtunul de aer în sensul contrar acelor 

ceasornicului pina tonul de impact se va schimba iar dupa roti furtunul in sensul ciasornicului pina tonul de impact dispare. 

Acesta manevra asigura forta de impact maxima de distrugere a blocajul ex. piatra.  

 Dacă racheta nu este capabil să străpungă obstrucţia, inversaţi direcţia aparatului şi începeţi o alta forare departe de 

obstrucţia ivită.  

  NOTAŢI: Când începeţi un foraj nou, gaura de foraj trebuie sa fie la o distanţă de 10 ori diametrul rachetei, pentru a nu 

                 intersecta un alt foraj.
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APARATUL ÎNCETINEŞTE ÎN TIMPUL FORAJELOR LUNGI 

 Efectuaţi testul  pistonului: Înclinaţi corpul aparatului la  aproximativ 22°. Pistonul ar trebui să se deplaseze prin glisare din faţă 

în spate.  Dacă fricţiunea pistonului este mare, înseamnă că este posibil ca impurităţile să fi pătruns în aparat şi acesta 

trebuie dezasamblat şi curăţat înainte de a fi folosit încă o dată. Adăugaţi mai mult ulei la capătul furtunului de aer de 50 

picioare. 

 Dacă tunelul din spatele aparatului se dărâmă, acesta va  limita alimentarea cu aer. Consultaţi paginile anterioare pentru 

posibilele soluţii.  

 

 

APARATUL FUNCŢIONEAZĂ DAR CU PUTERE SCĂZUTĂ 

Pasul 1: Verificaţi compresorul de aer pentru presiunea şi debit corect a aerului.   

Pasul 2: Verificaţi dacă racheta foloseşte ulei.  Consultaţi  “Comenzile aparatului,” pagina 20-1. 

Pasul 3: Rotiţi furtunul de alimentare cu aer în timp ce aparatul se mişcî înainte sau înapoi.   

Pasul 4: Verificaţi dacă furtunuriile  de alimentare aer şi fitingurile sunt de mărimi potrivite. Consultaţi 

               “Specificaţiile aparatului,” pagina 70-1. 

Pasul 5: Efectuaţi testul pistonului. Consultaţi cele descrise mai sus. 

Pasul 6: Verificaţi garniture inelară a pistonului. Consultaţi “B. Pistonul - Inspecţia,” pagina 50-4. 

Pasul 7: Verificaţi lungimea totală a unităţii valvei. Consultaţi “E. Inspecţia piuliţei furtunului valvei posterioare,” pagina 50-7. 

Pasul 8: Verificaţi decalajul garniturii valvei. Consultaţi “C. Valva - Inspecţia,” page 50-6. 
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Această pagină a fost lăsată goală în mod intenţionat. 
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Secţiunea 70: Specificaţii 

LUBRIFIANŢI 

     Ulei de vară Vermeer pentru rachete de foraj 

Uleiul de vară trebuie să aibă un aditiv  zinc şi parafină pentru liniile hidraulice de aer pentru reducerea fricţiunii şi prevenirea 

ruginirii.  (SAE-10W/ISO-22). 

        Ulei de iarnă Vermeer pentru rachete de foraj  

Uleiul de iarnă conţine ISO propanol cu bază sintetică, şi aditivi care reduc coroziunea şi evaporarea, şi îl fac 

compatibil cu uleiul de vară. Uleiul de iarnă nu îngheaţă până  la temperaturi de -10°F (-23°C) (ISO-46). 
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SPECIFICAŢIILE APARATULUI 
 

 2˝ (55 mm) 2-1/2˝ (65 mm) 2-1/2˝ Short 3˝ (76 mm) 4˝ (100 mm) 5-1/4˝ (135 mm) 

Linia de 

aprovizionare cu aer 

Diametrul furtunului 

 

5/8˝ (16 mm) 
 

3/4˝ (19 mm) 
 

1˝ (25.4 mm) 

Lungimea 47.5 ˝ (121 cm) 51.5˝ (131 cm) 37˝ (94 cm) 55.5" (141 cm) 66 ˝ (168 cm) 68.5" (174cm) 

Greutatea 24 lb (11 kg) 50 lb (22.7 kg) 41 lb (19 kg) 65 lb (29 kg) 100 lb (45.4 kg) 245 lb (112 kg) 

Consumul de aer 22 cfm 

(623 L/min) 

31 cfm 

(877 L/min) 

31 cfm 

(877 L/min) 

32 cfm 

(906 L/min) 

68 cfm 

(1926 L/min) 

98 cfm 

(2800 L/m) 

Acces intern 
                         prin 4 bolţuri  posterioare 

prin 6 bolţuri  

posterioare 

prin 8 bolţuri  

posterioare 

Cuplajul bolţului 

posterior 
10 picioare-

lb 

(14 Nm) 

28 picioare-

lb 

(38 Nm) 

28 picioare-

lb 

(38 Nm) 

35 picioare-

lb 

(47 Nm) 

35 picioare-

lb 

(47 Nm) 

35 picioare-

lb 

(47 Nm) Reţinătorul valvei 

Cuplajul 
20 picioare-

lb 

(27 Nm) 

30 picioare-

lb 

(41 Nm) 

30 picioare-

lb 

(41 Nm) 

30 picioare-

lb 

(41 Nm) 

50 picioare-

lb 

(68 Nm) 

 

NA 

Fiting pneumatic 

Cuplajul 

 

45 picioare-lb 

(61 Nm) 

 

Presiunea de operare 

(maximum) 

 

110 psi (760 kPa) 
 

Lovituri pe minut 470 385 385 480 370 333 

Mers înapoi în 8 rotiri în 6-1/2 rotiri în 6-1/2 rotiri în 5 rotiri în 6 rotiri în 7 rotiri 
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Index 
 

2˝ (55 mm), 70-2 

2-1/2˝ (65 mm), 70-2 

2-1/2˝ Scurt, 70-2 

3˝ (76 mm), 70-2 

4˝ (100 mm), 70-2 

5-1/4˝ (135 mm), 70-2 

 
A 

Aparatul - Dezasamblarea, 50-3 

Aparatul încetineşte în timpul forajelor lungi, 60-3 

Aparatul funcţionează, dar cu putere scăzută, 60-3 

Aparatul funcţionează dar nu înaintează în gaură, 60-2 

Aparatul nu schimbă direcţia în mers înapoi, 60-2 

Aparatul nu porneşte, 60-1 

 
C 

Cum funcţionează aparatul, 15-1 

Calificativele operatorului, 30-1 

Contactul cu utilităţile subterane, 30-5 

Comenzile maşinii, 20-1 

 
D 

După primele 30 ore de funcţionare, 50-2 

După forare, 40-4 

După fiecare 150 ore de funcţionare sau anual, 50-3 

Bloc cilindric posterioar Positive Reverse - Asamblare, 50-8 
Bloc cilindric posterior - Inspectaţi, 50-8 

Direcţia de mers înapoi, 40-4 

Depozitare, 50-14 

Depanarea, 60-1 

  

 
E 

Evaluarea punctului de lucru, 30-6 

Eliberarea presiunii, 20-1 

Explicaţiile simbolurilor de siguranţă, 10-1 

 

F  

Forarea, 40-3 

Funcţionarea, 40-1 

Furtunul piuliţă posterior, 20-3 

 
I 

Informaţii despre furnizor/proprietar, ii 

Instructajul, 30-2 

Inspectaţi piuliţa furtunului de la capătul valvei, 50-7 

 
Î 
În timpul service-lui, 50-1 

Întreţinerea, 50-1 

Întreţinerea semnelor de siguranţă, 50-2 

Înlăturarea valvei, 50-7 
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L 

 

Livrarea, i 
Legi şi reglementări - verificare, 30-6 

Lubrifianţi, 70-1 

Lubrificatorul - Ajustare, 20-2 

Lubrificatorul aparatului, 20-1 

 

M 

Manevrarea rachetei de foraj, 30-2 
Mesajele de siguranţă, 10-1 

 
N O 

Număr de identificare - Înregistrare, iii 

Nivelarea, 20-3 

Nivelul sunetelor şi vibraţiilor, 30-4 

Operatori şi lucrători conştienţi de siguranţă, 30-1 

 

 
P 

Puţurile de intrare şi ieşire, 40-2 

Pistonul - Inspectaţi, 50-4 

Pistonul şi Garniturile inelare ale valvei - Verificaţi, 50-2 

Protecţia personală, 30-3 

Precauţii în timpul operării, 40-1 

Pregătirea personalului, 30-1 

Pregătirea maşinii şi punctului de lucru, 30-1 

Pregătirea forării, 40-2 

 

 
U 

Utilizarea corectă, 15-1 
Uleiul – Verificare şi adăugare, 20-2 

Uleiul de vară pentru rachete de foraj Vermeer, 70-1 

Uleiul de iarnă pentru rachete de foraj Vermeer, 70-1 

 

 
V 

Valva de aer, 20-1 

Valva - Inspecţia, 50-6 

Verificaţi compresorul de aer, 30-6 

Verificaţi aparatul, 30-



Hole Hammer Revision History  

ISTORICUL REVIZIEI 
 

Revizia Data Pagina(
Paginile) 

Descrierea 

o-m1_00 12/11 Toate Publicarea primei ediţii a manualului 

o-m1_01 11/14 Secţiunile 20, 50, 70 Aparatele 2-1/2˝ şi 5-1/4˝; schimbarea numelui Hole 
Hammer      
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