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1 IEVADS 

 

1.1 Mērķis 

Rokasgrāmata satur norādījumus un brīdinājumus un tā ir dokumentācija, kurai obligāti jābūt kopā ar 
izstrādājumu. Pretējā gadījumā netiks nodrošinātas izstrādājuma drošības pamatprasības. 

Rokasgrāmata jāglabā uzmanīgi, atklāti un tai jābūt pieejamai visām iesaistītajām personām. 

Brīdinājumu mērķis ir nodrošināt personu drošību, kas ir pakļauti atlikušajiem riskiem. 

Instrukcijā ir ietverti norādījumi par piemērotāku un pareizu uzvedību ventilatora izmantošanas laikā, kā to ir 
paredzējis ražotājs. 

 

 

 

 

BRĪDINĀJUMS: 

Ventilatora drošība ir atkarīga arī no konkrēta mērķa, kuram ir paredzēts izmantot 
izstrādājumu. 

Tā ir atkarīga arī no ventilatora uzstādīšanas veida, atbilstoši zemāk izklāstītā paragrāfa 
3.1 noteikumiem. 

Tāpēc šajā rokasgrāmatā ietvertā informācija ir ļoti svarīga izstrādājuma izmantošanai 
atbilstoši mērķim un drošības noteikumiem. 

 

 

Šajā rokasgrāmatā izmanto saīsinājumu FVI, lai apzīmētu uzņēmumu F.lli Ferrari Ventilatori 
Industriali S.p.A. 

 

Nekādu tās daļu veidā kopēt, atveidot vai pārraidīt nedrīkst nekādā un ne ar kādiem elektroniskajiem, 
mehāniskajiem vai fotogrāfiskajiem līdzekļiem bez FVI skaidras atļaujas. 

 

 

Jebkurā gadījumā  FVI tehniskā nodaļa ir jūsu pilnā rīcībā, ja jums rodas jebkādas 
neskaidrības. 

 

 

1.2 Vispārīgi drošības simboli 

Šajā rokasgrāmatā daļa īpaši svarīgas informācijas ir apzīmēta ar šādiem simboliem: 

 

 
BĪSTAMĪBA: Apzīmē situācijas, kas var izraisīt cilvēku traumas. 

 

BĪSTAMĪBA: Elektriskās daļas atrodas zem sprieguma. 

 
BRĪDINĀJUMS: Apzīmē īpaši svarīgus vispārīgus norādījumus 
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1.3 Izmantojamās drošības piktogrammas 

 

Uz FVI ventilatoriem izmanto šādas drošības piktogrammas  

 

 

Ir aizliegts eļļot un/vai regulēt kustīgās daļas. 

 

Aizliegts noņemt aizsargierīces. 

 

Bīstamība, kas saistīta ar kustīgo daļu klātbūtni. 

Piktogrammu uzstāda pie ventilatora pārbaudes lūkām. 

Pārbaudes lūkas drīkst atvērt tikai pēc kustīgo daļu pilnīgas 
apturēšanas. 

 

Pacelšanas punkta apzīmējums. 

Piktogrammu uzstāda pie punktiem, kurus kompānija FVI ir paredzējusi 
izmantot ventilatora pacelšanai un pārvietošanai. 

 

Karstas virsmas >60 °C.  

Apdegumu gūšanas bīstamība. Karstas virsmas – Karstu šķidrumu 
izplūšana. 

Piktogrammu uzstāda, ja ventilatorā plūst karsts šķidrums. 
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2 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

 

2.1 Definīcijas, pamatjēdzieni, terminoloģija un saistītie dokumenti 

 Saskaņā ar standartu UNI EN ISO 13349 punktu 3.1, ventilatora definīcija ir “mašīna ar rotējošām 
lāpstiņām, kas saņem mehānisko enerģiju un izmanto to ar viena vai vairāku spārnu ratu palīdzību, kas 
aprīkoti ar lāpstiņām nepārtrauktas gaisa vai citas gāzes plūsmas uzturēšanai, kas tos šķērso, un kuru 
darbs uz masas vienību parasti nepārsniedz 25 KJ/kg”. 

 Standarta UNI EN ISO 13349 punktā 3.6.1 aksiālais ventilators ir definēts šādi: “ventilators, kurā gaiss 
saskaras un pamet spārnu ratu pārsvarā gareniski cilindriskām virsmām, kas ir izvietotas koaksiāli ar to”.  

 Lāpstiņām var būt šādas formas: plakanas (izgatavoti no štancētām tērauda loksnēm) vai, kas ir biežāk 
sastopams, flangu (izgatavotas ar alumīnija liešanu zem spiediena); 

 

Galvenie raksturlielumi, kas raksturo ventilatoru, ir šādi: 

 Apjoma patēriņš: tas ir fluīda apjoms, kas šķērso ventilatoru noteiktā laikā: vienā sekundē (m3/s), vienā 
minūtē (m3/min), vienā stundā (m3/h); 

 Statiskais spiediens: tā ir enerģija, ko sniedz spārnu rats, lai pārvarētu pretestību, ko rada fluīda padeves 
kontūra (mēra mm c.a. vai paskalos = Pa); 

 Dinamiskais spiediens: tā ir enerģija, kas ir fluīdam pateicoties spārnu rata nodotajam ātrumam 
ventilatora izejas atverē (mēra mm c.a. vai Pa); 

 Kopējais spiediens: tā ir statiskā spiediena un dinamiskā spiediena algebriskā summa (mēra mm c.a. vai 
Pa); 

 Plūsma: aksiālajā ventilatora tiek apskatīti divi transportējamās vielas virzieni, no dzinēja puses spārnu 
rata virzienā (plūsma A) vai no spārnu rata puses dzinēja virzienā (plūsma B) sk. Attēls 2-2; 

 Griešanās ātrums: tas ir spārnu rata ātrums un to mēra apgriezienos minūtē; 

 Ražīgums: tā ir procentuāla attiecība starp enerģiju, kuru ventilatoram izdodas nodot fluīdam un 
enerģiju, kas tiek padota spārnu rata motoram, tā ir atkarīga no spārnu rata formas un tai nav 
mērvienības; 

 Patērējamā jauda: tā ir jauda (ko sniedz dzinējs), kas nepieciešama ventilatora darbībai, mēra kW; 

 Dzinēja jauda datu plāksnītē: tā ir nominālā jaudu, kuru spēj nodrošināt dzinējs, tai vienmēr ir jābūt 
lielākai par ventilatora patērējamo jaudu, mēra kW; 

 Skaņas spiediena līmenis: tā ir enerģija, kas izplatās ārējā auss kanālā un kas rada āmuriņa vibrācijas, 
citiem vārdiem, tas ir ventilatora trokšņa līmenis un to mēra decibelos atbilstoši skalai A (skala, kas ļauj 
novērtēt trokšņa ietekmi uz cilvēka auss atkarībā no tā frekvences). 

 Skaņas intensitāte: tas ir skaņas enerģijas emisijas rādītājs un raksturo avota iekšējo un nemainīgu 
raksturlielumu. Skaņas intensitāte tiek izteikta vatos. 

 

Šai rokasgrāmatai tiek pievienoti šādi dokumenti: 

 SCHT01 Ventilatora tehnisko datu lapa, kurā ir sniegti izmēri, svars, griešanās ātrums, fluīda tips, 
skaņas spiediens, kā arī dati, kas attiecas uz elastīgiem savienojumiem un amortizatoriem. 

 CART01 Transmisijas datu lapa, kurā ir norādīti ventilatorā uzstādītās transmisijas raksturlielumi. 

 Elektriskā dzinēja ražotāja ekspluatācijas un brīdinājumu rokasgrāmata (ja tas ir piegādāts ar 
ventilatoru). 
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2.2 Aksiālo ventilatoru konstruktīvās īpašības 

2.2.1 Izpildījumi un dzinēja pozīcijas 

 

   

IZPILDĪJUMS 1        IZPILDĪJUMS 4 IZPILDĪJUMS 8 

  

0°

45°

90°

135°

180°

315°

225°

270°

 

IZPILDĪJUMS 9       IZPILDĪJUMS 12 Standarta dzinēja pozīcija 0° 

Attēls 2-1 Aksiālo ventilatoru izpildījumi 

 

2.2.2 Plūsmas apzīmējums 

 

 

Attēls attiecas uz 4. izpildījumu, bet tas 
ir derīgs visiem konstruktīvajiem 
izpildījumiem: 

 

A = Plūsma no dzinēja uz spārnu ratu 

B = Plūsma no spārnu rata uz dzinēju 

U = Plūsma no apakšas uz augšu 

D = Plūsma no augšas uz apakšu 

A AD AU

B BD BU

 

Attēls 2-2 Plūsmas apzīmējums 
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2.3 Ventilatora identifikācija 

Datu plāksnīte ir vienīgais ražotāja atzītais ventilatora identifikācijas veids. Tai ir jāpaliek nemainīgai, to 
nedrīkst noņemt vai bojāt. Attēls 2-3 ir parādīta plāksnīte, kas ir uzstādīta uz ventilatora. 

 

Attēls 2-3 Ventilatora identifikācijas datu plāksnīte, kas apskatīts šajā rokasgrāmatā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 2-4 Paskaidrojumi ventilatora identifikācijas datu plāksnītes lasīšanai 

Ventilatora 
ražošanas gads 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

EF0906I04AA02 

 EF     906/I        N1A       132             A19  

FVI klienta kods 

(opcionāli) 

FVI klienta pasūtījuma 
numurs (opcionāli) 

FVI klienta produkta 
numurs (opcionāli) 

Uzstādītā dzinēja 
tips un 

raksturlielumi 

Ventilatora 
ražīgums 
(opcionāli) 

Ventilatora 
kopējais spiediens 

(opcionāli) 

Sērijas numurs 

Ventilatora 
identifikācijas 

kods 

Ventilatora 
sērija 

Ventilatora 
izmērs 

Izpildījuma/specializācijas/plūsm
as tips 

Lāpstiņu 
uzsēdināšanas 

leņķis 

60 

Pārvietojamās vielas 
maks. temperatūra °C 

Manuālais 

Uzstādītā dzinēja 
izmērs 

 

Ventilatora svars 

Efektivitātes 
pakāpe*  

*Atbilstoši Eiropas Reg. Nr. 327/2011 

Efektivitātes pakāpe 
optimālas efektivitātes 

punktā *  

Efektivitātes 
mērījuma 

kategorija*  

Barošana 
ar invertoru*  Efektivitāte*  
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2.4 Ventilatora apraksts 

Kā piemēru izmantojot ventilatoru, kas redzams Attēls 2-5, aksiālā ventilatora galvenās sastāvdaļas ir šādas: 

 spārnu rats, kas ar griešanos nodod fluīdam nepieciešamo enerģiju (1); 

 korpuss, kurā ir uzstādīts cilindrisks spārnu rats (2); 

 dzinēja atbalsta pamatne ar attiecīgajiem stiepņiem (3); 

 aizsargi, kas ļauj izvairīties no nejaušas saskares ar visām rotējošām daļām (4); 

Dzinējspēks, kas ļauj spārnu ratam griezties, tiek nodrošināts ar dzinēju (5), kas parasti, bet ne vienmēr, ir 
elektriskais, kas ir savienots ar spārnu ratu pa tiešo vai ar citu savienošanas orgānu starpniecību, piemēram:  

 balsts ar gultņiem un transmisijvārpstu (6); 

 siksnas transmisiju ar trapecveida skriemeļu (7) izmantošanu vai ar elastīgo savienojumu, kas nodod 
dzinēja enerģiju; 

 dzesēšanas ventilators starp spārnu ratu un balstu gadījumam, ja tiek padotas vielas, kuru 
temperatūra pārsniedz 60°C (8). 

Izpildījumiem 8 un 12 (sk. Attēls 2-1) parasti ir paredzēta kopīga pamatne ventilatora, dzinēja un transmisijas 
izvietošanai. 

Ventilators var būt aprīkots ar konstruktīviem elementiem, kas var iekļaut citas sastāvdaļas, kas nav 
norādītas augstāk sniegtajā aprakstā un kuras ir jādefinē atsevišķi, turklāt tas var būt aprīkots ar 
papildpiederumiem (kā norādīts 187.-204. lpp. “Aksiālo ventilatoru katalogā”).  

FVI ventilatori vienmēr tiek piegādāti bez vadības un kontroles sistēmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 2-5 Izpildījuma 9 piemērs ar apzīmētām ventilatora sastāvdaļām 
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2.5 Paredzētie izmantošanas veidi, balstoties uz pieredzes, un neieteicamie 
izmantošanas veidi 

Paredzētais ventilatora, kura identifikācijas plāksnīte ir norādīta Attēls 2-3, izmantošanas veids ir šāds: 

Rūpnieciskais aksiālais ventilators ir mašīna, kuras mērķis ir pārvietot gāzveida vielu gāzes cauruļvadā, 
kuram ir pieslēgts ventilators, izmantojot caurules un tehniskās atveres, kas paredzētas šim mērķim. 
Transportējamās vielas plūsma ieiet un iziet no ventilatora aksiālā virzienā  

Enerģijas vielas apjoma pārvietošanai no iesūkšanas atveres  ieejas cauruļvadā, tiek nodota ar spārnu rata 
griešanos, kas uzstādīts korpusā. Spārnu rata griešanos parasti nodrošina elektriskā dzinēja enerģija, kā jau 
tika norādīts šīs rokasgrāmatas punktā 2.4. 

Ventilators ir jāizmanto saskaņā ar ražīguma diagrammās norādīto plūsmas diapazonu. Ventilatoru 
izmantošana, kuru plūsma ir mazāka par diagrammās norādīto minimālo vērtību, var izraisīt nestabilu 
aerohidrodinamisko darbību un vibrācijas. 

Aksiālos ventilatorus izmanto daudziem mērķiem, kas parasti ir saistīti ar rūpniecisko procesu 
nodrošināšanu. Zemāk ir nepilns saraksts ar dažiem pielietošanas nozaru piemēriem:  

 Pārtikas nozare (žāvēšana, pagatavošana, recirkulācija) 

 Tekstila nozare (gaisa kondicionēšana un apstrāde, žāvēšana) 

 Metalurģiskā nozare (dūmu nosūkšana) 

 Keramikas nozare (dūmu nosūkšana, žāvēšana) 

 Kokapstrādes nozare (filtrēšana, putekļu iesūkšana) 

 Tabakas izstrādājumu nozare (kondicionēšana, dūmu nosūkšana) 

 Papīra nozare (gaisa kondicionēšana un apstrāde, žāvēšana) 

 Krāsošanas iekārtu nozare (filtrēšana, putekļu iesūkšana) 

 Transporta nozare, tai skaita jūras transports, dzelzceļa transports (kondicionēšana, dzinēju 
dzesēšana) 

 Enerģijas nozare (turbīnu dzesēšana, naftas platformu kondicionēšana) 

 Citi izmantošanas veidi, kas sarakstā nav norādīti, bet atbilst mūsu projektēšanas un/vai pētījumu un 
izstrādājumu nozarēm. 

Tāpēc citi izmantošanas veidi ir izslēgti, kas atšķiras no augstāk norādītajiem veidiem, it īpaši: 

 Ventilatora izmantošana ar vielām, kas nav gāzveida vai kur raksturlielumi atšķiras no ventilatora 
tehnisko datu lapā norādītajiem parametriem, jo tie var radīt ventilatora konstrukcijas bojājumus un 
iespējamus cilvēku traumas un/vai mantas bojājumus; 

 Ventilatora izmantošana jebkāda veida iekārtās, kurās spiediens (esošais vai ventilatora ģenerētais, 
arī daļēji) 1.05 reizes pārsniedz standarta atmosfēras spiedienu, jo tas var radīt ventilatora 
konstrukcijas bojājumus un iespējamus cilvēku traumas un/vai mantas bojājumus; 

 Ventilatora izmantošana jebkāda veida iekārtās, kas ir klasificētas atbilstoši Direktīvai ATEX 94/9/EK 
un kurās tiek apstrādātas potenciāli sprādzienbīstamas vielas, jo tas var radīt 
uzliesmošanas/sprādzienu riskus un iespējamus cilvēku traumas un/vai mantas bojājumus. Tas 
neattiecas uz ventilatoriem, kas ir tiešā veidā izgatavoti, klasificēti vai marķēti atbilstoši direktīvai 
ATEX un to kategorija ir piemērota uzstādīšanas zonai, kā arī ar tiem saskaņā ar attiecīgo likumu 
prasībām ir piegādāta dokumentācija; 

 Ventilatora darbība ķīmiskajās iekārtās, kuros tiek apstrādāta viela, kas ir ļoti kodīga materiāliem, no 
kuriem ir izgatavots ventilators, vai ļoti toksiskas vielas klātbūtnē, ja korpusa konstrukcija un 
izmantojamo blīvju tips nav piemērots šādam izmantošanas veidam, jo tas var radīt ventilatora 
konstrukcijas bojājumus un iespējamus cilvēku traumas un/vai mantas bojājumus;  

 Ventilatora darbība ieguves nozares iekārtās un apakšzemes iekārtās, jo var rasties papildu riski, 
kas netika ņemti vērā, vērtējot ventilatora izmantošanu virs zemes līmeņa, ar iespējamām cilvēku 
traumām un/vai mantas bojājumiem. 
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2.6 Ventilatora dzīves cikls 

 

Visu sastāvdaļu drošumu garantē ražošanas procedūra, kas ir sertificēta atbilstoši standartam ISO 9001, un  
tehniskās apkopes intervālu ievērošana, kas norādīti šīs rokasgrāmatas paragrāfā 12.3. 

Šādas sastāvdaļas ir pakļautas normālam nodilumam: 

 

 gultņi, kuru parametri aprēķināti teorētiskam darbmūžam, kas saskaņā ar normatīviem atbilst 40000 
stundām 

 transmisijas siksnas, kuru parametri aprēķināti teorētiskam darbmūžam, kas atbilst 25000 stundām 

 

Drošības apsvērumu dēļ, aizsargi no elektrometinātas stieples ir jāmaina ik pēc 2-3 gadiem. 

 

Ja pieņem, ka ventilatoru nepārtrauktā ātrumā izmanto 2 darba maiņās, kas atbilst 16 stundām, aprēķinot to 
250 dienām gadā, spārnu rata paredzētais darbmūžs ir vienāds ar 40000 stundām. 

Šis ierobežojums, (vidēji, ļoti) smagu darba apstākļu gadījumā ir jāsamazina. Šajā gadījumā vērtējums jāveic 
FVI tehniskajai nodaļai. Gadījumā, ja darbības ciklā ātrums mainās, spārnu rata darbmūžs ir jānovērtē 
katram konkrētam gadījumam un tas visos gadījumos ir jāsaskaņo ar FVI tehnisko nodaļu. 

 

 

UZMANĪBU: 

 nepārsniedziet FVI norādīto maksimālo griešanās ātrumu 

 neizmantojiet IESL-IZSL darbības ciklus, ja FVI nav tos tiešā veidā apstiprinājis 

 neizmantojiet mainīgā ātruma ciklus, ja FVI nav tos tiešā veidā apstiprinājis 

 nepakļaujiet ventilatoru temperatūras svārstībām, kas pārsniedz 3°C/minūtē.  

 

Spārnu rats, pat nulles darbības stundu gadījumā, ja tas tika uzglabāts noliktavā ilgāk par 10 gadiem, pirms 
izmantošanas ir jāpakļauj integritātes pārbaudēm, uzticot tās FVI. 
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3 BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS PAMATNOTEIKUMI  

 

3.1 Uzstādīšanas noteikumi: vispārēja informācija 

 

 

 

ventilatorus var uzstādīt četros dažādos veidos saskaņā ar standartu UNI EN ISO 
13349: 

 Tips A : brīva iesūkšana un brīva padeve; 

 Tips B : brīva iesūkšana un padeve cauruļvadā; 

 Tips C : iesūkšana no cauruļvada un brīva padeve; 

 Tips D : IESŪKŠANAS UN PADEVES PUSE IR PIESLĒGTA CAURUĻVADAM. 

 

Parasti kompānija FVI nezina un nevar zināt, kuru no norādītajiem veidiem izvēlēsies un realizēs 
lietotājs un, ja līgumā nav noteikts savādāk, ventilators tiks piegādāts stāvokli, kas piemērots B, C 
vai D tipa uzstādīšanai, atkarībā no sērijas un no ventilatora plūsmas (pilnam piegādāto materiālu 
uzstādīšanas apskatam sk. Tabula 3-1). Par iekārtas projektēšanu atbildīgajam darbiniekam, kopā ar 
gala lietotāju ir jāveic risku analīze, kas ir īpaši pielāgota iecerētajam uzstādīšanas veidam un tipam. 

Atbilstoši veidam, kurā ir paredzēts uzstādīt un ievietot ventilatoru iekārtā, ventilators ir jāaprīko ar šādiem 
aizsargiem, atkarībā no tipa: 

 A tipa uzstādīšana: fiksēti aizsargi FVI, kas uzstādīti iesūkšanas un padeves pusē; 

 B tipa uzstādīšana: fiksēts aizsargs FVI, kas uzstādīts tikai iesūkšanas pusē; 

 C tipa uzstādīšana: fiksēts aizsargs FVI, kas uzstādīts tikai padeves pusē; 

 D tipa uzstādīšana: fiksēti aizsargi netiek uzstādīti iesūkšanas vai padeves pusē. 

Iekārtas projektētājam un lietotājam ir jānodrošina, ka cauruļvadu sistēma ir aprīkota ar aizsargiem atbilstoši 
darba cauruļvadu savienojumiem, šādā veidā: 

 A tipa uzstādīšana: nav aizsargu (nav cauruļvadu); 

 B tipa uzstādīšana: fiksēts aizsargs FVI, kas uzstādīts padeves cauruļvadā; 

 C tipa uzstādīšana: fiksēts aizsargs FVI, kas uzstādīts iesūkšanas cauruļvadā; 

 D tipa uzstādīšana: fiksēts aizsargs FVI, kas uzstādīts gan iesūkšanas cauruļvadā, gan padeves 
cauruļvadā. 

 

 

UZMANĪBU: 

Ventilators, ja vien līgumā nav norādīts savādāk, tiek piegādāts stāvoklī, kas paredzēts ”B”, “C” 
vai “D” tipa uzstādīšanai, atbilstoši UNI EN ISO 13349 atkarībā no sērijas un ventilatora 
plūsmas. Skatiet Tabula 3-1. 

Drošības labad vienmēr ir jāpārbauda uzstādīšanas veids. 

 

 

UZMANĪBU: 

Ventilators un aizsargi, ja līgumā nav noteikts savādāk, ir paredzēti uzstādīšanai kā atsevišķs 
bloks un tos nedrīkst pakļaut aerohidrodinamiskai iedarbībai citu mašīnu dēļ, kas uzstādītas 
tajā pašā iekārtā.  
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Kas attiecas uz aizsargiem, kas paredzēti uzstādīšanai uz transportēšanas cauruļvadiem, tiem, atkarībā no 
konstrukcijas, jāierobežo piekļuve ventilatora un piederumu daļām, kas var radīt traumas. Turklāt to 
konstrukcijai jābūt izturīgai, kas spēj izturēt mašīnas un vides apstākļu radītās pārslodzes. 

FVI aicina lietotāju un/vai iekārtas projektētāju izstrādāt, izgatavot un uzstādīt aizsargus atbilstoši standarta 
UNI EN ISO 12499 kritērijiem. 

 

 

UZMANĪBU: 

Arī aizsargu klātbūtnē (neatkarīgi no piegādes vai uzstādīšanas nosacījumiem), ventilators var 
būt bīstams gaisa iesūkšanas vai kustības dēļ. 

Šī veida bīstamība var būt, atkarībā no ventilatora izmēra, arī NĀVĒJOŠA. 

Saspiešanas risks iesūkšanas režģī varbūt nāvējošs vai var nopietni apdraudēt veselību 
(ķermeņa daļu saspiešana, jutīguma zudums). 

 

 

UZMANĪBU: 

Iesakām izmantot līdzekļus, kas ļauj bloķēt piekļuvi telpai, kurā ir uzstādīti ventilators, kamēr 
tas darbojas, vai attālinātu cilvēkus ar fiksētiem aizsargiem pie iesūkšanas atveres. 

Skatiet attiecīgus standartus UNI EN ISO 13349 un UNI EN ISO 12499. 

 

 

BRĪDINĀJUMS: 

Reizi mēnesī pārbaudiet visu aizsargu efektivitāti: nodiluma, bojājumu vai saplīšanas gadījumā 
nekavējoties nomainiet tos. 

 

Aizsargam ir jābūt drošā veidā fiksētam tā pozīcijā, izmantojot ierīces, kas neizļogas vibrācijas ietekmē un 
kurus var noņemt tikai ar instrumentu. 

 

 

UZMANĪBU: 

Iedarbināšanas laikā un saskaņā ar plānveida tehniskās apkopes intervāliem pārbaudiet 
bultskrūvju savienojumu pareizu pievilkšanu un ar vibrometru kontrolējiet ventilatora vibrāciju 
līmeni, ievietojot trauksmes signāla slieksni (sk. Paragrāfu 12.3). 

 
Montētāja pienākums ir nodrošināt, ka ir paredzēta piemērota aizsardzība pret nejaušiem kontaktiem ar 
kustīgajām daļām.  
Montētājam un lietotājam ir jāņem vērā arī citi riski, it īpaši tādi, kas saistīti ar nepiederošu priekšmetu 
iekļūšanu un ar sprādzienbīstamu, uzliesmojošu, toksisko vai karsto gāzu transportēšanu. 
Turklāt jāņem vērā riski, kas saistīti ar tehniskās apkopes operācijām, kuras jāveic maksimālās drošības 
apstākļos, izolējot ventilatoru no dzinēja vai izmantojot citus piemērotus līdzekļus. 

 

 

UZMANĪBU: 

Ir jāizstrādā drošības procedūra par piekļuves kontroli ventilatoram, ņemot vērā ražotāja 
norādījumus, informācija, kas seko no risku analīzes uzstādīšanas vietā un no drošības 
disciplīnas darba vietās. 
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3.2 Noteikumi tipam A: Montāžas, uzstādīšanas un savienošanas instrukcija 

 

A tipa uzstādīšanas gadījumā, ja iesūkšanas un padeves puse nav savienota ar cauruļvadu, ir jāuzstāda 
aizsargi gan iesūkšanas, gan padeves pusē. 

Aizsargu izmērus var noteikt pēc gabarīta rasējumiem, kas iekļauti katalogā, no rasējumiem mērogā un bez 
mēroga, kurus var ielādēt vietnes aizsargātajā apgabalā, vai pēc gabarīta rasējumiem, kas varēja tika 
piegādāti kā dokumentācija. 

 

 

UZMANĪBU: 

Aizsargi ir projektēti tā, lai pasargātu no nejaušiem triecieniem un, lai izturētu spiedienu, kas 
rodas ventilatora darbības rezultātā, kurā tie ir uzstādīti. 

Katrs aizsargs, ja tas ir piegādāts atsevišķi, var tik uzstādīts tika ventilatorā, kuram tas ir 
paredzēts. Tāpēc, ja aizsargs ir pasūtīts atsevišķi, ir obligāti jānorāda ventilatora identifikācijas 
dati, kurā tas tiks uzstādīts (sērijas numurs). 

 

Iesūkšanas un padeves pusē ar bultskrūvju palīdzību ir jāpiestiprina aizsargs, kura tips ir norādīts Tabula 3-
1. Turpat Tabula 3-1 uz pelēka fona ir norādīti aizsargi, kas atkarībā no piegādāto materiālu uzstādīšanas 
veida kļūst par ventilatora sastāvdaļu. 

Aizsargu tipi ir parādīti Attēls 3-1, Attēls 3-2, Attēls 3-3, Attēls 3-4, Attēls 3-5 un Attēls 3-6.  

Stiprināšanas bultskrūves katram aizsarga izmēram ir norādīts Tabula 3-2, bet pievilkšanas moments ir 
norādīts Tabula 12-1. 

Aizsargu montāžas shēmas ir parādītas, attiecīgi, Attēls 3-7, Attēls 3-8, Attēls 3-9, Attēls 3-10, Attēls 3-11 un 
Attēls 3-12. 

 

 

Plūsmas definīcija ir atrodama paragrāfā 2.1 Definīcijas, pamatjēdzieni, terminoloģija un 
saistītie dokumenti 
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Sērija  

Spārnu 

rata vāka 
materiāls 

Piegādāto 
materiālu 

uzstādīšanas 

veids saskaņā 
ar 

UNI EN ISO 
13349 

Plūsma 

Aizsargs 
iesūkšanas 

pusē 

(režģis) 

Aizsargs 
padeves 

pusē 

(režģis) 

EF alumīnijs 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES alumīnijs 
B A RG RC 

C B RC RG 

EB alumīnijs 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(izpildījums B) 
alumīnijs D B RC RC 

EK alumīnijs 
B A RE RC 

C B RC RE 

EQ alumīnijs 
B A RD RC 

C B RC RD 

EP alumīnijs 
B A RD RC 

C B RC RD 

ET 

 (izpildījums A) 
alumīnijs 

C A RG RT 

B B RT RG 

EF tērauds 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES  

(izpildījums A) 
tērauds 

B A RS RC 

C B RC RS 

EB tērauds 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(izpildījums B) 
tērauds D B RC RC 

AF tērauds 
D A RC RC 

D B RC RC 

Tabula 3-1 Piegādāto materiālu uzstādīšanas veids un izmantojamie režģveida aizsargi 

(uz pelēku fona ir aizsargi, kas atkarībā no piegādāto materiālu uzstādīšanas veida kļūst par ventilatora sastāvdaļu) 
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Attēls 3-1 Režģa aizsargs RC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 3-2 Režģa aizsargs RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 3-3 Režģa aizsargs RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 3-4 Režģa aizsargs RD 
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Attēls 3-5 Režģa aizsargs RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 3-6 Režģa aizsargs RT 

 

3.3 Noteikumi tipam B: Montāžas, uzstādīšanas un savienošanas instrukcija 

 

B tipa uzstādīšanas gadījumā, ja ventilatora iesūkšanas puse ir brīva un padeves puse ir savienota ar 
cauruļvadu, ir jāuzstāda aizsargi iesūkšanas pusē. 

Aizsargu izmērus var noteikt pēc gabarīta rasējumiem, kas iekļauti katalogā, no rasējumiem mērogā un bez 
mēroga, kurus var ielādēt vietnes aizsargātajā apgabalā, vai pēc gabarīta rasējumiem, kas varēja tika 
piegādāti kā dokumentācija. 
 

 

UZMANĪBU: 

Aizsargi ir projektēti tā, lai pasargātu no nejaušiem triecieniem un, lai izturētu spiedienu, kas 
rodas ventilatora darbības rezultātā, kurā tie ir uzstādīti. 

Katrs aizsargs, ja tas ir piegādāts atsevišķi, var tik uzstādīts tika ventilatorā, kuram tas ir 
paredzēts. Tāpēc, ja aizsargs ir pasūtīts atsevišķi, ir obligāti jānorāda ventilatora identifikācijas 
dati, kurā tas tiks uzstādīts (sērijas numurs). 

Iesūkšanās pusē ar bultskrūvju palīdzību ir jāpiestiprina aizsargs, kura tips ir norādīts Tabula 3-1. Turpat 
Tabula 3-1 uz pelēka fona ir norādīti aizsargi, kas atkarībā no piegādāto materiālu uzstādīšanas veida kļūst 
par ventilatora sastāvdaļu. 

Aizsargu tipi ir parādīti Attēls 3-1, Attēls 3-2, Attēls 3-3, Attēls 3-4, Attēls 3-5 un Attēls 3-6.. 

Stiprināšanas bultskrūves katram aizsarga izmēram ir norādīts Tabula 3-2, bet pievilkšanas moments ir 
norādīts Tabula 12-1. 

Aizsargu montāžas shēmas ir parādītas, attiecīgi, Attēls 3-7, Attēls 3-8, Attēls 3-9, Attēls 3-10, Attēls 3-11 un 
Attēls 3-12. 
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3.4 Noteikumi tipam C: Montāžas, uzstādīšanas un savienošanas instrukcija 

 

C tipa uzstādīšanas gadījumā, ja ventilatora iesūkšanas puse ir savienota ar cauruļvadu un padeves puse ir 
brīva, ir jāuzstāda aizsargi padeves pusē. 

Aizsargu izmērus var noteikt pēc gabarīta rasējumiem, kas iekļauti katalogā, no rasējumiem mērogā un bez 
mēroga, kurus var ielādēt vietnes aizsargātajā apgabalā, vai pēc gabarīta rasējumiem, kas varēja tika 
piegādāti kā dokumentācija. 

 

 

UZMANĪBU: 

Aizsargi ir projektēti tā, lai pasargātu no nejaušiem triecieniem un, lai izturētu spiedienu, kas 
rodas ventilatora darbības rezultātā, kurā tie ir uzstādīti. 

Katrs aizsargs, ja tas ir piegādāts atsevišķi, var tik uzstādīts tika ventilatorā, kuram tas ir 
paredzēts. Tāpēc, ja aizsargs ir pasūtīts atsevišķi, ir obligāti jānorāda ventilatora identifikācijas 
dati, kurā tas tiks uzstādīts (sērijas numurs). 

 

Padeves pusē ar bultskrūvju palīdzību ir jāpiestiprina aizsargs, kura tips ir norādīts Tabula 3-1. Turpat 
Tabula 3-1 uz pelēka fona ir norādīti aizsargi, kas atkarībā no piegādāto materiālu uzstādīšanas veida kļūst 
par ventilatora sastāvdaļu. 

Aizsargu tipi ir parādīti Attēls 3-1, Attēls 3-2, Attēls 3-3, Attēls 3-4, Attēls 3-5 un Attēls 3-6. 

Stiprināšanas bultskrūves katram aizsarga izmēram ir norādīts Tabula 3-2, bet pievilkšanas moments ir 
norādīts Tabula 12-1. 

Aizsargu montāžas shēmas ir parādītas, attiecīgi, Attēls 3-7, Attēls 3-8, Attēls 3-9, Attēls 3-10, Attēls 3-11 un 
Attēls 3-12. 
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3.5 Aizsargu montāžas shēmas un bultskrūvju savienojumi  

 

Aizsargu stiprināšanai, atkarībā no ventilatora izmēra, izmanto bultskrūves, kā parādīts Attēls 3-7, Attēls 3-8, 
Attēls 3-9, Attēls 3-10, Attēls 3-11 un Attēls 3-12. 

Stiprināšanai nepieciešamās bultskrūves ir norādītas Tabula 3-2. 

 

Ventilatora 

izmērs 
Režģis RC Režģis RG Režģis RS Režģis RE Režģis RD Režģis RT 

 Režģa stiprināšanas bultskrūves (skaits x tips) Dībeļu skaits 

315 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

355 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

400 4xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 2 

450 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

500 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 3 

560 12xM8 4xM8 - 4xM8 4xM5 - 

630 12xM8 4xM8 - - 4xM5 3 

710 16xM10 8xM10 - - 8xM6 4 

800 16xM10 8xM10 - - 8xM6 4 

900 16xM10 8xM10 22xM10 - 8xM6 5 

1000 24xM10 8xM10 22xM10 - 8xM6 6 

1120 24xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1250 24xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1400 30xM10 8xM10 30xM10 - - - 

1600 30xM10 - 30xM10 - - - 

1800 30xM10 - 30xM10 - - - 

2000 30xM10 - - - - - 

Tabula 3-2 Režģu stiprināšanas bultskrūves   
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Attēls 3-7 Režģa RC montāžas shēma  

 

 

 

 

 

 

Attēls 3-8 Režģa RG montāžas shēma  

 

 

 

 

 

 

Režģis RC  
Ventilatora konstrukcija 

Uzgrieznis ar atloku 

 

Paplāksne Ferrari 

 Skrūve 

 Ventiltora konstrukcija 

 Uzgrieznis ar atloku 
Režģis RG 

Paplāksne Ferrari 

              Skrūve 
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Attēls 3-9 Režģa RS montāžas shēma  

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 3-10 Režģa RD montāžas shēma 

 

 

 

      Ventilatora konstrukcija 

Uzgrieznis ar atloku 

        Skrūve 

    Režģis RD 

Ventilatora konstrukcija  Režģis RS 

Skrūve 

Paplāksne Ferrari 
     Uzgrieznis ar atloku 

         Plakanā paplāksne  
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Attēls 3-11 Režģa RE montāžas shēma 

 

 

 

 

Attēls 3-12 Režģa RT montāžas shēma 

  

Ventilatora konstrukcija 

Uzgrieznis ar atloku 
           Režģis RE 

Paplāksne Ferrari 

 Skrūve 
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3.6 Noteikumi tipam D: Montāžas, uzstādīšanas un savienošanas instrukcija 

 

D tipa uzstādīšanas gadījumā, kad gan iesūkšanas, gan padeves puse ir savienota ar cauruļvadiem, nav 
nepieciešama aizsargu uzstādīšana nedz ventilatora iesūkšanas, nedz padeves pusē. 

 

 

UZMANĪBU: 

Iekārtas projektētāja pienākums ir pārbaudīt, vai iesūkšanas kontūra un padeves kontūra galā 
ir nepieciešams uzstādīt piemērotus aizsargus. 

 

 

B, C, D tipa uzstādīšanas veidiem iesakām izveidot savienojumus ar cauruļvadiem, ievietojot 
vibrāciju slāpējošu uzmavu starp ventilatoru un cauruļvadu, lai kompensētu iespējamas asu 
neatbilstības, novērstu transmisijas vibrācijas un izvairītos no slodzēm uz konstrukcijas. 

 

Standarta vibrāciju slāpējošas uzmavas tipa izvēle izmantošanas veidiem, kas nav īpaši smagi, ir atkarīga no 
diviem fundamentāliem faktoriem: 

 putekļu saturs transportējamajā vielā 

 vielas temperatūra 

 

Tīrs gaiss 
Uzmavas tips 2 

< 60°C bez pretnodiluma uzlikas 

Uzmavas tips 3 

<180°C bez pretnodiluma uzlikas 

Putekļains gaiss 
Uzmavas tips 5 

< 60°C ar pretnodiluma uzliku 

Uzmavas tips 6 

<180°C ar pretnodiluma uzliku 

 

2,3, 5, 6 tipa uzmavas nevar izmantot ar ventilatoriem, uz kuriem attiecas Direktīva ATEX 94/9/EK. 

 

 

UZMANĪBU: 

Ventilatora uzmava ir paredzēta uzstādīšanai uz ventilatora kā atsevišķa pakāpe un to nedrīkst 
pakļaut aerohidrodinamiskai iedarbībai citu mašīnu dēļ, kas uzstādītas tajā pašā iekārtā.  

 

Īpašiem izmantošanas veidiem, piemēram, augstas temperatūras vai ļoti agresīvu vielu transportēšanai, vai, 
ja jābūt garantijai par uzmavas ideālu hermētiskumu, ir jāizmanto speciālas uzmavas. 

Šajā gadījumā iekārtas lietotājam un/vai projektētājam ir jāsazinās ar FVI tehnisko nodaļu. 
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3.7 Riski, kas saistīti ar nepareizām darbībām un/vai izmantošanu, kurus var paredzēt, 
balstoties uz pieredzi 

 

 Pārvietošanas, pacelšanas un uzstādīšanas laikā vienmēr rūpīgi sekojiet šīs rokasgrāmatas 
norādījumiem. 

 Ir kategoriski aizliegts izmantot ventilatoru apstākļos, kas atšķiras no tehnisko datu plāksnē norādītājiem.  

 Ir kategoriski aizliegts neitralizēt, noņemt, modificēt vai atslēgt jebkādas drošības ierīces, aizsargus vai 
kontroles ierīces gan atsevišķām ierīcēm, gan ventilatoram.  

 Nenovietojiet rokas, plaukstas vai jebkādas ķermeņa daļas blakus kustīgajām daļām, kā arī neievietojiet 
tās atverēs.  

 Ir aizliegts izstiept ķermeņa daļas pāri aizsargiem. Ir aizliegts izmantot līdzekļus, kas var palielināt 
normālu piekļuvi. 

 Ir aizliegts izmantot ventilatoru sprādzienbīstamā atmosfērā vai vidē, izņemot ventilatorus, kas atbilst 
Direktīvas ATEX 94/9/EK prasībām. 

 Nepilnvarotam operatoram ir aizliegts labot jebkādus defektus vai kļūmes ventilatora darbībā un/vai 
mainīt darbības vai montāžas veidu. 

  Ir jāseko tam, lai ventilatorā netiktu padotas vielas, kas tam nav paredzētas un atšķiras no vielā, kas 
norādītas šajā rokasgrāmatā (tehnisko datu lapā). 

 Pēc jebkādu darbību veikšanas, kuru laikā tika noņemti aizsargi, barjeras vai citi aizsarglīdzekļi, pirms 
ventilatora atkārtotas iedarbināšanas atjaunojiet tos un pārliecinieties par to pareizu izvietojumu un 
efektivitāti. 

 Visi aizsargi un drošības ierīces ir nepārtraukti jāuztur ideālā darba kārtībā. Arī plāksnes ar zīmēm, 
piktogrammas ar ieteikumiem un brīdinājumiem ir jāuztur labā stāvoklī un jāseko, lai tās būtu savās 
vietās. 

 Jebkādu ventilatora defektu novēršanas laikā ievērojiet visus piesardzības noteikumus, kas aprakstīti 
rokasgrāmatā, kas ļauj izvairīties no cilvēku traumām un mantas bojājumiem. 

 Neaizmirstiet pievilkt, atbilstoši norādījumiem, kas izklāstīti Tabula 12-1, visu mehānisko elementu visas 
stiprināšanas skrūves, bultskrūves un uzgriežņus, kas tika pakļauts regulēšanai vai iestatīšanai. 

 Pirms ventilatora iedarbināšanas pārliecinieties, vai visi aizsargi un drošības ierīces ir uzstādīti un ir 
ideālā darba kārtībā; pretējā gadījumā ir kategoriski aizliegts to iedarbināt un ir nekavējoties jāinformē 
darbinieks, kas ir atbildīgs par iekšējo drošību, vai nodaļas vadītājs. 

 Operatoram jāizmanto individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL) atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, ir 
aizliegts izmantot platus apģērbus un dažādus aksesuārus (kaklasaites, platas piedurknes u.c.). 

 Ir rūpīgi jākontrolē toksisko un/vai uzliesmojošo vielu esamība ar ventilatoru transportējamā fluīdā, arī 
tajā gadījumā, ja to izmantošanas nav paredzēta. 
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3.8 Citi riski, kas saistīti ar ventilatoriem atbilstoši UNI EN ISO 12499 

Zemāk norādītie riski ir saistīti ar ventilatora mehāniskām īpašībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēki var gūt traumas šādu rīcību rezultātā: 

a) ievilkšana starp kustīgu un fiksētu daļu, piemēram, starp spārnu ratu un korpusu vai citu 
ventilatora fiksētu daļu; 

b) ievilkšana starp divām kustīgām daļām, starp siksnu un skriemeli; 

c) ievilkšana ventilatora iesūkšanas pusē gaisa kustības dēļ, nonākot saskarē ar vārpstu vai 
spārnu ratu; 

d) saskare ar kustīgu daļu, piemēram, spārnu ratu; 

e) padeves pusē izlidojošie priekšmeti, kas rodas cieto daļiņu vai šķidrumu iesūkšanas 
rezultātā, kas neattiecas uz tehnoloģisku procesu vai kas nāk no iesūkšanas zonas. 

f) priekšmets, kas tiek ievilkts ventilatora atverē un ar lielu ātrumu tiek izmests no iesūkšanas 
vai padeves puses; 

g) ventilatora sastāvdaļu struktūras bojājumi; 

h) saskare ar ventilatora virsmām, kurām ir bīstama temperatūra, piemēram, mazāk par - 20 
°C vai lielāka par + 50 °C; 

i) karsto vielu apstrādes laika var gadīties, ka pie transmisijas vārpstas kanāla atveres izplūst 
karsta viela, kas var radīt apdegumus; 

l) transportējamā viela var būt kaitīga vai var saturēt vielas, kas izplūdes gadījumā var būt 
bīstamas; 

m) bīstamība, kas saistīta ar dzinēja pārāk lielu ātrumu, kas var radīt mašīnas daļu bojājumus; 

n) gaisa iesūkšana, kuram ir pārāk augsta temperatūra attiecībā pret paredzētām vērtībām, 
var radīt konstrukcijas deformācijas, kļūmes un bīstamas situācijas. 

 

3.8.1 Specifiskie riski ventilatora uzstādīšanas laikā 

 Lietotājam ir jāsagatavo izlīdzināta ventilatora stiprināšanas pamatne; nepareiza izlīdzināšana var radīt 
ventilatora spēcīgas vibrācijas, kas var ar laiku radīt deformācijas un/vai bojājumus ar ventilatora daļu 
atdalīšanos, pakļaujot tuvumā esošas personas pat nāvējošam riskam. 

 Lietotāja pienākums ir nodrošināt ventilatora korpusa vai konstrukcijas elektrisko savienojumu ar 
izmantošanas vietas vai iekārtas iezemēšanas ķēdi, lai izvairītos no elektriskā lādiņa rašanās vai 
akumulācijas. 

 Visiem aizsargiem, ja tie ir uzstādīti, ir jābūt pareizi savienotiem ar ventilatoru ar visiem paredzētiem 
stiprināšanas elementiem (skrūvēm, bultskrūvēm u.c.), viena vai vairāku stiprināšanas elementu 
noņemšana var pasliktināt funkcionalitāti un aizsarga ciešumu. 

 Saskaņā ar standarta noteikumiem piegādātais ventilators nav paredzēts izmantošanai vidē ar augstu 
sprādzienbīstamību. 

 Ventilatora uzstādīšanas vieta jāuztur tīra, visi eļļas vai ūdens traipi ir pēc iespējas ātrāk jānovāc. 

 Minimālie uzstādīšanas attālumi, kas definēti rokasgrāmatā, vienmēr ir jāievēro, per lai garantētu pareizu 
darbību bez papildu riskiem; nepareiza izvietošana var traucēt ventilatora pareizai darbībai. 
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3.8.2 Specifiskie riski ventilatora tehniskās apkopes laikā 

 Spārnu rata tehniskās apkopes un tīrīšanas laikā ir jāpievērš īpaša uzmanība tā kustībai, jo tas var 
izraisīt iespiešanu un sagriešanu starp korpusa fiksētajām daļām. 

 Ir nepieciešams izstrādāt un ievērot ventilatora plānoto tehnisko apkopi, lai izvairītos no mehānismu 
deformācijas vai citiem bojājumiem nodiluma vai nepietiekošas apkopes dēļ (sk. Paragrāfu 12.3). 

 

 

UZMANĪBU! IR KATEGORISKI AIZLIEGTS:  

 Veikt jebkādas tehniskās apkopes operācijas, nepārliecinoties par to, vai ventilatora 
spārnu rats ir apturēts. 

 Veikt jebkādas ventilatora tehniskās apkopes darbus (tai skaitā eļļošanu) pirms tā 
atvienošanas no barošanas līnijas. 

 Tīrīt ventilatoru darbības laikā.  

 Atvērt aizsargus vai ventilatora pārbaudes lūkas darbības laikā. 

 

UZMANĪBU:  

Kamēr ventilators netiek barots rotējošās daļas var izkustēties gaisa plūsmas dēļ cauru 
ventilatoram, gan dabiskā veidā, gan dēļ plūsmas, ko rada cits ventilators, kas uzstādīts citā 
cauruļvada sistēmas daļā, vai spārnu rata inerces dēļ pēc mašīnas izslēgšanas; arī šajā 
gadījumā pastāv iespiešanas un sagriešanas risks ar korpusa fiksētajām daļām. 

 

 

3.8.3 Riski, kas saistīti ar vidi 

FVI ventilatori ir paredzēti izmantošanai normālos darba apstākļos. 

Šādu parādību klātbūtne: 

 vibrācijas 

 kodīgas vielas (putekļi, gāze, iztvaikojumi, aerosols) 

 augsta temperatūra 

 kondensāts 

 cietas daļiņas 

 īpaša turbulence 

 klaiņojoša strāva 

 elektriskā potenciāla starpības uzstādīšanas īpašību dēļ 

var prognozējami samazināt sastāvdaļu kalpošanas laiku, it īpaši tas attiecas uz aizsargiem. 

Ņemot vērā to, ka nav iespējams noteikt vienu kritēriju, kas var ietvert visu minēto faktoru pārklāšanos, 
iesakām izstrādāt periodisko pārbaužu plānu atbilstoši faktiskajam stāvokļa pasliktinājumam, lai varētu 
paredzēt un novērst iespējamas konstrukcijas raksturojumu izmaiņas. 

 

3.8.4 Riski, kas saistīti ar vibrāciju 

Vibrācijas ir galvenais faktors, kas ietekmē ventilatora darbmūžu un drošību un, tāpēc, ir ļoti svarīgi sekot to 
līmenim ventilatora darbības un darba cikla laikā. 

Starptautiskajos standartos ir noteikts pieļaujamais intervāls un rotējošo mašīnu klasifikācija ISO 1940/1 un 
ISO 2372, bet vērtības rūpnieciskajiem ventilatoriem nosaka ISO 14694. 

FVI izstrādājums atbilst šī standarta kategorijai BV3. 
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UZMANĪBU: 

Vibrāciju kontroles neveikšana var radīt paaugstinātas bīstamības faktorus un samazināt 
ventilatora darba ciklu. 

 

Vibrācijas, ja tās tiek ignorētas, var: 

 izraisīt plaisu veidošanos, kas var radīt konstrukcijas deformācijas 

 pasliktināt gultņu darba apstākļus līdz pat iesprūšanai (tas var izraisīt bīstamu pārkaršanu) 

 izraisīt daļu stiprinājumu elementu izļodzīšanos (bultskrūvju savienojumi) 

 paaugstināt trokšņu līmeni. 

 

FVI iesaka integrēt ventilatora vadības un kontroles sistēmu ar vibrāciju un gultņu temperatūras nepārtrauktu 
uzraudzību. 

Iesakām definēt, atkarībā no konkrētiem lietojumiem un no ventilatora izmantošanas režīma “trauksmes 
slieksni” ventilatora vibrācijām un gultņu darba temperatūrai. 

 

 

Vibrāciju un temperatūras uzraudzība atvieglo profilaktisko darbu veikšanu negadījumu 
novēršanai. 

 

3.8.5 Riski, kas saistīti ar darba ātrumu 

Darba ātrums, kas pārsniedz paredzēto, var radīt bīstamu situāciju, jo tas samazina kustīgo daļu dzīves 
ciklu.  

Kļūmes vai darbības traucējumu gadījumā ātruma pārsniegšana var rasties šādu iemeslu dēļ: 

 Vadības loģikas kļūdas 

 Noteikšanas elementu īssavienojums 

 Invertora vai piedziņas kļūmes 

 Sastāvdaļu mehāniskie bojājumi, it īpaši enkoderu vārpstu bojājumi. 

 

UZMANĪBU: 

 nepārsniedziet FVI norādīto maksimālo griešanās ātrumu 

 neizmantojiet IESL-IZSL darbības ciklus, ja FVI nav tos tiešā veidā apstiprinājis 

 neizmantojiet mainīgā ātruma ciklus, ja FVI nav tos tiešā veidā apstiprinājis 

 nepakļaujiet ventilatoru temperatūras svārstībām, kas pārsniedz 3°C/minūtē.  

 

 

 

UZMANĪBU: 

Ātruma pārsniegšana, pat īslaicīga, var radīt neatgriezeniskus bojājumus un radīt ļoti bīstamu 
situāciju. 
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Normālas darbības laikā var rasties ātruma pārsniegšanas gadījumi darbināšanas un motorizācijas dēļ, it 
īpaši, ja ventilators ir piegādāts ar “tukšu vārpstu” vai ar dzinēju “bez piedziņas”. 

Šajos gadījumos lietotājam ir jāpārbauda un jānodrošina pareizo raksturojumu ievērošana. 

Lietotāja vai montētāja ierīkotajai transmisijai ir ļoti būtiska nozīme drošībai. 

 

Transmisija ir mašīnas neatņemama sastāvdaļa un tās ierīkošana paredz projektēšanu un konstruktīvo 
parametru ievērošanu, kurus ir aprēķinājis uzņēmums FVI. 

 

 

UZMANĪBU: 

Visas transmisijas izveidošanai un/vai tikai dzinēja uzstādīšanai, lietotājam un/vai montētājam 
ir obligāti jāpieprasa “transmisijas datu lapa”. Ir kategoriski aizliegta transmisijas ierīkošana, 
izmantojot uzmavas, siksnas un skriemeļus, kuru tips atšķiras no norādījumiem “transmisijas 
datu lapā”. 

 

 

UZMANĪBU: 

Gadījumā, ja netiek izmantots invertors, ventilatora "maigai" palaišanai ir kategoriski aizliegts 
izmantot zobotus skriemeļus, jo tie var neatgriezeniski bojāt ventilatora konstrukciju. 
Sazinieties ar FVI tehnisko nodaļu. 

 

 

UZMANĪBU: 

Ātruma pārsniegšana var būt saistīta ar ventilatoru ar tiešo transmisiju piedziņas kļūdām. 

 

Gadījumā, ja ir lieljaudas ventilatori ar tiešo savienojumu, palaišanas laikā rodas īpaši augsta slodze 
griešanas mehānisma daļās. 

 

 

UZMANĪBU: 

Ja jauda pārsniedz 11 kW, ir jāparedz pakāpeniska iedarbināšana, lai nepārslogotu 
transmisijas sistēmu un spārnu ratu, kas var radīt šo elementu bojājuma risku. 

 

Gadījumā, ja komplektācijā nav iekļauts elektriskais dzinējs, elektriskā dzinēja nepareiza pieslēgšana vai tā 
nepareiza izvēle var izraisīt darbību augstākā ātrumā, nekā paredzēts, jo asinhronā dzinēja griešanās 
ātrums ir atkarīgs no frekvences un polu skaita. 

 

 

UZMANĪBU: 

Ventilatori ir paredzēti barošanai no avota ar frekvenci 50 Hz. 

Obligāti sazinieties ar ražotāju, ja barošanas avotam ir frekvence, kas atšķiras no paredzētās 
un neturpiniet darbu bez atļaujas saņemšanas. 

 

Barošanas avota izmantošana ar atšķirīgu frekvenci ietekmē visus mašīnas raksturlielumus. Izmantošanas 
apstākļu izmaiņas gadījumā ir jāatjauno visi mašīnas tehnisko datu lapas parametri. 
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Izmantojot ventilatoru mainīgajā ātrumā vai ar biežu palaišanu un apturēšanu darba laikā, griešanās daļas 
tiek pakļautas mehāniskajām slodzēm, kas var samazināt šo daļu darbmūžu. 

 

 

UZMANĪBU: 

Gadījumā, ja ventilatoru izmanto darba ciklā ar mainīgu ātrumu, kas ir mazāks par 30 
minūtēm, šis cikls ir jāapstiprina FVI tehniskajā nodaļā, kura izsniegs savu atļauju un ziņos par 
ventilatora tehniskās apkopes intervālu un dzīves cikla samazinājumu. 

 

 

 

UZMANĪBU: 

Ventilatora darbība ļoti plašā diapazonā var pasliktināt darbību, palielināt vibrāciju intensitāti 
noteiktā sistēmas rezonanses frekvencē, kuras sastāvdaļa ir ventilators. 

Izvairieties no darba ātrumā, kas sakrīt ar konstrukcijas rezonanses frekvenci un, ja tas nav 
iespējams, veiciet modifikācijas, kas var izmainīt sistēmas rezonanses frekvenci, izmantojot, 
piemēram, dažāda veida amortizatorus. 

 

Gadījumā, ja ir nepieciešams ventilatora griešanās virzienu nepieciešams nomainīt uz pretējo vai, ja tas ir 
atkārtoti jāiedarbina, šī operācija jāveic tikai tad, kad spārnu rats atrodas miera stāvoklī (pilnīgi apturēts). 

 

 

UZMANĪBU: 

Ventilatora griešanās virziena nomaiņa uz pretējo vai tā palaišana ar spārnu ratu, kas griežas 
pretējā virzienā, var radīt spārnu rata lāpstiņu un/vai rumbas bojājumu un iespējamu metāla 
daļiņu uzmešanu. 

 

Nomainot kustīgās daļas ar neoriģinālām rezerves daļām, var rasties atšķirīgi darba apstākļi, jo tie var būt 
izgatavoti no citiem materiāliem (piemēram, nerūsējošā tērauda AISI 304, nerūsējošā tērauda AISI 316L vai 
Corten). 

 

 

UZMANĪBU: 

Ievērojiet maksimālo ātrumu, kas norādīts katalogā atbilstoši temperatūrai; transmisijas 
vārpstām no nerūsējošā tērauda šis ātrums jāsamazina par 20%; ievērojiet informāciju, kas 
izklāstīta transmisijas datu lapās, kas pievienotas ventilatoram. 

 

Darbināšana būtiski zemākā, proti, līdz 40%, attiecībā pret nominālo ātrumu (ja uzņēmums FVI nav norādījis 
savādāk) var traucēt dzinēja un gultņu dzesēšanai ar iespējamām kļūmēm, kas saistīti ar temperatūras 
palielināšanos. Kas attiecas uz elektrisko daļu, iesakām lietotājam un montētājam ierīkot piemērotu 
aizsardzību dzinēja piedziņā, nepieciešamības gadījumā uzstādot temperatūras noteikšanas uzlikas un, ja 
vien nepieciešams, izmantojot dzinēju ar piespiedu ventilāciju. 

Ir jāizvairās no konstrukcijas rezonanses efektiem, kas var rasties noteiktā griešanās ātrumā un kurām var 
būt negatīvas sekas uz tās integritāti. 

 

 

UZMANĪBU: 

Zemas frekvences rezonanse var pasliktināt konstrukcijas integritāti. 
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3.8.6 Riski, kas saistīti ar troksni 

FVI izstrādā savus ventilatorus, cenšoties novērst tajos trokšņa avotus. Neskatoties uz to, ventilatori 
normālas darbības laikā rada troksni. 

Trokšņa frekvenču diapazons ir atkarīgs no ventilatora konstrukcijas izmēriem, kā arī no izmantošanas veida 
(griešanās ātrums, apstrādājamā viela u.c.). 

Uzņēmums FVI, sadarbībā ar TUV, savā pārbaužu laboratorijā nodrošina ventilatoru trokšņa līmeņa 
pārbaudi saskaņā ar standartiem EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

Pārbaudes tiek veiktas uz mašīnām, kas ir līdzīgas šajā rokasgrāmatā aprakstītajai mašīnai un attiecīgās 
skaņas intensitātes un spiediena vērtības ir norādītas Tabula 3-3, Tabula 3-4, Tabula 3-5 un Tabula 3-6. 

 

 

UZMANĪBU: 

Vibrācijas un troksnis ir tiešā veidā saistīti. Ieteikumu ievērošana par pareizu uzstādīšanu ar 
mērķi minimizēt vibrācijas ir svarīga arī trokšņa līmeņa samazināšanai. 

 

Ventilatora troksni var ietekmēt ārējie un ezogēnie faktori, kas var ietekmēt kopējo trokšņa līmeni: 

 telpas izmērs, kurā ir uzstādīts ventilators 

 ventilatora tuvumā esošie statiskie elementi (piemēram, sienas) 

 citu mašīnu esamība, kuras var emitēt troksni 

uzņēmums FVI aicina lietotāju izmērīt vides trokšņa līmeni. Ar šo mērķi ir jāņem vērā, ka citu ieslēgtu mašīnu 
esamība var radīt “iedarbības pārklāšanu” un rezonansi, kas palielina vides troksni. 

Turklāt, maza izmēra telpās vai, ja ventilators ir uzstādīts sienu tuvumā, konstrukciju (sienu un griestu) 
reverberācijas un rezonanses efekts kļūst “eksponenciāls”. 

 

 

UZMANĪBU: 

Neuzstādiet ventilatoru zonās, kas var paaugstināt trokšņa risku. 

 

Riska, kas saistīts ar darbinieku pakļaušanu trokšņa iedarbībai, vērtēšana neietilpst FVI pienākumos, 
uzņēmums tikai norāda vērtības, kļūdu, standartus un kritērijus, kas tika izmantoti mērīšanai. 

Kā paredzēts spēkā esošajā likumdošanā, lietotājam ir jānovērtē, pašam veicot pārbaudes, darbinieku 
trokšņa ekspozīcijas līmeni , nosakot: 

 trokšņa avotus un to relatīvo svarīgumu 

 katra darbinieka vidējo ekspozīcijas laiku 

 tiešā un atstarotā trokšņa daudzumu 

 Troksnis, kas ir nodots caur konstrukcijām, nevis caur gaisu 

 

 

 

UZMANĪBU: 

Izvairieties no darba pozīcijām, kas paaugstina trokšņa līmeni operatoram. 
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UZMANĪBU: 

Ekspozīcijas laika samazināšana un IAL izmantošana samazina risku, kas rodas trokšņa dēļ. 

 

Ja ekspozīcija troksnim, spiediena ziņā, pārsniedz 80 dBA, darba devēja pienākums ir sniegt darbinieku 
rīcībā dzirdes orgānu IAL, bet gadījumos, kad ekspozīcija pārsniedz 85 dBA, darba devējam dara visu 
iespējamo, lai nodrošinātu, ka tiek izmantoti dzirdes orgānu individuālie aizsardzības līdzekļi. 

 

 

UZMANĪBU: 

Ja skaņas spiediena līmenis pārsniedz 100 dBA, darbinieki, arī tādi, kuriem ir IAL, drīkst 
tuvoties ventilatoram tikai tad, kamēr tas ir izslēgts. 

 

 

3.8.7 Vispārēja informācija par trokšņa vērtībām. 

 

Skaņas intensitātes līmenis LwA 

Tā ir skaņas intensitātes līmeņa vērtība, kas izteikta dBA (svērtā vērtība pēc A skalas), ko vidē izstaro 
ventilators, kura iesūkšanas un padeves puse ir pieslēgta cauruļvadam. 

Šī vērtība attiecas uz gaisu, kas tiek transportēts ar blīvumu 1,226 Kg/m3, spārnu rata maksimālajā 
pieļaujamajā griešanās ātrumā un darbojoties līknes optimālajā punktā. 

Tiek pieņemts, ka ventilators ir uzstādīts brīvā laukā vai pietiekoši lielā telpā, kurā nerodas vērā ņemami 
atstarojumi, un, ka tas ir uzstādīts uz plakanas un cietas grīdas. 

Nav iespējams notiek iespējamu dzinēja, transmisijas sistēmas un iespējamu piederumu ietekmi uz kopēju 
trokšņa līmeni. 

Turklāt tiek pieņemts, ka fona troksnis uzstādīšanas vietā šo vērtību neietekmē. 

 

Skaņas spiediena līmenis LpA 

Tā ir vidēja skaņas spiediena vērtība laikā, ko vidē izstaro ventilators, kura iesūkšanas un padeves puse ir 
pieslēgta cauruļvadam. 

Spiediena vērtības ir reģistrētas mērīšanas virsmās apkārt ventilatoram (paralelepipeda mērīšanas virsmas). 

Skaņas spiediena vērtības tiek noteiktas eksperimentālā ceļā 8 mikrofona pozīcijās uz bāzes virsmas 
augstumā, kas vienāds ar ventilatora griešanās ass augstumu (sk. Attēls 3-13).  

Spiediena vērtība ir izteikta dBA (svērtā vērtība pēc A skalas). 

Šī vērtība attiecas uz gaisu, kas tiek transportēts ar blīvumu 1,226 Kg/m3, spārnu rata maksimālajā 
pieļaujamajā griešanās ātrumā un darbojoties raksturlīknes optimālajā punktā. 

Norādītās vērtības attiecas uz viena metra mērīšanas attālumu. 

Tiek pieņemts, ka ventilators ir uzstādīts brīvā laukā vai pietiekoši lielā telpā, kurā nerodas vērā ņemami 
atstarojumi, un, ka tas ir uzstādīts uz plakanas un cietas grīdas. 

Nav iespējams notiek iespējamu dzinēja, transmisijas sistēmas un iespējamu piederumu ietekmi uz kopēju 
trokšņa līmeni. 

Ir pieņemts, ka fona troksnis uzstādīšanas vietā šo vērtību neietekmē. 

Punkts, kurā skaņas spiediens ir vislielākais, parasti ir pie padeves cauruļvada (ārpus cauruļvada) un tā 
vērtība par 3-4% pārsniedz vidējo. 
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Attēls 3-13 Mērīšanas mikrofonu pozīcijas 

 

Pamata normatīvie akti 

EN ISO 3744 - Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas 
spiedienu (tehniskā metode akustiskajā brīvajā laukā virs atstarojošas virsmas). 

EN ISO 3746 - Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņu noteikšana ar skaņas 
spiediena palīdzību (pārskata metode, pielietojot aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas plaknes). 

ISO 13347 - Rūpnieciskie ventilatori - Ventilatora skaņas jaudas līmeņa noteikšana standarta laboratorijas 
apstākļos.   

MIKROFONU POZĪCIJAS 

Mērījumu veikšana ārpus cauruļvadiem 
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SKAŅAS INTENSITĀTE* Lw(A) (dBA) (1/2) 

Aksiālie ventilatori ar alumīnija vāku 

izmērs ES1 EF1 
EF 

izp.9 
EB EFR2 EK2 EQ2 EP2 ET3 

250         93         

280         97         

315 100 100 99   99 75 74 79   

355 100 100 98 102 103 77 77 85   

400 99 99 98 102 106 78 78 91 79 

450 102 102 99 103 109 83 83 93   

500 102 102 100 103 112 86 84 96 85 

560 107 107 101 105 116 89 88 87   

630 108 108 101 105 119   82 92 95 

710 104 104 102 106 106   88   99 

800 104 104 103 106 109   89   90 

900 110 110 107 111     97   98 

1000 110 110 106 110     99   99 

1120 111 111 107 111           

1250 107 107 106 110           

1400 108 108 106 111           

      * Kļūda + 3 dB   

Tabula 3-3 Skaņas intensitāte Lw(A) (dBA) 
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SKAŅAS INTENSITĀTE* Lw(A) (dBA) (2/2) 

Aksiālie ventilatori ar tērauda vāku 

izmērs ES/H1 EF/H1 
EF/H 

izp.9-12 
EB/H EFR/P2 

560         115 

630         118 

710         122 

800         110 

900 111 111 111 115 113 

1000 113 113 112 116 116 

1120 115 115 113 117 120 

1250 116 116 114 118 123 

1400 117 117 114 119 126 

1600 119 119 116 120 121 

1800 122 122 117 121   

2000   123 118     

                  * Kļūda + 3 dB   

Tabula 3-4 Skaņas intensitāte Lw(A) (dBA) 

1 pieslēgts cauruļvadam tikai padeves pusē 

2 pieslēgts cauruļvadam tikai padeves pusē un ar maksimālo sinhronisma ātrumu 

3 pieslēgts cauruļvadam tikai iesūkšanas pusē un ar maksimālo sinhronisma ātrumu 
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SKAŅAS SPIEDIENS* Lp(A) (dBA) (1/2) 

Aksiālie ventilatori ar alumīnija vāku 

izmērs ES1 EF1 
EF 

izp.9 
EB EFR2 EK2 EQ2 EP2 ET3 

250         80         

280         84         

315 87 87 86   86 62 62 67   

355 87 87 85 88 90 64 64 72   

400 86 86 85 88 93 65 65 78 65 

450 89 89 86 89 96 70 70 80   

500 88 88 86 89 98 72 71 83 71 

560 93 93 87 90 102 75 75 74   

630 94 94 87 90 105   68 78 80 

710 90 90 88 91 91   74   84 

800 89 89 88 91 94   75   74 

900 95 95 92 95     83   82 

1000 95 95 91 94     84   83 

1120 95 95 91 94           

1250 91 91 90 93           

1400 92 92 90 93           

      * Kļūda + 3dB   

Tabula 3-5 Skaņas spiediens Lp(A) (dBA) 
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SKAŅAS SPIEDIENS* Lp(A) (dBA) (2/2) 

Aksiālie ventilatori ar tērauda vāku 

izmērs ES/H1 EF/H1 
EF/H 

izp.9-12 
EB/H EFR/P2 

560         101 

630         104 

710         107 

800         95 

900 96 96 96 99 98 

1000 98 98 97 100 101 

1120 99 99 97 100 104 

1250 100 100 98 101 107 

1400 101 101 98 101 109 

1600 102 102 99 102 104 

1800 104 104 99 102   

2000   105 100     

                 * Kļūda + 3dB   

Tabula 3-6 Skaņas spiediens Lp(A) (dBA) 

1 pieslēgts cauruļvadam tikai padeves pusē 

2 pieslēgts cauruļvadam tikai padeves pusē un ar maksimālo sinhronisma ātrumu 

3 pieslēgts cauruļvadam tikai iesūkšanas pusē un ar maksimālo sinhronisma ātrumu 
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4 TRANSPORTĒŠANA, PĀRVIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA 

 

Ventilatora pacelšanas un pārvietošanas laikā var rasties situācijas, kas ir bīstamas blakus esošajām 
personām; tāpēc iesakām ievērot uzņēmuma FVI norādījumus un izmantot piemērotus līdzekļus. 

 

4.1 Pacelšana un pārvietošana 

Visus ventilatora vai tā daļu pacelšanas un pārvietošanas darbus iesakām veikt ar maksimālu uzmanību, 
izvairoties no straujām kustībām, kas var radīt traucējumus iekārtas darbībā vai bojāt ārējās daļas. 

Izmantojiet tikai paredzētos ventilatora pacelšanas punktus, vienmērīgi sadalot slodzi. 

 

 

Pacelšanas punkti ir apzīmēti ar piktogrammu. 

 

 

UZMANĪBU: 

Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par līdzekļu un trošu, stropu vai ķēžu izvēli, kas ir piemēroti 
gan praktiskuma, gan celtspējas ziņā. Pacelšanai un pārvietošanai neizmantojiet zonas vai 
punktus, kas nav apzīmētas ar piktogrammu. 

 

4.2 Vispārīgie brīdinājumi par daļu pacelšanu, kas ir atvienoti no ventilatora 

 

Transportēšanas nolūkos dažas ventilatora daļas var būt demontētas. 

 

 

UZMANĪBU: 

 Visi transportēšanas darbi jāveic tikai kvalificētajam personālam. 

 Mašīnas atvienoto vai demontēto daļu pārvietošanai jāveic ar piemērotu transportlīdzekļu 
palīdzību.  

 Lai nodrošinātu to pareizu pārvietošanu, ievērojiet svara vērtības, kuras norādīja uzņēmums 
FVI. 

 

 
Parasti ventilatora daļu pacelšanai nav nepieciešama īpašu vai speciālu līdzekļu izmantošana. 
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4.3 Ventilatoru pacelšana  

4.3.1 Izpildījuma 1-9-12 aksiālo ventilatoru pacelšana 

Izpildījuma 1 ventilatori ir piegādāti bez dzinēja, izpildījuma 9 ventilatori  ir piegādāti ar dzinēju, kuru atbalsta 
korpuss, savukārt, izpildījuma 12 ventilatoru dzinējs ir piestiprināts pie pamatnes. Pacelšanai ir nepieciešams 
izmantot tikai speciālas atveres, kas paredzētas konstrukcijā (kā norādīts Attēls 4-1, Attēls 4-2 un Attēls 4-3), 
kas ir izvietotas pretēji un virs smaguma centra un ir apzīmētas ar speciālām piktogrammām. 

 

Šajā gadījumā ir ieteicams izmantot divu ķēžu stropi, kura lietotājam jāizvēlas, ņemot vērā ventilatora masu, 
un it īpaši jāpārbauda, vai maksimālā darba slodze WLL ir vienāda vai lielāka par paceļamo kravu. 

 
Stropes ar vairākiem atzarojumiem (3 vai 4), kuras izmanto ar atzarojumu skaitu, kas mazāks par stropes 
atzarojumu skaitu, ir jāizmanto ar samazinātu WLL attiecībā pret vērtību, kas norādīta uz stropes, izmantojot 
koeficientus, kas norādīti standartā UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7. Neizmantojamus atzarojumus ir ieteicams 
savākt un piekabināt, lai samazināt to brīvu kustību vai sapīšanas risku kravas pārvietošanas laikā. 
 
katru reizi pirms stropes izmantošanas tā ir jāpārbauda, lai atklātu bojājumus vai nodilumus. 
 
Stropes pievienošanai iesakām izmantot tiešo atzarojumu pievienošanas metodi. Šajā gadījumā apakšējās 
spailes ir pa tiešo savienoti ar stiprinājuma vietām. Āķu izvēlei jābūt tādai, lai slodze būtu izvietota āķa 
centrā, izvairoties no gadījumiem, kad ir noslogots āķa gals un tas ir vērsts uz āru, izņemot gadījumus, kad 
āķi ir projektēti izmantošanai citā veidā. 
 
Pirms pacēlāja darbināšanas iesakām pārliecināties, ka krava var brīvi pārvietoties un, ka to nebloķē 
savienojumi vai citi šķēršļi. 
 
Rokas un citas ķermeņa daļas iesakām turēt tālu no ķēdēm, lai izvairītos no traumām, kad ķēdes tiek 
nospriegotas. Kad esat gatavi pacelšanai, spriegojuma samazināšanai jābūt absorbētai pirms 
iedarbināšanas. Krava jāpaceļ lēni un jāseko, vai tā ir stabila un atrodas paredzētajā pozīcijā. Pacelšanas 
operāciju plānošanai un vadīšanai jāizmanto standarts ISO 12480-1, kā arī jāievēro darba drošības 
noteikumi. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

Attēls 4-1 Izpildījuma 1 aksiālo ventilatoru pacelšanas piemērs 
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Attēls 4-2 Izpildījuma 9 aksiālo ventilatoru EF pacelšanas piemērs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 4-3 Izpildījuma 9 aksiālo ventilatoru EB pacelšanas piemērs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 4-4 Izpildījuma 12 aksiālo ventilatoru pacelšanas piemērs 
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4.3.2 Izpildījuma 4 aksiālo ventilatoru pacelšana 

Izpildījuma 4 ventilatoriem spārnu rats ir uzsēdināts par tiešo uz dzinēja vārpstas un to pacelšanai ir 
nepieciešams izmantot tikai speciālas atveres, kas paredzētas konstrukcijā (kā norādīts Attēls 4-5). Tās ir 
izvietotas pretēji un virs smaguma centra un ir apzīmētas ar speciālām piktogrammām. 

Pacelšanas kritēriji ir aprakstīti paragrāfā 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 4-5 Izpildījuma 4 aksiālo ventilatoru EF pacelšanas piemērs 

 

 

    

Attēls 4-6 Izpildījuma 4 A aksiālo ventilatoru ES pacelšanas piemērs 
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Attēls 4-7 Izpildījuma 4 B aksiālo ventilatoru ES pacelšanas piemērs 

 

 

UZMANĪBU: 

Ventilatoru pacelšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot dzinēja pacelšanas cilpas. 

 

4.3.3 Izpildījuma 8 aksiālo ventilatoru pacelšana 

Izpildījuma 8 ventilatoriem ir spārnu rats, kuru darbina dzinējs, izmantojot lokanu vai zobotu savienojumu. To 
pacelšanai ir nepieciešams izmantot tikai speciālas atveres, kas paredzētas konstrukcijā (kā norādīts Attēls 
4-8). 

Pacelšanas piktogrammas ir izvietotas pie atverēm konstrukcijā, kas ir vislietderīgākie ventilatora svara 
līdzsvarošanai. 

Pacelšanas norādījumi ir izklāstīti paragrāfā 4.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 4-8 Izpildījuma 8 aksiālo ventilatoru pacelšanas piemērs 

 

 

UZMANĪBU: 

Ventilatoru pacelšanai nekādā gadījumā nedrīkst izmantot dzinēja pacelšanas cilpas. 
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4.3.4 Iepakotu ventilatoru pacelšana ar kasti  

 

Kastes masa un smaguma centrs ir norādīti uz iepakojuma ārējās daļas. 

Divi punkti kastes pacelšanai ar autoiekrāvēju ir norādīti ar diviem uz leju vērstiem melnajiem trijstūriem. 

Uzņēmums FVI nodrošina ventilatora un tā daļu iekšējo stabilitāti kastē, izmantojot stingrus savienojumus, 
kas piestiprināti pie iepakojuma, lai izvairītos no iespējamām pēkšņām tā satura kustībām. 

Tomēr, pārvietošanas laikā ar autoiekrāvēju, paliek nestabilitātes vai stabilitātes zuduma risks 
transportlīdzekļa neparedzētu kustību dēļ. Lai izvairītos no riskiem, kas ir ar to saistīti, pārvietošana jāveic pa 
plakanām līdzenām virsmām bez bedrēm, kas var ietekmēt autoiekrāvēju un kravu. Jebkurā gadījumā, ar 
autoiekrāvēju jābrauc ar minimālo ātrumu un kravas jābūt minimālā augstumā. 

Pēc kravas stabilitātes pārbaudes un, ja smaguma centrs atrodas zemāk par pacelšanas punktu un uz tās 
vertikāles, ja tas ir iespējams, ir ieteicams pacelt kasti ar pacelšanas siksnu un/vai ķēžu palīdzību. 

 

 

UZMANĪBU: 

Pirms pacelšanas pārbaudiet: 

 vai pacelšanas ierīču celtspēja ir piemērota slodzei 

 vai šo ierīču stāvoklis ir piemērots 

 vai ir pareizi veiktas drošas piekabināšanas procedūras 

 vai pacelšanas punkts atrodas uz kravas smaguma centra vertikāles 

 vai operators, kurš veica piekabināšanu, atstāja pacelšanas zonu 

 

 

UZMANĪBU: 

Ja pacelšanas punkts atrodas pārāk tālu no kravas smaguma centra vertikāles, tad 
pacelšanas laikā rodas bīstamas svārstīšanās. 

 

Kravas pacelšana jāsāk ar ļoti lēnu atbalsta plāksnes atraušanu no zemes, lai varētu noteikt iespējamas 
kravas svārstīšanās trajektorijas. Ja pēc atbalsta plāksnes atraušanas rodas svārstības ar amplitūdu, kas 
pārvietošanās laikā var apdraudēt cilvēkus vai mantu, iesakām pirms pārvietošanas uzsākšanas uzgaidīt, 
tad tās samazināsies. 
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Attēls 4-9 Iepakotu ventilatoru ar kasti pacelšanas piemērs 

 

 

 

 

4.4 Uzglabāšana 

Ja ventilatoru ir paredzēts nodod uzglabāšanā vai noliktavā, tas ir jāaizsargā no atmosfēras parādībām un 
no mitruma, no putekļiem un no atmosfēras un vides aģentu iedarbības.  

 

 

UZMANĪBU: 

Novietojot iekārtu uzglabāšanai, aizveriet iesūkšanas un padeves atveres. 

 

Iesakām veikt periodiskas pārbaudes, lai pārliecinātos par ventilatora labu stāvokli un ar rokām pagriezt 
spārnu ratu par apmēram vienu apgriezienu reizi mēnesī, lai izvairītos no gultņu deformācijas. 
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5 UZSTĀDĪŠANA 

 

5.1 Vispārīga informācija 

 

 

UZMANĪBU: 

Visi montāžas darbi jāveic tikai kvalificētajam personālam. 

 

 

Parasti ventilatora daļu montāžai nav nepieciešama īpašu vai speciālu līdzekļu izmantošana. 

Montējot daļas, kurām ir jāizmanto īpašas procedūras, uzņēmums FVI sniegs papildu 
informāciju par šo operāciju pareizu veikšanu. 

 

Ventilatora izvietošanai nav nepieciešama speciāla pamatne, pietiek sagatavot izlīdzinātu betona grīdu, kas 
spējīgs izturēt ventilatora masu un citas dinamiskas slodzes, kas rodas normālas darbības režīma laikā. 

 

Uzņēmums FVI izstrādā un izgatavo ventilatorus īpašu uzmanību veltot vibrāciju novēršanai. Lietotāja un/vai 
montētāja pienākums ir uzstādīšanas laikā veikt pasākumus visas sistēmas (ventilatora-cauruļvadu) vibrāciju 
minimizēšanai. 

 

 

Iesakām izmantot vibrāciju slāpējošus balstus un uzmavas, lai minimizētu vibrācijas izplatību 
ventilatora darbības laikā. 

 

Atbalsta pamatnei jābūt horizontālai un plakanai, lai izvairītos no balstu vērpes un nobīdes: nepieciešamības 
gadījumā ir jāuzstāda piemērotas metāla starplikas starp pamatni un grīdu, nodrošinot pilnīgu piegulšanu. 
Izmantojiet paredzētos stiprināšanas punktus, pārliecinoties, ka bultskrūvju savienojums ir pievilkts, 
nedeformējot ventilatora konstrukciju. 

Atbalsta virsmai jābūt pietiekoši cietai, lai tā varētu izturēt ventilatora vibrācijas normālā darba režīmā un, lai 
tā nebūtu pakļauta struktūras rezonansei. 

Gadījumā, ja ventilators ir uzstādīts paceltās konstrukcijās attiecībā pret zemes līmeni, iesakām atbilstošā 
veidā pārbaudīt konstrukcijas vibrācijas raksturojumus.  

Zemāk ir norādīti nepieciešamie un pietiekošie parametri ventilatora montāžas balsta tehnisko raksturlielumu 
definēšanai: 

 ventilatora statiskā slodze 

 ventilatora dinamiskā slodze 

 smaguma centra pozīcija 

Šie dati ir norādīti tehnisko datu lapā SCHT01, kas ir piegādāta kopā ar ventilatoru, uz kuru attiecas šī 
rokasgrāmata, vai gabarītu rasējumā. 

Šajā lapā ir norādīti tehniskie dati, kas attiecas uz izmantojamajiem amortizatoru un vibrāciju slāpējošu 
uzmavu tipiem. 
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Uzņēmums FVI neuzskata par tehniski pieļaujamo stiprināšanu ar metināšanu pie pamatnes 
konstrukcijas plāksnes. 

 
Ventilatora savienošanas cauruļvadi ir jāatbalsta atsevišķi un asīm jāsakrīt ar ventilatora iesūkšanas un 
padeves atveru asīm, lai bultskrūvju pievilkšanas laikā nerastos deformācijas.  
 

 

UZMANĪBU: 

Visi uzstādīšanas darbi jāveic tikai kvalificētajiem un pilnvarotajiem darbiniekiem, kuriem ir 
piemērots aprīkojums. 

 

 

UZMANĪBU: 

Montāžas laikā ir jāpārbauda minimālas brīvas telpas ievērošanu, kas nepieciešama dažādām 
apkopes vajadzībām. 

 

 

UZMANĪBU: 

Plūsmas regulēšanas orgānu izmantošana, kas pa tiešo pieslēgti ventilatora iesūkšanas 
pusei, var izraisīt nestabilu darbību. 

 
 

5.1.1 Minimālie izvietošanas attālumi  

Atbilstoši pieejamajai vietai ir ieteicams (lai garantētu pareizu vielas ieeju iesūkšanas atverē) paredzēt 
ventilatoriem, kuriem iesūkšanas puse ir savienota ar cauruļvadu, perpendikulāru caurules posmu ar garumu 
apmēram 2,5 lielāku par ventilatoru (to var atrast identifikācijas datu plāksnītē). Operācijas rezultāts, dalīts ar 
1000, atbilst garumam (metros). 

 

 

 

Attēls 5-1 Minimālie izvietošanas attālumi ar iesūkšanas cauruļvadu  

Ja ventilators darbojas ar brīvu iesūkšanas atveri, tas ir jāuzstāda tālu no sienām vai citām mašīnām, 
minimālais attālums ir 1,5 reizes lielāks par ventilatoru (to var atrast identifikācijas datu plāksnītē). Operācijas 
rezultāts, dalīts ar 1000, atbilst minimālajam pieprasītajam attālumam (metros). 
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Attēls 5-2 Minimālie izvietošanas attālumi ar brīvu iesūkšanu 
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5.2 Aksiālo ventilatoru montāža 

 

Zemāk ir parādīti aksiālo ventilatoru galvenās montāžas fāzes dažādos piegādes izpildījumos. 

5.2.1 Izpildījuma 4 aksiālie ventilatori  

 

 

 

 

Attēls 5-3 Izpildījuma 4 aksiālā ventilatora salikšana 

 

Fāze Operācija Apraksts 

1 Dzinēja izvietošana [1] Dzinēju izvieto uz attiecīgas pamatnes , nepieskrūvējot 
stiprināšanas bultskrūves līdz galam. 

2 Spārnu rata [2] uzsēdināšana 
uz dzinēja vārpstas  

SVARĪGI: 

Nepieciešamības gadījumā samaziniet dzinēja vārpstas diametru 
līdz nominālajam izmēram ar pielaidi +0/+5 mikroni. Montāža ar 
pārmērīgu sprauga izraisa vibrācijas. Montāža ar spēku rada 
deformācijas, vibrācijas un apgrūtina spārnu rata uzsēdināšanu. 

Pēc spārnu rata uzstādīšanas uz dzinēja vārpstas izejošās daļas 
un galviņas paplāksnes pievilkšanas, ir jāpārbauda, vai sprauga 
starp spārnu ratu un korpusu (3) ir nemainīga gareniski visai 
aplocei, pretējā gadījumā koriģējiet dzinēja pamatnes pozīciju.  

3 Dzinēja bloķēšana Līdz galam pievelciet dzinēja stiprināšanas uzgriežņus (papildu 
informācijai sk. paragrāfu 10.1.1 un 10.2.1).  

4 Aizsargu [4] montāža Aizsargājiet visas kustīgās daļas ar paredzētajiem aizsargiem. 

Tabula 5-1 Izpildījuma 4 ventilatora salikšanas operāciju secība  
      (sastāvdaļu identifikācijai sk. Attēls 5-3) 
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5.2.2 Izpildījuma 1 aksiālie ventilatori 

 

 

 

Attēls 5-4 Izpildījuma 1 aksiālā ventilatora salikšana 

 

Fāze Operācija Apraksts 

1 Balsta izvietošana [1] Balstu izvieto uz attiecīgas pamatnes , nepieskrūvējot stiprināšanas 
bultskrūves līdz galam. 

2 Spārnu rata [2] uzsēdināšana 
uz balsta  

SVARĪGI: 

Nepieciešamības gadījumā samaziniet dzinēja vārpstas diametru 
līdz nominālajam izmēram ar pielaidi +0/+5 mikroni. Montāža ar 
pārmērīgu sprauga izraisa vibrācijas. Montāža ar spēku rada 
deformācijas, vibrācijas un apgrūtina spārnu rata uzsēdināšanu. 

Pēc spārnu rata uzstādīšanas uz balsta vārpstas izejošās daļas un 
galviņas paplāksnes pievilkšanas, ir jāpārbauda, vai sprauga starp 
spārnu ratu un korpusu (3) ir nemainīga gareniski visai aplocei, 
pretējā gadījumā ievietojiet kompensācijas starplikas zem balsta 
kājiņām. FVI aksiālie ventilatori ar transmisiju standarta versijā tiek 
aprīkoti ar ST tipa monobloka balstu (sk. paragrāfu “ 9.1 Balsti ST 
izpildījums A – AL – B -BL”).  

3 Balsta bloķēšana Līdz galam pievelciet balsta stiprināšanas uzgriežņus (papildu 
informācijai sk. Paragrāfu 10.1.1 un 10.2.1). 

4 Aizsargu [4] montāža Aizsargājiet visas kustīgās daļas ar paredzētajiem aizsargiem. 

Tabula 5-2 Izpildījuma 1 ventilatora salikšanas operāciju secība  
      (sastāvdaļu identifikācijai sk. Attēls 5-4) 
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5.2.3 Izpildījuma 9-12 aksiālie ventilatori  

 

                         Izpildījums 9                       Izpildījums 12 

                                           

 

Attēls 5-5 Izpildījuma 9 un 12 aksiālā ventilatora salikšana 

 

Pēc paragrāfā 5.2.2 aprakstīto fāžu 1-2-3 veikšanas,var uzstādīt transmisiju. 

 

Fāze Operācija Apraksts 

1 Korpusa uzstādīšana Uzstādiet korpusu uz pamatnes [5] (tikai izpildījumam 12) 

2 Dzinēja uzstādīšana [1] Dzinēju izvieto uz attiecīgas pamatnes [2], kas aprīkota ar 
stiepņiem (izpildījums 9) vai uz pamatnes ratiņiem [2] (izpildījums 
12), nepieskrūvējot stiprināšanas bultskrūves līdz galam. 

3 Skriemeļu ar konisko uzmavu 
un trapecveida siksnu [3] 
montāža un spriegošana 

Skriemeļi ir jāuzstāda tā, lai nodrošinātu to pareizu izlīdzināšanu un 
spriegošanu. Ar šo nolūku regulējiet dzinēja pozīciju (sk. paragrāfu 
5.3 un 8.4 informācijai par siksnu montāžu un spriegošanu). Pēc 
pareizas pozīcijas atrašanas, dzinēja stiprināšanas bultskrūves ir 
jāpieskrūvē līdz galam. 

4 Aizsargu (4) montāža Aizsargājiet visas kustīgās daļas ar paredzētajiem aizsargiem. 

Tabula 5-3 Izpildījuma 1 ventilatora salikšanas operāciju secība  
      (sastāvdaļu identifikācijai sk. Attēls 5-5 
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5.2.4 Izpildījuma 8 aksiālie ventilatori  

 

 

 

 

Attēls 5-6 Izpildījuma 8 aksiālā ventilatora salikšana 

 

 

Pēc paragrāfā 5.2.2 aprakstīto fāžu 1-2-3 veikšanas,var uzstādīt transmisiju. 

 

 

 

 

Fāze Operācija Apraksts 

1 Korpusa un ligzdas 
uzstādīšana [1] 

Izvietojiet korpusu un ligzdu uz pamatnes [2] 

2 Dzinēja uzstādīšana [3] 

 

Dzinēju izvieto ligzdā, nepieskrūvējot stiprināšanas bultskrūves līdz 
galam. 

3 Lokana vai zobota 
savienojuma montāža [4] 

Savienojuma montāžas laikā ir jāpārbauda izlīdzināšana, kā 
paredzēts paragrāfā 8.5. Ar šo  nolūku ir jānoregulē dzinēja 
pozīcija. Pēc pareizas pozīcijas atrašanas, dzinēja stiprināšanas 
bultskrūves ir jāpieskrūvē līdz galam. 

4 Aizsargu [5] montāža Aizsargājiet visas kustīgās daļas ar paredzētajiem aizsargiem. 

Tabula 5-4 Izpildījuma 1 ventilatora salikšanas operāciju secība  
      (sastāvdaļu identifikācijai sk. Attēls 5-6) 
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5.3 Siksnas transmisiju montāža un regulēšana, kā arī gala pārbaudes 

 

Ja ventilators ir aprīkots ar transmisiju ar trapecveida transmisiju, transmisijas montāža tiek veikta zemāk 
norādītā veidā: 

 Rūpīgi iztīriet koniskās daļas un uzmavas atveri pirms tās ievietošanas skriemelī. 

 Ievietojiet uzmavu skriemelī, sekojot tam, lai skriemeļa vītņotie semafori ar uzmavas vītņotiem 
semaforiem. 

 Ar rokām pieskrūvējiet tapas, nepievelkot tās. 

 Ievietojiet visu mezglu uz vārpstas, vispirms rūpīgi iztīrot to. 

 Izvietojiet skriemeļus un pārbaudiet tos, izmantojot izlīdzināšanas lineālu. 

 Nobloķējiet, pamīšus pievelkot skrūves. 

 Uzstādiet siksnas. 

 Iesakām ar spēku nespiest siksnas ar sviru, lai nebojātu iekšējā stiegrojuma šķiedras. 

 Pirms siksnu spriegošanas, atzīmējiet nospriegotajā pusē noteikta garuma nogriezni (piemēram, 100 
mm) un, griežot transmisiju, pakāpeniski nospriegojiet siksnas (kā norādīts paragrāfā 8.4 Siksnu 
spriegums un tīrīšana) līdz ir sasniegts pagarinājums, kas vienāds ar: 

0,8% vienmērīgam griezes momentam; 

1% nevienmērīgam griezes momentam. 

 

 

 
Pārmērīgs siksnu spriegojums var bojāt gultņus un vārpstu. 

 

 

UZMANĪBU: 

Transmisijām ar lokanu savienojumu izlīdzinājums ir jāpārbauda pirms iedarbināšanas, jo 
ligzda transportēšanas laikā vai pamatnes bultskrūvju pievilkšanas dēļ varēja deformēties. 
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5.4 Elektriskie savienojumi 

 

 

UZMANĪBU: 

Piegādātais ventilators atbilst Direktīvai 2004/108/EK par elektromagnētisko saderību. It īpaši, 
ja ar ventilatoru ir piegādāts elektriskais dzinējs, tā ražotājs, garantē, ka tas atbilst norādītajai 
direktīvai. Montētājs ir atbildīgs par iekārtas, kurā tiek uzstādīts ventilators, atbilstības pārbaudi 
direktīvai. Gadījumā, ja dzinējs nav piegādāts ar ventilatoru un to uzstāda lietotājs, viņa 
pienākums ir pārbaudīt dzinēja atbilstību direktīvai.  

Ventilatora elektrības padeves līnijai jābūt spējīgai padot nepieciešamo jaudu. 

Pieslēgums pie elektrības tīkla jāveic kvalificētam personālam un atgādinām, ka pasūtītājs ir atbildīgs par 
visu elektriskās barošanas sistēmas daļu līdz dzinēja spaiļu panelim. 

Atgādinām, ka pasūtītājam ir jānodrošina viss nepieciešamais ventilatora “iezemēšanai”. 

Iezemēšanas iekārtai jāatbilst uzstādīšanas valstī spēkā esošajiem noteikumiem un kvalificētajiem 
darbiniekiem tā regulāri jāpārbauda. 

Pieslēdziet iezemēšanas vadu pirms jebkādu citu savienojumu veikšanas. 

Pārbaudiet, vai savienojuma shēma (sk. Attēls 5-7) ir piemērota barošanas spriegumam.  

Parasti standarta elektriskie dzinēji var darboties abos griešanās virzienos. Lai pārslēgtu griešanās virzienu, 
pietiek apmainīt vietām jebkurus divus barošanas vadus spaiļu panelī. 

 

 

UZMANĪBU: 

Montētāja pienākums ir nodrošināt ventilatoram elektrības padeves ķēdi, kas atbilst 
standartam EN 60204-1.  

It īpaši, ir jāizstāda elektrības slēdzis pie ventilatora, lai par apkopi atbildīgie darbinieki varētu 
tiešā veidā kontrolēt elektrības padevi ventilatoram. (sk. punkti: 9.2.6.3 Aktivizācijas vadības 
elementi un 10.7 Avārijas apturēšanas ierīces EN 60204-1) 

 

Turklāt elektriskās iekārtas projektētāja pienākums ir uzstādīt palaišanas, normālas apturēšanas un avārijas 
apturēšanas vadības elementi atbilstoši MAŠĪNU DIREKTĪVAS 2006/42/EK pielikumam I. 

 

 

UZMANĪBU: 

Pasūtītāja un/vai elektriskās iekārtas projektētāja pienākums ir izvēlēties ventilatora elektrisko 
savienojumu veikšanai izmantojamo kabeļu šķērsgriezumu un ierīces atbilstoši uzstādītajam 
dzinējam un barošanas līnijai. 

Darbus elektriskajā daļā drīkst veikt tikai, kamēr ventilators ir izslēgts un atvienots no elektrības tīkla. 

Pirms uzstādīšanas/ievadīšanas ekspluatācijā ir jāpārbauda, vai dati elektriskā dzinēja plāksnītē atbilst 
barošanas tīkla raksturlielumiem. 
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Pievienotajām shēmām ir informatīvs raksturs: skatiet dzinēja ražotāja piegādāto savienojumu shēmu. 

Viena ātruma trīsfāzu dzinēji Trīsfāzu dzinēji 

Viens tinums 

Viens spriegums 

Trīsfāzu dzinēji 

Divi atsevišķi tinumi 

Viens spriegums 

 
  

Trijstūra savienojums  Savienojums Dahlander vai PAM lielam 
ātrumam  

Savienojums lielam ātrumam  

 
  

Zvaigznes savienojums  
Savienojums Dahlander vai PAM zemam 

ātrumam  
Savienojums zemam ātrumam  

Attēls 5-7 Viena un divu ātrumu dzinēju elektrisko savienojumu shēma 

 

Vadi ir jāierīko tā, lai izvairītos to saskari ar malām vai kustīgām daļām, it īpaši spārnu ratu. Gadījumā, ja 
korpusā ir jāizveido atveres, tajās jāievieto speciālas aizsargierīces (kabeļu blīve). Šajos gadījumos 
sazinieties ar FVI tehnisko nodaļu. Šie piesardzības pasākumi īpaši attiecas uz ārējā spaiļu paneļa 
izmantošanas gadījumu (sērija EF: sk. att. 5 – 8). EFR sērijas ventilatoros ārējo spaiļu paneli uzstāda FVI. 
 

 

Attēls 5-8 Ārējā spaiļu paneļa izvietošanas piemērs 
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Vadu aizsargapvalka tips ir jāizvēlas atbilstoši vielai, kuru transportē ventilators. Ja nav norādīts savādāk, 
FVI uzskata, ka caur ventilatoru plūst tīrs gaiss. 

Elektriskais savienojums ar ārējo spaiļu paneli ir jāierīko atbilstoši dzinēja IP aizsardzības klasei. 
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5.5 Savienojums ar cauruļvadiem  

Ventilatora savienojumam ar cauruļvadu jābūt tādam, lai daļas būtu pareizi izlīdzinātas un, lai netiktu radīti 
kanālu aizsprostojumi blīvju vai lokanu daļu dēļ. Cauruļvadu svars nedrīkst atbalstīties pret ventilatoru un 
jāizvairās no mašīnas daļu deformācijas savienojuma dēļ. Lokanie savienojumi starp ventilatoru un 
iesūkšanas un/vai padeves cauruļvadu, ja tie tiek izmantoti, ir jāuzstādā tā, lai lokanas daļas nebūtu 
nospriegotas un jāizvairās no saskares ar savienojumu metāla daļām (sk. att. 5-9 informācijai par montāžas 
pielaidēm). 

 

Attēls 5-9 – Lokano savienojumu montāžas pielaides 

 

 

 

Atbilstoši pieejamajai vietai ir ieteicams (lai garantētu pareizu vielas ieeju iesūkšanas atverē) paredzēt 
ventilatoriem, kuriem iesūkšanas puse ir savienota ar cauruļvadu, perpendikulāru caurules posmu ar garumu 
apmēram 2,5 lielāku par ventilatoru (to var atrast identifikācijas datu plāksnītē). Operācijas rezultāts, dalīts ar 
1000, atbilst garumam (metros). 

 

 

 

 

 

Attēls 5-10 Minimālie izvietošanas attālumi ar iesūkšanas cauruļvadu  

        Teorētiski      Paralēlā asu neatbilstība         Aksiālā spiede Leņķiskā asu neatbilstība 
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6 PĀRBAUDES, KAS JĀVEIC PIRMS UN PĒC PALAIŠANAS 

 

6.1 Priekšpārbaudes 

 

 

UZMANĪBU: 

Pārbaudes pirmās palaišanas laikā drīkst veikt tikai ar nekustīgu ventilatoru, kas ir atslēgts no 
enerģijas avotiem. 

 

Iekārtas pirmās palaišanas laikā ir jāveic dažas sagatavošanas pārbaudes: 

 Ventilatora saderības pārbaude atbilstoši izmantošanas veidam, kuram tas ir paredzēts. 

 Gadījumā, ja transmisijas uzstādīšanu pabeidz montētājs, jāpārbauda plāksnītes tehnisko datu atbilstība 
transmisijas lapai. 

 Pārbaude ar nolūku pārliecināties par visu aizsargu esamību. 

 Pārbaude ar nolūku pārliecināties par visu FVI paredzēto bultskrūvju esamību un stāvokli. 

 Bultskrūvju pievilkšanas pārbaude (spārnu rats, balsti, pamatnes, transmisija, ja ir). 

 Ventilatora un dzinēja gultņu eļļošanas; nepieciešamības gadījumā nomainiet ziedi (sk. Nodaļu 8 
TEHNISKĀ APKOPE). 

 Pārbaudiet, vai visas kustīgās daļas brīvi griežas. 

 Pārbaudiet, vai ventilatora iekšpusē nav nepiederošu priekšmetu. 

 Pārbaudiet, vai griešanās virziens ir pareizs: pietiek padot īslaicīgu strāvas impulsu, lai noteiktu, vai 
griešanās virziens atbilst norādītājam ar bultiņu uz ventilatora korpusa; nepieciešamības gadījumā 
izmainiet griešanās virzienu (sk. Elektriskie savienojumi). 

 

Uzņēmums FVI piedāvā izmantot kontrolsarakstu, kas norādīts paragrāfā 12.2 regulēšanas veikšanai, kas 
saistīta ar drošību. 

 

 

UZMANĪBU: 

Nedrīkst veikt funkcionālās pārbaudes pirms kontrolsarakstā norādīto pārbaužu veikšanas (sk. 
Paragrāfu 12.2). 

 

 

UZMANĪBU: 

Aksiālie ventilatori nekādā gadījumā nedrīkst darboties ar pilnīgi aizvērtām atverēm. 
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6.2 Pārbaudes, kas jāveic darba režīmā 

Pārbaudiet, vai strāvas patēriņš nepārsniedz dzinēja plāksnītē norādīto vērtību, pretējā gadījumā 
nekavējoties apturiet ventilatoru un sazinieties ar ražotāju. 

Ventilatora darbībā nedrīkst būt spēcīgu vibrāciju un trokšņa. 

Pārbaudiet, kamēr ventilators ir izslēgts, ka gultņu temperatūra nepārsniedz pieļaujamās robežvērtības 
(kamēr vides temperatūra ir 20°C, balstu temperatūra nedrīkst pārsniegt 70°C). Ņemiet vērā, ka pirmajās 
darbības stundās temperatūras norādīto robežvērtību pārsniegšana var būt normāla ar nosacījumu, ka pēc 
tam tā stabilizējas uz zemākas vērtības. Gultņu spēcīgas pārkaršanas gadījumā sazinieties ar FVI tehnisko 
dienestu. 

Pēc 3-4 darbības stundām, kamēr ventilators ir nekustīgs un atslēgts no enerģijas avotiem, atkārtoti 
pārbaudiet bultskrūvju pievilkšanu, gultņu temperatūru, bet ventilatoriem ar transmisiju pārbaudiet arī siksnu 
temperatūru un spriegojumu. 

FVI ražotie ventilatori pēc pasūtījuma var būt aprīkoti ar gultņu vibrācijas un/vai temperatūras sensoriem 
(ventilatori ar transmisiju). Šajā gadījumā FVI nodrošina vibrāciju sensora uzstādīšanu balstā spārnu rata 
pusē un temperatūras zondes uzstādīšanu balstā transmisijas pusē.  

Kas attiecas uz vibrācijām, drošības nosacījumu pārbaudes kritērijs ir aprakstīts standartā ISO 14694:2003, 
kas iesaka izmantot šādas mehānisko vibrāciju robežvērtības (vibrācijas ātrums mm/s RMS), kas izmērīta 
uzstādīšanas apstākļos: 

 

 trauksmes signāls: 7.1 (ciets),  11.8 (lokans); 

 apturēšana:  9 (ciets),   12.5 (lokans); 

 

Vispārīgā gadījumā FVI uzskata šīs robežvērtības par derīgām, izņemot gadījumus, ja ir sniegti īpaši 
norādījumu konkrētam izmantošanas gadījumam. 

Mērīšanas punkts un virziens: uz ventilatora balstiem vai dzinēja, perpendikulārā virzienā attiecībā pret 
griešanās ass, horizontālā vai vertikālā plaknē. 

Jēdzienu "ciets" un "lokans" izmantošana ir saistīta ar to, ka konstrukcijai ir pirmais kritiskais ātrums attiecīgi 
augstāk vai zemāks par darba ātrumu. Parasti FVI ventilatoriem ir cietā konstrukcija atbilstoši šai definīcijai. 

Izmantojamo amortizatoru tips ietekmē pirmā kritiskā ātruma vērtību. 

Balstu temperatūras bāzes robežvērtības, kas izmērīta uz gultņa ārējā gredzena neatkarīgi no gaisa 
temperatūras, ir šādas:  

 

 trauksmes signāls 100 °C; 

 apturēšana 120 °C;  

 

 

6.2.1 Aizsargu vizuālās pārbaudes 

Attiecībā uz tīkla aizsargiem, var pielietot šādus pārbaudes kritērijus: 

 Cinkotu virsmu korozija un matējums 

 Punktveida metinājumu/metinājumu izjaukšana 

 Rodas skaņas parādības, kas norāda uz aizsargu izjaukšanu 

 Triecieni un elementu permanentas deformācijas 

 Stieples plīsums 

 Bultskrūvju savienojumu korozija 
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 Stiprināšanas elementu izļodzīšanās 

 

Attiecībā uz locītiem un krāsotiem aizsargiem no nerūsējošā tērauda, var pielietot šādus pārbaudes 
kritērijus: 

 Krāsotu virsmu korozija un matējums 

 Punktveida metinājumu/metinājumu izjaukšana 

 Rodas skaņas parādības, kas norāda uz aizsargu izjaukšanu 

 Triecieni un elementu permanentas deformācijas 

 Mehāniskā deformācija vai aizsargu daļu bojājumi 

 Plaisu esamība 

 Bultskrūvju savienojumu korozija 

 Stiprināšanas elementu izļodzīšanās 

 

 

UZMANĪBU: 

Visi aizsargi ir jāpārbauda katru mēnesi un, nepieciešamības gadījumā, tie jāmaina. 

 

 

UZMANĪBU: 

Ja jums rodas šaubas, veiciet rūpīgāku pārbaudi vai nomainiet aizsargu. 

 

 

6.2.2 Daļu, kas nonāk saskarē ar fluīdu, pārbaude un tīrīšana 

Spārnu rata periodiska tīrīšana ļauj izvairīties no vibrācijām, kuras rodas putekļu dēļ, kas uzkrājās ventilatora 
darbības laikā.  

Ja ventilators ir paredzēts fluīdu pārvietošanai, kas satur pat nelielu putekļu daudzumu, ir periodiski 
jāpārbauda spārnu ratu tīrību un/vai nodilumu.  

Uzkrājušais materiāls vai spārnu rata atsevišķu detaļu nodilums var radīt spēcīgas ventilatora vibrācijas. 

 

 

6.2.3 Spārnu rata un korpusa vizuālā pārbaude 

Ir nepieciešams periodiski pārbaudīt lāpstiņu nodilumu, veicot vizuālo pārbaudi, jo tas var būt saistīts ar 
augstu risku, lāpstiņas uzmešanas vai konstrukcijas daļu bojājuma dēļ, kam var būt pat letālas sekas. 

 

 

UZMANĪBU: 

Aksiālos ventilatorus nedrīkst izmantot ar fluīdiem, kas satur abrazīvas vielas. 

 

Nejaušu noberzuma pazīmju pārbaudei uz lāpstiņām vai uz korpusa, izmantojot lukturi, ir nepieciešams 
vizuāli pārbaudīt daļas, lēni pagriežot spārnu ratu, lai apskatītu visas lāpstiņas. Tām ir jābūt pilnīgi veselam 
un uz tām nedrīkst būt noberzumu pazīmju vai trūkstošu daļu. 

Kas attiecas uz korozijas pazīmēm uz lāpstiņām un korpusa, atgādinām, ka kodīgas un skābas vides var 
pasliktināt ventilatora drošības elementu darbību. 
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Šīm pazīmēm nedrīkst pievērst pārāk mazu uzmanību, jo tās nav atkarīgas tikai no agresīvu vielu 
koncentrācijas. 

Var noteikt kondensācijas režīmus, atbilstoši ventilatora darba cikla pauzēm, kas var paātrināt ķīmiskās 
korozijas ātrumu un samazināt materiālu biezumu tādā mērā, kas var pasliktināt to integritāti. 
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6.2.4 Izmēru pārbaudes  

 

KONTROLSARAKSTS – DAĻU IZMĒRU PĀRBAUDE 

PĀRBAUDĀMO DAĻU 
SARAKSTS 

PĀRBAUDES 
TIPS/INSTRUMENTS 

PIEŅEMŠANAS 
KRITĒRIJS 

REZULTĀTS 

Spārnu rats: skrāpējumu 
vai rievu esamība uz 
virsmas  

Vizuāli  Integritāte OK  

Korpuss: lentes biezums 
Izmērs/cirkulis-iekšmērs 
vai ekvivalents 

Samazinājums nav 
lielāks par biezuma 
10% zonā, kas nav 
nodilusi 

OK  

Sprausla: biezums (ja ir) Izmērs/kalibrs 

Samazinājums nav 
lielāks par biezuma 
20% zonā, kas nav 
nodilusi vai ar nebojātu 
krāsojumu 

OK  

Vibrāciju slāpējošas 
uzmavas: pretnodiluma 
plāksnes biezums (ja ir) 

Izmērs/kalibrs 

Samazinājums nav 
lielāks par biezuma 
20% zonā, kas nav 
nodilusi vai ar nebojātu 
krāsojumu 

OK  

Metinātie savienojumi 
(iekšējā konstrukcija) 

Vizuāli 
Integritāte un plaisu 
trūkums OK  

Datums:  

Paraksts:  
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7 AKSIĀLO VENTILATORU DARBĪBAS TRAUCĒJUMI  

7.1 Visbiežākie traucējumi 

 

Zemāk esošajā tabulā ir norādītas galvenās problēmas: 

 

PROBLĒMA CĒLONIS RISINĀJUMS 

Zemāks elektrības patēriņš attiecībā 
pret paredzēto vērtību 

Pārāk zems griešanās ātrums Palieliniet griešanās ātrumu 

Spārnu rats ir daļēji aizsērējis Novērsiet aizsprostojumu 

Iekārtas pretestības spiediens 
mazāks par paredzēto vērtību 

Pārbaudiet iekārtas pretestības 
spiediena vērtību 

Fluīda blīvums zemāks par paredzēto 
vērtību 

Pārbaudiet fluīda blīvuma vērtību 

Nepareizs statņu noliekums Palieliniet lāpstiņu noliekumu 

Lielāks elektrības patēriņš attiecībā 
pret paredzēto vērtību 

Pārāk liels griešanās ātrums Samaziniet griešanās ātrumu  

Iekārtas pretestības spiediens lielāks 
par paredzēto vērtību 

Pārbaudiet iekārtas pretestības 
spiediena vērtību 

Daļēji aizsprostotas atveres vai 
cauruļvadi 

Novērsiet aizsprostojumu 

Pārbaudiet regulēšanas orgānu 
pozīciju 

Gaisa sākotnēja rotācija pretēji 
ventilatora griešanās virzienam 

Pārbaudiet minimālos uzstādīšanas 

attālumus (nodaļa.5.1.1)  

Fluīda blīvums lielāks par paredzēto 
vērtību 

Pārbaudiet fluīda blīvuma vērtību 

Dzinēja barošana ar spriegumu, kas 
mazāks par plāksnītē norādīto 

Pārbaudiet dzinēja pareizo barošanas 
spriegumu  

Dzinēja tinuma bojājumi 
Pārbaudiet, vai dzinējs darbojas 
pareizi 

Nepareizs statņu noliekums Samaziniet lāpstiņu noliekumu 

Nepietiekošs spiediens 

Pārāk zems griešanās ātrums Palieliniet griešanās ātrumu 

Fluīda blīvums zemāks par paredzēto 
vērtību 

Pārbaudiet fluīda blīvuma vērtību 

Gaisa patēriņš lielāks par paredzēto 
vērtību 

Pārbaudiet iekārtas pretestības 
spiediena vērtību 

Darbība impulsveida režīmā 

Gaisa plūsmas nestabilitāte 
Pārbaudiet funkcionēšanas līknē 
paredzēto darba lauku  

Paralēli funkcionējošo ventilatoru 
plūsmas fluktuācijas 

Pārbaudiet iekārtas uzstādīšanas 
veidu 

Gaisa virpuļošana, kas tiek padots no 
iekārtas pie iesūkšanas atveres 

Pārbaudiet minimālos uzstādīšanas 

attālumus (nodaļa 5.1.1) 

Vibrācija Darbība impulsveida režīmā 
Sk. iepriekšējo punktu “Darbība 
impulsveida režīmā” 
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PROBLĒMA CĒLONIS RISINĀJUMS 

Konstrukcijas rezonanse noteiktā 
griešanās ātrumā 

Ar invertoru izvairieties no 
darbināšanas šajā ātrumā vai 
izmainiet sistēmas frekvenci 

Spārnu rata daļu nodilums Veiciet spārnu rata pārbaudi  

Materiāla akumulācija uz spārnu rata Veiciet spārnu rata pārbaudi 

Izslīde starp daļām relatīvā kustībā 
Pārbaudiet pareizu daļu savienojumu 
relatīvā kustībā 

Gultņu iekšējie defekti Pārbaudiet gultņu stāvokli  

Gultņu bojājums spārnu rata līdzsvara 
zuduma vai pārmērīga siksnas 
nospriegojuma dēļ 

Pārbaudiet gultņu stāvokli  

Pārbaudiet siksnu spriegojumu (sk. 
nodaļu 8.4) 

Troksnis 

Izslīde starp daļām relatīvā kustībā 
Pārbaudiet pareizu daļu savienojumu 
relatīvā kustībā 

Vibrācija Sk. iepriekšējo punktu “Vibrācija” 

Darbība impulsveida režīmā 
Sk. punktu “Darbība impulsveida 
režīmā” 

Dzinēja elektromagnētiskie traucējumi  
Pārbaudiet dzinēja barošanas 
apstākļus (invertors) 

Atveru vai asu malu esamība 
Pārbaudiet noapaļotas malas, kurās 
gaisa ātrums ir paaugstināts 
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8 TEHNISKĀ APKOPE 

 

 

Uzmanīgi izlasiet šo nodaļu pirms ventilatora tehnikās apkopes veikšanas: tas garantēs 
augstāku personāla drošību un veikto darbu drošumu. 

 

Ventilatora tehniskās apkopes drošības noteikumos jāņem vērā šādi faktori: 

 Tehniskās apkopes un/vai eļļošanas operācijas ir jāveic tikai kvalificētam un zinošam personālam, kas ir 
saņēmis atbilstošas atļaujas no rūpnīcas tehniskās vadības, atbilstoši spēkā esošajām direktīvām un 
drošības noteikumiem, izmantojot šādam mērķim piemērotus piederumus, instrumentus un produktus. 

 Tehniskās apkopes laikā ir jāizmanto atbilstošs apģērbs, proti, pieguļošs darba kombinezons, 
aizsargapavi, noteikti jāizvairās no platu apģērbu vai apģērba ar brīvām daļām izmantošanas. 

 Iesakām ventilatora tehniskās apkopes laikā norobežot un identificēt to ar plāksnītēm “VEIC 
VENTILATORA TEHNISKO APKOPI” 

 

 

UZMANĪBU: 

Visu ventilatora tehniskās apkopes operāciju veikšanas laikā tam jābūt atvienotam un 
izolētam no elektrības avota. Vienmēr pārliecinieties, ka spārnu rats un dzinējs ir nekustīgi 
pirms piekļūšanas ventilatoram vai tā daļām vai pirms pārbaudes lūkas atvēršanas. 

Gadījumā, ja ventilatori transportē karstas vielas, uzgaidiet, kad ventilators atdzisīs pirms 
tehniskās apkopes veikšanas, lai izvairītos no saskares ar virsmām ar augstu temperatūru. 

Veicot darbus rotējošās daļās vai cauruļvados, ir nepieciešams arī: 

 atvienot dzinēja elastīgo savienojumu, ja ir; 

 noņemt transmisijas siksnas no skriemeļiem, ja ir. 

 

 

UZMANĪBU: 

Gadījumā, ja izmanto vairākpakāpju ventilatoru, atvienojiet elektrības padevi visam 
vairākpakāpju ventilatoram un pārbaudiet, ka spārnu rats ir pilnīgi nekustīgs pirms jebkādu 
tehniskās apkopes darbu veikšanas. 

 

Par tehnisko apkopi atbildīgajam darbiniekam ir jāizmanto darbinieku brigāde, lai garantētu absolūtu 
koordināciju to starpā un bīstamībai pakļauto personu maksimālo drošību. Visām personām, kas iesaistītas 
tehniskās apkopes operācijās, jābūt pilnā vizuālā kontaktā, lai ziņotu par iespējamām briesmām. 

 

 

UZMANĪBU: 

Mašīnas atvienoto vai demontēto daļu pārvietošanai jāveic ar piemērotu transportlīdzekļu un 
pacelšanas līdzekļu palīdzību. 

 

 

Parasti ventilatora tehniskajai apkopei nav nepieciešama īpašu vai speciālu līdzekļu 
izmantošana. 
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Ventilatora vienota sistemātiska tehniskā apkope ir nepieciešama normālai pareizai darbībai 
un tas ir operatora drošības faktors. 

 

Lai atvieglotu plānotas tehniskās apkopes plānošanu, uzņēmums FVI sagatavoja (sk. Paragrāfu 12.3) 
shēmu, kurā ir norādītas vietas, kurām jāseko, un pārbaužu biežums. 

 

 

Periodiska tīrīšana un tehniskā apkope, kopā ar eļļošanu, ir ļoti svarīgi ventilatora pareizas 
darbības un ilgāka darbmūža nodrošināšanai. 

 

8.1 Gultņu eļļošana 

Pārbaudiet un ievērojiet gultņu eļļošanas intervālu.  

Ar transmisiju aprīkotā ventilatora pamatnē uzstādītie gultņi ir jāeļļo atbilstoši intervāliem un ar ziedes 
daudzumu, kas norādīts transmisijas lapā, kas ir pievienota ventilatora dokumentācijai, ja to pārdod kopā ar 
transmisiju. Gadījumā, ja ir piegādāts ventilators izpildījumā 1 (tukša vārpstu, bez transmisijas), informācija 
par pareizu eļļošanas intervālu ir atrodama Tabula 8-2. Veiciet eļļošanu, izmantojot ieteicamo ziedes tipu un 
tās ekvivalentu. Eļļošanas intervāli ir jāsamazina, ja ventilators darbojas putekļainā, mitrā, siltā vai kodīgā 
vidē, apmēram par 40% vai vairāk atkarībā no vērtības transmisijas lapā un no darba apstākļu smaguma. 

 

 

Pārmērīgs smērvielas daudzums izraisa gultņu pārkaršanu: iesakām izvairīties no balstu 
uzpildes ar lielāku ziedes daudzumu, nekā paredzēts. 

Ja nav norādīts savādāk, FVI ventilatoru gultņos sākotnēji tiek izmantota smērviela: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

uz kompleksu litija ziepju bāzes, ar pilināšanas temperatūru 250 ºC (IP 396) un apstrādes penetrāciju pie 
25 ºC - 0,1 mm (IP 50/ASTM D217) par 265÷295. Kinemātiskā viskozitāte (IP 71/ ASTM D445) : pie 40 ºC, 
100 cSt; pie 100 ºC, 11.3 cSt. 

Zemāk ir norādītas ziepes ar saderīgiem raksturojumiem: 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Balsta tips 
Ziedes daudzums pirmajai 

eļļošanas reizei (g) 

SN 507 … 50 

SN 508 … 60 

SN 509 … 65 

SN 510 … 75 

SN 511 … 100 

SN 512 … 150 

SN 513 … 180 

SN 516 … 280 

SN 517 … 330 

SN 518 … 430 

SN 520 … 630 

SN 522 … 850 

SN 524 … 1000 

SN 526 … 1100 

SN 528 … 1400 

SN 530 … 1700 

ST … 
Pilnīgi uzpildiet gultni, bet tikai 
daļēji uzpildiet balsta brīvu telpu 

Tabula 8-1 Ziedes daudzums ventilatoru ar pārvadu balstu un gultņu pirmajai uzpildei  

 

 

 
Parasti dzinēju gultņi ar izmēru 160 ir mūža eļļošanas tipa un tiem šī operācija nav jāveic. 

 

Pārbaudiet un ievērojiet dzinēja ražotāja norādītos eļļošanas intervālus. Jebkurā gadījumā iesakām 
periodiski mainīt gultņus, kuru tips ir norādīts uz dzinēja plāksnes. 

 

 
Dzinēju gultņu eļļošanai izmantojiet dzinēja ražotāja ieteicamo ziedes tipu. 
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Balsta tips 
Gultņa tips  

(Skriemeļa puse) 

Griešanās ātrums (apgriezieni/minūtē) 

Ziedes 

daudzums 

(grami) 

Gultņa veids 

(skriemelim pretējā 

puse) 

Griešanās ātrums (apgriezieni/minūtē) 

Ziedes 

daudzums 

(grami) 

1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Atkārtotas eļļošanas intervāls stundās Atkārtotas eļļošanas intervāls stundās 

ST 47 A-AL  6204 Z 12500 8000 6300 4000 3150 4 6204 Z 12500 8000 6300 4000 3150 4 

ST 62 A-AL 6305 Z 11200 7100 5600 3550 2800 5 6305 Z 11200 7100 5600 3550 2800 5 

ST 80 A-AL 6307 Z 10000 6300 5000 3150 2500 7 6307 Z 10000 6300 5000 3150 2500 7 

ST 90 A-AL 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 

ST 90 B-BL NU 308 ECP 4500 2800 2250 1400 1120 9 6308 Z 9000 5600 4500 2800 2240 9 

ST 100 A-AL  6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 

ST 100 B-BL NU 309 ECP 4000 2500 2000 1250 1000 11 6309 Z 8000 5000 4000 2500 2000 11 

ST 110 A-AL 6310 Z 7100 4500 3550 2240 1800 14 6310 Z 7100 4500 3550 2250 1800 14 

ST 110 B-BL NU 310 ECP 3550 2250 1800 1120 900 14 6310 Z 7100 4500 3550 2250 1800 14 

ST 120 A-AL 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 

ST 120 B-BL NU 311 ECP 3150 2000 1600 1000 - 18 6311 Z 6300 4000 3150 2000 1600 18 

ST 130 A-AL 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 

ST 130 B-BL NU 312 ECP 2800 1800 1400 900 - 22 6312 Z 5600 3550 2800 1800 - 22 

ST 150 A-AL 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 

ST 150 B-BL NU 314 ECP 2500 1600 1250 800 - 28 6314 Z 5000 3150 2500 1600 - 28 

ST 180 A-AL 6317 4500 2800 2240 1400 - 36 6317 Z 4500 2800 2240 1400 - 36 

ST 180 B-BL NU 317 ECP 2250 1400 1120 - - 36 6317 Z 4500 2800 2240 1400 - 36 

ST 200 A-AL 6319 4000 2500 2000 - - 45 6319 Z 4000 2500 2000 - - 45 

ST 200 B-BL NU 319 ECP 2000 1250 1000 - - 45 6319 Z 4000 2500 2000 - - 45 

Balsta tips 
Gultņa tips  

(Skriemeļa puse) 

Griešanās ātrums (apgriezieni/minūtē) 

Ziedes 

daudzums 

(grami) 

Gultņa veids 

(skriemelim pretējā 

puse) 

Griešanās ātrums (apgriezieni/minūtē) 

Ziedes 

daudzums 

(grami) 

750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Atkārtotas eļļošanas intervāls stundās Atkārtotas eļļošanas intervāls stundās 

SN 507 B-BL 22207 EK 4000 2500 1600 1000 670 6 22207 EK 4000 2500 1600 1000 670 6 

SN 508 B-BL 22208 EK 3750 2360 1500 950 600 7 22208 EK 3750 2360 1500 950 600 7 

SN 509 B-BL 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 

SN 509 C-CR-CS 22209 EK 3550 2250 1400 900 560 9 2209 EK 7100 4500 2800 1800 1120 9 

SN 510 B-BL  22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 

SN 510 C-CR-CS  22210 EK 3350 2120 1320 850 530 11 2210 EK 6700 4250 2650 1700 1060 11 

SN 511 C-CR-CS  22211 EK 3150 2000 1250 800 500 13 2211 EK 6300 4000 2500 1600 1000 13 

SN 512 B-BL  22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 

SN 512 C-CR-CS  22212 EK 3000 1900 1180 750 475 18 2212 EK 6000 3750 2360 1500 950 18 

SN 513 B-BL  22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 

SN 513 C-CR-CS  22213 EK 2800 1800 1120 710 450 22 2213 EK 5600 3550 2210 1400 900 22 

SN 516 B-BL  22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 

SN 516 C-CR-CS  22216 EK 2500 1600 1000 630 - 28 2216 EK 5000 3150 2000 1250 - 28 

SN 517 C-CR-CS  22217 EK 2360 1500 950 600 - 32 2217 EK 4750 3000 1900 1180 - 32 

SN 518 B-BL  22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 

SN 518 C-CL-CR-
CRL-CS-CSL 

22218 EK 2250 1400 900 560 - 34 2218 EK 4500 2800 1800 1120 - 34 

SN 520 B-BL-C 22220 EK 2000 1250 800 - - 40 22220 EK 2000 1250 800 - - 40 

SN 522 B-BL-C 22222 EK 1800 1120 710 - - 50 22222 EK 1800 1120 710 - - 50 

SN 524 B-BL-C  22224 EK 1600 1000 630 - - 60 22224 EK 1600 1000 630 - - 60 

SN 526 C  22226 EK 1500 950 600 - - 70 22226 EK 1500 950 600 - - 70 

SN 528 B-BL-C 22228 CCK/W33 1320 850 - - - 80 22228 CCK/W33 1320 850 - - - 80 

SN 530 C 22230 CCK/W33 1180 750 - - - 90 22230 CCK/W33 1180 750 - - - 90 

 
PIEZĪMES: 
Atkārtotas eļļošanas intervāli, kas aprēķināti atbilstoši diagrammai no SKF gultņu tehniskās apkopes rokasgrāmatas ar 70°C grādu ārējā gredzena temperatūru. 
Ziedes daudzums gramos, kas aprēķināts atbilstoši standartam SKF. 

Tabula 8-2 Atkārtota eļļošana un ziedes daudzums atkarībā no ventilatoru griešanās ātruma  
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Atbalsta virsma 

8.2 Grozāmo ruļļu gultņu pārbaude 

Pirms gultņa montāžas ir jāizmēra iekšējā radiālā sprauga virs augstāk izvietota ruļļa, izmantojot 
biezummēru (sk. Attēls 8-1 Gultņu radiālās spraugas pārbaude). 

Montāžas laikā vairākas reizes pārbaudiet iekšējās spraugas samazinājumu zem ruļļa, kas izvietots zemāk. 

Montāža ir pareiza, ja iekšējā sprauga un minimālā atlikusī sprauga atbilst norādījumiem Tabula 8-3 Gultņu 
radiālās spraugas pārbaude. 

 

Rullīšu gultnis 
Radiālās spraugas 

samazinājums (mm) 
Minimālā atlikusī sprauga pēc 

montāžas (mm) 

 Normāla 
sprauga 

Sprauga C3 

22209  EK no 0 025 līdz 0 030 0 020 0 030 

22210  EK no 0 025 līdz 0 030 0 020 0 030 

22212  EK no 0 030 līdz 0 040 0 025 0 035 

22214  EK no 0 040 līdz 0 050 0 025 0 040 

22215  EK no 0 040 līdz 0 050 0 025 0 040 

22216  EK no 0 040 līdz 0 050 0 025 0 040 

22218  EK no 0.045 līdz 0.060 0 035 0 050 

22220  EK no 0 045 līdz 0 060 0 035 0 050 

22222  EK no 0 050 līdz 0 070 0 050 0 065 

22224  EK no 0 050 līdz 0 070 0 050 0 065 

22228 CCK/W33 no 0 065 līdz 0 090 0 055 0 080 

22230 CCK/W33 no 0 075 līdz 0 100 0 055 0 090 

Tabula 8-3 Gultņu radiālās spraugas pārbaude  

 

 

 

 

 

Attēls 8-1 Gultņu radiālās spraugas pārbaude  
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8.3 Grozāmo lodveida gultņu pārbaude 

Montāža ir pareiza, ja pievilkšanas leņķis, aksiālā nobīde un minimālā atlikusī sprauga atbilst norādījumiem 
Tabula 8-4. 
 

Grozāmais 
lodveida gultnis 

Pievilkšanas leņķis 
(grādi)* 

Aksiālā nobīde s 
(mm) 

Minimālā atlikusī sprauga pēc montāžas 
(mm) 

 Normāla sprauga Sprauga C3 

2207 EK 70 0,30 0 010 0 020 

2208 EK 70 0,30 0 010 0 020 

2209 EK 80 0,35 0 015 0 025 

2210 EK 80 0,35 0 015 0 025 

2211 EK 75 0,40 0 015 0 030 

2212 EK 75 0,40 0 015 0 030 

2213 EK 80 0,40 0 015 0 030 

2215 EK 85 0,45 0 020 0 040 

2216 EK 85 0,45 0 020 0 040 

2217 K 110 0,60 0 020 0 040 

2218 K 110 0,60 0 020 0 040 

 vērtības vidēji lielākas par 15-20 grādiem C3 gultņiem 

 

Tabula 8-4 Lodveida gultņu pievilkšanas leņķis, aksiālā nobīde un minimālā atlikusī sprauga 

  

 

 

Attēls 8-2 Aksiālā nobīde s  
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8.4 Siksnu spriegums un tīrīšana 

Zemāk ir aprakstīta vienkāršota trapecveida siksnu spriegošanas metode: no Tabula 8-5 pēc profila tipa un 
pēc skriemeļa diametra nosaka mazāko slodzes vērtību P katrai siksnai. Tajā pašā tabulā jānosaka vērtība 
L. 

Ar šo formulu:  
100

LxI
Le   

Aprēķina vērtību Le, kur:  

Le= nogriezuma [mm] nospieduma dziļums starpasu viduslīnijā I 

L = nospieduma dziļums starpasu attālumam 100 mm  

I = starpasu attālums [mm] 

Pielietojot slodzi P perpendikulāri nogriezumam (Attēls 8-3) ir jānospriego transmisija līdz aprēķinātā 
nospieduma Le sasniegšanai. 

 

 

 

Attēls 8-3 Siksnu spriegojuma pārbaude 

 

Profils Slodze uz katru 
siksnu P [N] 

Mazāka skriemeļa diametrs d 
[mm] 

Nospieduma dziļums 
starpasu attālumam 100 mm 

L 

SPZ 25 

no 63 līdz 71 

no 75 līdz 90 

no 95 līdz 125 

vairāk par 125 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

no 100 līdz 140 

no 150 līdz 200 

vairāk par 200 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

no 160 līdz 224 

no 236 līdz 355 

vairāk par 355 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

no 224 līdz 250 

no 265 līdz 355 

no 400 līdz 560 

vairāk par 560 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

Tabula 8-5 Siksnu spriegošana: pārbaudes slodze un nospieduma dziļums  

Le 

I 

I/2 
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Pārbaudiet aptuvenu siksnu spriegojumu vismaz pēc pirmajām 8 stundām un pēc tam sekojiet plānotās 
tehniskās apkopes norādījumiem (sk. Paragrāfu 12.3).. 

Pilnīgi nomainiet siksnas, ja nodilums traucē transmisijas normālai darbībai nepietiekoša sākuma 
nospriegojuma dēļ vai, ja izslīde pārsniedz 4÷5%. Siksnu nodilums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, kuru 
starpā ir vides raksturojumi, darbības stundu skaits, palaišanas reižu skaits un tips. 

 

 

Standarta trapecveida siksnu ražotāji iesaka nepārsniegt 80 °C vides temperatūru, augstākai 
temperatūrai ir nepieciešamas īpaša tipa siksnas. 

 

Netīru siksnu tīrīšanu nedrīkst veikt, izmantojot tādus šķīdinātājus kā benzīns, benzols, terpentīns u.c. vai ar 
abrazīviem vai asiem priekšmetiem. 

Iesakām izmantot spirta un glicerīna maisījumu 1:10 attiecībā. Uz FVI ventilatoriem uzstādītajām 
transmisijām ir divas vai vairāk siksnu.  

 

 
Vienas vai vairāku siksnu plīsuma gadījumā, ieteicams nomainīt visu komplektu. 

 

 

 

 

8.5  Lokani savienojumi 

Periodiski un atbilstoši ventilatoru darba stāvoklim pārbaudiet aksiālo spraugu S, leņķisko izlīdzinājumu Amax-
Amin un paralēlo izlīdzinājumu R (Attēls 8-4, Attēls 8-5, Attēls 8-6). Pārbaudiet rumbu stāvokli un eļļojiet ik 
pēc 3000 darbības stundām, izmantojot ieteicamās smērvielas un daudzumu (sk. Tabula 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 8-4 Aksiālā izslīde  Attēls 8-5 Leņķiskā asu 
neatbilstība 

   Attēls 8-6 Paralēlā asu 
neatbilstība 

 

 

 

 
  

R 

Ama

x 

Amin 

Amax 
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Tips S 
min  

[mm] 

Amax-Amin 
uzstādīšanas laikā 

maks. [mm] 

Amax-Amin 
darbības laikā 
maks. [mm] 

R 
max  

[mm] 

Ātrums maks. 
[apgr/min] 

Smērviela 
[Kg] 

Ieteicamā 
smērviela 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Eļļošana nav 
nepieciešama 

BT6 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT10 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT15 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT22 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT30 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT40 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT55 2 0.30 0.30 0.30 4900 - 

BT85 2 0.30 0.30 0.30 4300 - 

BT135 2 0.35 0.35 0.35 3700 - 

BT200 2 0.40 0.40 0.40 3400 - 

BT300 3 0.45 0.45 0.45 3000 - 

1020/2020 5.33 0,08 0.25 0.30 4500 0 027 Agip 

FI FIN 360 

Amoco 

Smēre Amolith grease 
# 2 

Chevron USA 

Chevron Dura-Lith 
EP2 

Gulf 

Smēre Gulf crown 
grease # 2 

Esso Italia 

Shield 2500 

Mobil 

Mobilux EP 11 

Shell Italia 

Cardium Compound 

Texaco 

Starplex HD 2 

Valvoline 

Val-Lith EP  

1030/2030 5.03 0,08 0.30 0.30 4500 0.04 

1040/2040 5.36 0,08 0.33 0.30 4500 0 054 

1050/2050 5.38 0,10 0.41 0.41 4500 0 073 

1060/2060 6.55 0,13 0.46 0.41 4350 0 090 

1070/2070 6.58 0,13 0.51 0.41 4125 0 110 

1080/2080 7.32 0,15 0.61 0.41 3600 0 170 

1090/2090 7.26 0,18 0.71 0.41 3600 0.25 

1100/2100 10.9 0,20 0.84 0.51 2440 0 430 

1110/2110 10.9 0,23 0.91 0.51 2250 0 510 

1120/2120 14.2 0,25 1.02 0.56 2025 0 740 

1130/2130 14 0,30 1.19 0.56 1800 0 910 

1140/2140 15.5 0,33 1.35 0.56 1650 1 140 

* Tabulās sniegtie dati, kas ir ietverti šajā rokasgrāmatā, ir ņemti pa tiešo no attiecīgo ražotāju tehniskajiem katalogiem. 

Tabula 8-6 Lokanu savienojumu tehniskie raksturojumi  
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8.6 Filtri un spiediena indikatori 

Ja ventilators ir aprīkots ar ieejas fluīda filtriem, tie ir periodiski jātīra, lai nepalielinātu spiediena zudumus 
ieejā, kas samazina ventilatora raksturlielumus.  

Pārbaude un tīrīšana jāveic noteiktajos intervālos; jebkurā gadījumā ir ieteicams izmantot diferenciālo 
spiediena indikatoru, lai sekotu spiediena kritumam filtra dēļ. Tas nedrīkst pārsniegt 400 Pa.  

 

 

UZMANĪBU: 

Nepārsniedziet 400 Pa spiediena vērtību, lai nesabojātu filtru, kas var novest pie netīrumu 
iesūkšanas ventilatorā. 

 

 
 

8.7 Vibrācijas slāpējošie lokanie savienojumi ventilatora pieslēgšanai pie cauruļvadiem 

Lokanie savienojumi starp ventilatoru un padeves un/vai iesūkšanas cauruļvadiem ir vizuāli jāpārbauda, lai 
pārliecinātos, ka nav lokanās daļās nav plaisu un bojājumu. Gadījumā, ja tie ir jādemontē iekārtas un/vai 
ventilatora tehniskās apkopes nolūkos, atkārtotas montāžas laikā jāņem vērā piesardzības pasākumi, kas 
paredzēti pirmajai montāžas/uzstādīšanas reizei (sk. par. 5.5). 
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8.8 Daļu, kas nonāk saskarē ar fluīdu, pārbaude un tīrīšana 

 

Spārnu rata periodiska tīrīšana ļauj izvairīties no vibrācijām, kuras rodas putekļu dēļ, kas uzkrājās ventilatora 
darbības laikā.  

 

 

Ja ventilators ir paredzēts fluīdu pārvietošanai, kas satur pat nelielu putekļu daudzumu, 
ir periodiski jāpārbauda spārnu ratu tīrību un/vai nodilumu.  

 

Uzkrājušais materiāls vai spārnu rata atsevišķu detaļu nodilums var radīt spēcīgas ventilatora vibrācijas. 

Gadījumā, ja ir pārmērīgi spēcīgi nodilušas daļas, ir ļoti svarīgi nomainīt spārnu ratu (šīs operācijas veikšanai 
sazinieties ar FVI tehnisko nodaļu). 

 

 

 

Jebkādas informācijas saņemšanai vai modifikācijām par mūsu izstrādājumiem lūdzam laicīgi 
sazinieties ar FVI tehnisko nodaļu, norādot mašīnas tipu un sērijas numuru, kas ir norādīts 
ventilatora tehnisko datu plāksnītē. 
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9 TEHNISKĀS TABULAS 

9.1 Balsti ST izpildījums A – AL – B - BL 

 

L 

L 

= 

L F 

U = 

C 

G 

F 

PER TEMP. 

ØD 

ARIA 60300 °C 

ØD ØS 

F1 

ESEC. A-B 

ESEC. AL-BL 

C 

G 

F 

VENTOLINA DI RAFF. 

Ph9 

Z 
NxO 

B 

E 

I R 

UNI 7663 TIPO A 

H 

INGRASSATORE 

Q 
V 

A 

A 

 
Attēls 9-1 Balsti ST izpildījums A – AL – B – BL  

 

BALSTS GABARĪTI (mm) 
SVAR

S 

TIPS A B C D J6 E F F1 G H I L NxO PxQ R S U V Z kg 

ST 47 A 

ST 47 AL 

342 

369 
135 161 19 100 50.5 77.5 40 40 37.5 40 10x15 6x6 21.5 112 30 M6 16 

5 

5.05 

ST 62 A 

ST 62 AL 

422 

454 
160 210 24 125 56 88 45 55 40 50 13x18 8x7 27 112 40 M8 18 

9.6 

9.7 

ST 80 A 

ST 80 AL 

575 

615 
200 308 28 155 73.5 113.5 55 70 50 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 21 

18 

18.3 

ST 90 A-B 

ST 90 AL-BL 

615 

655 
200 308 38 155 73.5 113.5 55 70 50 80 15x20 10x8 41 140 60 M12 21 

20 

20.4 

ST 100 A-B 

ST 100 AL-BL 

753 

793 
230 378 42 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 12x8 45 160 80 M16 24 

33 

33.5 

ST 110 A-B 

ST 110 AL-BL 

753 

793 
230 378 48 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 14x9 51.5 160 80 M16 24 

34 

34.6 

ST 120 A-B 

ST 120 AL-BL 

823 

883 
260 423 48 200 90 150 80 95 65 110 20x30 14x9 51.5 200 90 M16 26 

53 

54 

ST 130 A-B 

ST 130 AL-BL 

823 

883 
260 423 55 200 90 150 80 95 65 110 20x30 16x10 59 200 90 M20 26 

54 

55.3 

ST 150 A-B 

ST 150 AL-BL 

974 

1034 
290  470 65 210 112 172 90 105 80 140 22x35 18x11 69 250 120 M20 27 

100 

101.8 

ST 180 A-B 

ST 180 AL-BL 

1095 

1165 
340 520 80 260 117.5 187.5 90 125 100 170 25x35 22x14 85 315 140 M20 32 

150 

153 

ST 200 A-B 

ST 200 AL-BL 

1164 

1234 
370 564 90 290 130 200 100 140 105 170 25x35 25x14 95 315 140 M20 35 

260 

264 

 

* KONSTRUKTĪVIE IZPILDĪJUMI 
Izpildījums A: īsa vārpsta, lodveida gultņi.   --   Izpildījums A: gara vārpsta, lodveida gultņi. 
Izpildījums B: īsa vārpsta, lodveida gultņi spārnu rata pusē, rullīšu gultnis transmisijas pusē. 
Izpildījums BL           gara vārpsta, lodveida gultņi spārnu rata pusē, rullīšu gultnis transmisijas pusē. 

Tabula 9-1 Balsti ST izpildījums A – AL – B – BL 
 
 
 

Dzesēšanas ventilators  

temp. 
gaiss 60÷300°C Izp. AL-BL  

Izp. A-B  

Eļļotājs 

UNI 7663 Tips A 
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9.2 Balsti un gultņi, kas sērijveidā uzstādīti ventilatoros ar pārvadu 

 

BALSTS 
GULTŅI sērijai EF 

(nav jāeļļo) 
GULTŅI sērijai EB IZMĒRS 

ST 47 A 19 

 

6204-2RSH 

 

6204-Z (Sprauga C3) 

314/l 

354/H 

404/G 

454/H 

ST 62 A 24 6305-2RS1 6305-Z (Sprauga C3) 
504/G 

564/H 

ST 80 A 28 6307-2RS1 6307-Z (Sprauga C3) 
634/G 

714/H 

ST 90 A38 6308-2RS1 6308-Z (Sprauga C3) 

804/G 

904/l 

904/H 

ST 100 A 42 6309-2RS1 6309-Z (Sprauga C3) 
1004/H 

1004/K 

ST 110 A 48 6310-2RS1 6310-Z (Sprauga C3) 
1124/G 

1124/H 

ST 120 A 48 6311-2RS1 6311-Z (Sprauga C3) 
1255/F 

1254/H 

ST 130 A 55 6312-2RS1 6312-Z (Sprauga C3) 
1406/E 

1404/H 

ST 150 A 65 6314-2RS1 6314-Z (Sprauga C3) 1604/H 

ST 180 A 80 6317-2RS1 6317-Z (Sprauga C3) 1804/H 

ST 200 A 90 6319-2RS1 6319-Z (Sprauga C3) 2004/H 

 

Tabula 9-2 Balsti un gultņi, kas sērijveidā uzstādīti ventilatoros ar pārvadu  
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10 GALVENO SASTĀVDAĻU DEMONTĀŽA UN MONTĀŽA 

 

 

UZMANĪBU: 

Visi zemāk aprakstītie demontāžas un montāžas darbi jāveic tikai kvalificētajam un 
pilnvarotajam personālam. 

 

 

UZMANĪBU: 

Visi demontāžas un montāžas darbi jāveic: 

 Ar absolūtu pārliecību, ka ventilators ir pilnīgi nekustīgs (spārnu rats negriežas); atvienojiet 
elektrību no galvenā vadības paneļa, izmantojot slēdzi un uzstādiet slēdzeni, kurš jāizsniedz 
par tehnisko apkopi atbildīgajam darbiniekam 

 Pēc piemērotas darba vides radīšanas, kas aprīkota ar visiem nepieciešamajiem līdzekļiem 
un bez citām aktivitātēm, kas var kļūt par bīstamiem demontāžas traucējumu avotiem. 

 Pēc katras uzstādāmas daļas rūpīgas tīrīšanas, attaukošanas vai eļļošanas, atbilstoši 
mērķiem. 

 

10.1 Ventilatoru spārnu rats ar tērauda vāku 

 

 

UZMANĪBU: 

Spārnu rata pārvietošana jāveic uzmanīgi, izvairoties no triecieniem, kas var izjaukt līdzsvaru 
vai izraisīt deformācijas. 

 
10.1.1 Spārnu rata montāža 

 

1.- Izvietojiet spārnu ratu (1) pie dzinēja (2), kas jau 
piestiprināts ar bultskrūvēm, kas vēl nav pievilktas, 
uz pamatnes (Bilde 1): turot spārnu ratu paceltā 
stāvoklī ar piemērotu cēlējierīču (3) palīdzību (Bilde 
2), pietuviniet to pie dzinēja un ievietojiet dzinēja 
vārpstu (4) vāka koniskajā atverē (5) (Bilde 3), 
pārliecinoties par to, ka vāka štancētā daļa atrodas 
pusē iepretim dzinējam. 

 

 

Bilde 1 

1 
2
2 
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Bilde 2 

 

Bilde 3 

 

2.- Ievietojiet konisko uzmavu (6) starp spārnu rata 
atveri un dzinēja vārpstu (Bilde 4): sakarā ar to, ka 
vāka atvere un uzmavas ārējā virsma ir koniskas 
(mazāks diametrs atrodas dzinēja pusē), uzmavas 
ievietošana ir iespējama tikai vienā virzienā. Lai 
atvieglotu šo operāciju, paplašiniet uzmavas atveri, 
ievietojot piemērotu instrumentu (7) uzmavas 
spraugā (Bilde 5).  

 

 

Bilde 4 

6 

7 

4 

5 

3
2 
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Bilde 5 

 

 

 

UZMANĪBU: 

Pārliecinieties, ka uzmava ir ievietota līdz saskarei ar dzinēja vārpstas malu.  

 

 

Vāka rumbā ir iezīme (8), kurai pēc montāžas 
jāatrodas pie uzmavas aksiālās spraugas (9) (Bilde 
6). Šī pārbaude ir ļoti svarīga, lai pārliecinātos par 
spārnu rata pareizu līdzsvaru. 

 

 

 Bilde 6 

 

3.- Uzstādiet spārnu rata stiprināšanas paplāksni 
(10) (Bilde 7): izvietojiet divas paplāksnes atveres 
BEZ VĪTNES pie vāka rumbas vītņotām atverēm. 
Izmantojiet divas attiecīgas skrūves (vāka 
stiprināšanas skrūves) (11) ar attiecīgām elastīgām 
paplāksnēm, lai uzmavu piestiprinātu pie vāka. Šīs 
skrūves ir jāpieskrūvē pamīšus. Ir ļoti svarīgi pievilkt 
šīs skrūves līdz griezes momentam, kas norādīts 
rokasgrāmatā “Brīdinājumi un lietošanas 
instrukcija”.  Pārbaudiet, vai pēc šī griezes 
momenta sasniegšanas, paplāksne nav piespiesta 
pie spārnu rata rumbas, bet paliek nelielā attālumā 
no tās (Bilde 8).  

 

 

Bilde 7 

8 

9 

10 

11 
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Bilde 8 

 

4.- Piestipriniet centrālo skrūvi pie dzinēja vārpstas: 
ievietojiet paplāksnes nevītņotā atverē spārnu rata 
(12) stiprināšanas skrūvi ar attiecīgu elastīgu 
paplāksni un pieskrūvējiet to pie dzinēja vārpstas 
(Bilde 9). Pievelciet skrūvi līdz momentam, kas 
norādīts Tabulā 12-1. 

Ņemiet vērā, ka 4 paplāksnes vītņotas atveres 
paliek neizmantotas. Šīs atveres tiek izmantotas 
tikai spārnu rata demontāžas laikā.  

 

 

Bilde 9 

 

5.- Pārbaudiet spraugu starp spārnu ratu un 
korpusu: pēc montāžas pabeigšanas pārbaudiet 
spārnu rata centrēšanu attiecībā pret korpusu. 
Nepieciešamības gadījumā pārvietojiet dzinēju vai 
noregulējiet dzinēja pamatni. Pēc spārnu rata 
centrēšanas pievelciet visas pamatnes un dzinēja 
nostiprinātājskrūves, ievērojot griezes momenta 
vērtības, kas norādītas Tabulā 12-1. 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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10.1.2 Spārnu rata demontāža 

 

1.- Atskrūvējiet divas vāka stiprināšanas skrūves 
(Bilde 10). 

 

 

Bilde 10 

 

2.- Spārnu rata izņemšana: lai veiktu šo operāciju, 
izmanto divas tikko noņemtas vāka stiprināšanas 
skrūves (var izmantot arī citas divas tādas pašas 
skrūves, ja tās ir pieejamas). Šīs skrūves pēc kārtas 
jāieskrūvē 4 paplāksnes vītņotās atverēs. Pēc šo 
skrūvju ieskrūvēšanas, spārnu rats pārvietojas 
dzinēja virzienā, nonākot no uzmavas. Lai veiktu šo 
operāciju, ir nepieciešams, lai centrālā skrūve 
(spārnu rata stiprināšanas skrūve) būtu pieskrūvēta 
(Bilde 11, 12 un 13). 

 

 

Bilde 11 

 

Bilde 12 
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Bilde 13 

 

3.- Atbalstiet spārnu ratu, izmantojot piemērotas 
cēlējierīces (Bilde 14). 

 

 

Bilde 14 
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4.- Atskrūvējiet spārnu rata stiprināšanas skrūvi un 
izņemiet paplāksni (Bilde 15 un 16) 

 

 

Bilde 15 

 

Bilde 16 

 

5.- Izņemiet uzmavu (Bilde 17): lai atvieglotu šo 
operāciju, ievietojiet piemērotu instrumentu 
uzmavas spraugā. 

 

 

Bilde 17 
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6.- Paceliet un izņemiet spārnu ratu (Bilde 18): šī 
operācija jāveic, pārliecinoties, ka spārnu rata 
lāpstiņas netiek bojātas vai deformētas. 

 

 

Bilde 18 

 
10.1.3 LĀPSTIŅU NOLIEKUMA REGULĒŠANA 

 

Regulēšanas operācija var izmainīt spārnu rata līdzsvaru. Tāpēc pēc lāpstiņu noliekuma izmaiņas iesakām 
pārbaudīt spārnu rata līdzsvaru, lai izvairītos no iespējamām spēcīgām vibrācijām, kas rodas pēc leņķa 
izmaiņas. Ja jūs pamanāt statņu noliekuma vērtības palielināšanu, palielinās arī ventilatora enerģijas 
patēriņš.  

 

 

UZMANĪBU: 

Pārliecinieties, ka jūs nepārsniedzat pieejamo uzstādīto jaudu, pārbaudot patēriņu darba laikā 
un izmantojiet ventilatora raksturlielumu datus, lai novērtētu atļauto izmaiņu.  

 

Šo operāciju var veikt, kamēr spārnu rats ir uzstādīts uz ventilatora. Palaidiet vaļīgāk, bet neizņemiet četras 
stiprināšanas skrūves (Attēls 10.1), kas atrodas katras lāpstiņas pamatnē. Pagrieziet lāpstiņu, izmainot tās 
noliekumu. Sākotnējais leņķis ir atzīmēts uz lāpstiņas ar leņķa atzīmi starp lāpstiņas pamatni un vāku. Var 
izmantot leņķmēra modeli G1, ja tas ir iekļauts komplektācijā, vai jebkuru citu instrumentu, kas paredzēts 
leņķu mērīšanai. Pievelciet diametrālā secībā četras lāpstiņas stiprināšanas skrūves līdz momenta vērtībai, 
kas norādīta tabulā 12-2. 

 

Att. 10.1 Spārnu ratu ar tērauda vāku lāpstiņu noliekuma regulēšana. 
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10.2 Ventilatoru spārnu rats ar alumīnija vāku 

 

 

UZMANĪBU: 

Spārnu rata pārvietošana jāveic uzmanīgi, izvairoties no triecieniem, kas var izjaukt līdzsvaru 
vai izraisīt deformācijas. 

 
10.2.1 Spārnu rata montāža 

 

1.- Nepieciešamības gadījumā samaziniet dzinēja 
vārpstas diametru līdz nominālajam izmēram ar 
pielaidi +0/+5 mikroni. Turot spārnu ratu paceltā 
stāvoklī ar piemērotu cēlējierīču (3) palīdzību, 
pietuviniet to pie dzinēja un ievietojiet dzinēja 
vārpstu (Bilde 19) vāka rumbas atverē. 

 

 

Bilde 19 

 

2.- Pēc leņķu pozīcijas atrašanas, kas ļauj vārpstas 
mēlītei ieiet rumbas iedobē (Bilde 20), stumiet 
spārnu ratu, uzsēdinot to uz dzinēja vārpstas. 
Rumbā esošajam izvilkšanas kanālam jāatrodas 
vārpstas brīvas daļas pusē (Bilde 21). 

 

 

Bilde 20 

 

Bilde 21 

 

Dzinēja vārpsta 

Izvilkšanas kanāls 
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3.- Ievietojiet vītņotu stieni ar paplāksni, spraisli un 
uzgriezni spārnu rata rumbas atverē, un 
pieskrūvējiet to pie dzinēja vārpstas (Bilde 22). 
Izmantojot piemērotu atslēgu, grieziet uzgriezni, līdz 
spārnu rats ieiet ligzdā, atduroties pret dzinēja 
vārpstu (Bilde 23). 

 

 

Bilde 22 

 

Bilde 23 

 

4.- Atskrūvējiet un izņemiet vītņotu stieni, paplāksni, 
spraisli un uzgriezni (Bilde 24). 

 

 

Bilde 24 
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5.- Ievietojiet paplāksnes nevītņotā atverē spārnu 
rata stiprināšanas skrūvi ar attiecīgu elastīgu 
paplāksni un pieskrūvējiet to pie dzinēja vārpstas 
(Bilde 25). 

 

 

Bilde 25 

 

6.- Pievelciet skrūvi līdz momentam, kas norādīts 
tabulā 12-1 (Bilde 26). 

 

 

Bilde 26 

 

7.- Griežot spārnu ratu ar roku, pārbaudiet tā 
centrēšanu attiecībā pret korpusu. 
Nepieciešamības gadījumā pārvietojiet dzinēju vai 
noregulējiet dzinēja pamatni. Pēc spārnu rata 
centrēšanas pievelciet visas pamatnes un dzinēja 
nostiprinātājskrūves, ievērojot griezes momenta 
vērtības, kas norādītas tabulā 12-1 (Bilde 27). 

 

 

Bilde 27 

 
  

Nostiprinātājskrūve 
Elastīgā 
paplāksne 

Paplāksne 
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10.2.2 Spārnu rata demontāža 

 

1.- Atbalstiet spārnu ratu, izmantojot piemērotus 
pacelšanas piederumus. 

 

 

2.- Izņemiet spārnu rata centrālo stiprināšanas 
skrūvi (Bilde 28). 

 

Bilde 28 

 

3.- Atbalstiet izvilcēja vītņota stieņa uzgali un 
piekabiniet sānu galus pie spārnu rata rumbas 
izņemšanas kanāla (Bilde 29). 

 

Bilde 29 
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4.- Pagrieziet izvilcēja sviru, lai izbīdītu spārnu ratu 
(Bilde 30). 

 

Bilde 30 

5.- Paceliet un izņemiet spārnu ratu.  

10.2.3 LĀPSTIŅU NOLIEKUMA REGULĒŠANA  

 

Regulēšanas operācija var izmainīt spārnu rata līdzsvaru. Tāpēc pēc lāpstiņu noliekuma izmaiņas iesakām 
pārbaudīt spārnu rata līdzsvaru, gadījumā, ja pēc leņķa izmaiņas rodas spēcīgas vibrācijas. Ja jūs pamanāt 
statņu noliekuma vērtības palielināšanu, palielinās arī ventilatora enerģijas patēriņš. 

 

 

UZMANĪBU: 

Pārliecinieties, ka jūs nepārsniedzat pieejamo uzstādīto jaudu, pārbaudot patēriņu darba laikā 
un izmantojiet ventilatora raksturlielumu datus, lai novērtētu atļauto izmaiņu.  

 

Lai veiktu šo operāciju, ir jānoņem spārnu rats no vārpstas, uz kuras tas ir uzsēdināts (sk. iepriekšējos 
paragrāfus 10.2.1 un 10.2.2 ).  

 

Palaidiet vaļīgāk, bet neizņemiet, pusvāka 
stiprināšanas bultskrūvju uzgriežņus 2. Pagrieziet 
lāpstiņas, izmainot vēlamās vērtības leņķi. 
Pārbaudiet, vai visām lāpstiņām ir vienāds 
noliekums. Atkārtoti pievelciet pusvāka 
stiprināšanas uzgriežņus 2 (Bilde 31) līdz griezes 
momentam, kas norādīts tabulā 12-1 skrūvēm ar 
izturības klasi 8.8, pēc tam apstrādājiet ar vītņu līmi. 

 

 

Bilde 31 
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1) Lāpsta 

2) Pusvāks 

3) Nostiprinātājskrūve 

4) Stiprināšanas uzgrieznis 

 

Att. 10.2 Lāpstiņu bloķēšana 

 

 

 

 

10.3 Siksnas transmisijas nomaiņa 

10.3.1 Skriemeļu montāža un noņemšana 

 

1.- Pārbaudiet paralēlismu starp dzinēja vārpstu un 
transmisijas vārpstu.  

 

 

2.- Pirms uzmavas ievietošanas (Bilde 32) 
skriemelī, rūpīgi iztīriet koniskās daļas un uzmavas 
atveri. 

 

 

Bilde 32 
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3.- Ievietojiet uzmavu skriemeļa atverē, salāgojot 
skriemeļa vītņotus semaforus un uzmavas vītņotus 
semaforus (Bilde 32). Atveru var būt 2 vai 3 (Attēls 
10.3), kā norādīts arī tabulā 9-1 atkarībā no 
skriemeļa izmēra.  

 

 

Att. 10.3 Skriemeļu atveres 

 

4.- Ar rokām pieskrūvējiet tapas, nepievelkot tās 
(Bilde 33). 

 

 

Bilde 33 

 

5.- Pārbaudiet, vai vārpstas virsma ir pareizi iztīrīta 
un ievietojiet fiksācijas mēlīti atbilstošajā ligzdā 
(Bilde 34). 

 

 

Bilde 34 
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6.- Ievietojiet uzmavas-skrūvju-skriemeļa bloku uz 
dzinēja vārpstas tā, lai mēlīte ieietu attiecīgajā 
iedobē uzmavas atverē. Ja tas ir nepieciešams, 
paplašiniet uzmavas atveri, ievietojot piemērotu 
instrumentu uzmavas spraugā (Bilde 35 un 36). 

 

 

Bilde 35 

 

 Bilde 36 

 

7.- Vienmēr pārbaudiet, vai ir ievērota minimālā 
sprauga starp mēlīti un attiecīgo iedobi (Bilde 37). 

 

 

Bilde 37 

 

8.- Atkārtojiet operācijas no 2 līdz 7, lai skriemeli 
uzstādītu uz transmisijas vārpstas.  

 

 

 

Sprauga 
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9.- Izmantojiet piemērota garuma taisnu stieni, lai 
pārbaudītu skriemeļu pareizu izlīdzināšanu (Bilde 
38). Izmantojiet gumijas āmuru, lai aksiāli pārvietotu 
skriemeļus, lai novērstu paralēlas izlīdzināšanas 
trūkumu (Bilde 39). 

 

 

Bilde 38 

 

Bilde 39 

 

10.- 
Noregulējiet 
dzinēja 
pozīciju, lai 
novērstu 
izlīdzināšanas 
trūkumu (att. 
10.4 un att. 
10.5). 

 

 

 

 Att. 10.4 Leņķiskā asu neatbilstība Att. 10.5 Paralēlā asu neatbilstība 

 

11.- Pamīšus pievelciet skriemeļu skrūves (Bilde 
40) līdz ir sasniegts griezes moments, kas norādīts 
tabulā 10-1.  

 

 

Bilde 40 

 

Novirze 
Novirze 
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12.- Vēlreiz pārbaudiet, vai izlīdzināšana starp 
skriemeļiem ir pareiza. 

 

 

 

 

UZMANĪBU: 

Slikta izlīdzināšana izraisa pārmērīgu nodilumu un palielina siksnu berzi, transmisijas jaudas 
patēriņu, trokšņa līmeni un vibrācijas, kas samazina transmisijas lietderīgo darbmūžu. 

Vispārīgā gadījumā, transmisijas ar trapecveida siksnu skriemeļu izlīdzināšanas pielaide nevar pārsniegt 0,5 
grādus jeb 5 mm uz 500 mm starpasu attālumu (att. 10.4 un att. 10.5). 

 

 

UZMANĪBU: 

Lai demontētu skriemeļus: atskrūvējiet stiprināšanas skrūves un ievietojiet tās vienā vai divās 
brīvajās atverēs, pieskrūvējot līdz galam līdz uzmavas atbloķēšanai.  

 

 

 

Tips 

Ieliktnis Skrūves 

Garums 
[mm] 

Maksimālais 
diametrs 

[mm] 
Nr. Withworth 

Garums 
[mm] 

Sešstūru 
atslēga 

Pievilkšanas 
moments [N.m] 

1008 (25.20) 22,3 35 2 1/4 13 3 5,5 

1108 (28.20) 22,3 38 2 1/4 13 3 5,5 

1210 (30.25) 25,4 47 2 3/8 16 5 20 

1215 (30.40) 38,1 47 2 3/8 16 5 20 

1310 (35.25) 25,4 52 2 3/8 16 5 20 

1610 (40.25) 25,4 57 2 3/8 16 5 20 

1615 (40.40) 38,1 57 2 3/8 16 5 20 

2012 (50.30) 31,8 70 2 7/16 22 5 20 

2517 (65.45) 44,5 85 2 1/2 25 6 50 

3020 (75.50) 50,8 108 2 5/8 32 8 90 

3030 (75.75) 76,2 108 2 5/8 32 8 90 

3535 (90.90) 88,9 127 3 1/2 38 10 115 

4040 (100.100) 101,6 146 3 5/8 44 14 170 

4545 (115.115) 114,3 162 3 3/4 51 14 195 

5050 (125.125) 127 178 3 7/8 57 17 275 

Tabula 10-1 Pievilkšanas moments 
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10.3.2 Siksnu montāža un noņemšana 

 

1.- Pēc skriemeļu pareizas izlīdzināšanas 
pārbaudes, uzstādiet siksnas. Šīs operācijas 
veikšanai nedrīkst izmantot instrumentus, lai ar 
spēku uzdzītu siksnas uz skriemeļiem (Bilde 41, 42 
un 43). Nepieciešamības gadījumā samaziniet 
attālumu starp skriemeļu centriem, pārvietojot 
dzinēju tuvāk.  

 

 

Bilde 41 

 

Bilde 42 

 

Bilde 43 

2.- Pārbaudiet siksnu spriegojumu. Lai veiktu šo 
operāciju, skatiet nodaļu 8.4 šajā rokasgrāmatā.  

 

 

3.- Ja siksnu spriegums ir nepietiekošs, ir jāpārvieto 
dzinējs, lai tās nospriegotu: 
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Ventilatoriem ar izpildījumu 9 (dzinējs uzstādīts uz 
ligzdas sāna) izmantojiet stiepņus, lai pārvietotu 
dzinēja pamatni (Bilde 44). 

 

 

Bilde 44 

 

Ventilatoriem ar izpildījumu 12 (dzinējs atbalstās 
pret pamatni) ir nedaudz jāpalaiž vaļīgāk dzinēja 
stiprināšanas bultskrūves dzinēja pamatnē un 
jāizmanto stiepņi, kas atrodas sānos, lai to 
pārvietotu un pēc tam atkal pievelciet stiprināšanas 
bultskrūves (Bilde 45).  

 

 

Bilde 45 

 

4.  Vēlreiz pārbaudiet, vai skriemeļi ir izlīdzināti.  

 

5.- Uzstādiet sistēmu ar transmisijas aizsargu.   

 

 

UZMANĪBU: 

Pēc 8 pirmajām darbības stundām apturiet ventilatoru  un pārbaudiet, vai skriemeļu montāžas 
skrūves joprojām ir cieši pievilktas. 

 

6.- Lai demontētu siksnas, atkārtojiet augstāk 
norādītās operācijas apgrieztā secībā.  

 

 

 

Stiepnis 

Dzinēja stiprināšanas 

bultskrūves  
Stiepnis 
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10.4 Vārpstas-gultņu ar monobloka balstu nomaiņa 

10.4.1 Vārpstas ar monobloka balstu nomaiņa 

 

 

UZMANĪBU: 

Visas zemāk aprakstītās operācijas ir jāveic pilnīgi tīrā vietā un jāizvairās no jebkādu netīrumu 
iekļūšanas balsta iekšējā daļā. 

 

 

FVI ventilatoru ar transmisiju monobloka balsti 
(Bilde 46) ir divu tipu, atkarībā no uzstādītā gultņa 
tipa skriemeļa pusē vai savienojuma pusē (LP 
transmisijas pusē):  

 

Bilde 46.- Monobloka balsts. 

 

 Balsta tips ST…A… ar cieto lodveida gultni transmisijas pusē (att. 10.6). 

 Balsta tips ST…B… ar cieto rullīšu gultni transmisijas pusē (att. 10.7). Pusē, kurā atrodas rullīšu gultnis, uz 
vārpstas ir marķējums CR. 

 

Uz abu tipu balstu ir uzstādīts lodveida gultnis spārnu rata pusē (LG). 

 

 

 

 

 

Att. 10.6 Monobloka balsts ST…A… ar lodveida radiāliem gultņiem gan spārnu rata puse, gan transmisijas 
pusē 

 

Spārnu rata puse 
(LG) 

Balsta tips ST…A… 
Lodveida/Lodveida gultņi 

Skriemeļa puse 
(LP) 
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Att. 10.7 Monobloka balsts ST…B… ar lodveida radiālu gultni spārnu rata puse un ar rullīšu gultni 
transmisijas pusē 

 

Balsta tipiem ST…B… vārpsta jāizņem no spārnu rata puses. Balsta tipiem ST…A… vārpstu var izņemt no 
abām pusēm. Iesakām izņemt vārpstu vienmēr no spārnu rata puses, it īpaši, ja neesat pārliecināts par 
balsta tipu, kurš ir jādemontē. 

Vārpstas demontāžas soļi ir aprakstīti zemāk: 

 

1.- Balstiem, uz kuriem ir uzstādīts dzesēšanas ventilators, veiciet tā demontāžu (att. 10.8). 

 

 

 

 

Att. 10.8 Balsts ar dzesēšanas ventilatoru 

 

Balsta tips ST…B… 
Lodveida/rullīšu gultņi 

Spārnu rata puse 
(LG) 

Skriemeļa puse 
(LP) 
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2.- Izņemiet divus blīvgredzenus VA, kas uzstādīti 
starp vārpstu un diviem balsta galu vākiem (Bilde 
47). 

 

 

Bilde 47 

 

3.- Noņemiet stiprināšanas skrūves un izņemiet 
vāku no spārnu rata puses (Bilde 48). 

 

 

Bilde 48 

 

4.- Noņemiet vārpstu.  

 

 

 

Balsta tipiem ST…A…, pēdēja operācija ir vārpstas 
pilnīga izņemšana. Pēc šis operācijas veikšanas, 
kopā ar vārpstu ir izņemti divi gultņi: gan spārnu 
rata puses, gan transmisijas puses gultnis (Bilde 
49). Lai no vārpstas noņemtu radiālos lodveida 
gultņus, izmantojiet novilcēju.  

 

 

Bilde 49 
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Balstiem ST…B…, daļēji izņemiet vārpstu, atbalstot 
to starppozīcijā (Bilde 50). 

 

 

Bilde 50 

 

5.- Kamēr vārpsta ir joprojām daļēji ievietota balstā, 
izņemiet elastīgo sprostgredzenu Seeger, kas 
atrodas balsta ligzdā spārnu rata pusē, izmantojot 
piemērotas izvilkšanas spailes (Bilde 51). 

 

 

Bilde 51 

 

6.- Pilnīgi izņemiet vārpstu. Pēc šīs operācijas 
veikšanas, kopā ar vārpstu ir izņemts spārnu rata 
puses lodveida  gultnis, sprostgredzens lodveida 
gultņa stiprināšanai pie vārpstas, eļļošanas disks, 
transmisijas puses rullīšu gultņa iekšējais gredzens 
un sprostgredzens rullīšu gultņa stiprināšanai pie 
vārpstas (Bilde 52). 

 

 

Bilde 52 
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7.- Noņemiet skrūves un izņemiet vāku no 
skriemeļa puses (Bilde 53). 

 

 

 

Bilde 53 

 

8.- Izvelciet atlikušo rullīšu gultņa daļu (režģi, 
rullīšus un ārējo gredzenu) (Bilde 54).  

 

 

Bilde 54 

 

9.- Izņemiet elastīgo sprostgredzenu Seeger, kas 
atrodas balsta ligzdā transmisijas pusē, izmantojot 
piemērotas izvilkšanas spailes (Bilde 55). 

 

 

Bilde 55 
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10.4.2 Vārpstas ar monobloka balstu montāža 

Visas zemāk aprakstītās operācijas ir jāveic pilnīgi tīrā vietā un jāizvairās no jebkādu netīrumu iekļūšanas 
balsta iekšējā daļā. 

 

10.4.2.1 Balsta tips ST… A… 

 

1.- Uzstādiet divus lodveida gultņus uz transmisijas 
vārpstas no abām pusēm (Bilde 56). Iesildiet 
iekšējo gultņu gredzenu apmēram līdz 70°C 
temperatūrai pirms operācijas veikšanas vai 
izmantojiet presi vai āmuru. 

 

 

Bilde 56 

 

2.- Pilnīgi ievietojiet vārpstu ar diviem gultņiem 
balstā (Bilde 57) 

 

 

 

Bilde 57 

 

3.- Ieeļļojiet gultņus, izmantojot ziedes tipu un 
daudzumu, kas paredzēts nodaļā 8.1, lai pilnīgi 
uzpildītu gultni, bet tikai daļēji uzpildītu balsta brīvu 
telpu. 
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4.- Pieskrūvējiet vākus no abām balsta pusēm 
(Bilde 58).  

 

 

 

Bilde 58 

 

5.- Ievietojiet divus blīvgredzenus VA starp vārpstu 
un diviem balsta galu vākiem (Bilde 59). 

 

 

 

Bilde 59 

 

10.4.2.2 Balsta tips ST…B… 

 

1.- Ievietojiet eļļošanas disku līdz saskarei ar 
vārpstu transmisijas pusē (Bilde 55). 

Sekojiet eļļotāja montāžas virzienam (att. 10.7 un 
Bilde 60). 

 

 

 

Bilde 60 
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2.- Ievietojiet sprostgredzenu (kas tiks piestiprināts 
pie balsta) uz vārpstas no spārnu rata puses. 
Gredzens karājas uz vārpstas nenostiprinātā veidā. 
(Bilde 61). 

 

 

 

Bilde 61 

 

3.- Ievietojiet lodveida gultni uz vārpstas spārnu 
rata pusē un piestipriniet to aksiāli, izmantojot 
elastīgu sprostgredzenu Seeger (Bilde 62).  

Iesildiet iekšējo gultņa gredzenu apmēram līdz 
70°C temperatūrai pirms operācijas veikšanas vai 
izmantojiet presi vai āmuru. 

 

 

 

Bilde 62 

 

4.- Ievietojiet gredzenu rullīšu gultnī uz vārpstas 
transmisijas pusē un piestipriniet to aksiāli, 
izmantojot elastīgu sprostgredzenu Seeger (Bilde 
63). Iesildiet iekšējo gultņa gredzenu apmēram līdz 
70°C temperatūrai pirms operācijas veikšanas vai 
izmantojiet presi vai āmuru.  

 

 

 

Bilde 63 
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5.- Piestipriniet elastīgu sprostgredzenu Seeger 
balsta ligzdā transmisijas pusē (Bilde 64) 

 

 

 

Bilde 64 

 

6.- Daļēji ievietojiet vārpstu ar diviem iepriekš 
uzstādītiem elementiem balstā. Tas jāievieto no 
spārnu rata puses, vispirms ievietojot vārpstas daļu 
ar rullīšu gultņa iekšējais gredzens un eļļošanas 
disks (Bilde 65). 

 

 

 

Bilde 65 

 

7.- Pirms vārpstas pilnas ievietošanas, atbalstiet to 
stappozīcijā un piestipriniet brīvu elastīgo 
sprostgredzenu Seeger balsta ligzdā spārnu rata 
pusē (Bilde 66). 

 

 

 

Bilde 66 
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8.- Pilnīgi ievietojiet vārpstu (Bilde 67). 

 

 

 

Bilde 67 

 

9.- Ievietojiet no transmisijas puses rullīšu gultņa 
trūkstošās sastāvdaļas: režģis, rullīši un ārējais 
gredzens (Bilde 68). 

 

 

 

Bilde 68 

 

10.- Ieeļļojiet gultņus, izmantojot ziedes tipu un 
daudzumu, kas paredzēts nodaļā 8.1, lai pilnīgi 
uzpildītu gultni, bet tikai daļēji uzpildītu balsta brīvu 
telpu (Bilde 69).  

 

 

 

Bilde 69 
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11.- Pieskrūvējiet vākus no abām balsta pusēm 
(Bilde 70).  

 

 

 

Bilde 70 

 

12.- Ievietojiet divus blīvgredzenus VA starp vārpstu 
un diviem balsta galu vākiem (Bilde 71). 

 

 

 

Bilde 71 
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11 VENTILATORA IZJAUKŠANA UN UTILIZĀCIJA 

 

Ventilatora darba cikla beigās, lai varētu sadalīt dažādas sastāvdaļas un nodot tās šķirotai apstrādei, ir 
nepieciešams veikt mašīnas un tās sastāvdaļu demontāžu, kā norādīts zemāk. Pirms izjaukšanas atkritumu 
utilizācijas kompānijai ir jāizlej ziede, kas atrodas gultņu balstā, un jāiztīra dažādas sastāvdaļas. 

 

 

UZMANĪBU: 

Jāpievērš īpaša uzmanība iespējamām toksisko un/vai kodīgo vielu paliekām apstrādātās 
vielas dēļ. 

Lielākā daļa sastāvdaļu: korpuss, ligzda, sprausla, pamatne, gultņi, aizsargi, skriemeļi, uzmavas ir 
izgatavotas no metāla (tērauda un čuguna) un tāpēc tos var utilizēt kopā. 

Spārnu rats ir izgatavots no materiāliem, kas norādīti Tabula 11-1. 

Elektriskais dzinējs ir jāutilizē atsevišķi un tas ir jānodod elektrisko iekārtu pieņemšanas vietā, tas pats 
attiecas uz elektriskajiem servomotoriem. 

Transmisijas siksnas ir izgatavotas no gumijas, tāpat kā lielākā daļa amortizatoru. 

Arī lielākā daļa piederumu galvenokārt ir izgatavoti no metāla. Izņēmums ir vibrāciju slāpējoši savienojumi, 
kas sastāv no diviem metāla atlokiem, kas savā starpā ir savienoti ar bultskrūvēm, no auduma savienojuma 
no PVH vai aluminizētas stikla šķiedras. 

Ventilatoru var demontēt uzstādīšanas vietā, ja darba apstākļi to atļauj, kā arī citā vietā pēc ventilatora 
noņemšanas un transportēšanas, kā norādīts šīs rokasgrāmatas nodaļā 4. 

 

 

UZMANĪBU: 

Visi demontāžas darbi jāveic tikai kvalificētajam un pilnvarotam personālam. 

 

 

UZMANĪBU: 

Visi demontāžas darbi jāveic: 

 Ar absolūtu pārliecību, ka ventilators ir pilnīgi nekustīgs (spārnu rats negriežas); pēc dzinēja 
elektrības atvienošanas, ko veica kvalificētais un pilnvarotais darbinieks 

 Pēc piemērotas darba vides radīšanas, kas aprīkota ar visiem nepieciešamajiem līdzekļiem 
un bez citām aktivitātēm, kas var kļūt par bīstamiem demontāžas traucējumu avotiem. 

 

 

 
Ventilatora daļu demontāžai nav nepieciešama īpašu vai speciālu līdzekļu izmantošana. 

 

Demontāžas operācijas var veikt, veicot montāžas procedūras apgrieztā secībā, kas sīki aprakstītas nodaļā 
10. 

 

 

 

 

 



 

 112 no 122 MVA 02 red. 2 - 2015. gada jūlijs 

 

 

UZMANĪBU: 

Ņemot vērā uzstādīšanas veidu, jebkādi elementi, kas savienoti ar ventilatora atlokiem, ir 
jāatvieno un jānoņem pirms turpināšanas. 

 

 

Ventilatora sērija Lāpstiņu 
materiāls 

Rumbas 
materiāls 

Uzsēdināšanas uzmava 

EF, ES, EB, EFR, ESR, EQ, EK, ET  Alumīnijs Alumīnijs - 

EF, ES, EB, EFR, ESR … /H o …/K Alumīnijs Tērauds Čuguns 

AF Tērauds Tērauds - 

EP Plastmasa Alumīnijs - 

Tabula 11-1 Aksiālo spārnu ratu sastāvdaļu materiāli 

 

 

11.1 Izpildījuma 4 aksiālie ventilatori 

 

 

 

 

Attēls 11-1 Izpildījuma 4 ventilatora detaļas 

 

Atsaucoties uz Attēls 11-1, pareiza izpildījuma 4 ventilatora izjaukšanas secība ir šāda: 

 

 

 Aizsargi (1) (ja ir) 

 Sprausla (2) (ja ir)      

 Spārnu rats (3)     (par. 10.1.2 un 10.2.2) 

 Dzinējs (4)       
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11.2 Izpildījuma 1-9 aksiālie ventilatori 

 

 

 

 

 

Attēls 11-2 Izpildījuma 9 ventilatora detaļas 

 

 

 

Atsaucoties uz Attēls 11-2, pareiza izpildījuma 9 ventilatora izjaukšanas secība ir šāda: 

 

 Aizsargi (1)     

 Sprausla (2) (ja ir)  

 Transmisijas daļas (3)      (par. 10.3) 

 Dzinējs (4) 

 Spārnu rats (5)       (par. 10.1.2 un 10.2.2) 

 Balsts (6) un dzesēšanas ventilators (ja ir)   (par.10.4.1) 

 Blīve (ja ir)       
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11.3 Izpildījuma 12 aksiālie ventilatori 

 

 

 

Attēls 11-3 Izpildījuma 12 ventilatora detaļas 

 

 

Atsaucoties uz Attēls 11-3, pareiza izpildījuma 12 ventilatora izjaukšanas secība ir šāda: 

 

 Aizsargi (1)     

 Sprausla (2) (ja ir)  

 Transmisijas daļas (3)      (par.10.3) 

 Dzinējs (4) 

 Pamatne (5) 

 Kājiņas (6) 

 Spārnu rats (7)       (par.10.1.2 un 10.2.2) 

 Balsts (8) un dzesēšanas ventilators (ja ir)    (par.10.4.1) 

 Blīve (ja ir)       
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12 TEHNISKIE PIELIKUMI 

 

12.1 Bultskrūvju savienojumu pievilkšanas momenti 

 

Tabulā 12-1 norādītie momenti M ir derīgi šajos apstākļos: 

 Skrūves ar sešstūra galvu UNI 5737 tipa, skrūves ar cilindrisko galvu UNI 5931 tipa un UNI 6107, 
normālos piegādes apstākļos. 

 Pievilkšanas moments tiek sasniegts lēni, izmantojot dinamometriskās atslēgas. 

Ja sākotnējās slodzes vērtības paliek nemainīgas, sekojošajos gadījumos pievilkšanas momenti jāizmaina 
šādā veidā: 

 palielināt par 5% skrūvēm ar platu galviņu UNI 5712 

 samazināt par 10% cinkotām eļļotām skrūvēm 

 samazināt par 20% fosfatētām eļļotām skrūvēm 

 samazināt par 10%, ja pievilkšanu veic ar impulsveida skrūvgriežiem. 

 

D x solis 

mm 

Sr 

 

mm² 

8.8 10.9 12.9 

M 

Nm 

M 

Nm 

M 

Nm 

6 x 1 20,1 10,4 15,3 17,9 

7 x 1 28,9 17,2 25 30 

8 x 1,25 36,6 25 37 44 

10 x 1,5 58 50 73 86 

12 x 1,75 84,3 86 127 148 

14 x 2 115 137 201 235 

16 x 2 157 214 314 368 

18 x 2,5 192 306 435 509 

20 x 2,5 245 432 615 719 

22 x 2,5 303 592 843 987 

24 x 3 353 744 1060 1240 

27 x 3 459 1100 1570 1840 

30 x 3,5 561 1500 2130 2500 

 
Tabula 12-1 Pievilkšanas momenti M skrūvēm r metrisko vītni ISO 
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Pievilkšanas momenti, kas paredzēti ventilatora alumīnija lāpstiņu ar tērauda vāku 
nostiprinātājskrūvēm ar izturības klasi 12.9  

Skrūve Pievilkšanas moments (Nm) Pievilkšanas moments ir 
jāpārbauda ar dinamometriskās 
atslēgas palīdzību. 

Neizmantojiet cinkotas 
bultskrūves. 

M8 30 

M10 60 

M12 80 

M16 110 

 

Tabula 12-2 Ventilatoru lāpstiņu ar tērauda vāku stiprināšanas skrūvju pievilkšanas momenti 
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12.2 Kontrolsaraksts laišanai ražošanā 

Zemāk norādītās pārbaudes ir nepieciešamas, bet tās var izrādīties nepietiekamas vidēs ar īpašiem risku 
veidiem. 

KONTROLSARAKSTS LAIŠANAI RAŽOŠANĀ 

KODS SĒRIJAS NR. GADS 

Pārbaudiet uzstādīšanas veidu atbilstoši paragrāfam 3.1  A    B    C    D  

Pārbaudiet ventilatora saderību ar izmantošanas lauku OK  

Pārbaudiet, vai ventilatora un dzinēja plāksnītes tehniskie dati atbilst datiem 
transmisijas lapā (ja ir). 

OK  

Pārbaudiet dzinēja plāksnītes elektrisko datu saderību ar elektrības līniju 
(frekvence, spriegums, savienojums). Papildu pārbaudēm skatiet dzinēja 
rokasgrāmatu. 

OK  

Pārbaudiet dzinēja un palīgķēžu, ja ir, elektrības padeves slēdža efektivitāti 
(piemēram, sildītāji). OK  

Pārbaudiet, vai ventilatora iekšpusē nav nepiederošu priekšmetu. OK  

Pārbaudiet, vai ir visas paredzētās bultskrūves. OK  

Pārbaudiet bultskrūvju pievilkšanu atbilstoši Tabula 12-1  

(spārnu rats, balsti, pamatne, transmisija, ja ir). 
OK  

Pārbaudiet piekļuves telpas savstarpējās bloķēšanas ierīces vai barjeru 
efektivitāti (ja tie ir nepieciešami). OK  

Pārbaudiet gultņu eļļošanas stāvokli (tai skaitā dzinēja, ja tie ir jāeļļo) OK  

Pārbaudiet lokanas uzmavas (ja ir) izlīdzināšanu. Sk. Paragrāfu 8.5  OK  

Pārbaudiet, vai visas rotējošās daļas brīvi griežas. OK  

Pārbaudiet ventilatora griešanās virzienu un plūsmas virzienu. OK  

Pārbaudiet ventilatora piekļuves drošības procedūras pieejamību OK  

Pārbaudiet personu apmācību OK  

Datums:  

Paraksts:  



 

 118 no 122 MVA 02 red. 2 - 2015. gada jūlijs 

 

12.3 Plānotās tehniskās apkopes intervāli 
 
Ieteicamie laika intervāli sniedz pasūtītājam pamatinformāciju, kas, atkarībā no konkrētiem darba apstākļi, ir 
atbilstošā veidā jāpielāgo. 
 
 

Plānotās tehniskās apkopes intervāli atkarībā no darba apstākļu smaguma 

 

Smagums 

Augsts Vidējs Zems 

Visiem ventilatoriem 

1 
pārbaudīt, vai visi aizsargi un piktogrammas ir ideālā stāvoklī. Sk. 
paragrāfu 1.3 un 6.2.1 

1 
mēnesis 

1 
mēnesis 

1 
mēnesis 

2 
pārbaudīt, vai visas bultskrūves ir pareizi pievilktas atbilstoši Tabula 
12-1 it īpaši ciklisku temperatūras svārstību gadījumā 

1 
mēnesis 

3 
mēneši 

6 
mēneši 

3 
pārbaudīt, vai uz spārnu rata nav nodiluma vai korozijas pazīmju. Sk. 
paragrāfus 6.2.2 un 6.2.3 

1 
mēnesis 

3 
mēneši 

6 
mēneši 

4 pārbaudīt, vai spārnu rats ir tīrs   
1 

mēnesis 
6 

mēneši 
12 

mēneši 

5 pārbaudīt, vai nav bīstamu vibrāciju. Sk. arī paragrāfu 3.8.4 
1 

mēnesis 
6 

mēneši 
12 

mēneši 

6 pārbaudīt, vai nav bīstama trokšņa. 
1 

mēnesis 
6 

mēneši 
12 

mēneši 

7 pārbaudīt dzinēja gultņu eļļošanas stāvokli. Sk. paragrāfu 8.1 
1 

mēnesis 
6 

mēneši 
12 

mēneši 

8 
pārbaudīt dzinēja un uzstādīto servomotoru darbības elektriskos 
parametrus 

1 
mēnesis 

6 
mēneši 

12 
mēneši 

9 pārbaudīt, vai visi uzstādītie piederumi ir ideālā stāvoklī 
1 

mēnesis 
6 

mēneši 
12 

mēneši 

Turklāt, ventilatoriem ar siksnas transmisiju 

10 pārbaudīt siksnu spriegojumu un nodilumu. Sk. par. 8.4  
1 

mēnesis 
3 

mēneši 
6 

mēneši 

11 pārbaudīt gultņu eļļošanas stāvokli. Atbilstoši paragrāfam 8.1 Sk. arī transmisijas lapas 

12 
pārbaudīt balstu temperatūru, kuros ir gultņi. Pēc sākotnējās 
temperatūras paaugstināšanas piestrādes dēļ, temperatūras vērtībai 
ir jāpaliek nemainīgai laika gaitā 

1 
mēnesis 

3 
mēneši 

6 
mēneši 

Turklāt, ventilatoriem ar transmisiju ar lokanu uzmavu 

13 pārbaudiet savienojuma izlīdzināšanu un eļļošanu. Sk. par. 8.5 
1 

mēnesis 
6 

mēneši 
12 

mēneši 

 



 

MVA 02 red. 2 - 2015. gada jūlijs  119 no 122 

 

 

12.4 Enerģētiskās efektivitātes mērīšanas sistēma 

Ventilatoru enerģētiskā efektivitāte atbilstoši Direktīvai 2009/125/ES – Regulai (ES) 327/2011 tiek 
aprēķināta, veicot mašīnas raksturlielumu pārbaudi atbilstoši standartam UNI EN ISO 5801. 

Mērījums tiek veikts ar kameru iesūkšanas pusē atbilstoši šādai shēmai (e tipa uzstādīšana – mērīšana ar 
sprauslas sieniņu atbilstoši standarta UNI EN ISO 5801 30. punktam): 
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13 SATURS 

 

 

aizsargi; 3; 4; 7; 9; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 
27; 28; 29; 30; 51; 52; 53; 54; 60; 61; 62; 111; 118 

Atex; 14; 27; 28 

atloks; 111; 112 

atveres; 29; 42; 44; 45; 55; 57; 80; 81; 82; 83; 84; 88; 
89; 90; 93; 94; 95; 97 

austiņskrūves; 45 

ātrums; 3; 6; 10; 15; 29; 31; 32; 33; 35; 38; 40; 46; 57; 
61; 65; 66 

 nominālā; 33 

balsti; 5; 7; 13; 48; 52; 55, 60; 61; 68; 69; 100; 101; 
102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 117; 
118 

 monobloks; 5; 52; 100; 105 

barošana; 30; 32; 56; 66; 67; 117 

 spriegums; 56; 65 

bāze; 3; 10; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 28; 48; 51; 
52; 53; 68; 80; 83; 87; 90; 99; 118 

berze; 97 

biezums; 64 

blīves; 14; 27; 29; 59; 102; 106; 110 

brīvkustība; 6; 7; 51; 52; 71; 72; 74; 83; 95 

bultskrūvju komplekts; 3; 5; 17; 18; 21; 22; 23; 31; 48; 
49; 51; 52; 53; 54; 60; 61; 62; 92; 99; 111; 115; 116; 
117; 118 

cauruļvadi; 4; 6; 14; 16; 17; 18; 21; 22; 27; 30; 35; 49; 
59; 65; 76 

cikls; 15; 30; 31; 33; 63; 111 

 dzīves; 15; 31; 33; 111 

darba apstākļi; 56; 61; 74; 77; 87; 92; 118 

 smagi; 118 

darbība; 10; 13; 15; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 41; 
48; 49; 60; 61; 62; 65; 66; 68; 74; 75; 77; 99; 118 

daudzpakāpju; 67 

demontāža; 5; 80; 83; 93; 98; 101; 111; 112; 113; 114 

devēji; 61 

diametrs; 51; 52; 73; 81; 88 

direktīvas; 14; 27; 28; 56; 67; 119 

drošība; 3; 8; 9; 15; 16; 17; 28; 30; 32; 46; 56; 60; 61; 
62; 67; 68; 111; 117 

drošums; 15; 67 

dzesēšanas ventilators; 13; 101; 113; 114 

dzinējs; 3; 10; 11; 13; 14; 17; 29; 32; 33; 35; 42; 44; 45; 
51; 52; 53; 54; 56; 57; 58; 60; 61; 65; 66; 67; 69; 80; 

81; 82; 83; 84; 88; 89; 90; 93; 95; 96; 98; 99; 111; 
117; 118 

 elektriskais; 10; 14; 32; 56; 111 

efektivitāte; 5; 17; 28; 117; 119 

 enerģētiskā; 5; 119 

eļļa; 29 

eļļošana; 9; 30; 60; 67; 68; 69; 74; 75; 117; 118 

 intervāls; 68; 69 

emisijas; 3; 34 

 skaņas; 3; 34 

enerģija; 10; 13; 14; 60; 61 

filtri; 76 

gaiss; 10; 14; 17; 29; 30; 35; 58; 65; 66 

 tīrs; 58 

gaita; 33; 46 

gredzens; 61; 70; 87; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 
108; 109; 110 

 elastīgs; 103; 104; 107; 108 

 ārējais; 61; 70; 104; 109 

 iekšējais; 103; 105; 107; 108 

 sprostgredzens; 103 

griešanās; 10; 13; 14; 15; 30; 31; 32; 33; 35; 56; 60; 61; 
65; 66; 70 

 virziens 56; 60; 65; 117 

gultņi; 4; 5; 6; 7; 13; 15; 31; 33; 47; 55; 60; 61; 66; 68; 
69; 70; 71; 72; 78; 79; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 
107; 108; 109; 111; 117; 118 

iekārta; 14; 16; 17; 27; 29; 41; 48; 49; 56; 60; 65; 67; 
76; 80; 91; 111 

iekraušana; 7; 41; 42; 46; 48; 73; 76 

ieliktņi; 53; 55; 81; 82; 84; 86; 93; 94; 95; 97; 111 

iesūkšana; 6; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 27; 29; 35; 49; 
50; 59; 65; 76 

iesūkšanas; 27; 38; 40; 49; 59; 119 

iezemējums; 56 

ilgums; 15; 68 

individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL); 28; 35 

instrumenti; 17; 81; 86; 95; 98 

invertors; 31; 32; 66 

izlīdzināšana; 53; 54; 55; 74; 96; 97; 98; 99; 117; 118 

izmantošana; 3; 10; 14; 15; 17; 23; 28; 29; 32; 33; 42; 
48; 49; 61; 67; 80; 82; 88; 116 

 apstākļi; 32 
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 nepareiza; 3; 28 

 paredzēta; 14 

izpilde; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 13; 19; 42; 43; 44; 45; 48; 51; 
52; 53; 54; 55, 68; 78; 99; 112; 113; 114 

izslīde; 74 

jauda; 10; 32; 34; 35; 56; 65; 87; 92; 97 

 skaņas; 10; 35 

 patērējamā; 10; 97 

 uzstādītā; 87; 92 

 nominālā; 10 

klasifikācija; 30 

korozija; 62; 63; 118 

korpuss; 4; 6; 13; 14; 29; 30; 42; 46; 47; 51; 52; 53; 54; 
57; 60; 62; 83; 90; 111 

krāsojums; 14; 62; 64 

kvalificētais personāls; 41; 48; 49; 56; 67; 80; 111 

ķēdes; 41; 42; 46 

leņķis; 72; 87; 92 

ligzda; 54; 55; 89; 94; 99; 103; 104; 108; 111 

līdzekļi; 9; 13; 17; 28; 29; 31; 32; 33; 49; 51; 52; 53; 54; 
62; 65; 80; 85; 88 

 pacelšanas; 80; 85; 88 

līdzsvarošana; 80; 82; 87; 88; 92 

materiāli: 14; 33; 62; 63; 66; 76; 77; 111 

metinājumi; 49; 61; 62 

mēlīte; 88; 94; 95 

montāža; 3; 6; 18; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 48; 51; 52; 
53; 54; 55; 59; 71; 72; 76; 80; 82; 83; 99; 106; 111 

nelīdzsvarotība; 66 

noberzums; 62 

nobīde; 48; 96 

nodilums; 15; 17; 30; 62; 74; 77; 97; 118 

nojaukšana; 80; 111 

noliekšana; 5; 65; 87; 92 

 statņi; 5; 65; 87; 92 

noņemšana; 9; 17; 28; 29 

normatīvie dokumenti; 30; 34; 56; 119 

pacelšana; 3; 6; 9; 28; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 67; 91 

padeve; 16; 18; 19; 21; 22; 27; 29; 35; 49; 59; 76 

padeves; 10; 38; 40 

pakāpe; 10; 17; 33; 58 

pamatne; 13; 42; 48; 53; 54; 99; 111 

paplāksne; 51; 52; 82; 83; 84; 86; 89; 90 

 elastīga; 83; 90 

pārbaude; 9; 30; 62; 66; 67 

pārbaudes; 4; 13; 15; 28; 30; 31; 47; 48; 55; 56; 60; 61; 
62; 64; 76; 82; 87; 92; 117 

pārvietošana; 3; 9; 28; 41; 46; 67; 80; 88 

piederumi; 13; 17; 28; 35; 111; 118 

pievilkšana; 5; 7; 17; 48; 49; 55; 60; 61; 72; 97; 115; 
116; 117; 118 

pievilkšanas momenti; 115 

piktogrammas; 9; 28; 42; 44; 45; 118 

plāksne/plāksnīte; 1; 6; 10; 12; 14; 28; 49; 56; 59; 60; 
61; 65; 69; 77; 117 

plūsma; 3; 6; 10; 11; 14; 16; 18; 49; 65; 117 

pozīcijas: 3; 11; 17; 33; 34; 42; 46; 48; 51; 53; 54; 65; 
88; 96; 103; 108 

priekšspriegojums; 74 

putekļi; 14; 27; 30; 47; 62; 77 

raksturlielumi; 10; 14; 28; 30; 32; 34; 48; 56; 68; 74; 87; 
92 

ražīgums; 41; 46; 65 

riski; 3; 8; 14; 16; 17; 28; 29; 30; 31; 34; 35; 42; 46; 62; 
117 

rumba; 33; 82; 88; 89; 91; 112 

salikšana; 7; 51; 52; 53; 54 

sastāvdaļas; 6; 7; 13; 15; 29; 30; 31; 33; 51; 52; 53; 54; 
109; 111; 112 

savienojumi; 6; 7; 10; 13; 27; 32; 45; 48; 54; 55; 59; 67; 
75; 76; 100; 111; 117; 118 

 vibrāciju slāpējošie; 27; 48; 111 

 elastīgi; 10; 13; 45; 54; 67; 118 

 lokani; 6; 7; 55; 59; 75; 76; 117 

savienojums; 3; 4; 6; 7; 13; 16; 18; 21; 22; 27; 29; 32; 
42; 49; 56; 57; 58; 59; 66; 74; 75; 76; 117 

sērija; 4; 7; 16; 37; 38; 39; 40; 57; 74; 79; 112 

sērijas numurs; 18; 21; 22; 77 

siksnas; 4; 5; 7; 13; 15; 29; 32; 53; 55; 61; 66; 67; 73; 
74; 93; 97; 98; 99; 111; 118 

 spriegums; 7; 53; 73; 74 

skaņas; 7; 10; 34; 37; 38; 39; 40 

skriemeļi; 5; 13; 29; 32; 53; 55; 67; 70; 73; 93; 94; 95; 
96; 97; 98; 99; 100; 104; 111 

skrūves; 7; 28; 29; 55; 82; 83; 84; 86; 87; 90; 91; 92; 
95; 96; 97; 99; 102; 104; 115; 116 

smērvielas; 68; 70, 74 

spārni; 7; 10; 33; 62; 65; 87; 92; 93; 112; 116 

spārnu rats; 4; 5; 10; 11; 13; 14; 15; 19; 29; 30; 32; 33; 
35; 44; 45; 47; 51; 52; 57; 60; 61; 62; 66; 67; 77; 78; 
80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 
100; 101; 102; 103; 107; 108; 111; 117; 118 

spiediens; 4; 10; 14; 34; 35; 65; 76 

 skaņas; 10; 34; 35 
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 atmosfēras; 14 

 dinamiskais; 10 

 pretestības; 65 

 statiskais; 10 

sprausla; 111 

sprādziens; 14; 28 

starppiedziņa; 4; 7; 69; 79 

stiprināšana; 3; 7; 18; 21; 22; 23; 28; 29; 31; 48; 49; 51; 
52; 53; 54; 55, 62; 82; 83; 84; 86; 87; 90; 91; 92; 93; 
94; 99; 102; 116 

tehniskā apkope; 3; 15; 17; 30; 33; 49; 56; 67; 68; 70; 
74; 76; 80 

temperatūra; 13; 27; 29; 31; 33; 61; 67; 70; 74; 105; 
107; 118 

 augsta/paaugstināta; 17; 27; 30 

tērauds; 5; 7; 10; 19; 33; 38; 40; 80; 87; 111; 116 

 nerūsējošais tērauds; 33 

tīkli; 6; 7; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 56; 61 

tīrīšana; 4; 30; 55; 62; 73; 74; 76; 77; 94; 111 

transmisija; 4; 5; 10; 13; 15; 27; 29; 32; 33; 35; 52; 53; 
54; 55; 60; 61; 67; 68; 73; 74; 78; 93; 95; 97; 99; 
100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 
111; 113; 114; 117; 118 

transportēšana; 41; 55; 62; 67; 77 

traucējumi; 80; 111 

troksnis; 3; 10; 31; 34; 35; 61; 97; 118 

uzgriežņi; 51; 52; 89; 92 

uzstādīšana; 3; 7; 8; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 27; 28; 
29; 30; 32; 34; 35; 48; 49; 53; 54; 56; 61; 65; 75; 76; 
111; 112; 117; 119 

vadības ierīce; 13; 31; 56; 80 

vads; 56 

 zemējuma; 56 

vāki; 102; 104; 106; 110 

vāks; 5; 7; 19; 37; 38; 39; 40; 80; 81; 82; 84; 87; 88; 
116 

vārpsta; 5; 13; 29; 32; 44; 51; 52; 55; 68; 78; 80; 81; 82; 
83; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 95; 100; 101; 102; 103; 
105; 106; 107; 108; 109; 110 

ventilators; 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 
16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 
34; 35; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 51; 52; 53; 
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 67; 68; 69; 
70; 74; 76; 77; 79; 80; 87; 88; 92; 99; 100; 111; 112; 
113; 114; 116; 117; 118; 119 

vibrācijas; 3; 10; 14; 17; 27; 29; 30; 31; 33; 34; 48; 51; 
52; 61; 62; 77; 87; 92; 97; 118 

vide; 3; 28; 29; 30; 34; 35; 62; 80; 100; 105; 111; 117 

viela; 4; 9; 10; 13; 14; 27; 28; 29; 34; 49; 58; 59; 62; 65; 
67; 76; 77; 111 

 karsta; 9; 29; 67 

virsmas; 10; 29; 35; 46; 64; 67; 81; 94 

ziede; 7; 60; 68; 69; 70; 105; 109; 111 


