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1 GİRİŞ 

 

1.1 Amaç 

Kullanım kılavuzu bilgi ve uyarıları içermektedir ve zorunlu olarak ve bir belge oluşturması nedeniyle her 
zaman ürün ile birlikte olmalıdır. Aksi taktirde ürün en gerekli güvenlik ihtiyacından yoksun sayılır. 

Ürünü özenle muhafaza ediniz ve çoğaltıp ilgili kişilere veriniz. 

Uyarıların amacı kalıcı risklere maruz kalan kişilerin güvenliğini sağlamak içindir. 

Bilgiler, üreticinin öngördüğü şekilde vantilatörün en uygun bir şekilde kullanılmasını işaret etmek içindir. 

 

 

 

 

UYARI: 

Vantilatör güvenlik önlemleri kullanılmak istenen amaç doğrultusunda da adapte 
edilebilir. 

Güvenlik önlemleri, 3.1 paragrafında açıklandığı gibi, vantilatörün kurma tipine göre 
değişebilir. 

İş bu kullanım kılavuzundaki bilgiler ürünün risksiz olarak kullanım amacına uygunluğu 
için vazgeçilmezdir. 

 

 

İş bu kullanım kılavuzunda F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A kısaca anmak için FVI 
kısaltması kullanılmıştır. 

 

Bunun hiçbir kısmı FVI özel izni olmadan herhangi bir şekil altında veya elektronik, mekanik ve Resim grafik 
bir araç vasıtasıyla kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya iletilemez. 

 

 

Her hangi bir durumda herhangi bir açıklama için FVI Teknik Ofisi tamamen hizmetinizdedir. 

 

 

1.2 Genel Güvenlik simgeleri 

İş bu kullanım kılavuzunda, özel dikkat gerektiren bazı bilgilerin önünde aşağıdaki simgelerden biri 
bulunabilir: 

 

 
TEHLİKE: Kişilere gelebilecek zarar durumlarını işaret eder. 

 

TEHLİKE: Gerilim altındaki elektrikli aksamlar. 

 
UYARI: Özel genel ilgi konularındaki önemli bilgileri işaret eder 
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1.3 Kullanılan güvenlik imge-resimler 

 

VFI vantilatörleri üzerinde aşağıdaki güvenlik imge-resimler kullanılmaktadır  

 

 

Hareket halindeki aksamları yağlama ve/veya ayarlama yasaktır. 

 

Korumaları yerlerinden çıkartmak yasaktır. 

 

Tehlike hareketli aksamlardan dolayıdır. 

İmge-resimler vantilatör üzerinde öngörülen kontrol kapaklarına yakın 
bir yerde bulunur. 

Kontrol kapakları sadece hareketli aksamlar tamamen durdurulduktan 
sonra açılır. 

 

Kaldırma noktası işareti. 

İmge-resimler vantilatörü kaldırmak ve taşımak için FVI tarafından 
belirtilen noktalara yakın yerde uygulanır. 

 

Sıcak yüzeyler >60 °C.  

Yanık tehlikesi. Sıcak yüzeyler – Sıcak akıcı madde emisyonu  

İmge simgeler vantilatör sıcak akıcı madde gönderdiği durumlarda 
uygulanır. 
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2 GENEL BİLGİLER 

 

2.1 Açıklamalar, temel kavramlar, teknik terimler ve ilgili belgeler 

 

 UNI EN ISO 13349 standardının 3.1 noktasına göre bir vantilatör “ döner kanatlı bir makinedir, 
mekanik enerji alır ve bunu üzerinden geçen sürekli hava veya diğer gaz akışını muhafaza etmek 
için kanatla donanmış bir veya daha çok rotor ile kullanır ve kütle birim işi normalde 25 KJ/kg 
değerini aşmaz”. 

 UNI EN ISO 13349 standardının 3.6.1 noktası eksenel vantilatörü “içinde havanın rotoru özünde 
eşeksenel silindirik yüzeyleri boyunca karşıladığı ve bıraktığı bir vantilatör” olarak tanımlar.  

 Rotor kanatları aşağıda belirtilen farklı konformasyona sahip olabilir: düz (doğrudan çelik saç 
kalıplama ile elde edilir) veya daha yaygın olarak, kanatlı (alüminyum basınçlı dökümü ile elde edilir); 

 

Bir vantilatörü tanımlayan temel boyutlar aşağıda verilmiştir: 

 Hacimsel debi: belirli bir zaman süresi içerisinde, bir saniyede (m3/s), bir dakikada (m3/dak), bir saatte 
(m3/h) vantilatörden geçen akışkan hacmidir; 

 Statik basınç: akışkan geçişinde sistemin direncini kırmak için rotorun ürettiği enerjidir(mm s.s. veya 
Pascal=Pa olarak ölçülür); 

 Dinamik basınç: vantilatör açılışı ağzı çıkışında rotorun yarattığı hız sonucu olan akışkan enerjisidir (mm 
s.s. veya Pa olarak ölçülür); 

 Toplam basınç: statik basınç ile dinamik basıncın cebirsel toplamıdır (mm s.s. veya Pa olarak ölçülür); 

 Akış: eksenel bir vantilatörde taşınan akıcı madde için iki yön bulunmaktadır, motordan rotora doğru 
(akış A) veya rotordan motora doğru (akış B) bkz. Şekil 2-2; 

 Dönüş hızı: rotor hızıdır ve dakikada dönüş olarak ölçülür; 

 Randıman: vantilatörün akıcı maddenin ilettiği enerji ile motorun rotora verdiği enerji arasındaki yüzde 
oranıdır, rotor özellikleri ile ilgilidir ve ölçüm birimi yoktur; 

 Emilen güç: vantilatörün çalışması için gerekli olan güçtür (motor tarafından verilir), kW olarak ölçülür; 

 Motor gücü tanımlama etiketi: motorun verebileceği nominal güçtür, her zaman vantilatörün emdiği 
güçten daha fazla olmalıdır, kW olarak ölçülür; 

 Ses basıncı seviyesi: dış kulak kanalında yayılan enerjidir ve kulak zarında titreşimler yaratır, diğer bir 
değişle vantilatör gürültü seviyesidir ve A ölçeğine göre desibel olarak değerlendirilir (gürültü frekansına 
göre insan kulağı üzerinde yaptığı etkiyi değerlendirmeyi sağlar). 

 Ses gücü: akustik enerji emisyonu endeksidir ve bir kaynağın içerikli ve değişmez bir özelliğini teşkil 
eder. Ses gücü Watt olarak ölçülür. 

 
 

İş bu kılavuzla ilgili olarak aşağıdaki belgeler verilmiştir: 

 SCHT01 Vantilatör Teknik Veri Sayfası, burada boyutlar, ağırlıklar, rotor hızı, akıcı madde tipi, 
akustik basınç esnek bağlantılar ve amortisörler ile ilgili veriler listelenmiştir. 

 CART01 Transmisyon belgesi, burada vantilatör üzerine kurulan transmisyon sistemi özellikleri 
verilmiştir. 

 Elektrikli motor imalatçısı kullanım ve uyarı kılavuzu (eğer vantilatör ile tedarik edilmiş ise). 
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2.2 Eksenel vantilatörler yapım özellikleri 

2.2.1 Versiyon ve motor pozisyonları 

 

   

VERSİYON 1        VERSİYON 4 VERSİYON 8 

  

0°

45°

90°

135°

180°

315°

225°

270°

 

VERSİYON 9       VERSİYON 12 0° de motorla standart pozisyon 

Şekil 2-1 Eksenel vantilatörler standart versiyonları 

 

2.2.2 Akış tayini 

 

 

Şekil versiyon 4 ile ilgilidir, ama bütün 
yapısal versiyonları için geçerlidir: 

 

A = Motordan rotora akış 

B = Rotordan motora akış 

U = Aşağıdan yukarıya doğru akış 

D = Yukarıdan aşağıya doğru akış 

A AD AU

B BD BU

 

Şekil 2-2 Akış tayini 
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2.3 Vantilatör teşhisi 

Metal etiket üretici tarafından teşhis edilen vantilatör teşhisini temsil eder. Süreç içerisinde değiştirilmemeli 
ve yerinden çıkartılmamalı veya hasar görmemelidir. Şekil 2-3 de vantilatör üzerinde bulunan metal etiket 
verilmiştir.  

 

 

Şekil 2-3 Metal etiket örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-4 Vantilatör tanım metal etiketi yorumlama örneği 

   Vantilatör  imal yılı 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

EF0906I04AA02 

 EF     906/I       4A/A       132             A19  

FVI Müşteri 
Kodu  (seçimlik) 

FVI Müşteri sipariş 

numarası (seçimlik) 

FVI Müşteri ürün 
numarası (seçimlik) 

Kurulan motor tip 
ve özelliği 

Vantilatör debisi 
(seçimlik) 

Vantilatör toplam 
basıncı (seçimlik) 

Seri numarası 

Vantilatör tanım 
Kodu 

Vantilatör 
Serisi 

Vantilatör 
Büyüklüğü Versiyon tipi / kullanım/akış 

Kanat kamalama 
köşesi 

 

60 

°C olarak hareket etmiş 
akışkanın azami ısısı 

Kılavuz 

Kurulan Motorun 
Büyüklüğü 

 

 Vantilatör ağırlığı 

Etkinlik derecesi*  

*327/2011 sayılı Avrupa Yönetmeliği’ne uygun 

Mükemmel etkinlik 
noktasındaki etkinlik 

derecesi*  

Etkinlik ölçüm 
kategorisi*  

İnverter ile 
besleme*  Etkinlik*  
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2.4 Vantilatör tanımı 

 

Şekil 2-5 te gösterilen vantilatörü örnek alarak genelde eksenel vantilatörü oluşturanlar: 

 Akıcı maddeye gerekli olan enerjiyi dönerek sağlayan bir rotor (1); 

 Silindir şeklinde rotor yuva muhafazası (2); 

 Çekme çubukları ile beraber motor destek tabanı (3); 

 Bütün döner aksamlarla kazaen olarak temasları önlemek için korumalar (4); 

Rotorun dönüşünü sağlayan tahrik gücü bir motorla donanmıştır (5), genelde kesin olmamakla birlikte, diğer 
bağlantı organları ile bağlanmasının aksine doğrudan rotora bağlı elektrikli tipidir, örnek olarak:  

 komple rulman destek ve rotora ve transmisyon bağlantı mili (6); 

 motordan elde edilen enerjiyi transfer etmek için ikizkenar yamuk şeklinde kasnaklar (7) veya esnek 
bağlantı ile kayışlı bir transmisyon;  

 60°C dereceden yüksek çalışma ısısında akıcı maddelerle ayrıntılı olarak çalışıldığında rotor ve 
destek arasında soğutma fanı (8) 

8 ve 12 uygulamaları için (bakınız Şekil 2-1) vantilatör, motor ve transmisyon yuvası için genellikle bir taban 
öngörülür. 

Vantilatör yukarıda açıklananlarda belirtilmemiş diğer bileşenlerinde içerildiği değişik bir imalat tarzı ile de 
tedarik edilebilir, özel durumlarda tanımlanacak tamamlayıcı aksesuarlarla da donanmış olabilir (“Eksenel 
Vantilatör Kataloğu”187 den 204’kadar olan sayfalardaki gibi).  

FVI vantilatörleri her zaman kumanda ve kontrol sistemsiz olarak tedarik edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-5 Vantilatör bileşenlerinin belirtildiği 9’uncu versiyonlu örneği 
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2.5 Tecrübeler temelinde öngörülen kullanım, öngörülebilir çalışmalar ve izin 
verilmeyen kullanımlar  

Şekil 2-3 te tanım metal etiketi verilen vantilatörün öngörülen kullanımları aşağıda belirtilmiştir: 

Endüstriyel eksenel vantilatör, aynı amaç için öngörülmüş boru hatları ve makine daireleri ile vantilatörün 
bağlandığı hava akışlı bir devrenin içerisinde hava veya gaz şeklinde olan akıcı madde hareket ettirme 
amaçlı bir makinedir. Makinenin dikkatle hazırladığı akıcı madde akışı vantilatöre eksenel olarak girer ve 
çıkar  

Devre içerisinde emme ağızlığından girişte akıcı madde hacimlerini getirmek için enerji kasa etrafında 
rotorun rotasyonu ile aktarılır. Rotor rotasyon, genelde iş bu kılavuzun 2.4 noktasında daha önce işaret 
edildiği gibi elektrikli bir motor tedariki ile elde edilir. 

Vantilatör verim diyagramlarında belirtilen kapasiteler ile kullanılmalıdır. Vantilatörün diyagramlarda belirtilen 
minimum değerin altında kapasiteler ile kullanılması akışkan dinamiği ve titreşim tipi dengesiz durumlar 
meydana getirebilir. 

Eksenel vantilatörler endüstriyel işlemlerin gelişmesine bağlı olarak birçok uygulamalarda kullanılabilir. Bazı 
sektörlerin ve uygulama örneklerinin teferruatlı listesi:   

 Gıda sektörü (kurutma, pişirme, resirkülasyon) 

 Tekstil sektörü (hava klima sistemi ve işleme, kurutma) 

 Siderürji sektörü (duman emme) 

 Tuğla sektörü (duman emme, kurutma) 

 Ahşap sektörü (filtreleme, toz emme)  

 Tütün sektörü (klima sistemi ve duman emme) 

 Kâğıt sektörü (hava klima sistemi ve işleme, kurutma) 

 Boyama tesisleri sektörü (filtreleme, toz emme) 

 Deniz ve demiryolu gibi nakliyat sektörü (klima sistemi, motor soğutma) 

 Enerji sektörü (türbinleri soğutma, petrol platformları klima sistemi) 

 Engineering, ve/veya Araştırma & Geliştirme Bölümümüzle anlaşmalı olarak listede bulunmayan 
diğer kullanımlar; 

Yukarıda açıklananlardan değişik olan diğer kullanım tipleri hariç tutulmuştur, özellikle: 

 Vantilatör ile birlikte verilen teknik veri sayfasındaki açıklananlardan değişik veya hava veya gaz 
şeklinde olmayan akıcı maddeler ile vantilatör kullanımı vantilatör üzerinde yapısal zararlarla birlikte 
olası can ve/veya mal zararına sebep olabilir; 

 Standart atmosferik basınçtan 1.05 defa yüksek her türlü basınçlı (mevcut olan veya kısmen 
vantilatör tarafından sağlanan) ünite tiplerinde vantilatörün çalışması vantilatör üzerinde yapısal 
zararlarla birlikte olası can ve/veya mal zararına sebep olabilir Standart atmosferik basınçtan 1.2 
defa yüksek her türlü basınçlı (mevcut olan veya kısmen vantilatör tarafından sağlanan) ünite 
tiplerinde vantilatörün çalışması vantilatör üzerinde yapısal zararlarla birlikte olası can ve/veya mal 
zararına sebep olabilir; 

 Atex 94/9/CE Yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve potansiyel olarak patlayıcı akıcı madde işleyen 
her türlü ünite tiplerinde vantilatörün çalışması devreye girme/patlama riskleri olabileceğinden olası 
can ve/veya mal zararına sebep olabilir. Atex olarak sınıflandırılan ve markalanan ve kanunlar 
gereğince konu ile ilgili belgeli, kurum alanına uygun kategorideki özel olarak imal edilmiş 
vantilatörler hariç tutulmuştur; 

 İşlenilen akıcı maddenin olduğu kimya ünitelerinde vantilatörlerin çalışması vantilatör imalatı için 
kullanılan malzemeyi yüksek derece aşındırıcı olabilir veya yüksek derece toksit akıcı maddelerin 
olduğu durumda kullanılan kasa ve kavramalar uygulamalara uygun olmayabilir, bu durumda 
vantilatör üzerinde yapısal zararlarla birlikte olası can ve/veya mal zararına sebep olabilir;  

 Toprak altı kurulumların olduğu maden sektörü ünitelerinde vantilatörün çalışması toprak üstü 
kullanımında değerlendirilmeyen ek riskler oluşabilir ve can ve/veya mal zararına sebep olabilir; 
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2.6 Vantilatör ömür döngüsü 

 

Tüm bileşenlerin güvenilirliği ISO 9001 sertifikalı üretim prosesi ve iş bu kılavuzda 12.3 noktasında verilen 
programlanmış bakım aralıklarına uyulmasından garanti edilmiştir. 

Normal olarak aşınmaya tabi olan bileşenler: 

 

 rulmanlar, kural olarak, teoride hesaplanan ömrü, 40000 saat 

 transmisyon kayışı, teoride hesaplanan ömrü 25000 saat 

 

Güvenlik sebepleri açısından elektrik kaynaklı telden korumalar her 2-3 yılda bir değiştirilmelidir. 

 

250 gün/sene hesap edip, sabit hızda günde 2 vardiya ve 16 saat olarak vantilatör kullanımı varsaydığımızda 
rotorun ömür döngüsü 40.000 saate eşittir. 

Bu sınır, ağır (orta, yüksek) iş çalışmalı kullanımlarda indirgenmelidir. Bu konudaki değerlendirme FVI 
Teknik Ofisi ile gerçekleştirilmelidir. Değişken hızda çalışma döngülü özel işleme durumunda çark ömrü her 
bir duruma göre değerlendirilmelidir ve daima FVI Teknik Ofisi ile kararlaştırılmalıdır. 

 

 

DİKKAT: 

 FVI tarafından belirtilen maksimum rotasyon hızını aşmayınız 

 FVI tarafından sarihen onaylanmadığı müddetçe ON-OFF çalışma devirlerini 
kullanmayınız 

 FVI tarafından sarihen onaylanmadığı müddetçe değişken hızlı devirleri kullanmayınız  

 vantilatörü 3 °C/dakika’dan daha yüksek termik ısılara maruz bırakmayınız.  

 

Sıfır saat bile çalışmış olan bir rotor, eğer 10 seneden fazla bir depoda bekletilmiş ise olası ilk kullanımından 
önce FVI tarafından sağlamlık kontrollerine tabi tutulmalıdır. 
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3 UYARILAR VE ANA GÜVENLİK İŞARETLEMELERİ  

 

3.1 Kurma şekli: genel 

 

 

 

Vantilatörler UNI EN ISO 13349 normlarına uygun olarak 4 değişik şekilde kurulabilir: 

 A Tipi serbest emiş ve serbest atış; 

 B Tipi serbest emiş ve boru sistemine bağlı atış; 

 C Tipi: boru sistemine bağlı emiş ve serbest atış; 

 D TİPİ: EMİŞ ve boru sistemine bağlı atış. 

 

Genelde FVI kullanıcının, eğer kontratta değişik olarak belirlenmedi ise, hangi şekli önceden 
seçeceğini ve gerçekleştireceğini bilmez ve bilemez, vantilatör ait olduğu seri ve akışa göre B , C 
veya D tipi kurma şekli ile tedarik edilir (tedariği kurma şekli komple genel görünüşü için Çizelge 3-1’ 
bakın). Kuran kişi veya son müşteri önceden seçilen kurma şekli ve tipine göre özellikle uygulanacak 
bir risk analizi yapması gerekecektir. 

Müşterinin vantilatör sistemi kurma ve yerleştirme istemi şekline göre, kurma tipine göre izleyen korumaların 
yerleştirilmesi gerekmektedir:   

 A tipi kurma: emiş ve atışta sabit FVI korumalar kurma; 

 B tipi kurma: sadece emişte FVI sabit koruma kurma; 

 C tipi kurma: sadece atışta FVI sabit koruma kurma; 

D tipi kurma: emiş ve atışta hiçbir sabit koruma kurulmaz. 

Ünite tasarımcısı veya kullanan kişi boru sisteminin boru bağlantılarına uygun olarak aşağıda açıklandığı gibi 
korumalarla donandığını garanti etmelidir:  

 A tipi kurma: koruma yok (boru sistemi yok); 

 B tipi kurma: sabit koruma atış boruları üzerine monte edilmiştir; 

 C tipi kurma sabit koruma emiş boruları üzerine monte edilmiştir; 

 D tipi kurma: sabit koruma hem emiş hem atış boruları üzerine monte edilmiştir. 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatör, eğer kontratta değişik olarak belirlenmedi ise, UNI EN ISO 13349’a göre ait olduğu 
seri ve akışa göre B, C veya D tipi kurma şekli ile tedarik edilir. Çizelge 3-1’i okuyun. 

Güvenlik açısından kurma şekli her zaman kontrol edilmelidir. 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatör ve korumalar, kontratta değişik olarak belirlenmedikçe, tek ünite olarak kurmaya 
uygundur ve aynı havalandırma sisteminde kurulan diğer makinelerin akışkan dinamik 
etkilerine maruz kalmamalıdır.  
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Nakliye borularına tatbik edilecek korumalar konusunda bunlar proje temelinde yaralanmalara sebep 
olacağından dolayı vantilatör aksamlarına ve aksesuarlarına girmeyi önlemelidir. Ayrıca makinenin ve çevre 
şartlarının yarattığı etkilere dayanabilecek şekilde güçlü yapısı olması gerekmektedir. 

FVI kullanıcıya ve/veya ünite tasarımcısına, korumaların tasarımı, gerçekleştirilmesi ve kurulmasını UNI EN 
ISO 12499 standardında belirtilen kriterlere göre yapmasını önerir. 

 

 

DİKKAT: 

Korumalar olsa dahi (tedarik ve kurma şartlarından bağımsız olarak) vantilatör emilen ve 
hareket eden hava etkisinden dolayı tehlikeli olabilir. 

Bu tehlike tipi, vantilatör büyüklüğüne göre, ÖLÜME sebep olabilir. 

Emiş ızgarası üzerinde ezilme riski öldürücü olabilir veya sağlığa ciddi zararlar verebilir (vücut 
kısımlarının ezilmesi, şuur kaybetme). 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatör çalışıyor iken bulunduğu mekâna girişi önlemek için uygun önlemler alınması veya 
kişiyi emiş ağzından uzak tutmak için mesafe sağlayan sabit korumalar kullanılması tavsiye 
edilir. 

Konuyla ilgili ISO UNI 13349 ve ISO UNI 12499 normlarına bakınız. 

 

 

UYARI: 

Her ay tüm korumaların etkinliğini kontrol ediniz, aşınma, hasar görmeleri veya kırılmaları 
durumunda hemen değiştiriniz. 

 

Korumalar titreşimden dolayı vidaları gevşemeyecek güvenli bir şekilde alet kullanılarak yerine 
sabitlenmelidir ve çıkarılması uygun el aleti gerektirmektedir. 

 

 

DİKKAT: 

Çalıştırıldığında ve programlanmış bakımda somun ve vidaların düzgün şekilde sıkıştırıldığını 
kontrol ediniz ve alarm eşiği koyarak vantilatör titreşim seviyelerini titreşim ölçer ile denetimini 
yapınız (bkz. Paragraf 12.3). 

 

Buna rağmen hareketli aksamları ile kazaen olarak temas etme riskine karşı korunma derecesinin uygun 
olmasının garanti edilmesi kuran kişinin mesuliyetine bağlıdır.  

Kuran kişi ve kullanıcı diğer tip risklerde göz önüne almalıdır, özellikle yabancı cisimlerin girmesi, patlayıcı, 
yanıcı ve toksit ve yüksek ısıdaki gazların emilmesi. 
Ayrıca bakım işlemleri sırasında meydana gelebilecek risklerde göz önüne almak gerekir. Bu vantilatörü 
motordan ayırarak ve diğer ilgili önlemler alınarak azami güvenlik şartlarında yapılmalıdır. 

 

 

DİKKAT: 

İmalatçı tarafından kurma noktası risk analizleri ve çalışma mekânı güvenlik disiplini ile ilgili 
işaret edilen bilgileri göz önüne alarak vantilatöre girmek için güvenlik prosedürü düzenlemek 
gerekmektedir. 
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3.2 A tipi şekli: Montaj, kurulum ve bağlantı talimatları 

 

A tipi kurulum durumunda, vantilatörün boru sistemine bağlı emiş ve atışı olmadığından dolayı, hem emiş 
hem de atışta korumalar öngörülmelidir. 

Korumaların boyutları katalogda bulunan boydan boya uzunluk çizimlerinden, sitede özel olarak ayrılmış 
alandan ölçekli veya ölçeksiz çizimleri indirerek veya tedarik ile birlikte verilmiş olan boydan boya uzunluk 
çizimlerinden elde edebilirsiniz. 

 

 

DİKKAT: 

Korumalar, kazaen çarpmalara ve üzerinde kurulmuş oldukları vantilatörün kendi meydana 
getirdiği basınca dayanıklı olmak için tasarlanmıştır. 

Her koruma,  eğer tek olarak tedarik edilmiş ise, sadece tasarlanmış olduğu vantilatör üzerine 
tatbik edilebilir. Eğer koruma tek tek sipariş edilmiş ise, tatbik edileceği vantilatörün 
referanslarını belirtmek mecburidir (sicil numarası). 

 

Emiş ve atışta Çizelge 3-1 de işaret edilen somun ve vidalar ile bir koruma sabitlenmelidir. Aynı Çizelge 3-1 
de, tedarik kurulum şekli temelinde, vantilatörü oluşturan gri fon renkli korumalar verilmiştir. 

Koruma tipleri Şekil 3-1, Şekil 3-2, Şekil 3-3, Şekil 3-4, Şekil 3-5 ve Şekil 3-6 da temsil edilmiştir.  

Monte edilmeleri için gerekli olan somun ve vidalar tip ve sayısı Çizelge 3-2 de verilmiştir, sıkma torku için ise 
her zaman Çizelge 12-1 referans olarak alınmalıdır. 

Korumaların montaj şemaları sırayla Şekil 3-7, Şekil 3-8, Şekil 3-9, Şekil 3-10, Şekil 3-11 ve Şekil 3-12 de 
verilmiştir. 

 

 

Akış açıklaması için Paragraf 2.1 Açıklamalar, temel kavramlar, teknik terimler ve ilgili 
belgelere bakın. 
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Seri  

Döner 
kapak 

malzemes
i 

UNI EN ISO 
13349 

Göre tedarik 
kurma şekli 

Akış 

Emmede 

koruma 
(ızgara) 

Atışta 

koruma 
(ızgara) 

EF alüminyum 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES alüminyum 
B A RG RC 

C B RC RG 

EB alüminyum 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(versiyon B) 
alüminyum D B RC RC 

EK alüminyum 
B A RE RC 

C B RC RE 

EQ alüminyum 
B A RD RC 

C B RC RD 

EP alüminyum 
B A RD RC 

C B RC RD 

ET 

 (versiyon A) 
alüminyum 

C A RG RT 

B B RT RG 

EF çelik 
D A RC RC 

D B RC RC 

ES  

(versiyon A) 
çelik 

B A RS RC 

C B RC RS 

EB çelik 
D A RC RC 

D B RC RC 

EFR  

(versiyon B) 
çelik D B RC RC 

AF çelik 
D A RC RC 

D B RC RC 

Çizelge 3-1 Tedarik ve kullanılan ızgaralı koruma kurulum şekli 

(tedarik kurulum şekli temelinde, vantilatörü oluşturan gri fon renkli korumalar) 
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Şekil 3-1 RC ızgaralı koruma 

 

Şekil 3-2 RG ızgaralı koruma 

 

Şekil 3-3 RS ızgaralı koruma 

 

Şekil 3-4 RD ızgaralı koruma 
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Şekil 3-5 RE ızgaralı koruma 

 

Şekil 3-6 RT ızgaralı koruma 

 

 

3.3 B tipi şekli: Montaj, kurulum ve bağlantı talimatları 

 

B tipi kurulum durumunda, emiş serbest ve vantilatör atışı boru sistemine bağlı olduğundan emişte korumalar 
konulmalıdır. 

Korumaların boyutları katalogda bulunan boydan boya uzunluk çizimlerinden, sitede özel olarak ayrılmış 
alandan ölçekli veya ölçeksiz çizimleri indirerek veya tedarik ile birlikte verilmiş olan boydan boya uzunluk 
çizimlerinden elde edebilirsiniz. 

 

 

DİKKAT: 

Korumalar, kazaen çarpmalara ve üzerinde kurulmuş oldukları vantilatörün kendi meydana 
getirdiği basınca dayanıklı olmak için tasarlanmıştır. 

Her koruma,  eğer tek olarak tedarik edilmiş ise, sadece tasarlanmış olduğu vantilatör üzerine 
tatbik edilebilir. Eğer koruma tek tek sipariş edilmiş ise, tatbik edileceği vantilatörün 
referanslarını belirtmek mecburidir (sicil numarası). 

Emiş ve atışta Çizelge 3-1 de işaret edilen somun ve vidalar ile bir koruma sabitlenmelidir. Aynı Çizelge 3-1 
de, tedarik kurulum şekli temelinde, vantilatörü oluşturan gri fon renkli korumalar verilmiştir. 

Koruma tipleri Şekil 3-1, Şekil 3-2, Şekil 3-3, Şekil 3-4, Şekil 3-5 ve Şekil 3-6 da temsil edilmiştir.  

Monte edilmeleri için gerekli olan somun ve vidalar tip ve sayısı Çizelge 3-2 de verilmiştir, sıkma torku için ise 
her zaman Çizelge 12-1 referans olarak alınmalıdır. 

Korumaların montaj şemaları sırayla Şekil 3-7, Şekil 3-8, Şekil 3-9, Şekil 3-10, Şekil 3-11 ve Şekil 3-12 de 
verilmiştir. 
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3.4 C tipi şekli: Montaj, kurulum ve bağlantı talimatları 

 

C tipi kurulum durumunda, atış serbest ve emiş vantilatör boru sistemine bağlı olduğundan atışta korumalar 
konulmalıdır. 

Korumaların boyutları katalogda bulunan boydan boya uzunluk çizimlerinden, sitede özel olarak ayrılmış 
alandan ölçekli veya ölçeksiz çizimleri indirerek veya tedarik ile birlikte verilmiş olan boydan boya uzunluk 
çizimlerinden elde edebilirsiniz. 

 

 

DİKKAT: 

Korumalar, kazaen çarpmalara ve üzerinde kurulmuş oldukları vantilatörün kendi meydana 
getirdiği basınca dayanıklı olmak için tasarlanmıştır. 

Her koruma,  eğer tek olarak tedarik edilmiş ise, sadece tasarlanmış olduğu vantilatör üzerine 
tatbik edilebilir. Eğer koruma tek tek sipariş edilmiş ise, tatbik edileceği vantilatörün 
referanslarını belirtmek mecburidir (sicil numarası). 

 

Emiş ve atışta Çizelge 3-1 de işaret edilen somun ve vidalar ile bir koruma sabitlenmelidir. Aynı Çizelge 3-1 
de, tedarik kurulum şekli temelinde, vantilatörü oluşturan gri fon renkli korumalar verilmiştir. 

Koruma tipleri Şekil 3-1, Şekil 3-2, Şekil 3-3, Şekil 3-4, Şekil 3-5 ve Şekil 3-6  da temsil edilmiştir.  

Monte edilmeleri için gerekli olan somun ve vidalar tip ve sayısı Çizelge 3-2 de verilmiştir, sıkma torku için ise 
her zaman Çizelge 12-1 referans olarak alınmalıdır. 

Korumaların montaj şemaları sırayla Şekil 3-7, Şekil 3-8, Şekil 3-9, Şekil 3-10, Şekil 3-11 ve Şekil 3-12 de 
verilmiştir. 
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3.5 Korumalarını sabitlemek için montaj şemaları ve cıvata ve somunlar 

 

Korumaların sabitlenmesi, vantilatörün büyüklüğüne göre, Şekil 3-7, Şekil 3-8, Şekil 3-9, Şekil 3-10, Şekil 3-
11 ve Şekil 3-12 de gösterildiği gibi cıvata ve somunlar ile gerçekleştirilir. 

Gerekli olan cıvata ve somunlar Çizelge 3-2 de işaret edilmiştir. 

 

Vantilatör 
büyüklüğü 

RC ızgarası RG ızgarası RS ızgarası RE ızgarası RD ızgarası RT ızgarası 

 Izgara sabitleme somun ve vidaları (N° x tip) 
Köşebent 

Sayı 

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 - - - - - 

Çizelge 3-2 ızgaraları sabitleme cıvata ve somunları  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boccaglio 
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Şekil 3-7 RC ızgara montaj şeması  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-8 RG ızgara montaj şeması  

 

 

 

 

 

 

 

RC ızgara  
Vantilatör yapısı 

Flanşlı somun 

Elastik rondela 
elastica 

Ferrari rondelası 

Vidalar 

Vantilatör yapısı 

Flanşlı somun 

 

RG ızgara 

Ferrari rondelası 

   Vidalar 
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Şekil 3-9 SR ızgara montaj şeması  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3-10 RD ızgara montaj şeması 

 

 

 

Vantilatör yapısı 

Flanşlı somun 

Vidal
ar 

RD ızgara 

    Vantilatör yapısı  RS ızgara 

Vida 

Ferrari rondelası 
Flanşlı somun 

Düz rondela  
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Şekil 3-11 RE ızgara montaj şeması 

 

 

 

 

Şekil 3-12 RT ızgara montaj şeması 

Vantilatör yapısı 

Flanşlı somun 
RE ızgara 

Ferrari rondelası 

Vidalar 
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3.6 D tipi şekli: Montaj, kurulum ve bağlantı talimatları 

 

D tipi kurulumu durumunda, hem emiş hem de atış kanallı olduğundan, vantilatörün ne emiş nede atış 
korumalarının kurulması gerekli değildir. 

 

 

DİKKAT: 

Emici devrenin uçlarında ve atış devresinde uygun korumaların uygulanmasının gerekli olup 
olmadığının kontrolünü yapmak ünite tasarımcısın görevidir. 

 

 

B,C,D tipi kurulum şekilleri için vantilatör ile boru sistemi arasında titreşim önleyici bir kavrama 
koyarak boru sistemi bağlantıları yapmanız tavsiye edilir, bu hizasızlıkları dengeler, 
titreşimlerin yayılmasını önler ve yapısal gerilimleri bertaraf eder. 

 

Özellikle çok ağır olmayan uygulamalar için standart bir titreşim önleyici kavram tipi seçimi iki ana faktörden 
oluşur: 

 taşınan akıcı maddenin toz içeriği 

 akıcı maddenin ısısı 

 

Temiz hava 
     Conta Tip 2 

< 60°C aşınmaya karşı halkasız 

Conta Tipo 3 

<180°C aşınmaya karşı halkasız 

Tozlu hava 
Conta Tip 5 

< 60°C aşınmaya karşı halkalı 

Conta Tip 6 

<180°C aşınmaya karşı halkalı 

 

2,3,5,6 tipi contalar ATEX 94/9/CE Yönetmeliğine tabi vantilatörler üzerinde kullanılamaz. 

 

 

DİKKAT: 

Titreşim önleyici conta tek kademeli bir vantilatör üzerine kurulmaya uygundur ve aynı ünitede 
kurulu diğer makinelerden dolayı akışkan dinamik etkilere tabi olmamalıdır.  

 

Yüksek ısıdaki veya kimyasal bileşimlerden dolayı agresif akıcı maddeyi sevk etmek veya contanın 
mükemmel sıklığını garantilemek gibi özel uygulamalarda özel contalar kullanılması gerekmektedir. 

Bu durumda kullanıcı ve/veya ünite tasarımcısı  FVI Teknik Ofisi ile irtibata geçmelidir. 
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3.7 Tecrübeler temelinde öngörülebilen yanlış manevra ve/veya amaç dışı 
kullanımlara bağlı olan riskler 

 

 Taşıma, kaldırma ve kurulum aşamalarında daima işbu bilgilerde belirtilenlere uyulması gerekir. 

 Vantilatörün metal etiketi verileri üzerinde işaret edilmiş olan şartlardan değişik olarak kullanılması 
kesinlikle yasaktır.  

 Vantilatör veya her bir cihazının herhangi bir güvenlik, koruma ve kontrol cihazını çalışamaz duruma 
getirme, yerinden çıkartma, değiştirme veya etkisiz kılma kesinlikle yasaktır.  

 Kapakları zorlayarak bile olsa hareketli kısımlarının yakınında el, kol veya vücudunuzun her hangi bir 
kısmını sokmayınız.  

 Güvenlik strüktürlerinin ötesine vücudunuzun kısımlarını uzatmak yasaktır. Tabii olarak girmeyi arttıran 
araç kullanmak yasaktır. 

 ATEX 94/9/CE Yönetmeliğine uygun vantilatörler hariç olmak üzere patlama riski olan çevre ve 
ortamlarda vantilatörü kullanmak yasaktır. 

 Yetkili olmayan işlemcinin olası vantilatör çalışma hataları veya anormalliklerinde müdahalede bulunması 
ve/veya işleme ve kurma tipini değiştirmesi yasaktır. 

 Vantilatör de iş bu kullanım kılavuzunda belirtilen özelliklerden değişik akışkan kullanılmamasına dikkat 
edilmelidir (teknik şema). 

 Korumalar, bariyerler ve diğer korumaların yerinden çıkartılmasını gerektiren her hangi bir olağan 
müdahaleden sonra, vantilatörü yeniden çalıştırmadan önce, bunların düzgün bir şekilde yerleştirildiğine 
ve etkili olduğundan emin olunuz.  

 Tüm koruma ve güvenlik tertibatları mükemmel ve sürekli bir şekilde etkin şartlarda muhafaza edilmelidir. 
Uyarı işaretleri ve tehlike imge-resimler yerlerinde tam etkin olarak muhafaza edilmelidir. 

 Vantilatörle ile ilgili herhangi bir bozukluk veya hatalı çalışma sebebi araştırmada, can ve mal güvenliğini 
korumak için iş bu kullanım kılavuzundaki bütün önlemleri uygulayınız. 

 Ayarlanan ve hizmete sokulan her bir mekanik elemanın cıvatasını, somununu ve sabitleme halkasını 
Çizelge 12-1 de gösterildiği gibi iyice sıkmayı unutmayınız. 

 Vantilatörü yeniden çalıştırmadan önce korumaların ve tüm güvenlik tertibatlarının monte edildiğini ve 
mükemmel çalıştığını kontrol ediniz; aksi taktirde çalıştırmak kesinlikle yasaktır, ve dahili güvenlik 
sorumlusu veya bölüm şefi derhal haberdar edilmelidir. 

 İşlemci, yürürlükteki kanunlar gereğince, Kişisel Koruma Aygıtları ile donanmış olmalıdır (KKD); bol 
giysiler ve değişik aksesuarlar yasaktır (kravat, geniş kollu giysiler, v.b.) 

 Kullanımda öngörülmeseler bile, vantilatör ile çalıştırılan sıvıda zehirli ve/veya tutuşabilir maddelerin 
bulunup bulunmadığı uygun şekilde kontrol edilmelidir. 
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3.8 UNI EN ISO 12499 göre vantilatöre bağlı diğer riskler  

Aşağıda açıklanan özgül tehlikeler vantilatörün mekanik özelliklerinden dolayı oluşur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir kişinin yaralanmaya maruz kalabileceği sebepler: 

a) seyyar aksam ile sabit aksam arasında sürüklenme, örneğin bir rotor ve gövde veya 
vantilatörün diğer sabit bir kısmı; 

b) iki sabit aksam arasında sürüklenme, örneğin bir kayış ve kasnak; 

c) vantilatörde hava emiş ile sürüklenme ve mil veya rotor ile olası temas; 

d) seyyar aksam ile temas, rotor gibi; 

e) işleme yabancı olan veya emiş mekânından gelen katı ve sıvı artıkların girmesinden oluşan 
parçaların vantilatör atış ağzından fırlatılmaları. 

f) bir nesnenin vantilatör ağzına doğru sürüklenmesi ve yüksek hızla emiş veya atışa ağzına 
fırlatılması; 

g) vantilatör bileşenlerinin yapısal kusurları 

h) tehlikeli derecede ısıya ulaşan vantilatör yüzeyleri ile temas, örneğin - 20 °C dereceden az 
veya + 50 °C dereceden fazla; 

i) sıcak akışkan işlemelerde transmisyon mili geçiş deliğinde, sıcak akışkan fışkırmaları olabilir 
ve deri yanıklarına ve haşlanmalara sebep olabilir; 

l) çalıştırılan sıvı zehirli olabilir veya dışarı sızmaları halinde tehlikeli olabilecek maddeler 
içerebilir; 

m) motorun aşırı hızından doğabilecek tehlike, bu makine aksamlarının kırılmasına da yol 
açabilir; 

n) belirlenmiş olandan daha yüksek anormal hava ısılı hava emiş strüktürel deformasyonlara, 
hatalı çalışmaya ve tehlikelere yol açabilir. 

 

3.8.1 Kurma evresinde vantilatör özgül riskleri 

 Kullanıcı vantilatörün mükemmel olarak seviyeleneceği bir sabitleme düzeyi öngörmelidir, yanlış bir 
seviyeleme vantilatör üzerinde anormal titreşimler yapabilir, bu titreşimler zamanla vantilatörün 
deformasyona uğramasına ve/veya aksamlarının kopmasına sebep olabilir ve maruz kalan kişiler için 
ölümcül tehlike yaratabilir. 

 Ayrıca kurulum yeri veya ünitenin olası elektrostatik oluşum ve birikimi önlemek için gövdenin veya 
vantilatör strüktürünün elektrik bağlantılarını toprak hattı tesisatına bağlamak kullanıcı tarafından 
yapılacaktır. 

 Bütün olası korumalar eğer kurulmuş ise, ilgili tüm sabitleme kısımlarıyla (vidalar, cıvatalar, v.b.) 
vantilatöre düzgünce bağlanmış olarak kalmalıdır, bir veya daha fazla sabitleme noktalarının yerinden 
çıkartılması korumanın işlevi ve sıklığını olumsuz olarak etkiler. 

 Standart şartındaki tedarikli vantilatör potansiyel patlayıcı riski olan mekânlarda kullanılamaz.  

 Vantilatörün kurulum yeri temiz olarak muhafaza edilmelidir, vantilatörün sebep olmadığı yağ ve su 
birikintileri kısa sürede temizlenmelidir. 

 Kullanım kılavuzunda belirtilen asgari kurma mesafelerine, düzgün çalışmayı garanti etmek ve artı 
riskleri önlemek için mutlaka uyulmalıdır; yanlış bir pozisyonlama vantilatörün düzgün çalışmasını 
olumsuz olarak etkileyecektir. 



 

 30 / 122 MVA 02 rev. 2 -  Temmuz 2015 

 

 

3.8.2 Bakımda vantilatör özgül riskler 

 Rotor bakım ve temizlik işlemleri sırasında bunun rotasyonuna özel dikkat gösteriniz, gövdenin sabit 
kısımları ile dolaşma ve kesilme yolu ile yaralanmalara sebep olabilir. 

 Aşınmadan veya bakım yapılmadığından dolayı meydana gelen mekanik bozukluklar veya kırılmaları 
önlemek için, vantilatörün programlanmış bakımını yapmak gerekmektedir (bkz paragraf 12.3). 

 

 

DİKKAT KESİNLİKLE YASAK OLANLAR:  

 vantilatör rotorunun kesin durmuş olduğunu kontrol etmeden önce her hangi bir bakım 
işlemi yapmak. 

 Vantilatörü genel besleme hattından ayırmadan önce her hangi bir bakım işlemi yapmak 
(yağlama dahil). 

 Vantilatörü çalışırken temizlemek.  

 Vantilatör çalışırken korumaları kontrol kapaklarını açmak. 

 

DİKKAT :  

Vantilatör beslenmediği zaman, döner kısımlar, gerek doğal sebeplerle gerekse bağlı boru 
sisteminin diğer taraflarında bulunan bir vantilatör tarafından meydana getirilen sıvı cereyanı 
sebebiyle, vantilatörden geçen hava dolayısıyla veya makinenin durdurulmasından sonra 
çarkın atıllığı nedeniyle hareket etmeye devam edebilirler; bu durumlarda da kasanın sabit 
kısımlarına dolanma ve takılma riski mevcuttur. 

 

 
3.8.3 Çevreye bağlı riskler 

FVI vantilatörleri olağan mekân şartlarında çalışmak için tasarlanmışlardır. 

İzleyenlerin mevcudiyeti: 

 titreşimler 

 aşındırıcı ajanlar (toz, gaz, buhar, sis) 

 yüksek ısılar 

 yoğunlaşma 

 katı cisimler 

 özel türbülanslar 

 hava akımları 

 kurmadan kaynaklanan voltaj değişiklikleri  

bileşenlerin ve bilhassa korumaların ömrünü çok erken olumsuz olarak etkilerler. 

Bu etkilerin üst üste gelmesini ön görecek genel bir kriter belirtme imkânsız olduğundan, fiili aşınma ile ilgili 
olarak periyodik bir kontrol planı yapılması tavsiye edilir, bu şekilde sonraki kontroller arasında yapısal 
özelliklerde olası değişiklikler saptanılabilir. 

 
3.8.4 Titreşimlere bağlı riskler 

Titreşimler vantilatörün işlevsel ömrü ve güvenliğini etkileyen belli başlı faktördür, bu sebepten dolayı 
çalışması ve iş döngüsü sırasında bunların seviyelerini özenle kontrol etmek gerekmektedir. 

ISO 1940/1 ve ISO 2372 uluslararası standartları döner makine sınıflandırılmasındaki kabul edilebilirlik 
alanını, özellikle ISO 14694 standardı endüstriyel vantilatörler için değerleri onaylar.  
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FVI ürünü referansı aynı standardın BV3 kategorisi ile onaylanmıştır. 

 

 

DİKKAT: 

Titreşim kontrolündeki başarısızlık yüksek tehlike faktörleri yaratabilir ve vantilatör döngü 
ömrünü olumsuz olarak etkiler. 

 

Titreşimleri yok saymak: 

 çatlamalar meydana getirerek ani olarak ta yapısal çökmelere neden olabilir 

 rulman hatalı çalışmasına ve tutukluklara neden olabilir (tehlikeli aşırı hararet etkili) 

 sıkıştıran ve sabitleyen kısımların gevşemesine neden olur (somun ve cıvatalar) 

 gürültüde artışa neden olabilir. 

 

FVI bir komuta sistemi entegresi ve devamlı olarak titreşimlerin ve rulman harareti kontrol sistemi ile 
vantilatörü kontrol etmeyi tavsiye eder. 

Kullanım Özel uygulama ve çalışmaya bağlı olarak vantilatör titreşimleri ve rulman çalışma harareti ile ilgili 
“alarm eşiği” tanımlanması tavsiye edilir. 

 

 
TİTREŞİM VE HARARET KONTROLÜ İŞ KAZALARINDAKİ ÖNLEM ALINMALARINI DA KOLAYLAŞTIRIR. 

 
3.8.5 İş hızına bağlı riskler 

Tasarımdan değişik daha yüksek çalışma hızı hareketli organlarının ömrü döngüsünde indirgeme 
yaptığından dolayı risk şartları doğurur.  

Bozukluk veya hatalı çalışma durumunda aşırı hıza neden olan sebepler: 

 Kontrol lojik sisteminde yanlışlar 

 Önemli bileşenlerindeki kısa devreler 

 Driver veya inverter’de bozukluklar 

 Bileşenler, özellikle encoder milleri üzerinde mekanik kırılmalar. 

 

 

DİKKAT: 

 FVI tarafından belirtilen maksimum rotasyon hızını aşmayınız 

 FVI tarafından sarihen onaylanmadığı müddetçe ON-OFF çalışma devirlerini 
kullanmayınız 

 FVI tarafından sarihen onaylanmadığı müddetçe değişken hızlı devirleri kullanmayınız  

 vantilatörü 3 °C/dakika’dan daha yüksek termik ısılara maruz bırakmayınız.  

 

 

 

DİKKAT: 

Bir yüksek hız şartı zamanla sınırlıda olsa, onanmaz zararlar verebilir ve çok tehlikeli risk 
durumları meydana getirebilir. 
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Normal çalışması esnasında, özellikle vantilatör “sadece mil” veya motor “drive sistemsiz” olarak tedarik 
edildiğinde drive sistemi ve motorun sebep olabileceği yüksek hız meydana gelebilir. 

Bu durumlarda ek montajların düzgün yapıldığını kontrol ve garanti etmek kullanıcının sorumluluğu 
altındadır. 

Kullanıcı veya kurucu tarafından milin gerçekleştirilmesi güvenlik açısından kritik bir nokta teşkil etmektedir. 

Mil makinenin ayrılmaz bir parçasıdır ve gerçekleştirilmesi ve bunun üretimi bir proje evresi ve FVI tarafından 
geliştirilen proje parametreleri bilincini gerektirir. 

 

 

DİKKAT: 

Sadece motorun tüm mili veya/veya montajını gerçekleştirmek için kullanıcı ve/veya kuran kişi 
her zaman spesifik “transmisyon belgesi” talep etmelidir. “transmisyon belgesi ”inde öngörülen 
tipten değişik contalar, kayışlar ve kasnaklar ile transmisyon gerçekleştirmek yasaktır”. 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatörü “yavaşça” çalıştırmak için bir inverter kullanılmadığında dişli kasnaklar kullanmak 
yasaktır, bunlar vantilatörün yapısına onanmaz şekilde zarar verebilirler. FVI teknik ofisine 
danışın. 

 

 

DİKKAT: 

Aşırı hız durumları doğrudan transmisyonlu vantilatörlerde tahrik sistemindeki hatalardan 
dolayı doğabilir. 

 

Büyük güçlü doğrudan kavramalı vantilatörler durumunda, çalıştırma dönen mekanik organları için özel bir 
stres anı teşkil etmektedir. 

 

 

DİKKAT: 

11 kW sonrası tahrik sistemini fazla yüklenmesini önlemek ve bu organlarda kırılmayı önlemek 
amacıyla gittikçe artan dereceli bir çalıştırma yapmak gerekmektedir. 

 

Cihazın elektrik motoru olmadan teslim edildiği durumlarda, elektrikli motor seçiminde yapılan hatalar ve 
bunun bağlantısının hatalı yapılması vantilatör proje değerlerine göre daha yüksek hızda çalışmasına neden 
olabilir, zira eşzaman olmayan bir motorun devir sayısı kutup güç çifti bağlantılarının (polar couple) 
frekansına ve sayısına bağlıdır. 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatörler 50 Hz besleme frekansı ile beslenmek üzere üretilmiştir. 

Proje değerinden farklı bir besleme frekansının kullanılması düşünülen hallerde mutlaka 
üreticinin bilgisine başvurulmalı ve onayı alınmadan işlem gerçekleştirilmemelidir. 

 

Proje değerinden farklı bir besleme frekansının kullanılması makinenin tüm özelliklerini etkilemektedir. Bu 
bakımdan, kullanım koşullarının değiştirilmesi, makine teknik kartının komple güncellenmesini gerektirir. 
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Vantilatörün değişken hızda çalışma evresi sırasında, çok sayıda başlatma ve durdurma işlemi yapılarak 
kullanılması, cihazın rotasyon halindeki aksamlarının, işletme ömrünü etkileyebilecek mekanik titreşimlere 
maruz kalmasına neden olur. 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatörün 30 dakikadan az değişken hızla çalışma döngüsü kullanımında, bu döngü FVI 
Teknik Ofisi tarafından onaylanmalıdır, kendisi bunu onaylayıp bakım aralıkları ve vantilatörün 
ömür döngüsünü iletecektir. 

 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatörün çok geniş bir hız sahasında çalışması, vantilatörün sadece bir bileşken olduğu 
belirli bir sistemin rezonans frekansının tekabülünde yüksek titreşimlerle çalışmasına sebep 
olabilir. 

Yapısal rezonansla kesişen hızlarla çalışmaktan kaçının ve eğer mümkün değilse, değişik tip 
bir amortisör kullanarak, sistemin rezonans frekansını değiştirebilecek bir değişken üzerinde 
müdahale edin. 

 

Vantilatörde hız değişikliği yapılması veya tekrar devreye alınması gereken hallerde, bu işlem ancak rotor 
mola konumunda ( tamamen hareketsiz) iken gerçekleştirilmelidir.  

 

 

DİKKAT: 

Vantilatörün hareket yönünü değiştirmek veya rotoru ters rotasyonla devreye almak, 
potansiyel metal parça fırlatılması riski ile birlikte rotor kanatlarının ve/veya poyra göbeği 
cıvatasının kırılmasına neden olabilir. 

 

Farklı malzemeden imal edilmiş olmaları halinde  (örneğin inox AISI 304, inox AISI 316 veya Corten), 
hareketli kısımların orijinal olmayan yedek parçalar ile değiştirilmesi, projede yer almayan farklı işletme 
koşullarının meydana gelmesine sebep olabilir. 

 

 

DİKKAT: 

Isı derecesine bağlı olarak katalogda belirtilen maksimum hız oranlarına riayet edilmelidir; inox 
çelik transmisyon tahrik milleri söz konusu ise bu maksimum hız oranı 20% azaltılmalıdır; 
vantilatöre ekli transmisyon (iletim) kartlarında mevcut bilgilere riayet edilmelidir. 

 

Vantilatörün nominal hız değerinden hissedilir derecede, yani % 40’ a varan oranlarda daha düşük hızda 
işletilmesi (FVI üretici firması tarafından farklı bir bilgi verilmesi haricinde), ısı artışına bağlı olası arızalarla 
birlikte motorun ve rulman yataklarının soğutulması konusunda risk oluşturabilir. Elektrik aksamı ile ilgili 
olarak, gerektiğinde ısı belirleyici tabletler uygulamak ve yine gerekli olması halinde servo fanlı bir motor 
kullanmak suretiyle, kullanıcı ve kurulumdan sorumlu personelin çalıştırma tertibatı veya motorda uygun 
koruyuculardan yararlanmaları tavsiye edilir. 

Belirli düşük rotasyon hızı durumunda meydana gelen ve tüm cihaz üzerinde olumsuz sonuçlar yaratan 
yapısal yankılanma olaylarının önüne geçilmelidir. 

 

 

DİKKAT: 

Düşük frekanslı rezonans (yankılanma) olayları yapısal bütünlük açısından tehlikelidir. 
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3.8.6 Akustik emisyonlara bağlı riskler 

FVI kendi vantilatörlerini meydana getirdikleri gürültüyü kaynağından bertaraf ederek tasarlamaktadır. Her 
şeye rağmen normal çalışmaları sırasında vantilatörler bir ses kaynağı gibi davranırlar. 

Ses emisyonunun frekans spektrumu, kullanım yöntemlerinin haricinde vantilatörün yapısal ve ölçü 
özelliklerine bağlıdır (devir sayısı, işlenen akıcı madde vs.). 

FVI, TUV ile beraber çalışması neticesinde, kendi deney laboratuvarlarında vantilatör akustik emisyonlarının 
EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347 normlarına göre belirlemiştir. 

Deneyler iş bu kılavuzdakilere benzeyen makineler üzerinde yapılmış ve ilgili ses gücü ve basınç değerleri 
Çizelge 3-3, Çizelge 3-4, Çizelge 3-5 ve Çizelge 3-6 da gösterilmiştir. 

 

 

DİKKAT: 

Titreşimler ve gürültü doğrudan karşılıklı ilişkilidir. Titreşimleri minimuma indirgemek amacı ile 
düzgün bir kurulum talimatlarına uymak gürültüyü indirgeme amacı için yapılanla eşit 
önemdedir. 

 

Vantilatörün çıkarttığı gürültünün aşağıda belirtilen koşullar itibariyle: 

 Vantilatörün kurulduğu ortam ölçüleri 

 Vantilatörün arkasında statik unsurların bulunması (örn. duvarlar) 

 Gürültü kaynağı teşkil eden başka makinelerin bulunması gibi  
 

Mevcut toplam gürültüyü etkileyebilecek dış kaynaklı faktörlere bağlı olduğu göz önünde bulundurularak FVI 
firması tarafından işletmeciye ortamdaki gürültü seviyesini belirleme konusunda bir çalışma yapması tavsiye 
edilir. Bu bağlamda, çalışan diğer makinelerin bulunmasına bağlı olarak “gürültünün birbiri üstüne gelerek 
etkisinin artması” ve işletme ortamında mevcut gürültüyü katlayan rezonans olaylarının meydana geldiğinin 
bilinmesi gerekmektedir. 

Ayrıca yeterli geniş alan bulunmayan, dar işletme ortamı veya vantilatörün duvara yakın biçimde kurulması, 
yapısal ( duvarlar ve tavan) yankılanma ve rezonans etkisine maruz kalmaya sebep olan başlıca faktörlerdir. 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatörün gürültü riskini artırabilecek bölgelere yerleştirilmesi engellenmelidir. 

 

Çalışanların gürültüye maruz kalma riski açıklaması FVI yetkisinde değildir, kendisi sadece değerleri, 
kararsızlıkları, kuralları veya ölçümler için kullanılan kriterleri işaret eder. 

Yürürlükte olan yönetmelik ve kurallar çerçevesinde, vantilatör işletmecisi kendi yürüttüğü spesifik 
araştırmalar neticesinde, görevli personelin gürültüye maruz kalma seviyesini aşağıda belirtilen tespitlere 
göre değerlendirmelidir: 

 Gürültü kaynakları ve bunların önem derecesi 

 Beher personelin gürültü etkisine maruz kaldığı ortalama süre 

 Doğrudan gelen ve yansıyan gürültünün şiddeti 

 Ortamın açıklığından kaynaklanmayıp yapısal olarak iletilen gürültü seviyesi 

 

 

DİKKAT: 

Makine operatörü için gürültü riskini artıran çalışma konumu önlenmelidir. 
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DİKKAT: 

Maruz kalma süresi ve KKD kullanımı gürültünün sebep olduğu riskleri azaltır. 

 

Eğer maruz kalınan gürültü seviyesi basınç değeri açısından 80 dBA’yı aşıyor ise, işveren tarafından çalışan 
tüm personele kulak KKD’leri tedarik edilmelidir, ancak bu maruz kalınan gürültü basınç değeri 85 dBA’ya 
eşit veya daha yüksek ise, işveren tarafından bireysel kulak koruyucu araç-gereçlerin kullanılmasını 
sağlamak üzere gerekli her türlü tedbir alınmalıdır. 

 

 

DİKKAT: 

100 dBA’dan daha yüksek ses basıncı olması halinde çalışan tüm personel, KKD’ler kullanıyor 
olması halinde dahi, vantilatöre sadece kapalı iken yaklaşmalıdır. 

 
3.8.7 Gürültü emisyonları verileri hakkında genel bilgiler 

 

LwA Ses gücü seviyesi  

Emme ve boşaltma kanalları bulunan vantilatörlerden dış ortama yayılan ve dBA olarak ifade edilen (A 
skalasına göre tartılan değer) ortalama ses gücü değeridir. 

Bu değer, 1,226 Kg/m3 yoğunlukta gönderilen hava, rotorun kabul edilebilir maksimum rotasyon hızı ve 
işletme eğrisinin bulunduğu optimum nokta ile ilgilidir. 

Vantilatörün boş veya önemli yansımalara sebep olmayacak ölçülerdeki bir alana yerleştirildiği ve düz ve 
sağlam bir yüzey üzerine dayandırıldığı varsayılır. 

Motordan, transmisyon sisteminden ve olası aksesuar aksam varlığından kaynaklanan gürültünün toplam 
gürültü seviyesine katkıda bulunduğu göz önüne alınmaz. 

Ayrıca, kurulum yapılan ortamda arkadan gelen gürültü seviyesinin etkisiz olduğu kabul edilir. 

 

LpA ses basıncı seviyesi 

Emme ve boşaltma kanalları bulunan vantilatörlerden dış ortama yayılan ortalama zamanlı ses basınç 
değerleri ortalamasıdır. 

Basınç değerleri, vantilatörü çevreleyen ölçüm yüzeyi üzerinde (koşut yüzlü yükselen blok ölçüm yüzeyi) 
kaydedilir. 

Deneysel olarak ses basıncı tespitleri, vantilatör rotasyon eksenine eşit yükseklikteki ilgili yüzey üzerine 8 
ayrı pozisyonda yerleştirilen mikrofonlarla elde edilir (bakınız Şekil 3-13).  

Ses basıncı değeri  dBA (A skalasına göre tartılan değer) olarak ifade edilir. 

Bu değer, 1,226 Kg/m3 yoğunlukta gönderilen hava, rotorun kabul edilebilir maksimum rotasyon hızı ve 
performans eğrisinin bulunduğu optimum noktadaki işletme ile ilgilidir. 

Belirtilen değerler bir metrelik ölçüm mesafesi ile ilgilidir. 

Vantilatörün boş veya önemli yansımalara sebep olmayacak ölçülerdeki bir alana yerleştirildiği ve düz ve 
sağlam bir yüzey üzerine dayandırıldığı varsayılır. 

Motordan, transmisyon sisteminden ve olası aksesuar aksam varlığından kaynaklanan gürültünün toplam 
gürültü seviyesine katkıda bulunduğu göz önüne alınmaz. 

Ayrıca, kurulum yapılan ortamda arkadan gelen gürültü seviyesinin etkisiz olduğu kabul edilir. 

Ses basıncının en yüksek olduğu nokta kural olarak atış borusu sistemine tekabül eder (boru sistemi 
dışında) ve değeri ortalama değerine nispeten % 3-4 fazladır. 
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Şekil 3-13 Ölçüm mikrofon mevzi 

 

Referans standartlar 

EN ISO 3744 - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure (engineering 
method in an essentially free field over a reflecting plane). 

EN ISO 3746 - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure (survey method 
using an enveloping measurement surface over a reflecting plane). 

ISO 13347 - Industrial fans - Determination of fan sound power level under standardized laboratory 
conditions. 

MİKROFON MEVZİ 

 Boru dışı ölçümleri 
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ÇIKAN SES * GÜCÜ  Lw(A) (dBA) (1/2) 

Alüminyum kapaklı seri eksenel vantilatör 

Büyüklük ES1 EF1 EF es.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           

        * Kararsızlık + 3 dB   

Çizelge 3-3 Çıkan ses gücü Lw(A) (dBA) 
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ÇIKAN SES * GÜCÜ Lw(A) (dBA) (2/2) 

Çelik kapaklı seri eksenel vantilatör 

Büyüklük ES/H1 EF/H1 
EF/H 

es.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     

                                  * Kararsızlık + 3 dB   

Çizelge 3-4 Çıkan ses gücü Lw(A) (dBA) 

 

 

1 sadece emme kanallı 

2 sadece emme kanallı ve maksimum senkron hız mevcut 

3 sadece emme kanallı ve maksimum senkron hız mevcut  
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ÇIKAN SES * BASINCI Lp(A) (dBA) (1/2) 

Alüminyum kapaklı seri eksenel vantilatör 

Büyüklük ES1 EF1 EF es.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           

      * Kararsızlık + 3dB   

Çizelge 3-5 Çıkan ses basıncı Lp(A) (dBA) 
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ÇIKAN SES * BASINCI Lp(A) (dBA) (2/2) 

Çelik kapaklı seri eksenel vantilatör 

Büyüklük ES/H1 EF/H1 
EF/H 

es.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     

                                 * Kararsızlık + 3dB   

Çizelge 3-6 Çıkan ses basıncı Lp(A) (dBA) 

 

1 sadece emme kanallı 

2 sadece emme kanallı ve maksimum senkron hız mevcut 

3 sadece emme kanallı ve maksimum senkron hız mevcut 
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4 NAKLİYE, HAREKET ETTİRME VE DEPOLAMA 

 

Vantilatörü yukarı kaldırma ve hareket ettirme işlemlerinin yakınında bulunan personel için tehlikeli durum 
yaratabileceği göz önünde bulundurularak, FVI firması tarafından bu konuya yönelik olarak verilen bilgi, uyarı 
ve talimatlara riayet edilmesi ve uygun araç-gereçler kullanılması tavsiye edilir. 

 

4.1 Kaldırma ve hareket ettirme 

Vantilatörü veya herhangi bir aksamını yukarı kaldırmak ve yerinden oynatmak için yürütülecek işlemler 
sırasında, cihazın düzenli ve verimli çalışmasını tehlikeye sokan ve üzeri kaplamalı kısımlarına zarar veren 
olası çarpmaların mümkün mertebe önlenmesi ve son derece tedbirli hareket edilmesi tavsiye edilir. 

Vantilatörü yukarı kaldırmak için, mevcut yükün eşit biçimde dağıtılmasını sağlayarak sadece öngörülen 
noktaların kullanılması gerekmektedir. 

 

 

Kaldırma noktaları imge-resimlerle tanımlanmıştır. 

 

 

DİKKAT: 

Gerek işlevsellik gerekse taşıma kapasitesi bakımından en uygun olan araç-gereçlerin, 
halatların, kayış veya zincirlerin seçilmesi tamamen kullanıcının sorumluluğu altındadır. 
Kaldırma ve taşıma için resimli diyagramda işaretlenmiş olanlardan farklı alanlar veya noktalar 
kullanmayınız. 

 

4.2 Vantilatör ayrı aksamlarını kaldırma ve montaj için genel uyarılar 

 

Vantilatörün bazı bölümleri nakliye amacıyla demonte edilebilir. 

 

 

DİKKAT: 

 Tüm nakliye, kurulum ve montaj işlemleri sadece deneyimli ve kalifiye personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir. 

 Makinenin bağlı olmayan veya demonte edilen kısımlarının başka bir yere taşınması için 
uygun nakliye araçlarından faydalanılmalıdır.  

 Yukarıda sözü edilen kısımların gereken şekilde taşınması için FVI firması tarafından tedarik 
edilen ağırlıklar göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 

Genel olarak, vantilatör bölümlerinin yukarı kaldırılması ve montajı için özel araç-gereçlerin 
kullanılması gerekmemektedir. 
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4.3 Vantilatörleri kaldırma şekli   

4.3.1 1-9-12 versiyonda eksenel vantilatörlerin kaldırılması 

1’inci versiyondaki vantilatörlerde motor bulunmamaktadır, 9’uncu versiyondaki vantilatörlerin motoru gövde 
tarafından desteklenmiş olarak tedarik edilir, 12’inci versiyondaki vantilatörlerin motoru platforma 
sabitlenmiştir. Bunların yukarı kaldırılması için gövde üzerindeki yapısal deliklerin kullanılması gerekir (Şekil 
4-1, Şekil 4-2 ve Şekil 4-3 de gösterildiği gibi) ve bunlar zıt şeritlerde bulunmaktadır, ağırlık merkezinin 
üzerinde uygun imge-resimlerle belirtilmiştir. 

 

Bu durumda iki kollu zincir sapanı kullanmak uygundur,  kullanıcı tarafından yapılacak seçimde bunun 
vantilatör kütlesine uygun olması gerekmektedir ve kullanıcı WLL maksimum çalışma yükünün kaldırılacak 
yüke eşit veya ondan yüksek olduğunu kontrol etmesi gerekir. 

  
Zincir sapanlarını oluşturan kol sayısından daha az kol sayısı ile kullanılan daha fazla kollu zincir sapanları 
(3 veya 4)  ile kullanılmalıdır zincir sapanı üzerinde işaretlenmiş olana nispeten UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7 
standardını uygulayarak indirgenmiş bir WLL ile kullanılmalıdır. Kullanılmayan kolların serbestçe sallanması 
veya yük hareketi esnasında takılması riskini önlemek için toplanıp kancalanmaları gereklidir. 
 
Her ilk kullanımdan önce hasar veya aşınmasının kontrolü yapılmalıdır. 
 
Zincir sapanı bağlantı metodu için dik kollu olanı tercih edilir. Bu durumda alt terminaller doğrudan takılma 
noktalarına bağlanır. Kanca seçimi yükün kancanın merkezine yerleşecek şekilde olmalıdır, yük kancanın 
ucunda yerleşmemelidir, ayrıca eğer değişik şekilde kullanım için tasarlanmamışlar ise kancaların uçları 
dışarıya dönük olmalıdır. 
 
Kaldırıcıyı çalıştırmadan önce, yükün serbestçe hareket edebildiğini ve diğer bağlantı elemanları veya diğer 
engeller tarafından bloke olmadığını kontrol edin. 
 
Zincirler gerildiğinde yaralanmaları önlemek için ellerinizi ve vücudunuzun diğer kısımlarını zincirlerden 
uzakta tutunuz. Kaldırmaya hazır olduğunuz zaman, gevşetme zincirler işleve sokulmadan önce emilmiş 
olmalıdır. Yük yavaşça kaldırılır, emniyetli ve önlem konumunda olduğu kontrol edilir. Kaldırma 
operasyonlarını planlama ve yönetimi ve emniyetli çalışma sistemi uygulamak için ISO 12480-1’e 
başvurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

       

 

 

 

Şekil 4-1 1’inci versiyondaki eksenel vantilatörü kaldırma örneği 
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Şekil 4-2 9’uncu versiyondaki EF eksenel vantilatörleri kaldırma örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-3 9’uncu versiyondaki EB eksenel vantilatörleri kaldırma örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-4 12’inci versiyondaki eksenel vantilatörleri kaldırma örneği 
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4.3.2 4’üncü versiyonda santrifüj vantilatörlerin kaldırılması  

4’üncü versiyondaki vantilatörlerde rotor, motor miline doğrudan kama ile bağlanmıştır, bunların yukarı 
kaldırılması için muhakkak gövde üzerindeki yapısal deliklerin kullanılması gerekir (Şekil 4-5 de gösterildiği 
gibi). Bunlar zıt şeritlerde bulunmaktadır, ağırlık merkezinin üzerinde uygun imge-resimlerle belirtilmiştir. 

Kaldırma kriterleri için paragraf 4.3.1 de açıklananlar geçerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-5 4’üncü versiyondaki EF eksenel vantilatörleri kaldırma örneği 

 

 

    

Şekil 4-6 4’üncü versiyondaki ES eksenel vantilatörleri kaldırma örneği 4 A uygulamada 
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Şekil 4-7  4 B uygulamada ES eksenel vantilatörleri kaldırma örneği  

 

 

DİKKAT: 

Vantilatörün kaldırılması için motor kaldırma halkaları asla kullanılmamalıdır. 

 

 

4.3.3 8’inci versiyondaki eksenel vantilatörlerin kaldırılması 

8inci versiyondaki vantilatörlerde lastikli veya dişli bir motor tarafından işletilen rotor bulunur. Bunların yukarı 
kaldırılması için muhakkak gövde üzerindeki yapısal deliklerin kullanılması gerekir (Şekil 4-8 de işaret edildiği 
gibi). 

Kaldırma imge-resimleri vantilatör ağırlığını daha iyi dengelemek için yapısal deliklerin yakınına konulmuştur. 

Kaldırma işlemleri için paragraf 4.3.1 de açıklanan bilgiler geçerlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4-8 8inci versiyondaki eksenel vantilatörleri kaldırma örneği 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatörün kaldırılması için motor kaldırma halkaları asla kullanılmamalıdır. 
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4.3.4 Kasa içinde ambalaj yapılan vantilatörlerin kaldırılması  

 

Kasanın kütle ağırlığı ve merkezi ambalajın dışında gösterilmiştir. 

Kasanın forklift ile kaldırma noktaları zirveleri aşağı doğru olan iki siyah üçgen ile belirlenmiştir. 

FVI kasanın içeriği olan vantilatör veya aksamlarını, ambalajın olası beklenmedik hareketlerini önlemek için 
bunları ambalaja sıkı bağlantılar ile yerleştirmiştir. 

Buna rağmen, forklift ile hareket ettirildiğinde, aracın öngörülmeyen hareketlerinden dolayı dengesizlik veya 
denge kaybetme riskleri kalıcıdır. Buna bağlı riskleri önlemek için forklift-ambalaj sistemini etkileyebilecek 
pürüzlü veya çukurlu olmayan bir düz yüzey üzerinde hareket ettirme işlemlerini dikkatlice yapmak 
gerekmektedir. Her durumda makine vitesi minimum hızda yük de minimum yükseklikte olmalıdır. 

Yükün dengesi yükün kütle merkezi konumu kaldırma noktasına nispeten az yükseklikte ve dikeyi üzerinde 
olduğunda kontrol edildiğinden, mümkün olduğunda kasayı kayışlarla ve /veya kaldırma zincirleri ile kaldırma 
tercih edilmelidir. 

 

 

DİKKAT: 

Kaldırmadan önce dikkat edilecekler: 

 kaldırma araçlarının kapasitesinin yüke uyumluluğu 

 bu araçların muhafaza edilme durumunun uygunluğu 

 kancalama işlemini emniyetli bir şekilde düzgünce yapıldığını 

 yük kütle merkezinin dikeyi üzerine kaldırma noktasının konumlanması 

 kancalama işlemi yapan operatörün kaldırma alanından uzaklaşması 

 

 

DİKKAT: 

Yük kütle merkezinin bulunduğu dikeye nispeten merkezi olmayan kaldırma noktası konumu, 
kaldırma işlemi esnasında yükün tehlikeli sallanmasına sebep olur. 

 

Yükün kaldırılması potansiyel yörünge ve yalpalanmaları gözlemek için dayandığı yüzeyden başlangıç 
kaldırımı yavaşça yapılmalıdır. Dayandığı yüzeyden kaldırıldıktan sonra yükün ötelemesi esnasında can ve 
mala zarar verebilecek geniş çapta kalıcı sallanmalar mevcut ise, öteleme işlemine başlamadan önce 
kendiliğinden durmasını bekleyin. 
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Şekil 4-9 Kasa içinde ambalaj yapılan vantilatörleri kaldırma örneği 

 

 

 

 

4.4 Depolama 

Vantilatörün depoya kaldırılması veya stoklanması halinde, hava değişikliğinden ve nemden, tozdan ve 
atmosfer ile bulunulan ortamda mevcut kirletici ajanlardan korunması sağlanmalıdır.   

 

 

DİKKAT: 

Depoda stoklama sırasında emme ve basınçlı ağızların (açıklıkların) kapatılması 
öngörülmelidir. 

 

Vantilatörün uygun ve gerekli şartlarda muhafaza edildiğinden emin olmak için periyodik kontroller yapılması 
ve rulman yataklarının deformasyonlarını önlemek için rotorun yaklaşık ayda bir kez elle döndürülmesi 
tavsiye edilir. 
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5 KURULUM 

 

5.1 Genel 

 

 

DİKKAT: 

Bütün montaj işlemleri kesinlikle kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. 

 

 

Genel olarak, vantilatör bölümlerinin yukarı kaldırılması ve montajı için özel araç-gereçlerin 
kullanılması gerekmemektedir. 

Özel bir yöntem ve işlemlerin uygulanmasını gerektiren aksamın montajının söz konusu 
olması halinde, FVI firması tarafından bu işlemlerin en doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla gerekli ek bilgiler kullanıcıya verilecektir. 

 

Vantilatörün işletileceğe yere yerleştirilmesi için özel temellerin atılması gerekmez; sadece cihazın kütle 
ağırlığına ve normal işletme hareketinden kaynaklanan dinamik basınç ve darbelere dayanıklı, iyice 
düzleştirilmiş ve dengeli bir beton zemin hazırlanması yeterlidir. 

 

La FVI titreşimlerin mümkün olduğu kadar kaynaktan kesilmesine dikkat göstererek vantilatörün tasarımı ve 
gerçekleşmesini yapar. Müşteri ve/veya kullanıcı komple sistemin titreşimlerini minimuma indirgeyecek 
şekilde önlemler almalıdır (vantilatör-boru hattı). 

 

 

Vantilatörün işletilmesi sırasında vibrasyonların yayılmasını asgari düzeye indirmek amacıyla 
titreşim önleyici desteklerin ve bağlantı parçalarının kullanılması tavsiye edilir. 

 

Desteklerin paralellik (hiza) bozukluğu ve torsiyon (burulma) olaylarını önlemek için vantilatörün dayandığı 
kaide yatay ve düz olmalıdır: gerektiği takdirde en uygun şartlarda sabitlemenin sağlanması için cihazın 
tabanı ile beton zemin arasına uygun metal kalınlıklar yerleştirilmelidir. Sıkılan cıvata ve somunların 
vantilatörde yapısal deformasyonlar meydana getirmesini önlemek üzere önceden hazırlanan sabitleme 
noktaları kullanılmalıdır. 

Dayanma düzlemi vantilatörün normal titreşimlerine dayanabilecek kadar sert olmalıdır ve yapısal ses 
tınlamalarına maruz kalmamalıdır. 

Vantilatörün yere nispeten daha yüksek yapılarda monte edilmesi durumunda yapının titreşim durumlarının 
kontrol edilmesi önerilir.  

Vantilatör kurulumuna yönelik destek teknik özellikleri açıklaması için gerekli ve yeterli olan   parametreler: 

 vantilatör statik yükü 

 vantilatör dinamik yükü 

 kütle merkezinin konumu 

Bu veriler iş bu kılavuzda veya boydan boya ölçüler çiziminde vantilatör ile birlikte SCHT01 teknik veri 
sayfasında verilmiştir. 

Aynı sayfada amortisör tipi ve kullanılacak titreşim önleyici contalar ile ilgili teknik verilerde verilmiştir. 
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FVI firması vantilatör yapısal unsurlarının kaynak yapılarak temel plakasına sabitlenmesini 
teknik açıdan kabul edilebilir  bulmamaktadır. 

 
Cıvata ve somunların sıkılmasından kaynaklanan deformasyonların oluşmasını engellemek için vantilatöre 
bağlanan borular ayrı ayrı desteklenmeli ve vantilatör emme ve boşaltma ağızlıkları ile koaksiyel (iç içe) 
olmalıdır.  
 

 

DİKKAT: 

Tüm kurulum işlemleri sadece uygun araç-gereçlerle donatılmış olan deneyimli ve yetkili 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 

 

DİKKAT: 

Kurulum aşaması sırasında, değişik bakım aşamalarında talep edilen asgari giriş alanlarının 
muhafaza edildiğinin kontrol edilmesi gereklidir. 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatör emişine doğrudan bağlı akış ayar organlarının kullanımı dengesiz çalışmaya sebep 
olabilir. 

 
 

5.1.1 Asgari yerleştirme mesafeleri  

Borulara bağlanan emme tertibatlı vantilatörler için, müsait alanlara uygun olarak vantilatörün yaklaşık 2,5 
katı büyüklüğünde (vantilatör büyüklüğü tanıtım etiketinden ortaya çıkarılabilir) düz bir boru kısmının 
öngörülmesi tavsiye edilir (akıcı maddenin emme ağızlığına doğru biçimde girmesini sağlamak amacıyla). 
1000’e bölünen işlem sonucu,  önerilen uzunluğu (metre olarak) gösterir. 

 

 

 

Şekil 5-1 Emme tertibatına bağlı borular ile asgari yerleştirme mesafeleri  

Eğer cihaz,  emme ağızlığı serbest halde işletiliyorsa, vantilatörün duvarlardan ve diğer makinelerden kendi 
büyüklüğünün (vantilatör büyüklüğü tanıtım etiketinden ortaya çıkarılabilir)  en az 1,5 katı uzak mesafede 
yerleştirilmesi gerekmektedir. İşlem sonucunun 1000’e bölünmesiyle, istenilen asgari mesafe ( metre olarak) 
bulunur. 
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Şekil 5-2 Serbest emme tertibatı ile asgari yerleştirme mesafeleri 
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5.2 Eksenel vantilatörlerin kurulması  

 

Aşağıda değişik tedarik versiyonlarındaki eksenel vantilatörlerin ana evreleri gösterilmiştir. 

5.2.1 4’üncü versiyon eksenel vantilatörler  

 

 

 

 

Şekil 5-3 4’üncü versiyon eksenel vantilatör montajı 

 

Evre İşlem Açıklama 

1 Motorun yerleştirilmesi [1] Motor sabitleme somun ve vidaları sonuna kadar sıkıştırılmadan 
kendi platformuna yerleştirilir. 

2 Rotorun motor miline 
kamalanması [2]  

ÖNEMLİ: 

Gerektiğinde, motor mili çapını +0/+5 mikron toleranslı nominal 
kotasına varıncaya kadar indirgeyin. Aşırı oynama payı ile montaj 
titreşimlere sebep olur. Zorlamalı montaj ise deformasyonlara, 
titreşimlere sebep olur ve rotorun çıkartılmasını zorlaştırır. 

Rotor motor mili çıkıntısına monte edilip kafa rondelası sonuna 
kadar sabitlendikten sonra rotor ile gövde (3) arasındaki oynama 
payının bütün daire çevresinde sabit olduğu kontrol edilmelidir, 
sabit değil ise motor taşıyıcı platformu düzeltin.  

3 Motor blokaj Motor sabitleme somunlarını sonuna kadar sıkın (detaylar için 
paragraf 10.1.1 ve 10.2.1’e bakın).  

4 Korumaların montajı [4] Öngörülen korumalarla hareketli aksamların hepsini koruyun. 

Çizelge 5-1 4’üncü versiyon vantilatör montajı işlemleri sırası 
(bileşenlerin teşhisi için Şekil 5-3’e bakın) 
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5.2.2 1’inci versiyon eksenel vantilatörler 

 

 

 

Şekil 5-4 1’inci versiyon eksenel vantilatör montajı 

 

Evre İşlem Açıklama 

1 Desteğin yerleştirilmesi [1] Destek sabitleme somun ve vidaları sonuna kadar sıkıştırılmadan 
kendi platformuna yerleştirilir. 

2 Rotorun destek üzerine 
kamalanması [2]   

ÖNEMLİ: 

Gerektiğinde, motor mili çapını +0/+5 mikron toleranslı nominal 
kotasına varıncaya kadar indirgeyin. Aşırı oynama payı ile montaj 
titreşimlere sebep olur. Zorlamalı montaj ise deformasyonlara, 
titreşimlere sebep olur ve rotorun çıkartılmasını zorlaştırır. 

Rotor motor mili çıkıntısına monte edilip kafa rondelası sonuna 
kadar sabitlendikten sonra rotor ile gövde (3) arasındaki oynama 
payının bütün daire çevresinde sabit olduğu kontrol edilmelidir, 
sabit değil ise destek ayakları altına dengeleyici ara parçaları 
yerleştirin. FVI transmisyonlu eksenel vantilatörlerin hepsinde 
standart versiyon olarak ST tipi tek parça destekler kurulmuştur 
(bkz. paragraf “9.1 A – AL – B – BL versiyonları ST Destekler”).  

3 Destek blokaj Destek sabitleme somunlarını sonuna kadar sıkın (detaylar için 
paragraf 10.1.1 ve 10.2.1’e bakın. 

4 Korumaların montajı [4] Öngörülen korumalarla hareketli aksamların hepsini koruyun. 

Çizelge 5-2 1’inci versiyon vantilatör montajı işlemleri sırası 
         (bileşenlerin teşhisi için Şekil 5-4’e bakın) 
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5.2.3 9-12’inci versiyon eksenel vantilatörler  

 

                  9’uncu versiyon                    12’inci versiyon 

                                           

 

Şekil 5-5 9 ve12’inci versiyon eksenel vantilatörlerin montajı 

 

Paragraf 5.2.2 de verilen 1-2-3 evreleri yapıldıktan sonra, transmisyonun kurulumu ile devam edilir. 

 

Evre İşlem Açıklama 

1 Kasanın kurulması Kasayı platform üzerine yerleştirin [5] (sadece 12’inci versiyon için) 

2 Motorun kurulması [1] Motor, sabitleme somun ve vidalarını sonuna kadar sıkıştırmadan, 
çekme çubukları ile komple donanmış olarak, kendi platformu [2] 
(9’uncu versiyon)veya platform kızakları  [2] üzerine yerleştirilir 
(12’inci versiyon). 

3 Konik pusulalı kasnakların ve 
trapezoit şeklindeki 
kayışların[3]  montajı ve ilgili 
gerginlikleri 

Kasnakların montajı düzgün bir hiza ve gerginliği garanti edecek 
şekilde yapılmalıdır. Bu motor pozisyonu üzerinde işlem yapılarak 
gerçekleştirilir ( kayışların montajı ve gerginliği için 5.3 ve 8.4 
paragraflarına bakın. Doğru pozisyonu bulduktan sonra somun ve 
vidaları sıkıştırın. 

4 Korumaların montajı (4) Hareketli aksamlarını öngörülen korumaları ile koruyun. 

 
Çizelge 5-3 1’inci versiyon vantilatör montajı işlemleri sırası 

(bileşenlerin teşhisi için Şekil 5-5’e bakın) 
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5.2.4 8’inci versiyon eksenel vantilatörler  

 

 

 

 

Şekil 5-6 8’inci versiyon eksenel vantilatör montajı 

 

 

Paragraf 5.2.2 de verilen 1-2-3 evreleri yapıldıktan sonra, transmisyonun kurulumu ile devam edilir. 

 

 

 

 

Evre İşlem Açıklama 

1 Kasa ve sehpanın kurulumu 
[1] 

Kasayı ve sehpayı platform üzerine yerleştirin [2] 

2 Motorun kurulması [3] 

 

Motor, sabitleme somun ve vidaları sonuna kadar sıkıştırmadan 
sehpa üzerine yerleştirilir. 

3 Elastik veya dişli contanın 
montajı [4] 

Conta montajı paragraf 8.5 de öngörülen hizalama kontrol 
edildikten sonra yapılır. Bu motor pozisyonu üzerinde işlem 
yapılarak gerçekleştirilir. Doğru pozisyonu bulduktan sonra somun 
ve vidaları sonuna kadar sıkıştırın. 

4 Korumaların montajı [5] Hareketli aksamlarını öngörülen korumaları ile koruyun. 

Çizelge 5-4 1’inci versiyon vantilatör montajı işlemleri sırası 
(bileşenlerin teşhisi için Şekil 5-6’ya bakın) 
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5.3 Kayış tahrikli transmisyonların montajı ve ayarlanması, son kontroller 

 

Eğer vantilatör trapezoid şeklinde kayış transmisyonlu ile donatılmış ise, transmisyon (iletim) montajı 
aşağıda belirtilen şekilde yapılır: 

 Kasnağa yerleştirmeden önce konik kısımlar ve pusula deliği titizlikle temizlenir. 

 Kasnağın dişli yarım delikleri ile pusulanın dişsiz (düz) yarım deliklerini birbirine denk getirmeye özen 
göstererek pusula kasnak içine yerleştirilir. 

 Somunlar el ile kapatılır ancak sıkılmaz. 

 Titizlikle temizlendikten sonra yukarıda adı geçen aksamın tümü mil üzerine yerleştirilir. 

 Kasnaklar yerleştirilir ve bir cetvel ile düz hizada oldukları kontrol edilir. 

 Sırayla vidaları sıkıştırarak bloke edilir. 

 Kayışlar monte edilir. 

 İçindeki armatür tellerinin kopmaması için kayışların levye zorlanmaması tavsiye edilir. 

 Kayışları germeden önce, gergin olan tarafta belli bir uzunlukta (örneğin 100 mm) işaret konur ve 
transmisyon tertibatını döndürmek suretiyle, aşağıdaki değerlere eşit olan göreceli uzunluğa 
erişinceye kadar kayışların kademeli olarak gerilmesi sağlanır (8.4 no’lu paragrafta açıklandığı gibi, 
Kayışların gerginliği ve temizlenmesi), bu değerler: 

 eşit dağılımlı güç çifti (couple) için % 0,8; 

 düzensiz güç çifti (couple) için %1’dir. 

 

 

 

Kayışların aşırı gergin olması rulmanlara zarar verebilir ve milin kırılmasına görmesine neden 
olabilir. 

 

 

DİKKAT: 

 Esnek kavrama (mafsallı) ile yapılan transmisyonlarda (iletme)  işletmeden önce düz hizada 
olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir, zira sehpa nakliye sırasında veya kurulum 
sırasında kullanılan cıvataların sıkılması etkisiyle deformasyona (şekil bozukluğu) uğramış 
olabilir. 
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5.4 Elektrik bağlantısı 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatör elektromanyetik uygunluğa ilişkin 2004/108/CE Direktifi’ne uygun olarak tedarik 
edilmiştir. Özellikle, elektrik motoru, vantilatör ile tedarik edilmiş ise, aynı direktife uygunluğu 
imalatçı tarafından garanti edilir. Vantilatörün kurulduğu tesisin işbu direktife uygunluğunu 
kontrol etmek kurulumu gerçekleştiren kişinin sorumluluğu altındadır. Motorun vantilatör ile 
tedarik edilmemesi ve müşteri tarafından monte edilmesi durumunda, direktif ile uygunluğun 
kontrol edilmesi müşterinin sorumluluğu altındadır.  

 

Vantilatör elektrik hattının gereken ölçüde güç ile beslenmesi gerekir. 

Elektrik şebekesine bağlantı deneyimli personel tarafından gerçekleştirilmeli ve her halükarda motor uç 
birimine kadar olan tüm elektrik besleme aksamı sorumluluğunun müşteriye ait olduğu hatırlanmalıdır. 

Kullanıcının dikkati çekilmesi gereken bir diğer önemli konuda vantilatörün “toprak hattı bağlantısı” için 
gerekli olan tüm güvenlik koşulları ve önlemlerinin yerine getirilmesidir. 

Toprak hattı bağlantı tesisatı kurulumun yapıldığı ülkede yürürlükte olan teknik yönetmeliğe uygun olmalı ve 
konusunda deneyimli personel tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

Toprak hattı iletkeni bağlantısının diğer tüm bağlantılardan önce yapılması. 

Bağlantı şemasının (bkz. Şekil 5-7) önceden besleme gerilimi için hazırlandığı kontrol edilir.  

Normalde standart elektrikli motorlar ayırım olmaksızın her iki rotasyon yönüne doğru çalışabilmektedir. 
Rotasyon yönünü değiştirmek için doğrudan terminal bağlantısı üzerinde iki besleme kablosundan herhangi 
birini ters çevirmek yeterlidir. 

 

 

DİKKAT: 

Vantilatörün elektrik besleme devresinin EN 60204-1 Yönetmeliğine uygunluğunu sağlamak 
kurulumcunun görevidir.  

Özellikle, bakımdan sorumlu personelin vantilatörün elektrik beslemesi üzerinde direkt 
kontrolüne olanak tanımak amacıyla, vantilatörün yakınına bir elektrik ayırıcısı yerleştirilmesi 
gerekir .(bakınız paragraf: 9.2.6.3 – Çalıştırma kumandası ve 10.7 - EN 60204-1 Acil durum 
stop düzenleri) 

 

Ayrıca, 2006/42/CE SAYILI MAKİNE DİREKTİFİNİN I ekine uygun çalıştırma, normal stop ve acil durum stop 
kumandalarını yerleştirmek elektrik tesisatı tasarımcısının görevidir. 
 

 

DİKKAT: 

Kurulan motora ve ondan önceki elektrik besleme hattına bağlı olarak, vantilatör elektrik 
bağlantıları için kullanılacak araç-gereç ile kabloların ölçülmesi ve seçimi müşterinin ve/veya 
elektrik tertibatı kurulumu ile görevli personelin sorumluluğu altındadır.  

Elektrik aksamı üzerindeki çalışma, vantilatör duruyor ve ana elektrik şebekesi ile bağlantısı kesilmiş 
durumda iken yapılmalıdır. 

Kurulumdan /devreye almadan önce elektrik motoru üzerindeki metal etiket bilgilerinin besleme şebekesi 
özelliklerine uygun olduğu kontrol edilmelidir. 
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Şemalar sadece örnek özelliğine sahiptir: motor üreticisinin verdiği bağlantı şemasına başvurulmalıdır. 

Tek hızlı üç fazlı motorlar Üç fazlı motorlar 

Tek sargı 

Tek gerilim 

Üç fazlı motorlar 

İki ayrı sargı 

Tek gerilim 

 
  

Üçlü bağlantı  Yüksek hız için Dahlander veya PAM 
bağlantısı  

Yüksek hız için bağlantı  

 
  

Yıldız şeklinde bağlantı  
Düşük hız için Dahlander veya PAM 

bağlantısı  
Düşük hız için bağlantı  

Şekil 5-7 Tek ve iki hızlı elektrik motoru bağlantı şeması 

 

Kabloların geçişi, başta çark olmak üzere, köşeler veya hareketli kısımlar ile temas etmesi önlenecek şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Kasada geçiş deliklerinin açılmasının gerekmesi durumunda, delikler üzerinde uygun 
koruma düzenleri (kablo rakorları) öngörülmelidir. Bu durumlarda FVI teknik ofisine danışınız. Bu önlemler 
özellikle harici terminal kutusunun uygulanması durumunda geçerlidirler (EF serisi: bakınız şekil 5-8) EFR 
serisi vantilatörlerde harici terminal kablosu FVI tarafından kurulur. 

 

 

Şekil 5-8 Harici terminal kutusunun yerleşim örneği 
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Kabloları koruyan kılıf tipolojisi vantilatör tarafından konvoylanan sıvıya göre seçilmelidir. Farklı bir bilgi 
sunulmadığı müddetçe, FVI vantilatörden temiz hava geçtiğini kabul eder. 

Harici terminal kutusuyla elektrik bağlantısı motorun IP koruma derecesine uyularak gerçekleştirilmelidir. 
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5.5 Boru bağlantıları  

Vantilatör ile boruların bağlantısı, her ikisinin de doğru paralellikte oIması sağlanarak ve contalar ile esnek 
kısımların etkisi nedeniyle kanallarda olası tıkanmanın engellenmesi suretiyle yapılmalıdır. Boruların ağırlığı 
vantilatör üzerinde bir yük teşkil etmemeli ve bağlantı nedeniyle makine aksamının deforme olması 
engellenmelidir. Vantilatör ve emme ve/veya besleme boruları arasındaki olası esnek bağlantılar, esnek 
kısımları gerdirmeyecek ve bu bağlantıların metal kısımları arasında temas olmasını önleyecek şekilde 
kurulmalıdırlar (montaj toleransları için bakınız şekil 5-9). 

 

Şekil 5-9 – Esnek bağlantıların montaj toleransları 

 

 

Borulara bağlanan emici vantilatörler için, müsait alana uygun olarak vantilatörün yaklaşık 2,5 katı 
büyüklüğünde (vantilatör büyüklüğü tanıtım etiketinden ortaya çıkarılabilir) düz bir boru kısmının öngörülmesi 
tavsiye edilir (akıcı maddenin emici ağızlığı doğru biçimde girmesini sağlamak amacıyla). 1000’e bölünen 
işlem sonucu,  önerilen uzunluğu (metre olarak) gösterir. 

 

 

 

 

 

Şekil 5-10 Emme borularının asgari yerleştirme mesafeleri  

Teorik                                  Paralel hizasızlık                        Aksiyal sıkıştırma             Açısal hizasızlık 
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6 DEVREYE ALMADAN ÖNCE VE SONRA YAPILACAK KONTROLLER 

 

6.1 İlk kontroller 

 

 

DİKKAT: 

İlk çalıştırma kontrolleri sadece vantilatör dururken ve enerji kaynaklarından izole edilmiş 
halde iken yapılmalıdır. 

 

Vantilatör ilk defa devreye alınacağı zaman bazı ön kontrollerin yapılması gereklidir: 

 Vantilatörün hedeflenen kullanım amacına uygun olduğu kontrol edilir 

 Transmisyonun kurulumu yapan teknik personel tarafından tamamlanması halinde, metal etiket üzerindeki 
bilgilerin transmisyon kartı verileri ile uyumlu olduğu kontrol edilir. 

 Tüm koruma tertibatının mevcut olduğu kontrol edilir 

 FVI firması tarafından takılan tüm cıvata ve somunların eksiksiz olduğu kontrol edilir. 

 Cıvata- somunların sıkılması kontrol edilir (rotor, destekler, temeller, gerekirse transmisyon). 

 Vantilatör ve motor rulmanlarının yağlanma durumu kontrolü yapılır; eğer gerekirse gres yağı değiştirilir 
(bkz. bölüm 8 BAKIM). 

 Tüm döner aksamın serbestçe döndüğü kontrol edilir. 

 Vantilatör içinde malzeme ve yabancı cisimlerin bulunmadığı kontrol edilir. 

 Rotasyon yönünün doğru olduğu kontrol edilir: rotasyon yönünün vantilatör kasası üzerinde bulunan ok 
işaretinin gösterdiği istikamet ile aynı olduğunu belirlemek için kısa süreli elektrik akımı verilerek 
gözlemlemek yeterli olur; eğer gerekiyorsa rotasyon yönü değiştirilir (bakınız Elektrik bağlantıları konusu). 

FVI firması güvenlik koşulları ile ilgili kontrollerin ayarlanması için 12.2 no’lu paragrafta yer alan check list’in 

kullanılması önerilir. 

 

 

DİKKAT: 

Check list’te gösterilen kontrolden önce çalıştırma denemesi yapılmasına izin verilmemelidir 
(bkz. Paragraf 12.2). 

 

 

DİKKAT: 

Eksenel vantilatörler hiç bir zaman ağızlıkları tamamen kapalı olarak çalışmamalıdır. 
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6.2 Rutin olarak yapılması gereken kontroller 

Akım emişinin motor etiket değerini aşmadığı kontrol edilir, aksi takdirde vantilatör derhal durdurulur ve 
imalatçı firma ile temasa geçilir. 

Vantilatör çalışırken aşırı titreşim ve anormal gürültü olmamalıdır. 

Vantilatör durma konumunda iken rulman sıcaklığının tolere edilebilir sınırı aşmadığı kontrol edilmelidir 
(ortam sıcaklığı 20°C derece iken desteklerin ısı derecesi maksimum 70°C olmalıdır). Daha sonra düşük bir 
değerde sabit kalması koşuluyla, vantilatörün ilk devreye alındığı saatler içinde belirtilenden daha yüksek bir  

 

ısı derecesi oluşmasının normal olarak kabul edilmesi gerektiği göz önünde tutulmalıdır. Rulmanlarda olağan 
dışı bir aşırı ısınma söz konusu olduğunda FVI firmasının teknik servisi ile irtibata geçilmelidir. 

3-4 saatlik işletme süresinden sonra, vantilatör durma konumunda ve enerji kaynaklarından izole edilmiş 
halde iken cıvata –somunların sıkılık durumu, rulmanların ısı derecesi ile transmisyon tahrikli vantilatörlerde 
kayışların ısı derecesi ve gerginlik durumu yeniden kontrol edilmelidir. 

FVI tarafından üretilen vantilatörler talep üzerine destek rulmanları titreşim ve/veya ısı sensörleri ile 
donatılabilir (transmisyonlu vantilatörler için). Bu durumda FVI rotor tarafı desteği üzerinde titreşim 
sensörünü ve transmisyon tarafı desteği üzerinde ısı sondasını monte eder.  

Titreşimlerle ilgili olarak, güvenlik şartları kontrolü için kriterlerinin referans olduğu standart ISO 
14694:20032’tür, bu kurulum şartlarında ölçülen mekanik titreşimler için izleyen sınırları tavsiye (mm/s RMS 
olarak titreşim hızı):  

 

 alarm: 7.1 (sert),  11.8 (esnek); 

 durma:  9 (sert),  12.5 (esnek); 

 

Bu sınırlar genelde, her tek bir uygulamada özel endikasyonlar hariç olmak üzere, FVI tarafından geçerli 
sayılır. 

Ölçü noktası ve yönü: vantilatör destekleri üzerinde, dönüş eksenine dikey yönde, dikey ve yatay düzlemi 
üzerinde. 

Sert ve esnek betimlemeleri kullanımı strüktürün hizmet hızına nispeten sırayla az veya çok ilk kritik hızına 
ulaşması ile ilgilidir.  Normalde FVI vantilatörlerinin bu tanıma nispeten strüktürleri daha serttir. 

Destekler üzerinde ısı için referans sınırları, mekân ısısından bağımsız olarak rulman dış halkasında 
ölçülebilen, aşağıda verilmiştir:  

 

 alarm 100 °C; 

 durma 120 °C;  

 

 

6.2.1 Koruma tertibatının görsel kontrolü 

Kafesli koruma tertibatı için aşağıdaki kontrol kriterleri baz alınabilir: 

 Çinko (galvanik) kaplamanın korozyonu ve matlaşması 

 Puntalanan /kaynak yapılan yerlerin ayrılması 

 Düzensiz koruyucular için tipik olan akustik olayların belirgin olması 

 Koruma unsurlarında çarpmalar ve kalıcı şekil bozukluğu meydana gelmesi 

 Tellerin kopması 

 Cıvata-somunların korozyonu 
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 Sabitleme unsurlarının gevşemesi 

 

Boyalı ve bükülmüş levhadan yapılan koruma tertibatı için aşağıdaki kontrol kriterleri baz alınabilir: 

 Boyanmış kısımların korozyonu ve matlaşması 

 Puntalanan /kaynak yapılan yerlerin ayrılması 

 Düzensiz koruyucular için tipik olan akustik olayların belirgin olması 

 Koruma unsurlarında çarpmalar ve kalıcı şekil bozukluğu meydana gelmesi 

 Koruyucu aksamında mekanik deformasyon veya kopma meydana gelmesi 

 

 Çatlakların bulunması 

 Cıvata-somunların korozyonu 

 Sabitleme unsurlarının gevşemesi 

 

 

DİKKAT: 

Tüm koruyucular her ay gözden geçirilmeli ve eğer gerekiyorsa değiştirilmelidir. 

 

 

DİKKAT: 

Şüpheli durumlarda kontroller yoğunlaştırılır veya koruyucu değiştirilir. 

 

6.2.2 Akıcı maddeye temas eden kısımların kontrolü ve temizlenmesi 

Rotorun periyodik olarak temizlenmesi, vantilatörün çalışması sırasında biriken olası toz kümeleri nedeniyle 
oluşan titreşimleri önleme imkanı sağlar.  

Vantilatörün abraziv aşınma tozları içeren, hafif derecede tozlu akışkan maddeler ve pnömatiklerin 
taşınmasına ayrıldığı durumlarda rotorin temizlik ve/veya yıpranma (aşınma) koşulları periyodik 
olarak gözlemlenmelidir.  

Madde birikimleri veya rotorin bazı kısımlarının aşınması vantilatörde normal olmayan titreşimlere sebebiyet 
verebilir. 

 

6.2.3 Rotor ve kasanın görsel kontrolü  

Kanatlarındaki aşınma sürecini periyodik olarak gözle kontrol etmek gerekmektedir, zira bu olay kanadın 
fırlaması veya yapısal kısımların kopması sonucunda ölümcül kazalara neden olabilecek tehlikeli durumların 
meydana gelmesini tetiklemektedir. 

 

 

DİKKAT: 

EkseneI vantilatörler abraziv ajanlar içeren akıcı maddeler ile kullanılmamalıdır. 

 

Bir taşınabilir lamba yardımıyla rotor kanatları ve kasa üzerinde meydana gelen abrazyon (yenme) 
olaylarını kontrol etmek için, kanatların tümünü görebilecek şekilde rotoru yavaşça döndürmek suretiyle ilgili 
kısımların gözle teftiş edilmesi gerekir. Bu teftiş neticesinde kanatların tamamen sağlam olduğu görülmeli ve 
abrazyona uğramış herhangi bir noktanın veya eksik kısımların bulunmadığı tespit edilmelidir. 

Kanatlar ve kasa üzerinde Korozyon olayı ile ilgili olarak, korozyon yapıcı ve asitli ortamların vantilatör 
emniyet unsurlarının güvenlik açısından tehlike yaratabildiği rotor  ve kasa üzerinde belirgin biçimde 
görülmektedir. 

Bu olay hiçbir zaman küçümsenmemelidir, zira sadece koroziv ve asitli ajanların konsantrasyonuna bağlı 
olarak meydana gelmez. 
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Vantilatör işletme dönemlerine verilen molalara bağlı olarak kondansasyon (yoğunlaşma) oluşabilir, bunlar, 
malzemelerin sağlamlığı açısından tehlikeli olan kalınlık değişikliği yaratacak şekilde kimyasal korozyon 
olaylarının hızlanmasına neden olur. 



 

 64 / 122 MVA 02 rev. 2 -  Temmuz 2015 

 

 

6.2.4 Boyutsal kontroller  

 

CHECK LİST – BİLEŞEN ÜZERİNDE BOYUTSAL KONTROLLER 

KONTROL EDİLECEK 

BİLEŞEN   
KONTROL TİPİ/CİHAZ 

KABUL EDİLEBİRLİK 
KRİTERİ 

SONUÇ 

Rotor: yüzey üzerinde 
çizik veya kertik 
mevcudiyeti 

Görsel  Sağlamlık OK  

Rotor: kavrama tamburu 
kalınlığı  

Boyut/Kumpas  veya 
eşdeğerli 

Aşınmamış alanda 
kalınlığın %10 dan fazla 
olmayan azalması 

OK  

Ağızlık: kalınlık (mevcut 
ise) 

Boyut/Kumpas 

Aşınmamış veya boyası 
sağlam alanda kalınlığın 
%20 den fazla olmayan 
azalması 

OK  

Titreşim önler contalar: 
aşınma önleyici kaplama 
(mevcut ise) 

Boyut/Kumpas 

Aşınmamış veya boyası 
sağlam alanda kalınlığın 
%20 den fazla olmayan 
azalması 

OK  

Kaynaklar (yapı içi) Görsel Hasar ve çatlak olmaması OK  

Tarih:  

İmza:  
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7 EKSENEL VANTİLATÖRLERDE ÇALIŞMA ARIZALARI  

7.1 Sık karşılaşılan arızalar 

 

Aşağıdaki çizelgede karşılaşılan başlıca sorunlar belirtilmiştir: 

 

ARIZA TÜRÜ  SEBEBİ ÇÖZÜMÜ 

Proje değerinden çok düşük güç emişi 
meydana gelmesi 

Rotasyon hızı çok düşük Rotasyon hızı artırılır 

Rotor kısmen tıkalı Tıkanma giderilir 

Tesisat direnç basıncı proje 
değerinden düşük 

Tesisat direnç basıncı değeri kontrol 
edilir 

Akıcı madde densitesi (yoğunluğu) 
varsayılan değerden daha düşük 

Akıcı madde yoğunluk değeri kontrol 
edilir 

Kanatların eğimi hatalı Kanatların eğimi kontrol edilir 

Güç emişi mevcut  proje değerinden 
çok yüksek 

Rotasyon hızı çok yüksek Rotasyon hızı azaltılır  

Tesisat direnç basıncı proje 
değerinden daha yüksek 

Tesisat direnç basıncı değeri kontrol 
edilir 

Ağızlık veya borular kısmen tıkalı 

Tıkanıklık giderilir 

Ayar unsurlarının pozisyonu kontrol 
edilir 

İlk hava rotasyonu vantilatör rotasyon 
yönüne aksi istikamete doğru 

Asgari yerleştirme mesafeleri kontrol 
edilir (bölüm 5.1.1)  

Akıcı madde yoğunluğu varsayılan 
değerden daha yüksek 

Akıcı madde yoğunluk değeri kontrol 
edilir 

Motor beslemesi etiket değerinden 
daha düşük gerilimle yapılıyor 

Motorun doğru besleme gerilimi 
kontrol edilir  

Motor sargıları arızalı Motorun düzenli çalışması kontrol ed. 

Kanatların eğimi hatalı Kanatların eğimi kontrol edilir 

Basınç yetersiz 

Rotasyon hızı çok düşük Rotasyon hızı artırılır 

Akıcı madde yoğunluğu varsayılan 
değerden daha düşük 

Akıcı madde yoğunluk değeri kontrol 
edilir 

Hava kapasitesi varsayılan değerden 
daha yüksek 

Tesisat direnç basıncı değeri kontrol 
edilir 

Şalterle çalıştırma arızalı 

Hava akışı düzensiz 
İşletme eğrisinin öngördüğü çalışma 
alanı kontrol edilir  

Paralel çalışan vantilatörlerde 
kapasite dalgalanması mevcut 

Cihaz üzerinde kurulum yöntemi 
kontrol edilir 

Cihazın sevk ettiği havanın emme 
ağzı yakınında girdap oluşması 

Asgari yerleştirme mesafeleri kontrol 
edilir (bölüm 5.1.1) 

Titreşimler mevcut 

Şalter çalışması sorunlu Bir önceki “Şalterle çalıştırma” 
arızasına bakınız 

Spesifik dönüş hızlı yapısal rezonans 
Inverter ile bu hızda çalışmasını 
önleyin veya sistemin kendi 
frekanslarını değiştirin 

Rotor kısımlarının aşınması Rotor kontrol edilir  

Rotor üzerinde madde birikmesi Rotor kontrol edilir 
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ARIZA TÜRÜ  SEBEBİ ÇÖZÜMÜ 

İzafi hareketli kısımlar arasında 
sürtünme mevcut 

İzafi hareketli kısımlar arasındaki 
doğru birleşme kontrol edilir 

Rulmanların kendi içindeki arızalar Rulmanların durumu kontrol edilir  

Rotor dengesizliği veya kayışın aşırı 
çekmesinden kaynaklanan rulman 
arızaları 

Rulmanların durumu kontrol edilir  

Kayışların gerginlik durumu kontrol 
edilir  (bkz bölüm 8.4) 

Gürültülü çalışma 

İzafi hareketli kısımlar arasında 
sürtünme mevcut 

İzafi hareketli kısımlar arasındaki 
doğru birleşme kontrol edilir 

Titreşimler mevcut 
“Titreşimler” konulu bir önceki arızaya 
bakınız. 

Şalterle çalışması sorunlu 
“Şalterle çalıştırma” başlıklı arızaya 
bakınız 

Motorda elektromanyetik arızalar 
mevcut  

Motor besleme koşulları kontrol edilir 
(inverter) 

Delikler veya sivri çıkıntılar mevcut 
Hava geçiş hızının yüksek olduğu 
yerde sivriliği giderilmiş çıkıntılar 
bulunduğu kontrol edilir 
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8 BAKIM 

 

 

Vantilatör üzerinde bakım işlemlerine başlamadan önce kılavuzun bu bölümü dikkatle 
okunmalıdır: böylece hem görevli personelin güvenliği daha uygun koşullarda sağlanmış 
olacak hem de yapılan işlemler daha güvenilir olacaktır. 

 

Vantilatör bakım aşamalarındaki güvenlik kuralları için aşağıdaki koşullar göz önünde tutulmalıdır: 

 Bakım ve/veya yağlama işlemleri, amaca uygun araç-gereçler, cihazlar ve ürünler kullanılması suretiyle 
yürürlükte olan güvenlik yönetmelikleri ve kuralları çerçevesinde işletmeye ait teknik ofis tarafından 
gereken şekilde görevlendirilmiş olan sadece eğitimli ve deneyimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 Bakım işlemleri sırasında vücuda sıkıca yapışan iş elbisesi ve kazalardan koruyucu iş ayakkabısı gibi 
amaca uygun giyim tarzı seçilmeli ve bol ve sarkan kısımları bulunan giysilerin kullanılması önlenmelidir. 

 Vantilatör bakım çalışması sırasında cihazın etrafının üzerinde “VANTİLATÖRDE BAKIM YAPILIYOR” 
yazılı uyarı levhaları ile çevrilmesi ve görevli olmayan kişilerin bu alana girmesinin engellenmesi tavsiye 
edilir.” 

 

 

DİKKAT: 

Herhangi bir bakım işlemi sırasında vantilatörün elektrik besleme hattı ile bağlantısı kesilmiş 
ve izole edilmiş olması gerekmektedir. Vantilatör ve parçalarına erişim öncesinde veya 
kontrol kapısını açmadan önce çarkın ve motorun durduğundan daima emin olunuz. 

Sıcak sıvı ile çalışan vantilatörler durumunda, yüksek ısılı yüzeyler ile teması önlemek 
amacıyla, bakım müdahalelerinde bulunmadan önce vantilatörün soğumasını bekleyiniz. 

Döner aksam üzerinde veya kanalların içinde yapılan müdahalelerde ayrıca: 

 mevcut olması halinde, esnek kavrama ile motor bağlantısı kesilmeli; 

 mevcut olmaları halinde, transmisyon kayışları kasnaklardan çıkarılmalıdır. 
 

 

DİKKAT: 

Çok kademeli (aşamalı) vantilatör kullanılması durumunda, çok kademeli vantilatörün tüm 
olarak elektrik enerji beslemesi kesilmeli ve herhangi bir bakım işlemi girişiminde bulunmadan 
önce rotorun tamamen durduğu kontrol edilmelidir. 

 

Bakım işlemleri sorumlusu,  kendi aralarında tam bir koordinasyon içinde çalışan ve böylece tehlikeye maruz 
kişilerin azami ölçüde güvenliğini sağlayacak bir teknik personel ekibi kurmalı ve bu şekilde işlemlerin 
yürütülmesini sağlamalıdır. Bakım işlemlerine hazırlanan tüm personel olası tehlikelerin derhal bildirilmesi 
amacıyla tamamen görsel irtibat halinde olmalıdır. 

 

 

DİKKAT: 

Makine ile bağlantısı kesilecek veya demonte edilecek kısımların yerinden oynatılması 
gereken durumlarda uygun kaldırma ve taşıma araçları kullanılması gereklidir. 

 

 

Genel olarak vantilatör bakımı için özel araç-gereç ve malzemelerin kullanılması 
gerekmemektedir. 
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Vantilatörün tüm aksamının sistematik bakımı cihazın  hem normal, doğru ve düzenli 
işletilmesi için gerekli olup aynı zamanda makine operatörü için bir güvenlik faktörüdür. 

 

Programlı bir bakım çalışmasının planlanmasını kolaylaştırmak için FVI firması izlenmesi gereken noktalar ile 
bunun sıklık derecesini genel anlamda gösteren bir şema hazırlamıştır (bkz. Paragraf 12.3). 

 

 

Vantilatörün doğru ve düzenli çalışmasını sağlamak ve işletme ömrünü mümkün olduğu kadar 
uzun tutmak amacıyla yağlama ile birlikte periyodik temizlik ve bakım mutlaka yapılmalıdır. 

 

8.1 Rulmanların yağlanması 

Rulmanları yağlama zaman aralıkları kontrol edilmeli ve bu süreye riayet edilmelidir.  

Transmisyon tahrikli vantilatörlerin destek aksamı içine yerleştirilen rulmanlar belli zaman aralıklarında ve 
vantilatörün transmisyon tertibatı ile birlikte satılmış olması halinde ilgili teknik dokümantasyona ekli 
transmisyon kartı üzerinde belirtilen gres yağı miktarı ile yağlanmalıdır. Vantilatörün 1 veya 6ıncı 
versiyonlarda teslim edilmiş olması durumunda (çıplak, transmisyon tertibatı bulunmayan mil ile), doğru 
yağlama zaman aralığı konusunda Çizelge 8-2’ye başvurulması gerekir. Yağlama tavsiye edilen veya bunun 
muadili olan bir gres yağı tipi kullanılarak yapılır. Eğer vantilatör, çalışma koşullarının sertlik durumuna bağlı 
olarak tozlu, nemli, sıcak veya transmisyon kartında belirtilen değere göre belirgin olarak % 40 veya daha 
yüksek oranda koroziv bir ortamda işletiliyor ise yağlama aralıkları daha kısa olmalıdır. 

 

 

Gereğinden fazla miktarda yağ kullanılması rulmanların aşırı ısınmasına neden olur: 
desteklerin öngörülenden daha fazla miktarda gres yağı ile doldurulması önlenmelidir. 

Başka bir işaret edilen olmadığı takdirde FVI vantilatör rulmanları üzerindeki ilk donanımda kullanılacak gres 
yağı: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

Lityum komplex sabunu bazlı, damlama noktası 250 ºC de (IP 396) ve işlenmiş penetrasyon 25 ºC - 0.1 
mm’de ( IP 50/ ASTM D217) 265÷295. Kinematik viskozite (IP 71/ ASTM D445) : 40 ºC, 100 cSt; 100 ºC’de, 
11.3 cSt: 

 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Destek tipi İlk doldurma gres yağı miktarı (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 … 
Rulman tamamen, ancak destek 
içindeki boş alan sadece kısmen 
doldurulmalıdır 

Çizelge 8-1 Geri dönüşlü vantilatörlerin destek ve rulmanlarını ilk doldurmada kullanılan gres yağı miktarı  

 

 

 

Normal olarak 160 büyüklüğünde motor rulman yataklarının ömür boyu yağlanmaları 
gerekmez dolayısıyla böyle bir işlemin uygulanması söz konusu değildir. 

 

Motor üreticisi tarafından önerilen yağlama aralıkları kontrol edilmeli ve ihmal edilmemelidir. Ancak bununla 
birlikte, motor etiketi üzerinde belirtilen tip uygunluğu sağlanarak rulmanlar periyodik olarak değiştirilir. 

 

 

Motor rulman yataklarının yağlanması için motor üreticisinin tavsiye ettiği gres tipi 
kullanılmalıdır. 
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Destek Tipi 
Rulman Tipi 

(kasnak tarafı) 

Dönüş hızı (dönüş/dakika) 
Gres  

miktarı 

(gram) 

Rulman Tipi 

(kasnak karşı 

tarafı) 

Dönüş hızı (dönüş/dakika) 
Gres  

miktarı 

(gram) 

1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Saat olarak yağlama aralıkları Saat olarak yağlama aralıkları 

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 

Destek Tipi 
Rulman Tipi 

(kasnak tarafı) 

Dönüş hızı (dönüş/dakika) 
Gres  

miktarı 

(gram) 

Rulman Tipi 

(kasnak karşı 

tarafı) 

Dönüş hızı (dönüş/dakika) 
Gres  

miktarı 

(gram) 

750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Saat olarak yağlama aralıkları Saat olarak yağlama aralıkları 

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 

NOT: 
70 derece santigrat dış halka üzerinde ısı ile SKF rulman bakım kılavuzundan alınan diyagrama göre hesaplanan yağlama aralıkları. 
SKF standartlarına göre hesaplanan gram olarak yağ miktarı. 

Çizelge 8-2 Vantilatörlerin dönüş sayısına göre yeniden yağlama aralıkları ve gres miktarı  
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Dayanma düzlemi 

8.2 Makaralı yönlendirilebilir rulmanların kontrolü 

Rulman montajı yapılmadan önce en yükseğe konulan makara üzerinde bir kalınlık mastarı yardımıyla iç 
radyal oynama payının belirlenmesi gerekir (bkz Şekil 8-1). 

Montaj sırasında en alta yerleştirilen makara altında, iç oynama payındaki azalma birkaç kez kontrol edilir. 

Montajın doğru yapılmasını sağlamak için, iç oynama payındaki azalma değeri ile kalan minimum oynama 
payının Çizelge 8-3 belirtilen değerlere tekabül etmesi gerekmektedir 
 

Makaralı rulman 
Radyal oynama payı 
azalma oranı (mm) 

Montaj sonrası kalan minimum 
oynama payı (mm) 

 Normal oynama 
payı 

C3 oynama 
payı 

22209  EK da 0.025 a 0.030 0.020 0.030 

22210  EK da 0.025 a 0.030 0.020 0.030 

22212  EK da 0.030 a 0.040 0.025 0.035 

22214  EK da 0.040 a 0.050 0.025 0.040 

22215  EK da 0.040 a 0.050 0.025 0.040 

22216  EK da 0.040 a 0.050 0.025 0.040 

22218  EK da  0.045 a 0.060 0.035 0.050 

22220  EK da 0.045 a 0.060 0.035 0.050 

22222  EK da 0.050 a 0.070 0.050 0.065 

22224  EK da 0.050 a 0.070 0.050 0.065 

22228 CCK/W33 da 0.065 a 0.090 0.055 0.080 

22230 CCK/W33 da 0.075 a 0.100 0.055 0.090 

Çizelge 8-3 Rulmanlarda radyal oynama payı kontrolü  

 

 

 

 
 

Şekil 8-1 Rulmanlarda radyal oynama payı kontrolü 
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8.3 Bilyeli yönlendirebilir rulmanların kontrolü 
 

Montajın doğru yapılmasını sağlamak için sıkma açısının,  eksenel yer değiştirmenin ve kalan minimum 
oynama payının Çizelge 8-4’te belirtilen veriler ile uyumlu olması gerekir. 
 

Bilyeli 
yönlendirilebilir 

rulman 

Sıkma açısı 
(derece)* 

Eksenel yer 
değiştirme s (mm) 

Montaj sonrası kalan minimum oynama 
payı (mm) 

 Normal oynama 
payı 

C3 oynama payı 

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 

 C3 rulmanlar için değerler ortalama 15 – 20 derece daha yüksektir 

 

Çizelge 8-4 Bilyeli rulmanlarda sıkma açısı, eksenel yer değiştirme ve kalan minimum oynama payı 

  

 

 

 

Şekil 8-2 Eksenel yer değiştirme s  
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8.4 Kayışların gerginliği ve temizlenmesi 

V kayışlarının gerginliğinin sağlanması için basit yöntem şu şekilde özetlenebilir: dalla Çizelge 8-5’den 
çizelgede profil tipi ve kasnağın küçük çapı için beher kayışa göre P yükü değeri belirlenir. Yine aynı 
çizelgeden L değeri aşağıdaki formül ile elde edilir. 

Formül:  
100

LxI
Le   

Le,   değeri hesaplanır, burada:  

Le= I’inci eksen arası mesafenin orta noktası üzerindeki bölüm (mm) izi derinliği 

L= 100 mm’lik eksen arası mesafe izi derinliği  

I = eksen arası mesafedir [mm] 

Böylece P yükünün ilgili bölüm üzerine dik olarak uygulanması suretiyle (Şekil 8-3) transmisyonun 
hesaplanan Le izi derinliğine ulaşılıncaya kadar gerginliğinin sağlanmış olması gerekir. 

 

 

 

Şekil 8-3 Kayışların gerginlik kontrolü 

 

Profil P kayışı[N] 

yükü 

Kasnak küçük çapı d [mm] 100 mm L lik eksen arası 
mesafe izi derinliği 

SPZ 25 

63 dan 71 e 

75 dan 90 a 

95 dan 125 e 

125 sonrası 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

100 dan 140 a 

150 dan 200 e 

200 sonrası 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

160 dan 224 e 

236 dan 355 e 

355 sonrası 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

 224 dan 250 ye 

265 dan 355 e 

400 dan 560 a 

560 sonrası 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

Çizelge 8-5 Kayışların gerilmesi: prova yükü ve iz derinliği  

 

Le 

I 

I/2 
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Genel olarak en az ilk 8 saat sonrasında kayışların gerginlik durumu kontrol edilmeli ve daha sonra 
programlanan bakımla ilgili bilgilere başvurulmalıdır (bkz. Paragraf 12.3).  

Yetersiz bir ön yükleme değeri veya % 4÷5-‘ten daha yüksek bir kayma nedeniyle aşınmanın transmisyonun 
düzenli çalışmasını tehlikeye sokacak etkinliğe ulaşması halinde kayışlar komple değiştirilmelidir. Kayışların 
aşınmasına sebep olan değişik faktörler arasında ortam özellikleri, işletme saatlerinin uzunluğu ve devreye 
alma sayısı ve tipi bulunmaktadır. 

 

 

Standart ikizkenar yamuk kayış üreticileri ortam ısısının 80 °C’den fazla olmamasını 
önermektedirler, daha yüksek ısı derecelerinde çalışılması için özel kayışlar gerekmektedir. 

 

Kirli kayışların temizlenmesi için benzol, benzen, terebentin vs. gibi çözücüler ile abraziv özelliği olan veya 
sivri uçlu malzemeler kullanılmamalıdır. 

Bu bağlamda, temizlik için 1:10 oranında alkol ve gliserin karışımı kullanılması önerilir. FVI vantilatörlere 
kurulan transmisyona iki veya daha fazla kayış monte edilir.  

 

 
Bir veya daha fazla sayıda kayışın kopması halinde tüm serinin değiştirilmesi tavsiye edilir. 

 

 

 

 

8.5  Esnek birleşme bağlantıları 

Periyodik olarak ve vantilatörün işletme koşulları göz önünde tutularak S eksenel oynama payı ile Amax-Amin 
açısal ve R paralel hizaları kontrol edilmelidir (Şekil 8-4, Şekil 8-5, Şekil 8-6). Poyra göbeklerinin durumu 
kontrol edilir ve tavsiye edilen yağ tipi ve miktarı uygulanarak her 3000 işletme saatinde sonra yağlama 
yapılır (bkz. Çizelge 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8-4 Eksenel akış  

 

Şekil 8-5 Açısal hizasızlık 

    

Şekil 8-6 Paralel hizasızlık 

 

 

 

 

S 

R 

Amin 

Amax 
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Tip S 
dak  

[mm] 

Kurulumda max. Amax-
Amin [mm] 

Çalışmada max. Amax-
Amin [mm] 

R 
max  

[mm] 

Hız max 
[rpm] 

Yağ 
[Kg] 

Tavsiye edilen 
yağ 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Yağ 
gerektirmiyor 

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 

Amolith grease # 2 

Chevron USA 

Chevron Dura-Lith 
EP2 

Gulf 

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 

         * İş bu kılavuzda içerilen çizelgelerdeki veriler doğrudan üreticilerin kendi teknik kataloglarından alınmadır. 

Çizelge 8-6 Esnek birleşme bağlantılarının teknik özellikleri  
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8.6 Filtreler ve basınç göstergeleri 

Vantilatör giriş sıvısı için filtreler ile donatılmış ise, girişteki yük kayıplarını artırmamak ve vantilatörün 
verimini düşürmemek amacıyla bu filtrelerin periyodik olarak temizlenmeleri gerekir.   

Kontrol ve olası temizlik önceden belirlenmiş aralıklarla gerçekleştirilebilir; her halükarda, filtrenin yol açtığı 
basınç atlamasını kontrol altında tutmak için diferansiyel bir basınç göstergesi kullanılması tavsiye edilir. Bu 
gösterge asla 400 Pa değerini aşmamalıdır.  

 

 

DİKKAT: 

Filtrenin hasar görmesini önlemek ve dolayısıyla vantilatörün malzeme emişine zarar 
vermemek için 400 Pa basınç değerini aşmayınız. 

 

 
 

8.7 Vantilatör-boru bağlantısı titreşim önleyici esnek bağlantıları 

Vantilatör ile besleme ve/veya emme boruları arasına yerleştirilmiş esnek bağlantılar, esnek kısımlarda 
yırtılma veya kopma olmadığını kontrol etmek amacıyla görsel olarak kontrol edilmelidirler. Tesisin ve/veya 
vantilatörün bakımı için bu bağlantıların sökülmelerinin gerekmesi halinde, yeniden monte edilirlerken ilk 
montaj/kurulum için belirtilen önlemlere uyulmalıdır (bakınız paragraf 5.5). 

 



 

MVA 02 rev. 2 - Temmuz 2015  77 / 122 

 

 

8.8 Akıcı maddeye temas eden kısımların kontrolü ve temizlenmesi 

 

Rotorun periyodik olarak temizlenmesi suretiyle vantilatörün işletilmesi sırasında biriken olası toz kümelerinin 
meydana getirdiği titreşimlerin önlenmesi sağlanır.   

 

 

Vantilatörün hafif derecede tozlu akıcı madde taşınması halinde rotorun temizlik 
ve/veya aşınma durumu periyodik olarak gözlem altında tutulmalıdır.  

 

Madde birikimleri veya rotorun bazı kısımlarının aşınması, vantilatörde olağan dışı titreşimlerin meydana 
gelmesini tetikleyen başlıca sebeplerdir. 

Aşırı derecede aşınmaya maruz kalan kısımların bulunması halinde rotorun değiştirilmesi mutlaka gereklidir 
(bu işlem için FVI firmasının Teknik Servisi ile irtibata geçilmelidir) 

 

 

 

Bizim ürünlerimiz ile ilgili bilgi almak veya üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapmak için,  
vantilatör bilgi etiketi üzerinde yazılı olan makine tipi ve seri numarasını belirtmek suretiiyle 
FVI firmasının Teknik Ofisi ile önceden irtibata geçilmesi rica olunur. 
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9 TEKNİK ÇİZELGELER 

9.1 A – AL – B - BL versiyonları ST Destekler  

 

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 

 
Şekil 9-1 A – AL – B - BL versiyonları ST Destekler  

DESTEK  BOYUTLAR mm olarak AĞIRL 

TIPO 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 

* 

 YAPISAL VERSİYONLAR  
A Versiyonu: kısa mil, bilyeli rulman.   --   AL Versiyonu: uzun mil, bilyeli rulman. 
B Versiyonu: kısa mil, rotor tarafında bilyeli rulman mevcut, transmisyon tarafında ise makaralı rulman mevcut. 
BL Versiyonu: uzun mil, rotor tarafında bilyeli rulman, transmisyon tarafında makaralı rulman mevcut. 

Çizelge 9-1 A – AL – B - BL versiyonları ST Destekler 

 

       Soğutma fanı 

hava ısısı için 

60÷300°C   AL-BL Vers. 

   A-B Vers.  

Gresör 

UNI 7663 Tip A 
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9.2 Tahrik düzenli vantilatörlere monte edilen normal seri destek ve rulmanlar 

 

DESTEK 
EF serisi için 
RULMANLAR  
(greslenemez) 

EB serisi için 
RULMANLAR 

BÜYÜKLÜK 

ST 47 A 19 

 

6204-2RSH 

 

6204-Z (Oynama payı 
C3) 

314/l 

354/H 

404/G 

454/H 

ST 62 A 24 6305-2RS1 
6305-Z (Oynama payı 

C3) 

504/G 

564/H 

ST 80 A 28 6307-2RS1 
6307-Z (Oynama payı 

C3) 

634/G 

714/H 

ST 90 A38 6308-2RS1 
6308-Z (Oynama payı 

C3) 

804/G 

904/l 

904/H 

ST 100 A 42 6309-2RS1 
6309-Z (Oynama payı 

C3) 

1004/H 

1004/K 

ST 110 A 48 6310-2RS1 
6310-Z (Oynama payı 

C3) 

1124/G 

1124/H 

ST 120 A 48 6311-2RS1 
6311-Z (Oynama payı 

C3) 

1255/F 

1254/H 

ST 130 A 55 6312-2RS1 
6312-Z (Oynama payı 

C3) 

1406/E 

1404/H 

ST 150 A 65 6314-2RS1 
6314-Z (Oynama payı 

C3) 
1604/H 

ST 180 A 80 6317-2RS1 
6317-Z (Oynama payı 

C3) 
1804/H 

ST 200 A 90 6319-2RS1 
6319-Z (Oynama payı 

C3) 
2004/H 

 

Çizelge 9-2 Tahrik düzenli vantilatörlere monte edilen normal seri destek ve rulmanlar 
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10 ESASLI AKSAMLARIN DEMONTESİ VE YENİDEN MONTAJI 

 

 

DİKKAT: 

Aşağıda belirtilen tüm demontaj ve yeniden montaj işlemleri yetkili ve deneyimli personel 
tarafından gerçekleştirilmelidir. 

 

 

DİKKAT: 

Her demontaj ve montaj işlemi aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilmelidir: 

Vantilatörün tamamen durma konumunda olduğundan kesinlikle emin olunmalıdır (rotor 
hareketsiz olmalı);bir devre kesici yardımıyla genel kumanda panosuna gelen elektrik enerjisi 
kesilir ve bir kilit konularak anahtarı bakım sorumlusuna teslim edilir 

 Her türlü gerekli olan donanımlı çalışma ambiyansı yarattıktan ve elden çıkartma faaliyetiyle 
tehlikeli karşıtlık kaynağı olabilecek diğer faaliyetleri önledikten sonra. 

 Yeniden monte edilecek her parça takılacağı yere göre temizlenerek, gresi alınarak veya 
yağlanarak demontaj ve montaj işlemine başlanır. 

 

10.1 Çelik koruyucu kapaklı vantilatör rotorları 

 

 

DİKKAT: 

Rotoru hareket ettirme işlemi, dengeyi bozabilecek veya şekil bozukluğuna sebep olabilecek 
çarpmaları önleyecek şekilde itinalı biçimde yapılmalıdır. 

 
10.1.1 Rotor montajı 

 

1.- Rotor (1) motora (2) yakın olarak kaide üzerine 
çok sıkı bir biçimde olmaksızın vidalanmak suretiyle 
yerleştirilir (Resim 1): gerekli yukarı kaldırma 
unsurları (3) yardımıyla rotor yukarıda tutularak 
(Resim 2), motora yaklaştırılır ve motor mili (4) 
koruyucu kapağın (5) konik deliğine geçirilir (Resim 
3) ve koruyucu kapağın baskılı kısmının motora 
göre ters tarafta bulunduğu kontrol edilir. 

 

 

Resim 1 

1 
2 
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Resim 2 

 

Resim 3 

 

2.- Konik pusula (6) rotor deliği ve motor mili 
arasına yerleştirilir (Resim 4): koruyucu kapak deliği 
ve pusulanın dış yüzeyi koni biçiminde olduğu için  
(küçük çaplı kısım motor tarafında bulunur), 
pusulayı sadece bir yöne doğru yerleştirmek 
mümkündür. Bu işlemi daha kolaylaştırmak için, 
uygun bir alet (7) pusulanın çukur kısmına 
yerleştirilerek pusula deliği genişletilmelidir (Resim 
5).  

 

 

Resim 4 

6 

7 

4 

5 

3 
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Resim 5 

 

 

 

DİKKAT: 

Pusulanın motor mili destek noktasına dayanıncaya kadar iyice itildiğinden emin olunmalıdır.  

 

 

Koruyucu kapak kapağın göbek kısmında bulunan 
çentik  (8) montaj tamamlandıktan sonra pusulanın 
eksenel çukurluğunun (9) yakınında bulunmalıdır 
(Resim 6). Bu kontrol rotorunun tam dengede 
olmasını sağlamak için mutlaka yapılmalıdır. 

 

 

 Resim 6 

 

3.- Rotorun sabitleme rondelâsı (10) monte edilir 
(Resim 7): rondelânın DİŞ AÇILMAMIŞ iki geçiş 
deliği koruyucu kapak göbek kısmındaki diş açılmış 
deliklerinin yakınına yerleştirilir. Pusulayı koruyucu 
kapak kapağa sabitlemek için ilgili elastik 
rondelâları ile iki adet uygun vida (koruyucu kapak 
tespit vidaları) (11) kullanılır. Bu vidalar birbirini 
izleyecek şekilde sırayla sıkılmalıdır. Bu vidaların 
“Kullanım Uyarları ve Talimatları” kılavuzunda yer 
alan akuplemana ulaşıncaya kadar sıkılması son 
derece önemlidir. Söz konusu akuplemana 
ulaşıldığında, rondelânın rotorunun göbek kısmına 
dayanmadığı ve hafifçe aralık kaldığı kontrol 
edilmelidir (Resim 8).  

 
 

Resim 7 

8 

9 

10 

11 
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Resim 8 

 

4.- Merkez vidası motor miline sabitlenir: rotor tespit 
vidası (12) ilgili elastik rondelâsı ile birlikte 
rondelânın diş açılmamış orta deliğine yerleştirilir ve 
motor miline sabitlenir (Resim 9). Vida, 12-1. sayılı 
çizelgede gösterilen akuplemana ulaşıncaya kadar 
sıkılır. 

Rondelânın diş açılmış olan 4 adet deliğinin 
kullanım dışı kaldığı görülmelidir. Zira bu delikler 
sadece rotorunun demontaj işlemi için kullanılırlar.  

 

 

Resim 9 

 

5.- Rotor ve vantilatör gövdesi arasındaki oynama 
payı kontrol edilir: montaj bittikten sonra rotorunun 
gövdeye göre tam olarak merkezde olduğu kontrol 
edilir. Gerektiği takdirde, motor yeri değiştirilir veya 
motor taşıyıcı kaidesi ayarlanır. Rotor tam olarak 
merkezlendikten sonra, 12-1 no’lu çizelgede 
öngörülen akupleman değerlerine riayet edilerek 
tüm kaide ve motor tespit vidaları sıkılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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10.1.2 Rotor demontajı 

 

1.- Koruyucu kapak kapağın iki adet tespit vidası 
çıkarılır (Resim 10). 

 

 

Resim 10 

 

2.- Rotorun çıkarılması: bu işlemi gerçekleştirmek 
için koruyucu kapağın henüz sökülmüş olan iki adet 
tespit vidası kullanılır (mevcut olması halinde iki 
adet diğer benzer ilave vidalardan yaralanmakta 
mümkündür). Bu vidalar rondelânın diş açılmış olan 
4 adet deliğine birbirini izleyerek sırayla takılır. Bu 
vidaların takılması suretiyle rotor pusulayı 
çentikleyerek motora doğru itilir. Bu işlemin 
gerçekleştirilebilmesi için merkezi vidanın (rotor 
tespit vidası) hala takılı olarak kalmış olması 
gereklidir (Resim 11, 12 ve 13). 

 

 

Resim 11 

 

Resim 12 
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Resim 13 

 

3.- Rotorun uygun kaldırma unsurlarına sağlam bir 
şekilde bağlanması sağlanır (Resim 14). 

 

 

Resim 14 
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4.- Rotor tespit vidası açılır ve rondelâ çıkarılır 
(Resim 15 ve 16). 

 

 

Resim 15 

 

Resim 16 

 

5.- Pusula çıkarılır (Resim 17): bu işlemi 
kolaylaştırmak için pusulanın çukur kısmına uygun 
bir alet yerleştirilir. 

 

 

Resim 17 
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6.- Rotor yukarı kaldırılır ve çıkarılır (Resim 18): bu 
işlem rotor kanatlarının zarar görmemesi veya 
deforme olmaması sağlanarak gerçekleştirilmelidir. 

 

 

Resim 18 

 
10.1.3 Kanat eğikliğinin ayarlanması 

 

Değiştirme işlemi rotor dengesinin bozulmasına neden olabilir. Bu durum göz önünde tutularak açı 
değişikliğinden kaynaklanan olası sıra dışı titreşimleri önlemek için kanat eğikliği değiştirildikten sonra rotor 
dengesinin kontrol edilmesi tavsiye olunur. Kanat eğikliği değeri artışının vantilatör tarafından daha fazla güç 
emilmesine neden olacağına dikkat edilmelidir.  

 

 

DİKKAT: 

Çalışma sırasında güç emme oranı kontrol edilerek mevcut güç değerinin aşılmaması 
sağlanmalı ve izin verilen değişikliği değerlendirmek için vantilatör özellikleri ile ilgili 
bilgilerden yararlanılmalıdır.  

 

Bu işlem rotorun vantilatör üzerinde kurulu olduğu halde gerçekleştirilebilir. Her kanadın kaidesi üzerinde 
bulunan dört adet tespit vidası (Şekil 10.1) çıkarılmadan gevşetilir. Kanat, eğikliği değiştirilmek suretiyle 
döndürülür. Orijinal açı, kanat kaidesi ile koruyucu kapak arasında bulunan halka üzerinde bir karşılık 
işaretlenerek kanat üzerinde belirlenir. Eğer parça setinde mevcut ise G1 model bir gonyometrenin veya 
açıların ölçülmesine uygun diğer herhangi bir aletin kullanılması mümkündür. 12-2 no’lu çizelgede gösterilen 
akuplemana ulaşılıncaya kadar 4 adet kanat tespit vidası birbirlerinin tam tersi doğrultusunda ikişerli gruplar 
halinde sıkılır. 

 

Şek. 10.1 Çelik koruyucu kapaklı rotorlar için kanat eğikliğinin ayarlanması. 

 



 

 88 / 122 MVA 02 rev. 2 -  Temmuz 2015 

 

 

10.2 Alüminyum koruyucu kapaklı vantilatör rotoru 

 

 

DİKKAT: 

Rotoru hareket ettirme işlemi, dengeyi bozabilecek veya şekil bozukluğuna sebep olabilecek 
çarpmaları önleyecek şekilde itinalı biçimde yapılmalıdır. 

 
10.2.1 Rotor montajı 

 

1.- Gerektiğinde, motor mili çapını +0/+5 mikron 
toleranslı nominal kotasına varıncaya kadar 
indirgeyin. Uygun kaldırma unsurları yardımıyla 
rotor yukarıda tutularak motora yaklaştırılır ve motor 
mili  (Resim 19) koruyucu kapağının göbek 
kısmındaki deliğe yerleştirilir. 

 

 

Resim 19 

 

2.- Mil dilinin göbek kısmı çukurluğuna (Resim 20) 
yerleştirilmesine imkân veren açısal pozisyon 
bulunarak, rotor motor mili üzerindeki yuvaya 
oturuncaya kadar itilir. Göbek kısım üzerinde elde 
edilen çıkarma kanalı, milin serbest ucu tarafında 
olmalıdır (Resim 21). 

 

 

Resim 20 

 

Resim 21 

 

 

 

 

Motor mili 

 

Çıkartma kanalı 
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3.- Rondelâsı ile birlikte bir adet dişli çubuk, bir ara 
parça ve bir somun rotorun göbek kısmındaki deliğe 
yerleştirilir ve motor miline vidalanır (Resim 22). 
Uygun bir anahtar kullanılarak rotor motor mili 
desteğine dayanmak suretiyle yerine oturuncaya 
kadar somun sıkılmalıdır (Resim 23). 

 

 

Resim 22 

 

Resim 23 

 

4.- Dişli çubuk, rondelâ, ara parça ve somun 
açılarak çıkartılır (Resim 24). 

 

 

Resim 24 
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5.- Rotor tespit vidası, ilgili elastik rondelâsı ile 
birlikte rondelânın diş açılmamış merkezi deliğine 
yerleştirilir ve motor miline sabitlenir (Resim 25). 

 

 

Resim 25 

 

6.- Vida, 12-1 no’lu çizelgede gösterilen 
akuplemana ulaşıncaya kadar sıkılır (Resim 26). 

 

 

Resim 26 

 

7.- Rotor elle döndürülerek, gövdeye göre tam 
merkezde olduğu kontrol edilir. Eğer gerekirse, 
motor kaydırılır veya motor taşıyıcı kaidesinin ayarı 
yapılır. Rotor tam olarak merkezlendikten sonra, 12-
1 no’lu çizelgede öngörülen akupleman değerlerine 
sadık kalınarak kaidenin ve motorun tüm sabitleme 
vidaları sıkılır (Resim 27). 

 

 

Resim 27 

 

Tespit vidası 
Elastik 
rondela 

Rondela 
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10.2.2 Rotorun demontajı 

 

1.- Uygun kaldırma araç gereçleri kullanılarak rotor 
aşağıdan desteklenir. 

 

 

2.- Rotorun merkezi sabitleme vidası çıkarılır 
(Resim 28). 

 

Resim 28 

 

3.- Ekstraksiyon (çıkarma) aparatının dişli 
çubuğunun ucu desteklenir ve yan uçlar rotor göbek 
kısmındaki çıkarma kanalına tutturulur (Resim 29). 

 

Resim 29 
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4.- Rotoru kademeli hale getirmek için ekstraksiyon 
aparatının kolu döndürülür (Resim 30). 

 

Resim 30 

5.- Rotor kaldırılır ve çıkarılır.  

 

10.2.3 Kanat eğikliğinin ayarlanması  

 

Değiştirme işlemi rotor dengesinin bozulmasına neden olabilir. Bu durum göz önünde tutularak açı 
değişikliğinden kaynaklanan olası sıra dışı titreşimleri önlemek için kanat eğikliği değiştirildikten sonra rotor 
dengesinin kontrol edilmesi tavsiye olunur. Kanat eğikliği değeri artışının vantilatör tarafından daha fazla güç 
emilmesine neden olacağına dikkat edilmelidir. 

 

 

DİKKAT: 

Çalışma sırasında güç emme oranı kontrol edilerek mevcut güç değerinin aşılmaması 
sağlanmalı ve izin verilen değişikliği değerlendirmek için vantilatör özellikleri ile ilgili 
bilgilerden yararlanılmalıdır.  

 

Bu işlemi kolay bir şekilde yapabilmek için rotorunun sıkıca geçtiği milden çıkarılması gerekir (bakınız önceki 
paragraflar 10.2.1 ve 10.2.2).  

 

Yarım koruyucu kapaklarına ait tespit vidalı 
cıvatalarının 2 somunu çıkarılmadan gevşetilir. 
Açıyı arzu edilen değerde değiştirerek kanatlar 
döndürülür. Tüm kanatların aynı oranda eğik 
oldukları kontrol edilir. 8.8 dayanıklılık sınıfındaki 
vidalar için ve dolayısıyla bir vida diş freni 
kullanmak suretiyle 12.1 no’lu çizelgede gösterilen 
akuplemana ulaşıncaya kadar yarım koruyucu 
kapakların 2 adet tespit somunu (Resim 31) tekrar 
sıkılır. 

 

 

Resim 31 
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1) Rotor kanadı 

2) Yarım koruyucu kapak 

3) Sabitleme vidası 

4) Sabitleme somunu 

 

Şekil 10.2 Kanatların bloke edilmesi 

 

 

 
 

10.3 Kayışlı transmisyonla değişim 

10.3.1 Kasnak montajı ve demontajı 

 

1.- Motor mili ve transmisyon mili arasındaki genel 
anlamda paralellik kontrol edilir.  

 

 

2.- Pusulayı  (Resim 32) kasnağa yerleştirmeden 
önce konik kısımlar ve pusula deliği itinalı biçimde 
temizlenir. 

 

 

Resim 32 
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3.- Kasnağın diş açılmış yarım delikleri ile pusulanın 
diş açılmamış yarım deliklerinin birbirine denk 
getirilmesine özen göstererek pusula kasnak 
deliğine yerleştirilir (Resim 32). Bu delikler, 
kasnağın büyüklüğüne bağlı olarak 9.1 no’lu 
çizelgede da görüldüğü üzere 2 veya 3 tane olabilir 
(Şekil 10.3).  

  

Şekil 10.3 Kasnak delikleri 

 

4.- Somunlar tam olarak kapatılmadan elle sıkılır 
(Resim 33). 

 

 

Resim 33 

 

5.- Mil yüzeyinin düzgün temizlendiği kontrol edilir 
ve sabitleme dili uygun yuvaya yerleştirilir (Resim 
34). 

 

 

Resim 34 
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6.- Pusula-vidalar ve kasnak üçlüsü, dilin pusula 
deliğindeki karşılıklı açılan çukurlukta yer bulacağı 
şekilde motor miline yerleştirilir. Gerektiği takdirde, 
pusulanın çukur yerine uygun bir aparat 
yerleştirilerek pusula deliği genişletilir (Resim 35 ve 
36). 

 

 

Resim 35 

 

 Resim 36 

 

7.- Dil ve karşılıklı çukurluk arasında asgari ölçüde 
bir oynama payı kaldığı daima kontrol edilmelidir 
(Resim 37). 

 

 

Resim 37 
 

8.- Kasnağı transmisyon mili üzerine monte etmek 
için 2’den 7’ye kadar olan işlemler tekrarlanır.  

 

 

 

Oynama payı 
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9.- Kasnakların doğru hizada olduklarını kontrol 
etmek için gerekli uzunlukta düz bir çubuk kullanılır 
(Resim 38). Kauçuk bir çekiç kullanılarak, paralel 
hizasızlık düzeltilinceye kadar kasnakların eksenel 
olarak hareket etmesi sağlanır (Resim 39). 

 

 

Resim 38 

 

Resim 39 
 

10.- 
Hizasızlığını 
düzeltmek 
için motorun 
pozisyonuna 
müdahale 
edilir (Şek. 
10.4 ve 
10.5).  

 

 

 Şekil 10.4 Açısal hizasızlık Şekil 10.5 Paralel hizasızlık 

 

 

11.- 10-1 no’lu çizelgede gösterilen akuplemana 
ulaşılıncaya kadar kasnak vidaları sırayla takılır 
(Resim 40).  

 

 

Resim 40 

 

 

Değişim 
Değişim 
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12.- Kasnakların doğru hizada olduğu tekrar kontrol 
edilir. 

 

 

 

 

 

DİKKAT: 

Gerektiği gibi doğru yapılmayan bir hizalama işlemi kayışların çabuk yıpranmasına ve 
aralarındaki sürtünmenin artmasına, transmisyon kısmı tarafından emilen güç oranının 
artmasına ve işletme ömrünün kısaltan gürültü ve titreşimlerin oluşmasına neden olur. 

Genel olarak, trapezoidal kayışlı transmisyon yönteminde kasnakları hizaya getirme tolerans değeri 0,5 
dereceyi veya eksen arası 5 mm x 500 mm’yi aşmamalıdır (Şekil 10.4 ve 10.5). 

 

 

 

DİKKAT: 

Kasnakları sökmek için: bloke etmek için kullanılan vidalar çıkarılır ve bunların biri veya ikisi 
serbest deliklere yerleştirilir ve pusula serbest kalıncaya kadar tam olarak sıkılır.  

 

 

Tip 

Pusula Vidalar 

Uzunluk 
[mm] 

Çap max 
[mm] 

N° Withworth 
Uzunluk 

[mm] 
Altıgen 
anahtar 

Kapama 
akuplemanı 

[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 

Çizelge 10-1 Sıkma torku  
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10.3.2 Kayışların montajı ve demontajı 

 

1.- Kasnakların doğru hizada olduğu kontrol 
edildikten sonra kayışların montajına başlanır. Bu 
işlemi gerçekleştirmek için kayışların kasnak 
içindeki yerleşimini zorlayacak şekilde herhangi bir 
aparat kullanılmamalıdır (Resim 41, 42 ve 43). Eğer 
gerekiyorsa, motora yaklaştırmak suretiyle 
kasnakların merkezleri arasındaki mesafe kısaltılır.  

 

 

Resim 41 

 

Resim 42 

 

Resim 43 

2.- Kayışların gerilme durumu kontrol edilir. Bu 
işlemi gerçekleştirmek için bu kılavuzun 8.4 no’lu 
bölümüne başvurulmalıdır.  

 

 

3.- Eğer kayışların gerginliği yetersiz bulunduysa, 
yeterli gerginliği sağlamak için motorun yer 
değiştirilmesi gerekir: 
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9 versiyonlu vantilatörler için (motorun sehpa 
yanında desteklenenler) motor taşıyıcı kaidesinin 
yerini değiştirmek üzere çekme çubuklarına 
müdahale edilir (Resim 44). 

 

 

Resim 44 

 

12 versiyonlu vantilatörlerde ise (motorun platform 
üzerine dayandırıldığı model) motor taşıyıcı kaide 
üzerinde motor sabitleme somun ve cıvatalarının 
hafifçe gevşetilmesi ve yer değiştirmek için 
kenarlarda bulunan çekme çubuklarına müdahale 
edilmesi ve son olarak ta sabitleme cıvatalarının 
tekrar sıkıştırılması gerekir (Resim 45).  

 

 

Resim 45 

 

4.  Kasnakların hizada olduğu tekrar kontrol edilir.  

 

5.- Komple transmisyon koruma sistemi monte 
edilir.  

 

 

 

DİKKAT: 

İlk 8 saatlik çalışma sonunda, vantilatör durdurulur ve kasnakların montaj cıvatalarının hala 
sıkı bir şekilde sabitlenmiş oldukları kontrol edilir. 

 

6.- Kayışları demonte etmek için önceki işlemler 
tersine sırayla tekrarlanır.  

 

 

 

Çekme çubuğu 

Motor sabitleme somun 

ve civataları  
Çekme çubuğu 
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10.4 Tek parça destekli mil-rulman değişimi 

10.4.1 Tek parça destekli mil demontajı 

 

 

 

DİKKAT: 

Aşağıda sıralanan tüm işlemler, destek kısmı içine herhangi bir kirletici unsurun girmesini 
önleyecek şekilde tamamen temiz bir ortamda gerçekleştirilmelidir. 

 

 

FVI transmisyon tertibatı ile donatılan vantilatörlerin 
tek parça destek aksamı, kasnak veya bağlantı 
noktası (LP transmisyon tarafı) tarafında monte 
edilen rulman tipine bağlı olarak iki çeşittir(Resim 
46):  

 

Resim 46.- Tek parça destek. 

 

 Transmisyon tarafında bulunan bilyeli sert rulmanlı ST…A… tipi destek (Şekil 10.6). 

 Transmisyon tarafında bulunan makaralı sert rulmanlı ST…B… tipi destek (Şekil 10.7). Makaralı rulmanın 
bulunduğu tarafta mil üzerinde bir CR zımba mevcuttur. 

 

Her iki destekleme tipinde de rotor tarafında bir bilyeli rulman monte edilmiştir (LG). 

 

 

 

 

 

Şekil 10.6 Hem rotor hem transmisyon tarafında bilyeli radyal rulmanlar monte edilen ST…A… Tek parça 
destek 

 

Rotor tarafı 
(LG) 

ST…A…tipi destek 
Bilya/bilya rulman 

Kasnak tarafı 
(LP) 
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Şekil 10.7 Rotor tarafında bilyeli ve transmisyon tarafında makaralı radyal rulman bulunan ST…B… tipi Tek 
parça destek 

 

ST…B…tipi destekler için mili çıkarma işlemi rotor tarafından yapılmalıdır. ST…A… tipi destekler için ise mil 
her iki taraftan da çıkarılabilir.  Ancak, özellikle demonte edilmesi gereken destek tipinden emin olunmadığı 
durumlarda milin daima rotor tarafından çıkarılması tavsiye olunur. 

 

Destek milini demonte etmek için gerekli aşamalar aşağıda belirtilmiştir: 

 

1.- Küçük soğutma fanı monte edilmiş olan desteklerde, önce bu fan demonte edilir (Şekil 10.8). 

 

 

 

 

Şekil 10.8 Küçük soğutma fanlı destek 

 

 

 

ST…B… tipi destek 

Bilya/makara rulman 

Rotor tarafı 
(LG) 

 

Kasnak tarafı 
(LP) 
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2.- Destek mili ile destek uçlarındaki iki kapakçık 
arasında bulunan iki adet VA sızdırmazlık halkası 
çıkarılır  (Resim 47). 

 

 

Resim 47 

 

3.- Sabitleme vidaları alınır ve rotor tarafındaki 
kapakçık çıkarılır (Resim 48). 

 

 

Resim 48 

 

4.- Mil çekip çıkarılır.  

 

 

 

ST…A…,tipi desteklerde son işlem olarak mil 
komple çekip çıkarılır. Bu işlem yapılırken, gerek 
rotor gerekse transmisyon tarafında bulunan iki 
rulmanda mil ile beraber çıkarılır (Resim 49). Bilyeli 
radyal rulmanları milden sökmek için bir 
ekstraksiyon (sökme) aleti kullanmalıdır.  

 

 

Resim 49 
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ST…B…tipi destekler için, milin bir ara pozisyonda 
dayandırılması sağlanarak sadece kısmi olarak 
çekilip çıkarılması gerekir (Resim 50). 

 

 

Resim 50 

 

5.- Milin hala kısmen destek kısım içinde bulunduğu 
durumda, çıkarmak için uygun pense kullanılarak 
rotor tarafındaki destek bölümünde yer alan seeger 
elastik halka çıkarılır (Resim 51). 

 

 

Resim 51 

 

6.- Mil komple çekilip çıkarılır. Bu işlem yapılırken, 
rotor tarafındaki bilyeli rulman, mil üzerindeki bilyeli 
rulmanı sabitleyici seeger halkası, yağ koruyucu 
küçük disk, transmisyon tarafındaki makaralı 
rulmanın iç halkası ve muhtemelen mil üzerindeki 
makaralı rulman sabitleyici seeger halkası mil ile 
birlikte çıkarılır (Resim 52). 

 

 

Resim 52 
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7.- Vidalar alınır ve kasnak tarafındaki kapakçık 
çıkarılır (Resim 53). 

 

 

 

Resim 53 

 

8.- Makaralı rulmanın kalan kısımları (kafes, 
makaralar ve dış halka) çıkarılır (Resim 54).  

 

 

Resim 54 

 

9.- Çıkartmak için uygun penseler kullanılarak 
transmisyon tarafındaki destek kısmının ilgili 
yuvasında bulunan seeger elastik halka çıkarılır 
(Resim 55). 

 

 

Resim 55 
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10.4.2 Tek parça destekli mil yeniden montajı 

Aşağıda sıralanan tüm işlemler, destek kısmı içine herhangi bir kirletici unsurun girmesini önleyecek şekilde 
tamamen temiz bir ortamda gerçekleştirilmelidir. 

 

10.4.2.1 ST… A…tipi destekler 

 

1.- İki adet bilyeli rulman her iki taraftan 
transmisyon miline takılır (Resim 56). İşleme 
başlamadan evvel rulmanların iç halkası yaklaşık 
70°C derece sıcaklığa gelinceye kadar ısıtılır veya 
bir pres veya bir çekiç kullanılır. 

 

 

Resim 56 

 

2.- Mil, iki rulman ile birlikte destek içine komple 
yerleştirilir (Resim 57) 

 

 

 

Resim 57 

 

3.- 8.1 no’lu bölümde öngörülen gres yağı tipi 
kullanılarak rulmanı tamamen dolduracak ancak 
rulman yatağındaki boş alanı ise sadece kısmen 
dolduracak şekilde rulmanlar yağlanır. 
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4.- Desteğin her iki tarafındaki kapakçıklar vidalanır 
(Resim 58).  

 

 

 

Resim 58 

 

5.- Mil ile desteğin uç tarafındaki iki kapakçık 
arasında bulunan iki adet VA sızdırmazlık halkası 
yerleştirilir (Resim 59). 

 

 

 

Resim 59 

 

10.4.2.2 ST…B…tipi destekler  

 

1.- Yağ koruyucu küçük disk, transmisyon kısmına 
tekabül eden taraftaki milin dayanma noktasına 
kadar girecek şekilde yerleştirilir (Resim 55). 

Yağ koruyucunun montaj yönüne dikkat edilmelidir 
(Şekil 10.7 ve Resim 60). 

 

 

 

Resim 60 
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2.- Seeger elastik halka (destek üzerine 
sabitlenecek olan)  rotor tarafındaki mil’e yerleştirilir. 
Halka mil üzerinde asılı kalır ancak sabitlenmez. 
(Resim 61). 

 

 

 

Resim 61 

 

3.- Bilyeli rulman, rotor tarafındaki mil’e yerleştirilir 
ve seeger elastik halka kullanılarak ekseni boyunca 
sabitlenir (Resim 62).  

İşleme başlamadan önce rulman iç halkası yaklaşık  
70°C derecede ısıtılır veya bir pres veya bir çekiç 
kullanılır. 

 

 

 

Resim 62 

 

4.- Makaralı rulmanın iç halkası transmisyon 
tarafındaki mil’e yerleştirilir ve seeger elastik halka 
kullanılarak ekseni boyunca sabitlenir (Resim 63). 
İşleme başlamadan önce rulman iç halkası yaklaşık 
70°C derecede ısıtılır veya bir pres veya bir çekiç 
kullanılır.  

 

 

 

Resim 63 
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5.- Seeger elastik halka transmisyon tarafındaki 
destek kısım içinde elde edilen yere sabitlenir 
(Resim 64) 

 

 

 

Resim 64 

 

6.- Monte edilmiş olan tüm unsurlar ile birlikte mil 
kısmen destek kısım içine yerleştirilir. Yerleştirme 
işlemi rotorunun bulunduğu taraftan yapılmalı ve 
makaralı rulman iç halkası ile yağ koruyucu küçük 
diskin bulunduğu taraftaki mil ucu önce 
yerleştirilmelidir (Resim 65). 

 

 

 

Resim 65 

 

7.- Mil’i komple yerleştirmeden önce, ara 
pozisyonda dayanması sağlanır ve asılı seeger 
elastik halka rotor tarafındaki destek kısmında elde 
edilen yere sabitlenir (Resim 66). 

 

 

 

Resim 66 
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8.- Mil komple yerleştirilir (Resim 67). 

 

 

 

Resim 67 

 

9.- Kafes, makaralar ve dış halka gibi makaralı 
rulmanın eksik kısımları transmisyon aksamı 
tarafından yerleştirilir (Resim 68). 

 

 

 

Resim 68 

 

10.- 8.1 no’lu bölümde öngörülen gres yağı tipi 
kullanılarak rulmanı tamamen dolduracak ancak 
rulman yatağındaki boş alanı ise sadece kısmen 
dolduracak şekilde rulmanlar yağlanır (Resim 69).  

 

 

 

Resim 69 
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11.- Destek kısmın her iki tarafında bulunan 
kapakçıklar vidalanır (Resim 70).  

 

 

 

Resim 70 

 

12.- İki adet VA sızdırmazlık halkası, iki adet destek 
uç kapakçığı ve mil arasına yerleştirilir (Resim 71). 

 

 

 

Resim 71 
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11 VANTİLATÖRÜN SÖKÜLMESİ VE ELDEN ÇIKARTILMASI 

 

Vantilatörün ömür döngüsü sonunda, değişik bileşenlerini ayırmak ve ayrıştırılmış şekilde elden çıkartılması 
için aşağıda açıklandığı gibi makine ve parçalarının demonte edilmesi gerekmektedir. Hurda olmadan önce, 
kullanıcı firma rulman desteğinde bulunan yağı boşaltacak ve değişik bileşenlerinin temizliğini yapacaktır. 

 

 

DİKKAT: 

Kullanılan akıcı maddeden dolayı olası zehirli ve/veya aşındırıcı madde artıkları mevcudiyetine 
özellikle dikkat edin. 

Bileşenlerinin çoğu: rotor, kasa, sehpa, ağızlık, kaide, kasnaklar, burçlar metalik malzemeden (çelik, dökme 
demir) oluşurlar ve beraber elden çıkartılabilirler. 

Rotor Çizelge 11-1 de işaret edilen malzemeden yapılmıştır. 

Elektrikli motor ise ayrı tutulmalı ve olası elektrikli servomotorlar gibi elektrikli malzeme depolarında elden 
çıkartılmalıdır. 

Tahrik kayışı, amortisörlerin çoğu gibi lastiktendir.  

Aksesuarların çoğunluğu da metaliktir. Titreşim önleyici contalar istisnadır, bunlar cıvata ile pvc bir tekstil 
conta veya alüminyum kaplı cem elyafı ile aralarında bağlı iki metalik flanştan oluşurlar. 

Vantilatör demonte işlemleri, eğer çalışma şartları güvenliğe elverişli ise, kurulum yerinde hem de iş bu 
kılavuzun 4ncü başlığında işaret edildiği gibi vantilatör yerinden alınıp taşındığında başka bir yerde de 
yapılabilir. 

 

 

DİKKAT: 

Bütün demonte işlemleri kesinlikle kalifiye ve yetkilendirilmiş personel tarafından yapılmalıdır. 

 

 

DİKKAT: 

Her demonte işlemi: 

 Motor kalifiye ve yetkilendirilmiş personel tarafından motor elektrikten kesildikten sonra, 
motorun dönmediğinden ve tamamen durmuş olduğundan(rotor hareketsiz) emin olduktan 
sonra  

 HER TÜRLÜ GEREKLİ OLAN DONANIMLI ÇALIŞMA AMBİYANSI YARATTIKTAN VE ELDEN ÇIKARTMA 

FAALİYETİYLE TEHLİKELİ KARŞITLIK KAYNAĞI OLABİLECEK DİĞER FAALİYETLERİ ÖNLEDİKTEN SONRA 
yapılmalıdır. 

 

 

 
Vantilatör aksamlarının demontajı için özel gereçlere gerek bulunmamaktadır. 

 

 

Demonte işlemleri 10’uncu başlıkta detaylı olarak açıklanan montaj bilgelerine nispeten ters sıra izlenerek de 
yapılabilir.   
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DİKKAT: 

Kurma şekli ne olursa olsun, vantilatör flanşına bağlı her hangi bir element devam etmeden 
önce bağlantısı kesilmeli ve sökülmelidir. 

 

 

Ventilatör seri Kanat 
malzemesi 

Poyra göbeği 
malzemesi 

Kamalama pusulası 

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

EF, ES, EB, EFR, ESR … /H o …/K Alüminyum Çelik Dökme demir 

AF Çelik Çelik - 

EP Plastik Alüminyum - 

Çizelge 11-1 Eksenel rotorları oluşturan malzemeler 

 

 

 

11.1 4’üncü  versiyon eksenel vantilatörler 

 

 

 

 

Şekil 11-1 4’üncü versiyon vantilatör patlamış resmi 

 

4’üncü versiyon vantilatörün Şekil 11-1 referans alındığında doğru demonte sırası: 

 

 

 Korumalar (1) (eğer mevcut ise) 

 Ağızlık (2) (eğer mevcut ise)      

 Rotor (3)       (par. 10.1.2 ve 10.2.2) 

 Motor (4)       
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11.2 1-9’uncu versiyon eksenel vantilatörler 

 

 

 

 

 

Şekil 11-2 9’uncu versiyon vantilatör patlamış resmi 

 

 

9’uncu versiyon vantilatörün Şekil 11-2 referans alındığında doğru demonte sırası: 

 

 Korumalar (1)     

 Ağızlık (2) (eğer mevcut ise)  

 Transmisyon kısımları (3)      (par. 10.3) 

 Motor (4) 

 Rotor (5)        (par. 10.1.2 ve 10.2.2) 

 Destek (6) ve soğutma fanı (eğer mevcut ise)    (par. 10.4.1) 

 Conta (eğer mevcut ise)       
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11.3 12’inci versiyon eksenel vantilatörler 

 

 

 

Şekil 11-3 12’inci versiyon vantilatör patlamış resmi  

 

 

12’inci versiyon vantilatörün Şekil 11-3 referans alındığında doğru demonte sırası: 

 

 Korumalar (1)     

 Ağızlık (2) (eğer mevcut ise)  

 Transmisyon kısımları (3)      (par. 10.3) 

 Motor (4) 

 Platform (5) 

 Ayaklar (6) 

 Rotor (7)        (par. 10.1.2 ve 10.2.2) 

 Destek (8) ve soğutma fanı (eğer mevcut ise)   (par. 10.4.1) 

 Conta (eğer mevcut ise)       
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12 TEKNİK EKLER 

 

12.1 Cıvata ve somunları sıkma momentleri 
 
 
12-1 çizelgesinde gösterilen M momentleri aşağıdaki koşullar için geçerlidir:  
 

 UNI 5737 tipi altıgen kafalı cıvatalar, UNI 5931 ve UNI 6107 tipi silindir kafalı cıvatalar için normal tedarik 
koşullarında geçerlidir. 

 Sıkma momentinin dinamometrik anahtarlarla yavaş yavaş uygulandığı varsayılır. 

 Ön yükleme değerleri sabit kalarak, sıkma momentlerinin aşağıda belirtilen durumlarda değiştirilmesi 
gerekir: 

 UNI 5712 tipi geniş kafalı cıvatalar için %5 oranında artırılmış, 

 yağlanan çinko ile muamele edilen cıvatalar için %10 oranında azaltılmış 

 yağlanan fosfat ile muamele edilen cıvatalar için %20 oranında azaltılmış 

 eğer sıkma darbeli vidalayıcılar ile yapıldı ise %10 oranında azaltılmıştır. 
 

D x adım 
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 
 

Çizelge 12-1 ISO metrik diş açılan cıvatalar için sıkma momentleri M 
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Çelik kapaklı vantilatör alüminyum kanatları 12.9 rezistans sınıflı sabitleme vidalarının geçerli sıkma 
torku   

Vidalar Tork (Nm) Tork dinamometrik bir anahtar ile 
kontrol edilmelidir. 

Galvanize edilmiş cıvata ve 
somun kullanmayınız. 

M8 30 

M10 60 

M12 80 

M16 110 

Çizelge 12-2 Çelik kapaklı vantilatör alüminyum kanatları sabitleme vidalarının sıkma torku 
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12.2 Üretime başlamak için Check List  

Aşağıda sıralanan kontroller gereklidir, ancak özellikle risk taşıyan ortamlarda yetersiz kalabilirler. 

ÜRETİME BAŞLAMAK İÇİN CHECK LIST 

KOD  SİCİL  YIL 

Paragraf 3.1’e göre kurulum yönteminin belirlenmesi A    B    C    D  

Vantilatör ile kullanım alanı uyumluluğunun kontrol edilmesi OK  

Vantilatör ve motor etiket bilgilerinin transmisyon kartı ile uyumluluğunun kontrol 
edilmesi (mevcut ise).  OK  

Motor etiketi elektrik verilerinin elektrik besleme hattı (frekans, gerilim, bağlantı) 
ile uygunluğunu kontrol edilmesi. Daha fazla bilgi için motor kullanım kılavuzuna 
danışın. 

OK  

Motor elektrik beslemesi ile ilgili olası devre kesicisi ve olası yardımcı 
devrelerinin etkinliğinin kontrol edilmesi (örnek motor ısıtıcısı). OK  

Vantilatör içinde yabancı cisimlerin bulunmadığının kontrol edilmesi OK  

Öngörülen cıvata-somun takımının tam olarak mevcut olduğunun kontrol 
edilmesi OK  

Çizelge 12-1’e göre Cıvata-somun takımının kapanmasının kontrolü 

(rotor, destekler, kurulumlar, muhtemelen transmisyon tertibatı) 

(girante, supporti, fondazioni, eventuale trasmissione). 

OK  

İşletme giriş kapısındaki veya uzak tutucu bariyerlerin (eğer gerekiyorsa) ara 
öbeğinin etkinliğinin kontrol edilmesi. OK  

Rulmanların yağlanma durumunun kontrol edilmesi (yağlanabilir ise 
motorunkilerde dahil) OK  

Esnek bağlantının (eğer mevcutsa) hizada olduğunun kontrol edilmesi. Bkz. 
paragraf 8.5 OK  

Tüm dönen aksamın serbestçe engelsiz döndüğünün kontrol edilmesi. OK  

Vantilatörün rotasyon yönünün kontrol edilmesi OK  

Vantilatöre giriş için bir güvenlik prosedürü bulunduğunun kontrol edilmesi OK  

Görevli personelin gerekli eğitimi almış olduğunun kontrol edilmesi OK  

Tarih:  

İmza:  
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12.3 Programlı Bakım Aralıkları  
 
Tavsiye edilen zaman aralıkları, gelişen durumlara bağlı olarak kendi çalışma koşullarında gerekli 
düzeltmeleri yapacak olan kullanıcı için işletme programı hazırlamak üzere temel teşkil eder. 
 
 

İşletme Koşullarının Ağırlık Derecesine Bağlı Olarak Programlanan Bakım Aralıkları 

 

Ağırlık Derecesi 

Yüksek Orta Alçak 

Tüm vantilatörler için  

1 
tüm koruyucu unsurların ve imge-resimlerin mükemmel durumda 
olduğunun kontrol edilmesi. Bkz. paragraf 1.3 ve 6.2.1 

1 ay 1 ay 1 ay 

2 
Çizelge 12-1’e göre tüm cıvata-somunların, özellikle devresel sıcaklık 
eğimini mevcudiyetinde, doğru sıkıldığının kontrol edilmesi. 

1 ay 3 ay 6 ay 

3 
rotor üzerinde aşınma ve korozyondan kaynaklanan etkilerin 
bulunmadığının kontrol edilmesi. Bkz. paragraf 6.2.2 ve 6.2.3 

1 ay 3 ay 6 ay 

4 rotorun temiz olduğunun kontrol edilmesi   1 ay 6 ay 12 ay 

5 
tehlikeli titreşimlerin bulunmadığının kontrol edilmesi. Paragraf 3.8.4 
’de bakınız 

1 ay 6 ay 12 ay 

6 anormal gürültü bulunmadığının kontrol edilmesi 1 ay 6 ay 12 ay 

7 
motor rulmanlarının yağlanma durumunun kontrol edilmesi. Bkz 
paragraf 8.1 

1 ay 6 ay 12 ay 

8 
kurulan servo motorların ve motorun fonksiyonel elektrik 
parametrelerinin kontrol edilmesi 

1 ay 6 ay 12 ay 

9 
kurulmuş olan tüm aksesuar tertibatının mükemmel durumda 
olduğunun kontrol edilmesi  

1 ay 6 ay 12 ay 

Ayrıca kayışla transmisyon sağlanan vantilatörler için 

10 
kayışların gerginliğinin ve aşınma durumunun kontrol edilmesi. Bkz. 
parag. 8.4 

1 ay 3 ay 6 ay 

11 
rulmanların yağlanma durumunun kontrol edilmesi. Paragraf 8.1’ e 
uygun olarak transmisyon kartına da  bakın 

12 

rulmanları içeren destek aksamın sıcaklık derecesinin kontrol 
edilmesi. Rodajdan dolayı başlangıçtaki yükselmeden sonra, ısı 
değeri süreç içerisinde sabit kalmalıdır 

1 ay 3 ay 6 ay 

Ayrıca elastik bağlantı parçası ile transmisyon sağlanan vantilatörler için 

13 
bağlantı parçasının hizada olduğunun ve yağlanmasının kontrol 
edilmesi. Bkz. parag. 8.5 

1 ay 6 ay 12 ay 

 

 



 

MVA 02 rev. 2 - Temmuz 2015  119 / 122 

 

 

12.4 Enerji etkinliği ölçüm sistemi 

2009/125/UE Direktifine göre vantilatör enerji verimliliği–UE 327/2011 Düzenlemesi  UNI EN ISO 5801 
standardına göre bir makine performansı denemesi yapılarak hesap edilir. 

Gözlem izleyen şemaya göre kabin emme’de iken yapılır. (e tipi kurulum – UNI EN ISO 5801’in 30. 
noktasındaki gibi meme duvarları ile ölçüm): 
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13 ANALİTİK DİZİN 

 

abrazyon; 62 

açı; 72; 87; 92 

ağızlık; 111 

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

 sıcak; 9; 29; 67 

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

aksesuar; 13; 17; 28; 35; 111; 118 

akustik; 7; 10; 34; 37; 38; 39; 40 

Araç-gereç; 41; 48; 49; 67; 80; 91; 111 

Atex; 14; 27; 28 

bağlantı; 3; 4; 6; 13; 16; 18; 21; 22; 27; 29; 32; 42; 49; 
56; 57; 58; 59; 76; 117 

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

 titreşim önleyiciler; 27; 48; 111 

 elastik; 10; 13; 45; 54; 67; 118 

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

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

basınç; 4; 10; 14; 34; 35; 65; 76 

 akustik; 10; 34; 35 

 atmosferik; 14 

 dinamik; 10 

 dayanıklılık; 65 

 statik; 10 

baskı; 10; 38; 40 

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

besleme; 30; 32; 56; 66; 67; 117 

 gerilim; 56; 65 

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

birleştirme; 4; 7; 32; 66; 74; 75 

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

boya/boyama; 14; 62; 64 

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

contalar; 59 

çalışma; 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 

çap; 51; 52; 73; 81; 88 

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

 inox; 33 

çok kademeli; 67 

çukurluk; 89; 94; 103; 104; 108 

debi; 41; 46; 65 

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

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

dengelenme; 80; 82; 87; 88; 92 

dengesizlik; 66 

derece; 10; 17; 33; 58 

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

tek parça; 5; 52; 100; 105 

dil; 88; 94; 95 

döngü; 15; 30; 31; 33; 63; 111 

 ömür; 15; 31; 33; 111 

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

eğim; 5; 65; 87; 92 

 kanatlar; 5; 65; 87; 92 

el aletleri; 17; 81; 86; 95; 98 

Elden çıkartma; 80; 111 

emici; 27; 38; 40; 49; 59; 119 

emisyonlar; 3; 34 

 akustik; 3; 34 

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

enerji; 10; 13; 14; 60; 61 

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

etkinlik; 5; 17; 28; 117; 119  

 enerji; 5; 119 

filtreler; 76 

flanş; 111; 112 

gres yağı; 7; 60; 68; 69; 70; 105; 109; 111 

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

 akustik; 10; 35 

 emilen; 10; 97 

 kurulu; 87; 92 

 nominal; 10 

gürültü/ gürültü seviyesi; 3; 10; 31; 34; 35; 61; 97; 118 

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

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

 elastik; 103; 104; 107; 108 

 dış; 61; 70; 104; 109 

 iç; 103; 105; 107; 108 

 Seeger; 103 

hareket ettirme; 3; 9; 28; 41; 46; 67; 80; 88 

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

 temiz; 58 

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

 nominal; 33 

hizasızlık; 48; 96 

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

hizmet; 56; 61; 74; 77; 87; 92; 118 

 ağır; 118 

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

 yüksek/fazla; 17; 27; 30 

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

iletken; 56 

 toprak hattı; 56 

İmge-resimler; 9; 28; 42; 44; 45; 118 

inverter; 31; 32; 66 

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

kaldırma halkaları; 45 

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

kalınlık; 64 

Kalifiye personel; 41; 48; 49; 56; 67; 80; 111 

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

kapakçıklar; 102; 104; 106; 110 

karşıtlık; 80; 111 

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

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

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

 gerginlik; 7; 53; 73; 74 

kayma; 74 

kaynak; 49; 61; 62 

Kişisel Koruma Aygıtları(DPI); 28; 35 

komuta; 13; 31; 56; 80 

kontrol; 9; 30; 62; 66; 67 

kontroller; 13; 15; 28; 30; 31; 47; 56; 60; 61; 62; 64; 76; 
87; 92 

kontroller; 4; 48; 55; 60; 61; 82; 117 

korozyon; 62; 63; 118 

korumalar; 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 

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

 şartlar; 32 

 amaç dışı; 3; 28 

 öngörülen; 14 

kurulum; 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 

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

malzemeler; 14; 33; 62; 63; 66; 76; 77; 111 

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

mil; 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 

montaj; 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 

montaj; 7; 51; 52; 53; 54 

motor; 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 

 elektrik; 10; 14; 32; 56; 111 

nakliye; 41; 55; 62; 67; 77 

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

 kaldırma; 80; 85; 88 

Oynama payı; 6; 7; 51; 52; 71; 72; 74; 83; 95 

ömrü; 15; 68 

ön yükleme; 74 

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

patlama; 14; 28 

poyra; 33; 82; 88; 89; 91; 112 

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

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

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

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

 elastik; 83; 90 

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

 yön; 56; 60; 65; 117 
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rotor; 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 

rulmanlar; 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 

sabitleme; 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 

sehpa; 54; 55; 99; 111 

sensörler; 61 

seri numarası; 18; 21; 22; 77 

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

sınıflandırılma; 30 

sızdırmazlık malzemeleri; 14; 27; 29; 102; 106; 110 

sistem; 14; 16; 17; 27; 29; 56; 60; 65; 76 

Soğutma fanı; 13; 101; 113; 114 

somunlar; 51; 52; 89; 92 

standartlar; 30; 34; 56; 119 

sürtünme; 97 

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

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

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

toprak hattı; 56 

tork/sıkma momentleri; 115 

toz; 14; 27; 30; 47; 62; 77 

transmisyon; 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 

transmisyonlu; 4; 7; 69; 79 

vantilatör; 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 

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

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

vites; 33; 46 

yağ; 29 

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

 aralık; 68; 69 

yağlar; 68; 70, 74 

yeniden montaj; 76; 80 

yerlerinden çıkartma; 9; 17; 28; 29 

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

yönetmelikler; 14; 27; 28; 56; 67; 119 

yük; 7; 41; 42; 46; 48; 73; 76 

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

zincirler; 41; 42; 46 


