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Blahoželáme Vám k nákupu kladiva TERRA 

 
 
V dôsledku dlhodobých vývojových prác sa kladivo TERRA vyznačuje týmito vlastnosťami : 
 
 Vysoká cieľov á presnosť vďaka jedinečne kombinovanej hlavici (KOK). 
 Vysoký v ýkon a rýchlosť vďaka ťažkému piestu a ľahkému obalu. 
 Dlhá živ otnosť  a v ysoká hospodárnosť vďaka robustnej konštrukcii (má len 5 podstatných častí 

a jednu pohyblivú časť); 
 Ľahká zmena smeru chodu,  

Verzia S: Rýchla zmena smeru pohybu vpred/vzad otočením hadice o 1/4 otáčky v stave pokoja. Za 
prevádzky je zmena smeru chodu zablokovaná pneumaticky. Tým sa zabráni nežiaducej zmene 
chodu. 
Verzia F: Rýchla zmena smeru pohybu vpred/vzad vďaka diaľkovému ovládaniu - pomocou 
prepínacieho ventilu na olejovači. Zmena smeru chodu je možná v stave pokoja alebo za 
prevádzky. 

 Nepatrné spätné rázy v dôsledku aerodynamického nevírivého toku vzduchu; 
 U každého kladiva TERRA je možné okamžité zaťahov anie chráničky. 
 Žiadne mechanické aretačné a tlmiace prvky. Tieto funkcie preberá stlačený vzduch bez možnosti 

opotrebovania. Spotrebuje sa tým o 40% menej súčiastok než u ostatných zemných kladív. 
 
Kladivá TERRA je možné nasadiť pri nasledujúcich druhoch prác : 
 
Okrem pretláčanie zeminy (pretláčacím kladivom je možné vykonávať pretláčacie vrty o priemere 45 - 
300 mm) možno pretláčacím kladivom vykonávať aj nasledujúce aplikácie. 
 
/1/ Zarážanie oceľových rúr : Do zeminy je možné zarážať oceľové rúry o priemere až 2000 
 mm a do dĺžky až 80 m a viac. 
  
 
/2/ Rozrušovanie potrubia : Pri sanácii potrubí sa staré plynové alebo kanalizačné potrubie 
 rozruší a bezprostredne sa zatiahne potrubie nové. 
 
Pozor! 
Kladiv á TERRA je možné použív ať v ýhradne na v yššie uv edené činnosti. 
 
 

PREČÍTAJTE SI POZORNE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU 
PRED PRVÝM POUŽITÍM VÁŠHO KLADIVA TERRA. 

NESPRÁVNA OBSLUHA MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK ZBYTOČNÉ ŠKODY A NÁKLADY. 
 

TENTO NÁVOD JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU DODÁVKY KAŽDÉHO TERRA-KLADIVA. 
 
Nasledujúci náv od na obsluhu popisuje nasadenie kladiv a TERRA pri pretláčaní zeminy. Pre iné 

použitie kladiv a TERRA sú k dispozícii príslušné náv ody na obsluhu. 
Údržbov é zásahy na TERRA-kladiv e musia byť v ykonané v  súlade s náv odom na údržbu. 

 
 

Súčasťou dodávky TERRA-kladiva je okrem návodu na obsluhu aj zoznam dielov, z ktorých TERRA-
kladivo pozostáva (MASCHINENKARTE). 
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0.1 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 
 

S kladivom TERRA možno poškodiť inžinierske siete, ktoré sú už v zemi uložené. Jednotlivé druhy 
podzemných vedení môžu predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhujúcich pracovníkov alebo iné 
osoby. 

Najdôležitejšie pred každým nasadením kladiva TERRA je dôkladne skontrolovať, č i v zemi nie sú 
zabudované inžinierske siete (aj v priestore štartovacej a cieľovej jamy). Musí sa zistiť ich presná 
poloha a sieť musí byť odkrytá. 

Povinnosťou každej obsluhy je, aby tieto zdroje nebezpečenstva včas odhalila a ochránila osoby, 
zariadenia a životné prostredie. 

Keďže nasadenie TERRA -kladiva sa realizuje prostredníctvom zákazníkov alebo dealerov bez 
kontroly firmy TERRA AG alebo organizačných zložiek TERRA, nie je firma TERRA zodpovedná za 
prípadné poškodenia osôb alebo vecí, ktoré vznikli pri nasadení TERRA-kladiva. 

 

02. ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 

     Spoločnosť TERRA AG ručí, že stroje a príslušenstvo značky TERRA sú kvalitné a vyrobené 
z kvalitného materiálu. Ak sa  v priebehu 12 mesiacov od dodania konečnému spotrebiteľovi  
zariadenie, stroj alebo niektorá časť pokazí v dôsledku chybného materiálu alebo zlej výroby, 
spoločnosť TERRA AG bezplatne vymení časť alebo časti, ak stroje alebo príslušenstvo boli používané 
v súlade s návodom na používanie. 

 
Záručná doba na súčasti pneumatického pretláčacieho kladiva TERRA 

-  12 mesiacov  na KOK-adaptér, telo kladiva, ovládací piest, koncové veko, koncový adaptér, podložku úderovú, 
koncový krúžok a krátke zaťahovacie lanko.  

-  36 mesiacov na hlavný piest pneumatického pretláčacieho kladiva. 

 Záručná doba sa nevzťahuje na sadu opotrebiteľných náhradných dielov (tesnenia, pružiny) a tlakové vzduchové 
hadice. 

 

     Chybná časť, časti alebo adekvátny dôkaz o závade musia byť doručené do spoločnosti KOLEX, 
s.r.o. (výhradné obchodné a servisné zastúpenie spoločnosti TERRA AG v Slovenskej republike). 

Poškodené  časti alebo dôkazy musia nepochybne ukázať, že chyba bola spôsobená zlým 
spracovaním alebo chybným materiálom. 

     Záruka sa  nevzťahuje na nedbalé a nesprávne používanie, ktoré viedlo k poškodeniu a tiež , ak 
boli nainštalované alebo použité iné ako originálne diely značky TERRA alebo iné ako spoločnosť 
TERRA AG odporučila použiť. 

     Tieto záručné podmienky neobsahujú výmenu náhradných dielov, ktoré boli opotrebované bežným 
používaním, prácou. 

     Záručné podmienky ďalej neplatia pre časti ako vŕtacie „tyče“, upínacie káble a vŕtacie 
príslušenstvo. 

     Toto sú výlučne záručné podmienky spoločnosti TERRA AG  a spoločnosť nemá iné záručné 
podmienky ako tieto. Spoločnosť nie je zodpovedná za nežiadúce, neštandardné a vedľajšie škody 
vyplývajúce z nesprávneho používania výrobkov značky TERRA a taktiež nezodpovedá za škody alebo 
iné riziká vyplývajúce z nedbalosti. 

     Oprávnenie niesť zodpovednosť alebo poskytovať iné záručné podmienky na výrobky spoločnosti 
TERRA AG musí byť písomne odsúhlasené spoločnosťou TERRA AG. 

     Spoločnosť TERRA AG si vyhradzuje právo robiť akékoľvek zmeny v návrhoch alebo špecifikáciách 
bez upozornenia (oznámenia). 
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03. SERVISNÉ PRÁCE 
 

Na kladive TERRA a jeho príslušenstve je nevyhnutné vykonávať pravidelné údržbové  a servisné 
práce, preto majte zodpovedajúcu časť návodu na obsluhu a údržbu pri sebe. 

Údržbové a servisné práce na TERRA -kladive musia byť vykonávané v súlade s návodom. 

Údržbové a servisné práce na iné komponenty pretláčacieho zariadenia ako napr. lanový 
kladkostroj, hydraulický agregát, musia byť vykonané v súlade s návodom na obsluhu a údržbu na tieto 
komponenty. Ak nie sú tieto návody k dispozícii, požiadajte o ne pred vykonaním údržbových a 
servisných prác. 

 

 
1.   KRÁTKY NÁVOD PRE PRÁCU S KLADIVOM TERRA 
 

 
Nasledujúci krátky návod popisuje priebeh normálneho pretlačovacieho vrtu. Pri každom kroku 

odkazuje na tie kapitoly návodu, v ktorých je uvedený krok popísaný podrobnejšie. 
 
 

Krok 1 : Kontrola, č i v zemi nie sú inžinierske siete. kap. 3 

Krok 2 : Príprava štartovacej a cieľovej jamy. kap. 5 

Krok 3 : Kladivo sa uloží do štartovacej jamy na štartovaciu lafetu alebo 
na pozdĺžnu drevenú dosku (paletu). 

kap. 5 

Krok 4 :   Špeciálna hadica na stlačený vzduch sa rozloží bez slučiek. 
Vedľa hadice sa uloží ťažné lanko. 

kap. 7 

Krok 5 : Všetky ochranné rúry, ktoré sa majú ukladať sa navlečú na 
hadicu dĺžky 20 m a 20 m dlhé ťažné lanko. 

kap. 7 

Krok 6 : Ohybná hadica na stlačený vzduch sa napojí medzi kompaktný 
olejovač TERRA a kompresor. 

kap. 7 

Krok 7 : Špeciálne vzduchové tlakové hadice sa napoja na kladivo 
TERRA 
a kompaktný olejovač TERRA. 

kap. 8 

Krok 8 : Ťažné lano dĺžky 20 m sa upevní na kladivo TERRA. kap. 7 

Krok 9 : Sklon a smer kladiva sa vyrovná zameriavačom. kap. 9 

Krok 10 : Štart kladiva. Pri nábehu sa sklon a smer skontrolujú 
zameriavačom každých 10 cm. 

kap. 10 

Krok 11 : Ukladané rúry (PVC alebo PE) sa zavesia na kladivo (okamžité 
zaťahovanie chráničky). 

kap. 11 

Krok 12 : V mäkkej alebo vo vlhkej zemine: Ochranné rúry sa zatláčajú 
pomocou lanového kladkostroja. 

kap. 12 

Krok 13 : Po dosiahnutí cieľovej jamy sa kladivo zastaví. kap. 13 

Krok 14 : Špeciálna tlaková hadica a ťažné lano sa odpoja. Kladivo sa 
vytiahne z cieľovej jamy. 

kap. 13 

Krok 15 : Špeciálna tlaková hadica a ťažné lano sa vytiahnú smerom 
dozadu (do štartovacej jamy). 

kap. 13 
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2. ÚČEL NASADENIA, VHODNÉ PODLOŽIE 
 
2.1 ÚČEL NASADENIA 
TERRA -kladivo sa používa na pokládku potrubí a inžinierskych sietí pod zemou. Vytvára minitunely od 
priemeru  45 mm do  2000 mm a to systémom pretláčania (do  250 mm) a systémom zarážania 
oceľových rúr s následným odstránením zeminy (do  2000 mm). Pozri kap. 6 Výber vhodného 
TERRA-kladiva. 
Pri pretláčaní udiera stlačeným vzduchom poháňané TERRA-kladivo na zeminu a roztláča ju do strán, 
prípadné prekážky rozbíja. PVC a PE rúry môžu byť TERRA-kladivom ihneď zatiahnuté. Týmto 
spôsobom môžu uložené byť potrubia a inžinierske siete pod cestami, predzáhradkami, železničnými 
násypmi a pod. rýchlo a hospodárne. Povrch zostáva nepoškodený a dopravu po komunikáciách nie je 
treba prerušovať. 
Obvyklé dĺžky pokládky sú od 5 do 25 m. Pre dlhšie vrty by malo byť kladivo vybavené 
zameriavateľným KOK-adaptérom LD, ktorý umožňuje nepretržitú možnosť určenia polohy. TERRA 
kladivo možno bez modifikácie použiť aj ako zariadenie na zarážanie oceľových rúr alebo na 
rozrušovanie potrubí. 
 
2.2 VHODNÉ PODLOŽIE 
Nasledujúca tabuľka ukazuje v akom podloží môže byť TERRA-kladivo ako pretláčacie kladivo 

nasadené. 
Podložie Veľkosť častíc 

 
Pretláčanie je 

možné 
Pretláčanie je 

v äčšinou možné 
Pretláčanie nie je 

možné 
Íl ........ do 0,002 mm X   
Jemnozrnný piesok 0,002 do 0,06 mm X   
Piesok 0,06 do 2,0 mm X   
Štrk 2,0 do 60 mm X   
Kamene 60 do 200 mm  X*  
Okruhliaky 200 do 600 mm  X*  
Skaly 600 mm a väčšie   X 
* Pretláčané vrty sú v tomto podloží možné, iba v prípade že kamene a okruhliaky sú štiepateľné. 
 
Údaje uvedené vo vyššie uvedenej tabuľke platia v "priemerných zeminách". Treba brať ohľad na 
zvláštne prípady. Tak napríklad pretláčacie kladivo nemôže byť použité v zhutnených monozrnných 
pieskových podložiach, pretože tieto materiály nemožno pretláčať. 
Nasledujúca tabuľka objasňuje, ktorý materiál je pre pretláčanie vhodný: 
 

POPIS ÍL JEMNOZRNNÝ 
PIESOK PIESOK ŠTRK KAMENE OKRUHLIAKY SKALY 

VEĽKOSŤ 
ČASTÍC /MM/  < 0,002 0,002 - 0,06  0,06 - 2,0 2,0 - 60  60 - 200 200 - 600 > 600 mm 

STAV  
MATERIÁLU 

vlhký vlhký kyprý/mokrý kyprý kyprý kyprý nízka 
pevnosť(Fk) 

tvárny tvárny stredne hutný stredne hutný stredne hutný stredne hutný stredná (Fk) 
tvrdý tvrdý tvrdý hutný hutný hutný vysoká (Fk) 

 
 = vhodný  = podmienečne vhodný  = nevhodný 
 
2.3 PREDPOKLADANÁ TEPLOTA 
 Predpokladaná teplota vzduchu pre prevádzku TERRA-kladiva je od -15°C do +40°C. 
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3. INŽINIERSKE SIETE V ZEMI 

 
3.1   SITUÁCIA V TERÉNE 

Najdôležitejšie pred každým nasadením kladiva TERRA je dôkladne skontrolovať, č i v zemi, kadiaľ má 
prechádzať vrt ako aj v priestore štartovacej a cieľovej jamy nie sú zabudované inžinierske siete. 

Aby ste vylúčil i prípadné poškodenie podzemných potrubí č i káblov, musíte zistiť ich presnú polohu. 
Nevyhnutným bezpečnostným opatrením je stanoviť polohu inžinierskych sietí spolu s vlastníkom alebo 
prevádzkovateľom. 

 

3.2 ZODPOVEDNOSŤ 

Nebezpečenstvo hrozí zvlášť pri poškodení v zemi vedených silnoprúdových káblov a plynových 
potrubí. 

Stavebný dozor je zodpovedný za to, že pred začiatkom výkopu a pretláčania sa vykoná dostatočné 
vyšetrenie a urobia sa ochranné opatrenia /V zmysle platných právnych a bezpečnostných predpisov/. 

 

 

 

 

Obrázok 3.1 

Poloha existujúcich potrubí 
musí byť známa. 

 

 
 
 
3.3 ODSTUP OD PARALENÝCH ALEBO KRIŽUJÚCICH POTRUBÍ A VEDENÍ 

Pri dynamickom pretláčaní vznikajú v dôsledku zatláčania v pôde posuvy materiálu, ktorých 
intenzita klesá so vzdialenosťou. 

Odstup medzi TERRA-kladivom pretláčajúcim nový vrt od paralelne idúceho alebo križujúceho 
potrubia musí byť najmenej päťnásobok pretláčanej hmoty. 

M i n i m á l n y o d stu p  =  5  x p ri e m e r p re t l á č a ci e h o  kl a d i va  

 Ak tento minimálny odstup nemôže byť dodržaný, musí byť v tomto priestore potrubie odkryté, 
aby sa zabránilo jeho otrasom. 
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4. KOMPRESOR A VZDUCHOVÁ HADICA 
Kladivo TERRA je zariadenie poháňané stlačeným vzduchom. Všeobecne sa prevádzkuje 
pomocou pojazdného naftového kompresora. 

4.1 POTREBNÝ PREVÁDZKOVÝ TLAK 
 Prevádzkový tlak by mal dosahovať 6-7 barov. Príl iš nízky 

tlak znamená stratu výkonu. Pri tlaku iba 5 barov stráca 
kladivo 50 % svojho výkonu. 

 
 
 
 
 
 

Obr. 4.1 Stupeň účinnosti TERRA-kladiva 
 
 
 
 Pozor! 

Prev ádzkov ý tlak nesmie nikdy prekročiť 7 barov . Vyšší tlak môže 
trv alo poškodiť kladiv o. 

 
4.2 POTREBNÉ MNOŽSTVO VZDUCHU 
 Potrebné množstvo vzduchu závisí od veľkosti TERRA-kladiva. 

Pozor! 
Príliš malé množstv o v zduchu spôsobuje úbytok prev ádzkov ého tlaku a tým drasticky 
obmedzuje v ýkon kladiv a. 
 

4.3 VZDUCHOVÁ HADICA 
 Vzduchová tlaková hadica medzi kompresorom a TERRA-kladivom musí mať dostatočný 

vnútorný priemer. Najmenší vnútorný priemer vzduchových hadíc je: 
 

TERRA-kladiv o Hadica - v nútorný priemer 

TU 045 S DN 12 mm       (1/2") 
TU 055 S DN 16 mm       (5/8") 
T/TU 068 plus S 
T/TU 080 plus S 
T/TU 090 plus S 

DN 19 mm       (3/4") 

T/TU 105 
T/TU 135 

DN 25 mm        (1") 

TU 155 F 
TU 190 F 
TR 190 mini 
TR 220 

DN 38 mm       (1 1/2") 

TR 360 DN 50 mm        (2") 
TR 565 2 x DN 75 mm  (3") 

 

 

Pre stroje TU 155 F a TU 190 F je vzduchová hadica DN 38 mm ponúkaná s vnútri uloženou 
riadiacou hadičkou DN 5 mm. Táto riadiaca hadička slúži na prepínanie chodu vpred a vzad. 
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1 = AG M12 x 1,5 2 = IG M12 x 1,5 3,5 = priechodka DN38 s otvorom pre  
4 = hadica DN 5 mm    riadiacu hadičku  
 

Obr. 4.2 Ohybná vzduchová hadica DN38 s riadiacou hadičkou DN 5 mm uloženou vo vnútri, 
dĺžka 25 m (kat. č. 5190.1712.00) 

Pozor! 
Pred pripojením v zduchov ej  hadice k TERRA-kladiv u musíte hadicu prefúknuť stlačeným 
v zduchom. Znečistenie v zduchov ej  hadice spôsobuje zastav enie TERRA-kladiv a. 

 

 

5. PRÍPRAVNÉ PRÁCE 
 

 Po určení priebehu pretláčacieho vrtu, vyhĺbte štartovaciu jamu v dostatočnej dĺžke, šírke a 
hĺbke. 

 

 

 

Obr. 5.1 Vykopanie 
štartovacej a cieľovej 
 jamy. 

 

 

 

 

5.1 MINIMÁLNA HĹBKA PRETLÁČANÉHO VRTU. 

Minimálna hĺbka pretláčacieho vrtu by mala byť 9 násobok priemeru kladiva. Minimálna hĺbka 
štartovacej jamy by mala teda byť desať násobok priemeru stroja, pri kladive TERRA TU 135 S 
alebo F t. zn.: 

10 x 135 mm = 1350 mm  = 1,35 m. 

 Vo všeobecnosti platí: 

Minimálna hĺbka vrtu = 9 x priemer kladiva 

Minimálny hĺbka štartovacej jamy = 10 x priemer kladiva 

Pozor! 
Ak nie je dodržaná minimálna hĺbka počas celého pretláčania v zniká nebezpečenstv o, že 
sa kladiv o v ychýli dohora alebo že spôsobí zdv ihnutie cestnej  komunikácie. 

 

štartovacia jama cieľová jama 
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5.2 ROZMERY ŠTARTOVACEJ A CIEĽOVEJ JAMY 

 Štartovacia jama musí byť asi o 50 cm dlhšia ako použité TERRA-kladivo. Ak sa chránička 
zaťahuje ihneď, štartovacia jama musí byť ešte asi o 50 cm dlhšia, než je dĺžka jednej 
zaťahovanej rúry. Šírka štartovacej jamy sa riadi použitým príslušenstvom. Mala by byť najmenej 
1 m. Predpísané šírky pracovných priestorov musia byť dodržané. 

 Cieľová jama by mala byť dosť dlhá nato, aby bolo možné kladivo z cieľovej jamy vytiahnuť. 
(Široká asi 1 m a dlhá asi ako kladivo.) 

 

5.3 PREDPISY PRE PAŽENIE 

 Všetky štartovacie, cieľové jamy ako aj medzijamy musia byť zabezpečené proti zosuvu v súlade 
s platnými predpismi. Toto možno zabezpečiť vhodným pažením jamy alebo zošikmením steny 
jamy vo vhodnom uhle svahu. 

 

 
 
 
 
Obr. 5.1 Zabezpečenie jamy  

hĺbky do 1,75 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.2 Zabezpečenie jamy  

hĺbky väčšej ako 1,75m 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pozor! 
Do jamy, ktorá nie je zabezpečená pažením nikdy nev stupuj te. (Ohrozenie živ ota). 

 

do 1.25 m 

do 1.75 m 

do 1.25 m 

do 1.75 m 

polotuhá 
súdržná 
zemina 

nesúdržná 
+ mäkká súdržná 

+ stredne súdržná 
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5.4 INŠTALÁCIA TERRA-KLADIVA 

 Nasledujúci obrázok znázorňuje inštaláciu TERRA-kladiva verzie S s príslušenstvom, zvlášť tiež 
pri zaťahovaní chráničky. Inštalácia TERRA-kladiva verzie F je rovnaká, pričom vedľa dlhej 
vzduchovej hadice je zavedená ešte hadička na prívod stlačeného vzduchu pre ovládanie 
spätného chodu. 

 

 

1= TERRA-kladivo 
2 = Chránička 
3 = Lanová zarážka 
4 = Zaťahovacie lano 
5 = Špeciálna vzduchová 
hadica 20 m 
6 = Olejovač 
7 = Kompresor 
8 = Štartovacia lafeta 
9 = Zameriavač 

 

 
 

 

 

Obr. 5.4 Inštalácia TERRA-kladiva 

 

 
 

5.5 INŠTALÁCIA TERRA-KLADIVA V ŠTARTOVACEJ JAME 

 Štartovaciu jamu urovnajte. Štartovaciu lafetu v štartovacej jame vyrovnajte do približného 
smeru a sklonu pre účely pretláčacieho vrtu a upevnite sa zemnými kolíkmi. Nakoniec kladivo 
uložte na štartovaciu lafetu.  

 Bez štartovacej lafety sa kladivo TERRA odštartuje z pozdĺžnej drevenej podložky, ktorej smer a 
sklon sa vyrovná. 

 Pozor: 
Pri štartov aní nikdy nepoložte kladiv o TERRA priamo na zem štartov acej  jamy, inak hrozí 
nebezpečenstv o, že podkladov á zemina pov olí , čím kladiv o stratí cieľov ú presnosť. 
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6. VÝBER VHODNÉHO TERRA-KLADIVA 
 

TERRA ponúka široký sortiment rôznych modelov pretláčacích kladív pre takmer všetky spôsoby 
pokládky potrubí. V nasledujúcej tabuľke  nájdete súčasný sortiment pretláčacích kladív. 

 

 
 

T = TERRA-KLADIVO s pevne navarenou hlavicou 
TU = TERRA-KLADIVO s vymeniteľnou hlavicou 
TR = TERRA-KLADIVO pre ramovanie a rozrušovanie 
S = TERRA-KLADIVO verzie S, s ovládaním spätného chodu pootočením hadice o 1/4 otáčky 
F = TERRA-KLADIVO verzie F,  s diaľkovým ovládaním spätného chodu 
K = TERRA-KLADIVO verzie K, nelepené, môže byť opravené priamo na stavbe 
SK = TERRA-KLADIVO verzie S + verzie K 
KOK-LD  = TERRA-KLADIVO so zameriavateľným KOK-LD adaptérom 
 

VÝBER VHODNÉHO MODELU TERRA-KLADIVA 

Známa je dĺžka vrtu a rozmery potrubia, ktoré sa bude ukladať. 

Ako prvé musíte preskúmať pôdny materiál a vhodnosť nasadenia pretláčacieho kladiva (kapitola 2). 

Ďalej vyberiete vhodné TERRA-kladivo z vyššie uvedenej tabuľky podľa nasledujúcich kritérií. 

1) Priemer pretláčacieho kladiva musí byť minimálne o 10% väčší ako vonkajší priemer potrubia 
na hrdle. 

2) Do dĺžky vrtu 10 m môžu byť nasadené TERRA-kladiva verzie mini. 

3) Pri vrtoch dĺžky do 15 m alebo pri križujúcich sa potrubiach, ktorých odstup je menší ako 1m sa 
odporúčajú zameriavateľné pretláčacie kladivá. 

4) Pri vrtoch dĺžky nad 15 m musia byť použité zameriavateľné pretláčacie kladivá . 

5) Minimálna hĺbka uloženia musí byť 10 x priemer kladiva. Ak toto nie je možné dodržať, treba 
otestovať použitie rozširovacieho puzdra. Potom stačí hĺbka uloženia minimálne 10 x priemer 
pilotného vrtu. 
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7. INŠTALÁCIA VZDUCHOVEJ HADICE, ZAŤAHOVACIEHO LANA A TERRA-OLEJOVAČA 
 

7.1 ŠPECIÁLNA TLAKOVÁ VZDUCHOVÁ HADICA 

 Všetky TERRA-kladivá verzie S pracujú s oceľou armovanou špeciálnou hadicou na prívod 
stlačeného vzduchu o dĺžke 10 - 25 m. V ponuke sú aj predlžovacie hadice. 

 TERRA-kladivá verzie F do priemeru 135 mm pracujú s oceľou armovanou špeciálnou hadicou 
na prívod stlačeného vzduchu s vonku vedenou riadiacou hadičkou. TERRA-kladivá  TU 155 F a 
TU 190 F pracujú s pružnou špeciálnou hadicou na prívod stlačeného vzduchu s integrovanou 
riadiacou hadičkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 = AG M12 x 1,5 2 = IG M12 x 1,5 3,5 = priechodka DN38 s otv orom pre  
4 = hadica DN 5 mm  riadiacu hadičku (kat.č. 5190.1945.00)  

 

Obr. 4.2 Pružná vzduchová hadica DN38 s riadiacou hadičkou DN 5 mm uloženou vo vnútri, 
dĺžka 25 m (kat. č. 5190.1712.00) 

 Pozor! 
Medzi TERRA-olejov ačom a TERRA-kladiv om sa môžu použív ať iba predpísané v zduchov é 
tlakov é hadice. 

 

7.2 INŠTALÁCIA ŠPECIÁLNEJ TLAKOVEJ VZDUCHOVEJ HADICE A ZAŤAHOVACIEHO LANA 

 Špeciálnu tlakovú vzduchovú hadicu rozviňte v plnej dĺžke za kladivom. Musí ležať bez slučiek. 
Pri bezprostrednom zaťahovaní chráničky vedľa špeciálnej hadice na stlačený vzduch rozviňte 
ťažné lanko. Potom na špeciálnu tlakovú hadicu a lanko nasuňte potrebné ochranné rúry, 
zasúvacím hrdlom vždy dozadu. 

 Pozor! 
Zasúv acie hrdlo ochrannej  rúry musí v ždy smerov ať dozadu. Inak v zniká nebezpečenstv o 
zaseknutia v  pôde. 

 

7.3 OCHRANNÉ RÚRY BEZ HRDLA 

 Pre ukladanie potrubia pomocou TERRA-kladiva sa 
odporúčajú ochranné rúry bez hrdla, ktoré sú zvonka aj 
z vnútra úplne hladké. 

 Dĺžka ochrannej rúry  by mala byť 1 m. Zasúvací otvor 
s väčším vnútorným priemerom by mal smerovať 
dozadu. 

 

Obr.7.3 Ochranné rúry bez hrdla 
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7.4 INŠTALÁCIA OLEJOVAČA 
 Špeciálny olejovač TERRA postavte vedľa štartovacej jamy. Špeciálnu tlakovú hadicu napojte 

na olejovač.  
 Pozor! 

Smer prúdu tlakov ého v zduchu musí v ždy súhlasiť so smerom šípky na olejov ači. 
 Pri verzii F sa na  olejovač pripojí prepínací ventil. Riadiaca hadička sa spojí s prepínacím 

ventilom. Spojka musí byť zatiahnutá kľúčom na skrutky. 

 

 

1 = ku kompresoru 
2 = dávkovací ventil  
3 = prepínací ventil  
4 = olejovač 
5 = riadiaca hadica 
6 = rázový ventil 
7 = k TERRA-kladivu 

 

Obr. 7.4 Pri verzii F sa doplní pripojenie prepínacieho ventilu a riadiacej hadice. 

 

7.5 INŠTALÁCIA PRUŽNEJ VZDUCHOVEJ HADICE 
 Než pružnú tlakovú hadicu napojíte medzi kompresor a olejovač, krátko ju prefúknite č istým 

stlačeným vzduchom, aby ste zabránil i jej upchatiu a zaneseniu. Aby sa zabránilo stratám tlaku, 
hadicu rozviňte. 

 Pozor! 
Vnútorný priemer pružnej  v zduchov ej  hadice nesmie byť menší ako v nútorný priemer 
špeciálnej  tlakov ej  hadice (kv ôli stratám tlaku a v ýkonu). 

 Pozor! 
Pružná v zduchov á hadica musí byť rozv inutá po celej  dĺžke, inak v zniká nebezpečenstv o 
straty tlaku a v ýkonu. 

 
7.6 INŠTALÁCIA ŠPECIÁLNEJ TLAKOVEJ VZDUCHOVEJ HADICE NA TERRA-KLADIVO 

Špeciálnu tlakovú hadicu krátko prefúknite stlačeným vzduchom. Potom je možné napojiť ju na 
krátku strojovú hadicu kladiva.  
Pri pripájaní sa odstránia ochranné viečka na samčej a samičej spojke JIC-spojky. Následne sa 
obe časti zoskrutkujú otáčaním presuvnej matice a pevne zatiahnu.  

 Pozor! 
Skrutkov ú spojku JIC medzi špeciálnou tlakov ou hadicou a TERRA-kladiv om musíte pev ne 
dotiahnuť  dv oma otv orenými kľúčmi. Ak tak neučiníte, môže sa spojka JIC v  priebehu 
prev ádzky uv olniť. 

 
7.7 ZNAČENIE DĹŽKY VRTU NA ŠPECIÁLNEJ TLAKOVEJ VZDUCHOVEJ HADICI 

 Zmerajte dĺžku pretláčanho otvoru a príslušnú dĺžku vyznačte na špeciálnej tlakovej hadici. Pri 
meraní a značení sa vyznačovaním začínajte vždy od hlavy kladiva. Okrem toho sa doporučuje 
vyznačiť každý meter. Obsluha tým získa dobrú kontrolu o pozícii a pracovnej rýchlosti kladiva 
TERRA. 

 

7.8 PRIPOJENIE ZAŤAHOVACIEHO LANA K TERRA-KLADIVU 

 Pri okamžitom zaťahovaní chráničky : 
Ťažné lano spojte s krátkym lankom kladiva pomocou závesného oka alebo skrutkovej spojky.  



Pretláčacie kladivo TERRA S/SK/F    Návod na obsluhu 15

 Pozor! 
Záv esné oko príp. skrutkov ú spojku musíte pomocou náradia pev ne dotiahnuť, aby sa 
počas prev ádzky neuv oľnili. 

 Pozor! 
Ak nezaťahujete chráničku okamžite, musí sa krátke zaťahov acie lanko upev niť izolačnou 
páskou až ku krátkej  strojov ej  hadici, aby sa zabránilo jeho odlomeniu pri spätnom pohybe.  

 

 

8. OLEJOVAČ TERRA 
 

TERRA— olejovač spolu s potrebným mazacím prípravkom /TERRA-olej/ zabezpečuje mazanie 
pretláčacieho kladiva a zabraňuje tak jeho zamrznutiu/zľadovateniu. Umiestňuje sa vedľa 
štartovacej jamy alebo do nej, vždy na dosah obsluhujúceho pracovníka. 

 
Pozor! 
Nepoužív aj te pre prácu s pretláčacím kladiv om TERRA žiadny iný mazací príprav ok, iba špeciálny 
olej  TERRA. 
 

Pri pripájaní hadíc k olejovaču dodržte predpísaný smer prietoku stlačeného vzduchu. Špeciálnu 
vzduchovú tlakovú hadicu pripojte k rázovému ventilu a pružnú hadicu k dávkovaciemu ventilu. 
Dostupné sú nasledujúce druhy olejovačov: 

- TERRA-olejovač 
- olejovač verzie S 
- olejovač verzie F 
- ECO-olejovač 

 
8.1 OLEJOVAČ TERRA 

1 = rázový ventil 
2 = výstup vzduchu 
3 = horná časť 
olejovača 
4 = stojan 
5 = zásobník na 1l oleja 
6 = vstup vzduchu 
7 = dávkovací ventil  
8 = nastavovacie viečko 

 
Obrázok 8.1 TERRA-olejovač 

so zásobníkom na 1 l oleja 

 
 

8.1.1 RÁZOVÝ VENTIL, NÚDZOVÝ VYPÍNACÍ VENTIL 

 Rázovým ventilom sa kladivo TERRA naštartuje alebo náhle zastaví. Preto je aj núdzovým 
vypínacím ventilom. Pri rýchlom otvorení rázového ventilu dostane piest kladiva silný impulz a 
kladivo sa bez problémov rozbehne. 

8.1.2 REGULAČNÝ VENTIL 
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 Regulačný ventil umožňuje priškrtenie prívodu stlačeného vzduchu (kladivo TERRA pracuje 
pomalšie a pokojnejšie). To má zvláštny význam pri štarte alebo pri práci vo vlhkej a mäkkej 
pôde. Priškrtením prívodu stlačeného vzduchu zabránite poskakovaniu zemného kladiva do strán 
a zamedzíte jeho prepadaniu. 

8.1.3 DÁVKOVANIE MAZACIEHO OLEJA 

 V priebehu prevádzky kladiva TERRA môžete olej vhodne dávkovať nastavovacím viečkom. 
Otočením nastavovacieho viečka proti smeru hodinových ručič iek sa množstvo oleja zvyšuje, 
otočením v smere hodinových ručič iek sa úmerne zmenšuje. V priehľadnom kontrolnom okienku 
môžete dávkovanie oleja kontrolovať. TERRA-olejovač nastavte takto: 

  

TERRA-kladiv o v  zime (pod +15°C) v  lete (nad +15 °C) 

 45 -  55 mm 1 kvapka / za sekundu 0,5 kvapky / za sekundu 
 68 -  90 mm 2 kvapky / za sekundu 1 kvapka / za sekundu 

 105 -  135 mm 4 kvapky / za sekundu 2 kvapky / za sekundu 
 155 -  190 mm 8 kvapiek / za sekundu 4 kvapky / za sekundu 

 

 

8.2 OLEJOVAČ verzie S 

 

1 = dávkovací ventil, 
pre nastavenie 
rýchlosti 
 
2 = ECO – olejovač 
 
3 = rázový ventil 
/núdzové zastavenie/ 
 
4 = priezor /kontrola 
hladiny oleja v Eco-
olejovači/ 
 
5 = prívod vzduchu 
z kompresora 
 
6 = prívod zmesi 
vzduchu a oleja do 
pretláčacoeho kladiva 
 
 

 
 

 
(I) Olejovač sa používa výhradne s pretláčacími kladivami TERRA. 

(II) Olejovač môže byť použitý iba s pretláčacím kladivom verzie S 
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Regulačným ventilom /1/ sa nastavuje rýchlosť v 4 stupňoch – 0%, 25%, 50%, 75 % a 100%. Rýchlosť 
je nastaviteľná v priebehu prevádzky. 
 
Rázový ventil /3/ sa používa ako núdzové zastavenie. Otočenie do polohy 0 zastaví stroj zastavením 
prívodu vzduchu. 
 
 
 
Schéma súčastí olejovača verzie S 
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8.3 OLEJOVAČ verzie F 

 

 

 

1 = ventil pre spätný 
chod /reverzný ventil  
2 = dávkovací ventil 
/nastavenie rýchlosti/ 
3 = rázový ventil 
/núdzové zastavenie/ 
4 = ovládacia hadica 
/pripojená ku stroju/ 
5 = ECO – olejovač 
6 = priezor /kontrola 
hladiny oleja v Eco-
olejovači/ 

7 = prívod vzduchu z kompresora 
8 = prívod zmesi 
vzduchu a oleja do 
pretláčacieho kladiva 
 
 
 
 
 
 

 
(III) Olejovač sa používa výhradne s pretláčacími kladivami TERRA. 

(IV) Olejovač môže byť použitý iba s pretláčacím kladivom verzie F 

 
Reverzným ventilom /1/ sa nastavuje smer chodu. Reverzný ventil ma 2 polohy – pre chod vpred a 
chod vzad. Smer je vyznačený šípkami.  
 
Regulačným ventilom /1/ sa nastavuje rýchlosť v 4 stupňoch – 0%, 25%, 50%, 75 % a 100%. Rýchlosť 
je nastaviteľná v priebehu prevádzky. 
 
Rázový ventil /3/ sa používa ako núdzové zastavenie. Otočenie do polohy 0 zastaví stroj zastavením 
prívodu vzduchu. 
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Schéma súčastí olejovača verzie F 
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8.4 ECO-OLEJOVAČ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 = --- 4 = kontrolné sklíčko  
     (No. 0000.1785.00) 
 A = prívod vzduchu 2 = plniace viečko 5 = dávkovač 
 B = odvod zmiešaného vzduchu   (No. 0000.1781.00)   (No. 0000.1786.00) 
 3 = servisná sada 6 = kontrolný ventil 
   (No. 0000.1784.00)   (No. 0000.1783.00) 
 

Prierez ECO-olejovačom 
 
Inštalácia a náv od na obsluhu 
ECO-olejovač nainštalujte tak, aby vzduch prúdil v smere šípky. ECO olejovač umiestnite čo 
najbližšie k pretláčaciemu kladivu.  
 
Zariadenie je funkčné okamžite. Po pripojení na kompresor a natlakovaní, tlak vzduchu tlačí kontrolný 
ventil v zásobníku olejovača, kde sa vyrovnáva, pričom dávkovač kontrolného ventilu reguluje prúd 
oleja cez olejovač. Pri prevádzke tlak okamžite spúšta olej. Tlak v zásobníku olejovača vždy zostáva 
vyšší ako prúd vzduchu, čo zabezpečuje dokonalé stále premazávanie až do vypnutia kompresora. 
Kontrolné  sklíčko umožňuje kontrolovať tento proces. Pre pripojenie na menší priemer hadice môžete 
použiť redukciu.  
 
Nastav enie ECO-olejov ača 
Nastaviteľný dávkovač umožňuje prispôsobiť olejovač všetkým 
podnebiam a podmienkam. Nový zdokonalený dávkovač sa 
vplyvom vibrácií nepohybuje. Normálne nastavenie je pre letné 
podmienky s použitím špeciálneho oleja TERRA alebo 
akéhokoľvek mazacieho oleja do vŕtacieho zariadenia.  
 
 
 
 
 
 
Pre nižšie teploty môže byť potrebné zväčšiť otvor dávkovača. Otáčaním proti smeru hodinových 
ručič iek zvyšujete prietok a otáčaním v smere hodinových ručič iek sa znižuje prietok, podľa Vašich 
individuálnych požiadaviek. Olejovač nastavte tak, aby ste cíti l i  tenký fi lm oleja na výstupnom otvore 
olejovača. Toto nastavenie umožňuje, aby ECO-olejovač mohol byť použitý so všetkými typmi 
kompresorov, olejov a vo všetkých klimatických podmienkach. 

Nastaviteľný dávkovač ECO-olejovača ( 4, 5) 

A B 



Pretláčacie kladivo TERRA S/SK/F    Návod na obsluhu 23

 
Doplnenie oleja 
Než sa olejovač vyprázdni, treba ho doplniť olejom. Vypnite kompresor. Uvoľnite plniace viečko 
odskrutkovaním jednej otáčky, pre uvoľnenie pretlaku v olejovači. Potom môžete plniace viečko úplne 
odskrutkovať. 
 
Plniace v iečko musíte najprv  iba uv oľniť, aby sa tlak v  olejov ači úplne v yrov nal. Inak by sa 
mohol poškodiť záv it na plniacom v iečku.  
 
Na objednávku je k dispozícii manuálne uvoľňovacie plniace viečko s bezpečnostným vypúšťacím 
otvorom (kat.č. 0000.1782.00). Umožňuje uvoľnenie vnútorného tlaku olejovača stlačením tlačidla.  
Po doplnení olejovača olejom, plniace viečko opäť utiahnite. O-krúžok plniaceho viečka vždy 
skontrolujte a vymeňte, ak je to potrebné. 
 
Špecifikácia 
 

Model 30 CF 
Dĺžka (bez ventilov) 259 mm 
Šírka 100 mm 
Výška 107 mm 
Hmotnosť (bez ventilov) 2.0 kg  
Objem oleja 0.557 l 
Priemer potrubia 1” NPT 
Prietok 10 m3/min 
Pracovný tlak 7 bar  
Maximálny tlak 17.5 bar 
Bezpečnostný faktor 4 

 
 

 

9. CIEĽOVO PRESNÁ PRÁCA SO ZAMERIAVAČOM  TERRA 
 
 V cieľovej jame postavte smerovaciu tyč na to miesto, do ktorého má doraziť kladivo. Na 

smerovej tyči  vyznačte cieľový bod a zameriavací bod (napr. zameriavacou alebo izolačnou 
páskou). Zameriavací bod leží o efektívnu dĺžku zameriavača vyššie než je cieľový bod 
pretláčacieho vrtu (pozri nasledujúcu tabuľku). 

 

 Efektívna dĺžka zameriavača 

malý zameriavač 1,20 m 

veľký zameriavač 1,50 / 1,75 / 2,00 m 

 

 Veľký zameriavač musí byť nastavený podľa priemeru TERRA-kladiva. Na tento účel sa v strede 
zameriavača nachádzajú 2 otvory. Tieto otvory sú označené "065-105 mm" a "135-190mm". Ak 
sa priemer kladiva nachádza v rozmedzí  065 - 105 mm, musíte použiť vrchný otvor. Pri 
väčšom TERRA-kladive použite spodný otvor. 

 Zameriavač postavte na kladivo (obr. 9.1). Zameriavacím ďalekohľadom sa zameriate na 
vyznačený zameriavací bod na tyči. Pritom pozíciu kladiva meňte tak dlho, až sa zameriavací 
bod objaví presne na krížovom vlákne zameriavacieho ďalekohľadu.  
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 Pozor! 
Počas nábehu sa musí sklon a smer kladiv a niekoľkokrát (približne každých 0,1m) 
preskúšaťa korigov ať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 9.1 Práca s TERRA-zameriavačom 

 

 Smer a sklon kladiva je možné prestaviť otáčavými pohybmi štartovacej lafety.  
 Ak nepoužívate štartovaciu lafetu, položte kladivo na pozdĺžnu drevenú podložku. V tomto 

prípade sa oprava výšky uskutočňuje tak, že sa podložka podkladá drevenými hranolmi alebo 
klinmi. 

 Uhlová stupnica na veľkom zameriavači umožňuje dať kladivu presný sklon pre vŕtaný tunel. 
Požadované stúpanie sa nastaví uhlovej stupnici. Ak sa potom zameriavač postaví na 
nasmerované kladivo, musí byť l ibela uhlovej stupnice vo vodováhe. Uhlová stupnica udáva 
percento stúpania, pričom 3% pri dĺžke vrtu 10 m predstavujú stúpanie 30 cm (pri dĺ. 20 m je 
stúpanie 60 cm). 

 Pozor! 
Uhlov á stupnica sa použív a iba v  tom prípade, keď nie je možná normálna práca  so 
zameriav acím ďalekohľadom (napr. kv ôli v ysokým stromom alebo múru). 

 

 

 

10. ŠTARTOVANIE A ZASTAVENIE TERRA-KLADIVA, POZOROVANIE RÝCHLOSTI, 
MINIMÁLNA RÝCHLOSŤ 

 
10.1 PRÍPRAVA ŠTARTU 
 TERRA-kladivo sa naštartuje pričom sa uzatvorí rázový ventil olejovača a následne sa úplne 

otvoria ventil stlačeného vzduchu na kompresore a dávkovací ventil olejovača. 
 Rázový ventil olejovača (červený) sa odrazu otvorí. Akonáhle TERRA-kladivo začne pracovať, 

zatvorí sa č ierny dávkovací ventil tak, aby úderný piest TERRA-kladiva pracoval pomaly. Prívod 
vzduchu zostáva obmedzený, pokiaľ TERRA-kladivo neleží po celej svojej dĺžke v zemine. 

 Pre spoľahlivý postup práce musí nastať trenie zeminy o plášť kladiva. Pri štarte to možno 
dosiahnuť jednoduchým státím na kladive alebo zatláčaním lanovým kladkostrojom zozadu. Aby 
bolo možné kontrolovať cieľovú presnosť, v jednej štvrtine nábehovej dĺžky by malo byť kladivo 
zastavené (ľahko to uskutočníte pomocou kompaktného olejovača) a smer nábehu skontrolovaný 
zameriavačom. Táto kontrola by mala byť vykonaná každých 10 cm pred úplným zájdením 
kladiva do zeme. 

zameriav ač  smerov acia ty č 

štartov acia laf eta 
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10.2. POZOROVANIE PRACOVNEJ RÝCHLOSTI 
 Pracovná rýchlosť TERRA-kladiva musí byť priebežne pozorovaná a meraná. 
 Pozor! 

Ak sa TERRA-kladiv o pohybuje príliš rýchlo (v iac ako 20 m za hodinu), musíte priškrtiť 
prív od stlačeného v zduchu dáv kov acím v entilom (nebezpečenstv o straty cieľov ej  
presnosti). 

 Pozor! 
Ak TERRA-kladiv o z dôv odu nedostatočného trenia zeminy o plášť kladiv a nekontrolov ane 
kmitá, musíte ho ihneď zastav iť a začať zaťahov ať chráničku zasúv aním (pozri kap. 12 
Okamžité zaťahov anie chráničky pomocou zasúv ania). Inak v zniká nebezpečenstv o, že sa 
TERRA-kladiv o v ýrazne odchýli zo smeru. 

 

10.3 MINIMÁLNA RÝCHLOSŤ 
 Pozor! 

Rýchlosť TERRA-kladiv a počas celého v rtu nesmie byť nižšia ako 1 m/hod. (Inak v zniká 
nebezpečenstv o preťaženia stoja.) 

 
 

11. OKAMŽITÉ ZAŤAHOVANIE CHRÁNIČKY POMOCOU VŤAHOVANIA 
 
 Firma TERRA Vám odporúča zaťahovať ochranné rúry pokiaľ možno ihneď s kladivom, zvlášť pri 

problematickom podloží. 
 Pozor! 

Pod spev nenými plochami ako sú cesty, železničné koľaje atď. musíte v ždy ihneď 
zaťahov ať chráničku. Nasadenie TERRA-kladiv a bez chráničky v  tomto prípade nie je 
prípustné. 

 Pri okamžitom uložení rúr vťahovaním, sa rúry (PVC, PE) zavesia pomocou ťažného lanka a 
lanovej zarážky na krátke zaťahovacie lanko kladiva a vťahujú sa do zeme. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.1 Okamžité zaťahovanie chráničky vťahovaním 
  

 Za týmto účelom natiahnite všetky potrebné rúry cez špeciálnu tlakovú hadicu a cez ťažné 
lanko, predtým ako tlakovú hadicu a ťažné lanko napojíte na kladivo. 

 Pozor! 
Hrdlá rúr musia pri zaťahov aní chráničky v ždy smerov ať dozadu. 

 Ťažné lanko pevne napnite a lanovú zarážku upevnite na zadný koniec rúry. 
 Jednoduchá lanová zarážka (pre rúry do DN 75 mm) sa pevným utiahnutím jej napínacej skrutky 

zovrie s ťažným lankom. 
 U ťažkej lanovej zarážky (pre rúry od DN 75 mm) sa toto zovretie uskutoční klinom, ktorý sa 

napevno zatlč ie kladivom. Potom sa klin zaistí dotiahnutím napínacej matice. 
 Pri pretláčacích vrtoch dlhších ako 10 m sa doporučujú napínateľné lanové zarážky. 

zaťahovacie 
lano 

lanová zarážka 
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  jednoduchá lanová zarážka ťažká lanová zarážka 

Obr. 11.2 Lanové zarážky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jednoduchá napínateľná lanová zarážka ťažká napínateľná lanová zarážka 

Obr. 11.3 Napínateľné lanové zarážky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.4 Napínateľná lanová zarážka s kladkami 

 

 U oboch napínateľných lanových zarážok sa ťažné lanko zovrie pevným dotiahnutím ich 
napínacích skrutiek. Potom sa ťažné lanko natiahne otáčaním otočnej rukoväte. 

 Krátko predtým, než sa do zeme vtiahne prvá rúra, kladivo zastavte, lanovú zarážku uvolnite a 
zaveste ďalšiu rúru. 

 Ťažné lanko sa opäť napne a vtiahne sa ďalšia rúra. 
 Pri pripojení každej ďalšej rúry  opakujte posledné dva kroky. 

 
12. OKAMŽITÉ ZAŤAHOVANIE CHRÁNIČKY POMOCOU ZASÚVANIA 
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 V sypkej, vlhkej alebo mäkkej pôde sa vychyľuje zemná raketa do strán, pretože trenie o plášť 
v pôde nie je dostatočné. Toto kmitanie (“tancovanie“) je zreteľne rozoznateľné na tlakovej 
hadici . V tomto prípade sa musí chránička zasúvať. 

 Pozor! 
Nekontrolov ané kmitanie kladiv a môže v iesť k podstatným odchýlkam od požadov aného 
smeru (Chyba obsluhy). 

 Pozor! 
U dlhších pretláčacích v rtov  (nad 15 m) by sa ochranné rúry mali zasúv ať v ždy. Zv ýši sa 
tým cieľov á presnosť. 

 Zasúvanie chráničky pomocou lanového kladkostroja  a nosných popruhov príp. vratnej kladky je 
znázornené v nasledujúcich obrázkoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.1 Okamžité zaťahovanie chráničky zasúvaním pomocou 
lanového kladkostroja a nosných popruhov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12.2 Okamžité zaťahovanie chráničky zasúvaním pomocou 
lanového kladkostroja a vratnej kladky 

 

 

13. DOSIAHNUTIE CIEĽOVEJ JAMY 
 

 Po dosiahnutí cieľovej jamy nechajte kladivo dobehnúť do cieľovej jamy v celej svojej dĺžke. 
Potom ho ihneď zastavte. 

 Ak bola zaťahovaná rúra, lanovú zarážku uvolnite. 

 Špeciálnu tlakovú hadicu a zaťahovacie lanko z kladiva uvolnite. Pri zdvíhaní z cieľovej jamy 
dávajte pozor, aby sa do koncového puzdra (koncového kužeľa), do krátkej strojovej hadice alebo 
do tlakovej hadice nedostali žiadne nečistoty.  

 Pozor! 
Po odpojení spojky na krátku strojov ú hadicu a na špeciálnu tlakov ú hadicu ihneď 
naskrutkuj te ochranné uzáv ery.  
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 Pozor! 
Nečistoty, ktoré sa dostanú do TERRA-kladiv a môžu spôsobiť nechcené zastav enie stroja. 

 Špeciálnu tlakovú hadicu a zaťahovacie lano stiahnite späť do štartovacej jamy. Ak chránička 
nebola zatiahnutá okamžite, teraz je vyvŕtaný otvor pripravený k zasúvaniu rúry. 

 
 
 

14. SPÄTNÝ CHOD 
 

 Ak kladivo narazilo v pôde na neprekonateľnú prekážku, alebo nebolo možné vykopať cieľovú 
jamu dostatočne dlhú na vybratie kladiva, musí sa kladivo prepnúť na spätný chod. Ak boli 
zatiahnuté chráničky, vytlačia sa  späť z vyvŕtaného tunelu.  

 

 Spätný chod prepnete podľa verzie TERRA-kladiva nasledujúcim spôsobom: 

 Verzia S: Kladivo sa nastaví na spätný chod v stave pokoja stroja jednoduchým 
otočením špeciálnej tlakovej hadice o 1/4-otáčky. 

  1/4-otáčky doprava ( t.zn. v smere hodinových ručič iek )  = chod späť; 

  1/4-otáčky doľava ( t.zn. proti smeru hodinových ručič iek )  = chod vpred. 

 Prepnutie kladiva TERRA verzie S vykonávajte pri zastavenom stroji. Keď kladivo pracuje, je 
pracovný smer zablokovaný stlačeným vzduchom, čím sa zabráni nežiadúcemu prepnutiu 
(pneumatické zablokovanie). 

 Verzia F: Prepnutie chodu vpred na chod vzad a opačne vykonáte prepínacím ventilom 
umiestneným na olejovači. Prepnutie môžete vykonať pri zastavenom stroji 
alebo keď kladivo pracuje. Páčka prepínacieho ventilu môže stáť paralelne 
alebo kolmo k riadiacej hadici. 

  Páčka prepínacieho ventilu kolmo k riadiacej hadici = chod späť 

  Páčka prepínacieho ventilu rovnobežne s riadiacou hadicou = chod vpred 

 

 

 

15. ČISTENIE A SKLADOVANIE TERRA-KLADIVA 
 
 Akonáhle ukončíte vrty, kladivo TERRA a príslušenstvo očistite zvonka vysokotlakovým čistiacim 

prístrojom. 

 Pozor! 
Pri čistení v ysokotlakov ým čistiacim prístrojom nesmie striekacia pištoľ striekať na 
koncov é puzdro alebo koncov ý adaptér, inak sa môže dostať do stroja nečistota. 

 Aby ste pri dlhodobom skladovaní predišli korózii a znečisteniu vo vnútri kladiva, pre 
uskladnením vykonajte nasledujúce opatrenia. 

 

15.1 ČISTENIE TERRA-KLADIVA 

 TERRA-kladivo položte na zem. Podľa veľkosti kladiva a stupňa znečistenia nalejte do krátkej 
strojovej hadice asi 1/4 l až 1 l nafty (alebo čistiaceho benzínu). Kladivo opäť napojte na 
kompresor, položte na zem a nechajte bežať s malým množstvom vzduchu 20 sekúnd v chode 
vpred a 20 sekúnd v spätnom chode. 

 Tento proces čistí vnútro kladiva. 

 Pozor! 
Naftu v ytekajúcu z TERRA-kladiv a zachyťte a ekologicky odstráňte. 
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15.2 PREDCHÁDZANIE KORÓZII 

 Po vyčistení naftou dajte do krátkej strojovej hadice asi 0,1 - 0,5 l riedkeho hydraulického oleja 
(HPL ISO 46). TERRA-kladivo zapojte na kompresor a nechajte ho veľmi krátko bežať (3 - 5 
úderov), kým zo zadnej časti stroja hydraulický olej nevyjde v forme hmly. Vtedy je vnútro 
TERRA-kladiva kompletne natreté vrstvou hydraulického oleja. 

 Pozor: 
Na skladov anie nepoužív aj te špeciálny TERRA-olej .  Nehodí sa pre čistenie za účelom 
následného skladov ania. 

 

 

 

16. FUNKČNÉ KONTROLY 
 
 Pozor! 

Pred každou prácou s TERRA-kladiv om v ykonaj te nasledujúce funkčné kontroly. 
 

16.1 POHYBUJE SA ÚDERNÝ PIEST V TELESE ĽAHKO ? 

 Zdvihnite kladivo do 
výšky najprv vpredu a 
potom vzadu. V 
prípade, že úderný sa 
pohybuje ľahko, náraz 
vo vnútri je zreteľne 
počuť.  

 

 

Obr. 16.1 Pohybuje sa úderný piest v telese ľahko ? 

16.2 KONTROLA PREPÍNANIA 

 Verzia S: 
Krátku strojovú hadicu otočte o 1/4 otáčky, pričom sa presunie po svojej osi približne o 4-9 mm. 
Po 1/4 otáčky zapadne zľahka do zmenenej pozície. 

 Po prepnutí musí byť cítiť náraz doľava, prípadne doprava. Ak sa dá strojovou hadicou otáčať 
dokola, preverte č i nie je poškodený dorazový disk a zarážkové pero. 
 

1 = vlnovka 
2 = dorazový kolík 
3 = tlaková komora 
4 = priečny vrt 
5 = koncové šróbenie 
6 = uzatvárací kolík 
7 = vnútorná pružina 
8 = dorazový disk 
9 = riadiaca rúra 

Obr. 16.2 Priečny rez koncového 
 šróbenia kladiva TERRA verzie S
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 Verzia F 
Riadiacu hadicu pripojte na stlačený vzduch, TERRA-kladivo ale nezapínajte. 

 Ak je prepínací ventil v polohe pre spätný chod, musí byť počuť ako riadiaci piest v koncovom 
šróbení udiera v zadnej polohe. 

 Ak je prepínací ventil v polohe pre chod vpred, je riadiaca hadica cez prepínací ventil 
odvzdušňovaná. Udieranie riadiaceho piesta v koncovom šróbení musí byť počuť v 
najprednejšej polohe. 

 
16.3 PRESKÚŠANIE VNÚTORNEJ PRUŽINY 
 Krátku strojovú hadicu možno ľahko posunúť vpred asi o 10 mm proti vnútornej pružine. 

Vnútorná pružina musí potom strojovú hadicu zase tlačiť dozadu. Ak sa to nestane, pružina je 
pravdepodobne prasknutá a treba ju vymeniť. 

 
16.4 ĎALŠIE FUNKČNÉ KONTROLY 
 Preverte, č i nie sú opotrebované tlaková hadica, spojky a tesnenia. Tlakovú hadicu krátko 

prefúknite stlačeným vzduchom. 
 Počas údržby, pozorovania a preskúšavania dodržiavajte predpisy pre bezpečnosť práce. 
 Skontrolujte, č i je nádržka v špeciálnom olejovači TERRA naplnená čistým TERRA-olejom. 

V opačnom prípade ju vyprázdnite a vyčistite. 
 Odstráňte kondenzovanú vodu v kompresore. 

 
 
17. ROZŠIROVANIE VYVŔTANÉHO OTVORU POMOCOU ROZŠIROVACIEHO PUZDRA 

(AWH) 
  

 

 

 

 

 

Obr. 17.1 TERRA - rozširovacie puzdro (AWH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17.2 Rozširovanie otvoru v dvoch pracovných chodoch.
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17.1 TERRA - ROZŠIROVACIE PUZDRO (AWH) 
 Kladivo TERRA môže rozširovať vyvŕtaný otvor (pilotný vrt) v druhom pracovnom chode, 

pomocou rozširovacieho puzdra (AWH). Rozširovacie puzdro sa smie používať iba pre 
rozširovanie. 

 Pozor! 
Vyv ŕtaný otv or je možné rozšíriť rozširov acím puzdrom iba v tedy, ak pracov ná rýchlosť pri 
pilotnom v rte dosiahla najmenej  4 m/hod (7 cm/min) 

 Ak je pracovná rýchlosť kladiva pri pilotnom vrte menšia ako 4 m za hodinu, zemina je príl iš 
zhutnená. Nasadenie rozširovacieho puzdra v tomto prípade, by bolo celkom nehospodárne a 
č iastočne nemožné. 

 

17.2 ROZŠIROVANIE OTVORU POMOCOU ROZŠIROVACIEHO PUZDRA ( AWH ) 
 TERRA-kladivo uveďte do pozície chodu vpred. 
 Pozor! 

Kladiv o nesmie byť v  priebehu rozširov ania zapnuté na chod späť, pretože inak uv iazne 
rozširov acie puzdro v  zemi. 

 Očistite hlavu kladiva. Medzi hlavou kladiva a rozširovacím puzdrom nesmie zostať žiadna 
mastnota alebo nečistota. Rozširovacie puzdrom by tiež malo byť č isté. 

 Kladivo pripojte na stlačený vzduch (pozri kapitola 7 a 8). 
 Kladivo vložte do rozširovacieho puzdra. Dbajte, aby hlava pevne sedela v puzdre. 
 Rozširovacie puzdro spolu s kladivom, ktoré sa v ňom nachádza položte do štartovacej jamy pred 

pilotný vrt (prvý pretlak), pričom špičku rozširovacieho puzdra zasuňte do otvoru. 
 Kladivo pevne vtlačte do rozširovacieho puzdra ručne alebo sochorom a otvorte prívod 

stlačeného vzduchu. Kladivo sa 2 -3 rázmi pevne zabaraní do rozširovacieho puzdra. 
 Kladivo by malo teraz pevne sedieť v rozširovacom puzdre a pretláčať ho cez pilotný vrt. 
 Pri rozširovaní je možné tiež okamžité zaťahovanie chráničky - vťahovaním alebo zasúvaním rúr 

(pozri kap. 11 a 12). 
 Po skončení rozširovacieho vrtu sa uvolní tlaková hadica a ťažné lanko (pozri kap. 13. 

Dosiahnutie cieľovej jamy). TERRA-kladivo s rozširovacím nástavcom vytiahnite z cieľovej jamy. 
 

17.3 UVOĽNENIE TERRA-KLADIVA Z ROZŠIROVACIEHO PUZDRA 
 Pri uvolnení kladiva z rozširovacieho puzdra, nastavte kladivo TERRA-kladivo na spätný chod 

(pozri kap. 14 Spätný chod ). Rozširovacie puzdro pridržte (najlepšie pritlačením drapákom 
hydraulického bagra ) a kladivo pripojte na stlačený vzduch. Pri chode späť sa kladivo samo 
uvoľní z rozširovacieho puzdra. 

 Pozor! 
Aby sa TERRA-kladiv o spätným chodom z rozširov acieho puzdra uv oľnilo, musí byť 
rozširov acie puzdro pev ne uchytené a nesmie sa hýbať. Inak sa TERRA-kladiv o neuv oľní. 

 Pri uvoľňovaní Vám môže pomôcť, keď zadný koniec rozširovacieho puzdra zachytíte na okraji 
obrubníka a pod. 

 
 
 

18. ZAMERIAVATEĽNÉ PRETLÁČACIE KLADIVO TERRA 
 
 Hoci pretláčacie kladivo nie je riaditeľné, môže sa predovšetkým v mestskom teréne a pri dlhších 

pretlakoch vyskytnúť potreba priebeh pretlaku priebežne sledovať a dokumentovať. 
 Preto ponúka TERRA pre väčšinu TU-modelov zameriavateľný KOK-adaptér LD. (KOK - 

vymeniteľná hlavica, LD = dlhá vzdialenosť). 
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 V tomto zameriavateľnom KOK-adaptéry môže byť zabudovaná elektronická sonda (vysielač). 
Táto sonda umožňuje presné zameranie polohy a hĺbky pretláčacieho kladiva pomocou 
zameriavacieho prístroja. 

 S každým zameriavateľným KOK-adaptérom LD a s každým zameriavateľným TERRA-kladivom 
sa dodáva krátky návod "Nasadenie novej batérie v zameriavateľnom KOK-adaptéry LD" (návod 
kat. č. 2135.1122.90) a krátky návod "Montáž sondy S 18 do zameriavateľného KOK-adaptéru 
LD" (návod kat.č. 2135.1122.91). V týchto návodoch sú popísané zabudovanie sondy a 
nasadenie batérie do zameriavateľného KOK adaptéra LD. 

 Pozor! 
Ak tieto náv ody nemáte k dispozícii, žiadaj te ich od Vášho predajcu TERRA. 

 Pozor! 
Pred každým nov ým pretlakom, ktorý budete zameriav ať, musíte nasadiť nov ú batériu do 
KOK-adaptéra LD (aj  keď stará batéria ešte nie je v ybitá). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.18.1 Zameriavateľná zemná TERRA- raketa 
 

 Zameriavanie vykonávajte po každom jednom metri pretlaku, pričom zemnú raketu musíte 
vypnúť. 

 Pozor! 
Zameriav anie v ykonáv aj te v  súlade s náv odom na obsluhu zameriav acieho prístroja, ktorý 
si musí obsluhujúci pracov ník pred začatím prác prečítať. Pokiaľ tento náv od nemáte k 
dispozícii žiadaj te ho u Vášho predajcu TERRA. 

 Pred každým zameriavaným pretláčacím vrtom si pripravte zameriavací protokol, po každom 
metri si zaznamenajte aktuálnu hĺbku a stranovú odchýlku od požadovaného smeru. Predlohu 
zameriavacieho protokolu si môžete vyžiadať u Vášho predajcu TERRA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr.18.2  Uloženie elektronickej sondy v 
 zameriavateľnom KOK adaptéri LD
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19. PRACOVNÍK OBSLUHY KLADIVA TERRA, OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY 
 

19.1 PRACOVNÍK OBSLUHY KLADIVA TERRA 

 Hoci TERRA-kladivo nie je náročné na obsluhu, firma TERRA doporučuje, aby bol ku kladivu 
určený jeden pracovník. Po niekoľkých týždňoch praxe sa z neho stane odborník. 

 Podľa priemeru TERRA-kladiva môžu byť potrební na obsluhu aj dvaja pracovníci. Od priemeru 
stroja 135 mm je dodatočne potrebný ešte jeden mini-bager na zdvíhanie a prenášanie TERRA-
kladiva. 

 

TERRA-kladiv o Počet obsluhujúcich pracov níkov  Prostriedok na zdv íhanie 

 45 - 80 mm 1 - 

 80 - 135 mm 2 - 

 135-190 mm 2 Mini-bager na zdvíhanie 
a prenášanie kladiva 

 

19.2 OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY 

 Pri práci používajte predpísané ochranné prostriedky (ochranné topánky, ochrannú prilbu, 
ochranný odev, ochranné okuliare). 

 Ak sa zdržiavate v štartovacej jame v blízkosti TERRA-kladiva, používajte ochranu sluchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19.1 Osobné ochranné prostriedky
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20. TRANSPORT 
 

 Pretláčacie kladivo nepresúvajte pomocou reťazí a oceľových lán.  

 Transport alebo zdvíhanie bagrom, pojazdným žeriavom a pod. vykonajte pomocou ťažných 
nekonečných (slučkových) pásov z chemických vlákien. Zemné kladivo je pri tom uchytené 
dvoma ťažnými popruhmi v oboch tretinových bodoch. Ťažné popruhy TERRA sa  2 x ovinú o 
kladivo a potom zachytia. 

 

popis katalógov é 
číslo 

na transportov anie TERRA-kladiv a 

Ťažné popruhy o nosnosti 500 
kp, obvodová dĺžka 2,5 m, 2 ks 

0000.1608.00 všetky do  190 mm 

Ťažné popruhy o nosnosti 1000 
kp, obvodová dĺžka 3,5 m, 2 ks 

0000.1614.00 všetky do  360 mm 

Ťažné popruhy o nosnosti 3000 
kp, obvodová dĺžka 5,0 m, 2 ks 

1510.1608.00 všetky veľkosti 
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21. PREHLÁSENIE O ZHODE, CERTIFIKÁTY 
 

21.1 PREHLÁSENIE O ZHODE 
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21.2 CERTIFIKÁT / TESTOVANIE 
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DOPORUČENIE 
V záujme bezproblémového chodu Vášho stroja a minimalizovania nákladov na opravy 
doporučujeme Vám ho raz za rok nechať skontrolovať príp. nastaviť v odbornom servise. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obchodné a servisné zastúpenie pre SR 
 

 
ul. Janka Kráľa 27, 949 01 Nitra 

tel. : 037 / 6511597 - 8 
fax : 037 / 6524 334 

e-mail: kolex@kolex.sk 
 


