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1 WPROWADZENIE 

 

1.1 Cel 

Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje i ostrzeżenia, oraz stanowi dokumentację, która powinna 
obowiązkowo towarzyszyć produktowi. W przeciwnym wypadku produkt ten nie spełnia jednego z 
podstawowych wymogów bezpieczeństwa.  

Instrukcje powinny być przechowywane starannie, rozpowszechniane i udostępniane wszystkim 
zainteresowanym.  

Ostrzeżenia mają na celu ochronę bezpieczeństwa osób narażonych na pozostałe ryzyka.  

Instrukcje udzielają wskazówek dotyczących prawidłowego użytkowania wentylatora, zgodnie z zaleceniami 
producenta.  

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: 

Środki bezpieczeństwa zastosowane przy wentylatorze powinny uwzględniać jego 
specyficzne przeznaczenie użytkowe. 

Warunki bezpieczeństwa zmieniają się bowiem również w zależności od sposobu 
zainstalowania wentylatora, zgodnie ze szczegółami określonymi w punkcie 3.1. 

Informacje zawarte w niniejszych instrukcjach są zatem niezbędne dla użytkowania 
produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i bez zagrożeń. 

 

 
W instrukcjach stosowany jest skrót FVI, oznaczający F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A 

 

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być kopiowana, powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek postaci 
lub przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych lub fotograficznych bez wyraźnej 
zgody firmy FVI. 

 

 

W każdym razie Dział Techniczny firmy FVI pozostaje do dyspozycji celem udzielenia 
wszelkich wyjaśnień. 

 

 

1.2 Znaki ogólne w zakresie bezpieczeństwa 

Informacje o szczególnym znaczeniu w niniejszych Instrukcjach mogą być poprzedzone jednym z niżej 
podanych symboli: 

 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Sygnalizuje sytuacje mogące spowodować obrażenia lub inne 
szkody wobec osób.  

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Części elektryczne pod napięciem. 

 
UWAGA: Sygnalizuje szczególnie ważne informacje lub zalecenia o znaczeniu ogólnym. 
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1.3 Zastosowane oznakowania bezpieczeństwa 

 

Na wentylatorach firmy FVI umieszczone są następujące znaki ostrzegawcze:  

 

 

Zakaz smarowania i/lub regulowania urządzeń w ruchu. 

 

Zakaz zdejmowania osłon. 

 

Zagrożenie spowodowane obecnością części w ruchu. 

Znak ten umieszczony jest przy drzwiczkach inspekcyjnych 
znajdujących się na wentylatorze.  

Otwarcie drzwiczek inspekcyjnych dozwolone jest jedynie po 
całkowitym zatrzymaniu ruchomych części urządzenia. 

 

Punkty zaczepowe do podnoszenia. 

Znak ten znajduje się w miejscach zaczepienia wyznaczonych przez 
firmę FVI  do podnoszenia i przemieszczania wentylatora. 

 

Powierzchnie gorące >60 °C.  

Niebezpieczeństwo oparzenia. Powierzchnie gorące – Emisja gorących 
substancji płynnych lub lotnych. 

Znak ten stosowany jest w przypadku gdy wentylator prowadzi gorące 
substancji płynne lub lotne.  

 

Ostrzeżenie o ogólnym niebezpieczeństwie. 

Znak ten umieszczony jest w pobliżu korka odprowadzania kondensy 
(tam gdzie obecny) w celu zasygnalizowania istnienia niebezpiecznych 
substancji i/lub pod wysoką temperaturą. 
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2 UWAGI OGÓLNE 

 

2.1 Definicje, podstawowe pojęcia, terminologia i związane dokumenty 

 Norma UNI EN ISO 13349 w punkcie 3.1 podaje następującą definicję wentylatora: “maszyna o 
obracających się łopatkach, uzyskująca energię mechaniczną, którą wykorzystuje przy użyciu jednego 
lub więcej wirników łopatkowych celem utrzymywania ciągłości przepływu powietrza lub innych 
przepływających przez nią gazów, i której praca na jednostkę masy nie przekracza wartości 25 KJ/kg”. 

 W punkcie 3.6.1 norma UNI EN ISO 13349 określa wentylator promieniowy (lub odśrodkowy) jako 
“wentylator, w którym powietrze wchodzi do wirnika w kierunku współosiowym i opuszcza wirnik w 
kierunku prostopadłym do jego osi”.  

 Łopatki mogą mieć następujące zróżnicowane ukształtowania: negatywne (łopatka przetłacza czynnik 
roboczy stroną tylną lub wypukłą; pozytywne (łopatka przetłacza czynnik roboczy stroną przednią lub 
wklęsłą), promieniowe (proste, łopatka może przetłaczać czynnik roboczy zarówno stroną tylną, jak i 
przednią, jeśli nie są przewidziane żadne wzmocnienia ani po jednej, ani po drugiej stronie łopatki); 

 

Podstawowe parametry charakteryzujące wentylator są następujące: 

 Przepływ objętościowy: oznacza objętość czynnika przepływającego przez wentylator w określonej 
jednostce czasu: przez jedną sekundę (m3/s), jedną minutę (m3/min), jedną godzinę (m3/h); 

 Ciśnienie statyczne: to energia przekazywana przez wirnik w celu pokonania oporów obiegu w trakcie 
przepływu czynnika (mierzone jest ono w milimetrach słupa wody lub w Paskalach = Pa) 

 Ciśnienie dynamiczne: to energia przepływającego czynnika uzyskana w rezultacie prędkości nadawanej 
przez wirnik na wylocie otworu tłocznego wentylatora (mierzone w milimetrach słupa wody lub w Pa); 

 Ciśnienie całkowite: to suma algebraiczna ciśnienia statycznego i ciśnienia dynamicznego (mierzone w 
milimetrach słupa wody lub w  Pa); 

 Prędkość obrotów: oznacza prędkość obrotową wirnika i mierzona jest w obrotach na minutę; 

 Wydajność: stosunek procentowy między energią, którą wentylator może przekazać czynnikowi 
przepływowemu i energią dostarczaną wirnikowi przez silnik; wielkość ta zależy od ukształtowania 
wirnika i jest bezwymiarowa; 

 Moc pobierana: jest to moc (dostarczana przez silnik), którą wentylator potrzebuje do działania, 
mierzona jest w Kw; 

 Moc znamionowa silnika: jest to znamionowa moc, którą silnik jest w stanie dostarczyć; musi ona być 
zawsze wyższa od mocy pobieranej przez wentylator; mierzona jest w kW; 

 Poziom ciśnienia akustycznego: to energia przedostająca się do kanału ucha zewnętrznego, która 
powoduje drgania bębenka, innymi słowy jest to poziom hałasu wentylatora, wyrażony w decybelach 
według skali A (skala umożliwiająca ocenę wpływu hałasu na ucho ludzkie w odniesieniu do jego 
częstotliwości). 

 Moc akustyczna: to wskaźnik emisji energii akustycznej, stanowiący charakterystykę właściwą i 
niezmienną danego źródła dźwięku. Moc akustyczna wyrażona jest w Watach. 

 

Następujące dokumenty połączone są z instrukcjami: 

 SCHT01 Karta Techniczna wentylatora, gdzie podane są wymiary, ciężar, prędkość obrotów, typ 
przepływającej substancji, ciśnienie akustyczne oraz dane sprzęgieł podatnych i amortyzatorów. 

 CART01 Karta napędowa, gdzie podane są dane napędu zainstalowanego na wentylatorze. 

 Instrukcje obsługi i ostrzeżenia producenta silnika elektrycznego (jeśli dostarczony wraz z 
wentylatorem). 
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2.2 Cechy konstrukcyjne wentylatorów odśrodkowych 

 

2.2.1 Wykonanie, położenie silnika i temperatura pracy 

 

 

Wykonanie 1 

Napęd pasowy. Wirnik 
zaklinowany jednostronnie na 
wale. Oprawy zaklinowane na 
stojaku podporowym poza 
przepływem powietrza. 
Maksymalna temperatura 
powietrza: 60°C bez wiatraka 
chłodzącego; 300°C .z 
wiatrakiem. 

 

 

Wykonanie 4 

Napęd bezpośredni. Wirnik 
zaklinowany bezpośrednio na 
wale silnika, który osadzony jest 
na stojaku. Maksymalna 
temperatura powietrza: 60°C 
bez wiatraka chłodzącego; 
150°C z wiatrakiem. 

 

 

Wykonanie 8 

Napęd sprzęgłowy. Wirnik 
zaklinowany jednostronnie na 
wale. Oprawy i silnik 
zamontowane na stojaku 
podporowym poza przepływem 
powietrza. Maksymalna 
temperatura powietrza: 60°C 
bez wiatraka chłodzącego; 
300°C z wiatrakiem. 

 

 

Wykonanie 9 

Napęd pasowy.  
Identyczne jak wykonanie 1 z 
silnikiem wspartym na boku 
stojaka. Maksymalna 
temperatura powietrza: 60°C 
bez wiatraka chłodzącego; 
300°C z wiatrakiem. 

 

 

Wykonanie 12 

Napęd pasowy.  
Identyczne jak wykonanie 1 z 
wentylatorem i silnikiem 
osadzonymi na ramie 
stanowiącej podstawę. 
Maksymalna temperatura 
powietrza: 60°C bez wiatraka 
chłodzącego; 300°C z 
wiatrakiem.  

 

Rozplanowanie możliwych 
położeń silnika dla napędu 
pasowego.. 

(położenia X i Y wymagają 
specjalnego przystosowania 
konstrukcyjnego). 

 

Z W

XY

 

Rysunek 2-1 Wykonania wentylatorów odśrodkowych 
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Wykonanie 6 

Napęd pasowy. Wirnik 
zaklinowany pomiędzy 
oprawami zainstalowanymi na 
króćcach ssawnych wewnątrz 
obiegu powietrza, maks. 
temperatura powietrza 40°C, 
przy łożyskach z luzem C3 
maks. 60°C.  

 

 

Wykonanie 17 

Napęd sprzęgłowy. Wirnik 
zaklinowany pomiędzy 
oprawami zainstalowanymi na 
króćcach ssanych wewnątrz 
obiegu powietrza. Silnik na tym 
samym stojaku co wentylator. 
Maks. temperatura powietrza 
40°C, przy łożyskach z luzem 
C3 maks. 60°C.  

 

 

Wykonanie 19 

Napęd pasowy. Identyczne jak 
wykonanie 6, z silnikiem 
zamontowanym na podstawie i 
wspartym na obudowie. Maks. 
temperatura powietrza 40°C, 
przy łożyskach z luzem C3 
maks. 60°C. 

 

 

Wykonanie 18 

Napęd pasowy.  
Identyczne jak wykonanie 6 z 
wentylatorem i silnikiem 
osadzonymi na ramie 
stanowiącej podstawę. Maks. 
temperatura powietrza 40°C, 
przy łożyskach z luzem C3 
maks. 60°C. 

 

 

 

 

 

Rozplanowanie możliwych 
położeń silnika dla napędu 
pasowego.  

(położenia X i Y wymagają 
specjalnego przystosowania 
konstrukcyjnego)  

Z W

XY

 

Rysunek 2-2 Wykonania wentylatorów odśrodkowych dwustronnie ssących  

 

 

2.2.2 Ukierunkowania 

 

Wentylatory odśrodkowe mogą być skonstruowane z 16 różnymi pozycjami ukierunkowań (8 z kierunkiem 
obrotów zgodnym z ruchem wskazówek zegara RD i 8 z kierunkiem obrotów przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara LG). 

Kierunek obrotów wentylatora określany jest względem obserwatora stojącego po stronie napędu. 

Kierunki ustawienia RD, LG 180 i 225 wymagają odpowiednich przystosowań konstrukcyjnych.  

 

 

 

Rysunek 2-3 Ukierunkowania wentylatorów 

OBRÓT 
ODWROTNY DO 

ZEGARA LG 

OBRÓT 
ZGODNY Z 

ZEGAREM RD 
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2.2.3 Standartowe pozycje silników w odniesieniu do ukierunkowań 

Standardowe pozycje silników stosowane przez firmę FVI przedstawione są na Rysunek 2-4; z uwagi na 
gabaryty wyjątek stanowią seria DFR-DFS, gdzie przy ustawieniach LG90-LG135 silnik montowany jest w 
położeniu W, natomiast przy ustawieniach RD90 – RD135, w położeniu Z. 

 

 

Rysunek 2-4 Standartowe pozycje silników w odniesieniu do ukierunkowań wentylatorów 

OBRÓT 
ODWROTNY DO 

RUCHU 
ZEGARA LG 

OBRÓT 
ZGODNY Z 
RUCHEM 

ZEGARA RD 
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2.3 Identyfikacja wentylatora 

Tabliczka identyfikacyjna stanowi jedyny uznawany przez producenta środek identyfikacji wentylatora. Nie 
należy jej modyfikować, ani usuwać lub uszkadzać. Na Rysunek 2-5 pokazana jest tabliczka umieszczona 
na wentylatorze. 

 

 

Rysunek 2-5 Tabliczka identyfikacyjna wentylatora opisanego w instrukcjach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2-6 Przyklad odczytywania tabliczki identyfikacyjnej wentylatora 

Rok produkcji 
wentylatora 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

FR0901N01AA01 

 FR     901        N1A      RD0           132MA  

Kod klienta FVI 
(opcjonalny) 

Numer zamówienia 
klienta FVI 

(opcjonalny) 

 

Numer pozycji 
klienta FVI 

(opcjonalny) 

 

Typ i dane techniczne 
zainstalowanego 

silnika 

Wydajność  
wentylatora 
(opcjonalna) 

 

Ciśnienie całkowite 
wentylatora 
(opcjonalne) 

 

Numer seryjny 

Kod 
identyfikacyjny 

wentylatora 

 

Seria 
wentylatora 

 

Wielkość 
wentylatora 

 

Typ 
łopatek/wykonanie/specyfika 

 

Wielkość 
zainstalowanego 

silnika 

60 

Temperatura maks 
przenoszonego czynnika w 

°C 

 

Instrukcje 

Ukierunkowani
e wentylatora 

 

Waga wentylatora 

Stopień 
wydajności*  

*Zgodnie z Normą Europejską N°327/2011 

Stopień wydajności w 
punkcie maksymalnej 

wydajności*  

Kategoria 
pomiaru 

wydajności*  
Zasilanie 

inwertorem*    Wydajność*  
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2.4 Opis wentylatora 

 

Wentylator odśrodkowy zazwyczaj składa się z następujących elementów (identyfikacja komponentów jak 
podano na Rysunek 2-7): 

 wirnika, który obracając się przekazuje przepływającemu czynnikowi konieczną energię (2); 

 dyszy doprowadzającej czynnik przepływowy do wlotu (1); 

 obudowy wirnika w kształcie spiroidalnym (5); 

 podstawy podporowej silnika (4); 

 wiatraczka chłodzącego między wirnikiem i silnikiem w razie przetwarzania czynników 
przepływowych o temperaturze roboczej przekraczającej 60°C (24) 

 osłon chroniących przed przypadkowym kontaktem z obracającymi się elementami (23-25); 

Siła napędowa umożliwiająca obrót wirnika dostarczana jest przez silnik (11). Zazwyczaj, lecz nie wyłącznie, 
jest to silnik elektryczny podłączony do wirnika najczęściej bezpośrednio, rzadziej poprzez inne elementy 
podłączeniowe, jak na przykład:  

 napęd pasowy poprzez klinowe koła pasowe trapezowe lub sprzęgło podatne przenoszące energię 
dostarczaną przez silnik (18-19-20-21-22); 

Dla tych wersji wykonawczych (zobacz również 2.2.1) zazwyczaj przewidziane jest: 

 zawieszenie wyposażone w łożyska i wał napędowy służące jako podłączenie wirnika do napedów 
(12); 

 wspólna podstawa do osadzenia wentylatora, silnika i napędu (10-11); 

Wentylator może być dostarczony z rozwiązaniami konstrukcyjnymi uwzględniającymi inne komponenty nie 
opisane powyżej, które określa się w specyficznych przypadkach, może być również wyposażony w 
akcesoria uzupełniające (jak podano na stronach od 359 do 369 “Katalogu Wentylatorów Odśrodkowych”).  

Wentylator firmy FVI zawsze jest dostarczany bez systemu sterowania i regulacji. 

 

 

Rysunek 2-7 Przykład w wersji wykonania 12 z zaznaczonymi komponentami wentylatora 
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2.5 Przeznaczenie użytkowe i przewidywane zastosowania, w oparciu o doświadczenie, 
oraz zastosowania niedozwolone 

Przeznaczenie użytkowe wentylatora opisanego na tabliczce identyfikacyjnej pokazanej na Rysunek 2-5 jest 
następujące: 

Przemysłowy wentylator odśrodkowy to maszyna służącą do poruszania ciał lotnych wewnątrz obiegu 
aerolicznego, do którego wentylator podłączony jest poprzez przewody i komory techniczne zaprojektowane 
do tego samego celu. Strumień ciała lotnego przetwarzanego przez maszynę wchodzi osiowo do 
wentylatora przez odcinek ssania i wychodzi prostopadle przez odcinek wylotowy.  

Energia do przenoszenia mas ciał lotnych wchodzących przez otwór ssania wewnątrz obiegu przekazywana  
jest dzięki obrotowi wirnika wewnątrz obudowy. Obrót wirnika wytwarzany jest w większości wypadków 
dzięki energii dostarczanej przez silnik elektryczny, tak jak podano w punkcie 2.4 niniejszych instrukcji. 

Wentylator powinien być stosowany w limitach natężeń przepływu podanych w wykresach wydajnościowych. 
Stosowanie wentylatora przy natężeniach przepływu niższych niż minimalna wartość podana w wykresach 
może spowodować niestabilność fluidodynamiczną oraz wibracje. 

Wentylatory odśrodkowe mają różne zastosowania związane głównie z rozwojem procesów przemysłowych. 
Poniższa lista podaje niektóre branże i przykłady zastosowań, nie wyczerpując tych zastosowań:  

 Branża młynów (transport pneumatyczny w młynach) (serie MEC, VCM,  ART, FQ) 

 Przemysł spożywaczy (osuszanie, gotowanie, recyrkulacja) 

  Przemysł włókienniczy (klimatyzacja i obróbka powietrza, osuszanie) 

  Przemysł obróbki szkła (hartowanie, powietrze do zasilania palników, recyrkulacja)  

 Przemysł hutniczy (powietrze do zasilania palników i ssanie dymów) (serie FA, FC, FE, FG /P; seria 
FS; serie K, KA, KB, KC, KM) 

  Przemysł ceramiczno-budowlany (powietrze do zasilania palników, recyrkulacja i ssanie dymów) 

  Przemysł obróbki drewna (filtracja, ssanie pyłów) (serie FA, FC, FE, FG /P; seria FS; serie K, KA, 
KB, KC, KM) 

  Przemysł tytoniowy (klimatyzacja i filtracja produktu, ssanie dymów) (serie FA, FC, FE, FG /P; seria 
FS; serie K, KA, KB, KC, KM) 

  Przemysł papierniczy (filtracja, ssanie pyłów) (serie FA, FC, FE, FG /P; seria FS; serie K, KA, KB, 
KC, KM) 

  Przemysł lakierniczy (filtracja, ssanie pyłów) (serie FA, FC, FE, FG /P; serie FR, FS; serie K, KA, 
KB, KC, KM) 

 Branża transportów morskich i kolejowych (klimatyzacja, chłodzenie silników) 

  Przemysł energetyczny (chłodzenie turbin, klimatyzacja platform naftowych ) 

 Inne nie wymienione tutaj zastosowania, lecz uzgodnione z naszym Wydziałem Inżynierii i/lub 
Badawczo-Rozwojowym; 

Wykluczone są zatem inne typologie zastosowań, inne od opisanych powyżej, a w szczególności: 

 Działanie wentylatora z ciałami ciekłymi nie lotnymi, lub posiadającymi właściwości odmienne od 
opisanych w załączonej do wentylatora karcie technicznej, gdyż mogłoby to spowodować 
uszkodzenia strukturalne wentylatora oraz możliwe szkody wobec osób i/lub przedmiotów; 

 Działanie wentylatora wewnątrz wszelkiego typu instalacji gdzie ciśnienia (istniejące, lub wytwarzane 
choćby tylko częściowo przez wentylator) przewyższają o 1.2 razy normalne ciśnienie 
atmosferyczne, gdyż mogłoby to spowodować uszkodzenia strukturalne wentylatora oraz możliwe 
szkody wobec osób i/lub przedmiotów; 

 Działanie wentylatora wewnątrz wszelkiego typu instalacji zaklasyfikowanych według Dyrektywy 
Atex 94/9/CE, które przetwarzają ciecze potencjalnie wybuchowe, gdyż mogłoby to spowodować 
ryzyko pożaru/wybuchu z możliwością szkód wobec osób i/lub przedmiotów. Za wyjątkiem 
wentylatorów specjalnie do tego celu skonstruowanych, zaklasyfikowanych i oznakowanych Atex, o 
kategorii odpowiedniej dla strefy instalacji, i wyposażonych w przewidzianą prawem dokumentację; 

 Działanie wentylatora wewnątrz instalacji chemicznych przetwarzających ciecze silnie korodujące 
dla materiałów, z których zrealizowany jest wentylator, lub w obecności cieczy silnie trujących, tam 
gdzie konstrukcja obudowy i zastosowana typologia uszczelnienia  są nieodpowiednie dla tego typu 
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zastosowania, gdyż mogłoby to spowodować uszkodzenia strukturalne wentylatora z możliwością 
szkód wobec osób i/lub przedmiotów;  

 Działanie wentylatora wewnątrz kopalni w przemyśle wydobywczym i w instalacjach pod ziemią, 
gdyż mogłyby pojawić się dodatkowe ryzyka, nie przestudiowane podczas zastosowań wentylatora 
na powierzchni, oraz możliwe szkody wobec osób i/lub przedmiotów. 
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2.6 Cykl eksploatacyjny wentylatora 

 

Niezawodność wszystkich komponentów zagwarantowana jest dzięki zastosowaniu procesu produkcyjnego 
certyfikowanego ISO 9001 i przestrzeganiu harmonogramu planowanych interwencji konserwacyjnych 
podanych w paragrafie 12.3 niniejszych instrukcji. 

Komponenty, które zazwyczaj ulegają zużyciu są następujące: 

 

 łożyska, których teoretyczny czas trwałości obliczono na 40000 godzin 

 pasy napędowe, których teoretyczny czas trwałości obliczono na 25000 godzin 

 

Ze względów bezpieczeństwa osłony z elektrycznie spawanego drutu należy wymienić co 2-3 lata. 

 

Jeśli założymy stosowanie wentylatora przy stałej prędkości w ciągu 2 zmian roboczych dziennie czyli przez 
16 godzin dziennie, to po pomnożeniu przez 250 dni w roku przewidziany dla wirnika okres eksploatacji 
wynosi 40.000 godzin. 

Limit ten w przypadku stosowania przy cięższym obciążeniu roboczym (średnim, wysokim) powinien być 
zmniejszony. Tego typu ocena powinna być przeprowadzona w porozumieniu z Wydziałem Technicznym 
FVI. 

W specyficznych przypadkach działania z cyklami roboczymi na zmiennych szybkościach, okres eksploatacji 
wirnika należy rozpatrywać w odniesieniu do każdego przypadku i zawsze w porozumieniu z Wydziałem 
Technicznym FVI. 

Wirnik, nawet ten który wykazuje zero godzin funkcjonowania, jeśli przechowywany był w magazynie przez 
okres przekraczający 10 lat powinien zostać przeglądnięty przez firmę FVI jeśli chodzi o jego integralność, 
przed przystąpieniem do jego ewentualnego użytkowania. 
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3 OSTRZEŻENIA I PODSTAWOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 

3.1 Sposób instalacji: wskazówki ogólne 

 

 

 

Wentylatory mogą być instalowane na cztery różne sposoby zgodnie z normą UNI EN 
ISO 13349: 

 Typ A: swobodne ssanie i swobodne tłoczenie; 

 Typ B: swobodne ssanie i tłoczenie podłączone do rurociągu; 

 Typ C: ssanie podłączone do rurociągu i swobodne tłoczenie; 

 Typ D: ssanie i tłoczenie podłączone do rurociągów. 

 

Zazwyczaj firma FVI nie wie i nie może wiedzieć, który z powyższych sposobów zainstalowania 
zostanie wybrany i zastosowany przez użytkownika i, za wyjątkiem przypadków gdy w kontrakcie 
ustalono inaczej, wentylator dostarczony jest w sposobie instalacji typu D. Kierownik projektu 
instalacji, wraz z użytkownikiem końcowym powinni przeprowadzić analizę ryzyka specyficznego 
uwzględniającą wybrane rozwiązanie instalacyjne. 

W zależności od sposobu, w jaki zamierza się zainstalować i wsadzić wentylator do instalacji, konieczne 
będzie zamontowanie na wentylatorze następujących osłon, w zależności od wybranej typologii:  

 Instalacja typu A: osłony stałe FVI zamontowane na ssaniu i tłoczeniu; 

 Instalacja typu B: osłona stała FVI zamontowana tylko na ssaniu; 

 Instalacja typu C: osłona stała FVI zamontowana tylko na tłoczeniu; 

 Instalacja typu D: nie trzeba instalować żadnych osłon stałych ani na ssaniu, ani na tłoczeniu. 

Projektant instalacji i użytkownik powinni upewnić się, że rurociągi wyposażone są w osłony dostosowane do 
zainstalowanych połączeń rurowych, jak podano poniżej:  

 Instalacja typu A: bez osłon (nie ma przewodów rurowych); 

 Instalacja typu B: osłona stała zamontowana na przewodzie wylotowym; 

 Instalacja typu C: osłona stała zamontowana na przewodzie wlotowym; 

 Instalacja typu D: osłona stała zamontowana zarówno na przewodzie wlotowym, jak i wylotowym. 

 

 

UWAGA: 

Wentylator, za wyjątkiem przypadków gdy w kontrakcie ustalono inaczej, dostarczony jest w 
sposobie instalacji typu “D” według UNI EN ISO 13349. 

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze sprawdzić sposób instalacji. 

 

 

UWAGA: 

Wentylator a wraz z nim osłony, za wyjątkiem przypadków gdy w kontrakcie ustalono inaczej, 
może być montowany jako urządzenia niezależne i nie wymaga przystosowania do skutków 
dynamiki płynów wywoływanych przez inne maszyny zainstalowane na tym samym systemie.  

 

Jeśli chodzi o osłony, które mają być zastosowane na rurociągach doprowadzających, powinny one, w 
zależności od projektu, uniemożliwiać dostęp do tych części wentylatora i akcesoriów, które mogłyby 
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spowodować obrażenia. Ponadto, osłony powinny mieć solidną strukturę, tak aby wytrzymywały obciążenia 
wywtarzane przez maszynę i były odporne na warunki środowiskowe. 

Firma FVI zaleca, aby użytkownik i/lub projektodawca instalacji podczas projektowania, realizacji i instalacji 
osłon przestrzegali kryteriów ustalonych w normie UNI EN ISO 12499 

 

 

UWAGA: 

Pomimo zamontowania osłon (niezależnie od warunków dostawy i sposobu zainstalowania) 
wentylator może być niebezpieczny z powodu ssania lub przemieszczania powietrza. 

Zagrożenie tego typu, w zależności od rozmiarów wentylatora, może być nawet 
ŚMIERTELNE.  

Ryzyko zgniecenia na kracie wlotowej może spowodować śmierć lub wywołać ciężkie 
obrażenia (zgniecenie części ciała, utrata przytomności). 

 

 

UWAGA: 

Zaleca się zastosowanie środków uniemożliwiających dostęp do pomieszczenia, w którym 
znajduje się wentylator, gdy jest on w ruchu, lub oddalić osoby poprzez zastosowanie stałych 
osłon odległościowych oddzielających od otworu ssania. 

Skonsultować w tym celu normy UNI EN ISO 13349 i UNI EN ISO 12499 

 

 

UWAGA: 

Sprawdzić co miesiąc sprawność wszystkich osłon; w razie stwierdzenia zużycia, uszkodzeń 
lub zepsucia należy bezzwłocznie je wymienić. 

Osłona powinna być solidnie zamocowana, we właściwym położeniu, za pomocą przymocowań, które nie 
obluzowują się pod wpływem wibracji i wymagają użycia odpowiedniego narzędzia w celu ich usunięcia. 
 

 

UWAGA: 

Podczas uruchamiania i przeprowadzania planowanych przeglądów konserwacyjnych należy 
sprawdzić prawidłowe dokręcenie śrub i wkrętów oraz skontrolować za pomocą wibrometru 
amplitudę drgań wentylatora, wprowadzając próg alarmowy (zobacz punkt 12.3). 

 

W każdym razie do odpowiedzialności instalatora należy zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony przed 
ryzykiem przypadkowego kontaktu z częściami i organami w ruchu.  

Instalator i użytkownik powinni mieć na uwadze również inne rodzaje zagrożeń, w szczególności  związane z 
dostawaniem się do wentylatora obcych ciał, lub doprowadzaniem gazów wybuchowych, łatwopalnych lub 
toksycznych albo o wysokiej temperaturze. 

Należy ponadto uwzględnić ryzyka związane z czynnościami konserwacyjnymi, które muszą być 
przeprowadzane w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa, poprzez odizolowanie wentylatora od silnika 
lub zastosowanie innych stosownych środków zabezpieczających. 
 

 

UWAGA: 

Konieczne jest opracowanie procedury bezpieczeństwa dotyczącej dostępu do wentylatora, 
uwzględniającej zalecenia producenta, informacje wynikające z analizy zagrożeń 
przeprowadzonej w miejscu instalacji oraz przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy. 
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3.2 Sposób instalacji typu A: Instrukcje dotyczące montażu, instalacji i połączeń 

 

W przypadku instalacji typu A, gdy ssanie i tłoczenie wentylatora nie są podłączone do rurociągów, należy 
przewidzieć osłony zarówno po stronie wlotowej jak i wylotowej. 

Wymiary osłon można znaleźć na rysunkach gabarytowych w katalogu, w programach rysunkowych 
skalowanych i nie skalowanych, które można pobrać na stronie internetowej firmy, w strefie zastrzeżonej, lub 
na rysunku gabarytowym ewentualnie dostarczonym wraz z dokumentacją załączoną do dostawy. 

 

 

UWAGA: 

Osłony zaprojektowane są w sposób zapobiegający przypadkowym uderzeniom oraz tak, aby    
wytrzymywały obciążenia wytwarzane przez wentylator, na którym są zainstalowane. 

Każda osłona, jeśli dostarczona oddzielnie, może być zastosowana wyłącznie na wentylatorze 
dla którego została zaprojektowana. Dlatego też, jeśli osłona zamówiona jest oddzielnie, 
należy podać szczegóły wentylatora, na którym zostanie ona zastosowana (numer seryjny). 

 

Po stronie wylotowej należy zamontować i przymocować śrubami osłonę BP złożoną z kwadratowej kraty 
przyspawanej do kołnierza o tych samych wymiarach co kołnierz naciskowy wentylatora (zobacz Rysunek 3-
1). 

Typologia i ilość potrzebnych śrub podane są w Tabela 3-3, natomiast moment dokręcenia podany jest w 
Tabela 12-1. 

 

 

Rysunek 3-1 Osłona kratowa BP 

 

Po stronie wlotowej należy zamontować i przymocować śrubami kratę RC lub RQ w zależności od wielkości i 
serii wentylatora (zobacz Rysunek 3-2 i Rysunek 3-3) 

Typologia i ilość nakrętek i śrub koniecznych do ich zamontowania podane są odpowiednio w Tabela 3-1 i w  
Tabela 3-2, natomiast w Tabela 12-1 podane są momenty przymocowania. 

Schematy montażowe dla osłon RC, RQ i BP przedstawione są odpowiednio na Rysunek 3-4, Rysunek 3-5, 
i Rysunek 3-6. 
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Rysunek 3-2 Osłona kratowa RC Rysunek 3-3 Osłona kratowa RQ 

 

 

3.3 Sposób instalacji typu B: Instrukcje dotyczące montażu, instalacji i połączeń 

 

W przypadku instalacji typu B, gdy ssanie jest swobodne i tłoczenie wentylatora podłączone jest do 
rurociągów, należy przewidzieć osłony po stronie wlotowej. 

Wymiary osłon można znaleźć na rysunkach gabarytowych w katalogu, oraz rysunkach skalowanych i nie 
skalowanych, które można pobrać na stronie internetowej firmy, w strefie zastrzeżonej, lub na rysunku 
gabarytowym ewentualnie dostarczonym wraz z dokumentacją załączoną do dostawy. 

 

 

UWAGA: 

Osłony zaprojektowane są w sposób zapobiegający przypadkowym uderzeniom oraz tak, aby    
wytrzymywały obciążenia wytwarzane przez wentylator, na którym są zainstalowane. 

Każda osłona, jeśli dostarczona oddzielnie, może być zastosowana wyłącznie na wentylatorze 
dla którego została zaprojektowana. Dlatego też, jeśli osłona zamówiona jest oddzielnie, 
należy podać szczegóły wentylatora, na którym zostanie ona zastosowana (numer seryjny). 

 

Po stronie wlotowej należy zamontować i przymocować śrubami kratę serii RC lub RQ w zależności od 
wielkości i serii wentylatora (zobacz Rysunek 3-2 Irysunek 3-3). 

Typologia i ilość nakrętek lub śrub koniecznych do ich zamontowania podane są odpowiednio w Tabela 3-1 i 
w Tabela 3-2, natomiast w Tabela 12-1 podane są momenty dokręcenia. 

Schematy montażowe dla osłon RC i RQ przedstawione są odpowiednio na Rysunek 3-4 i Rysunek 3-5.. 
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3.4 Sposób instalacji typu C: Instrukcje dotyczące montażu, instalacji i połączeń 

 

W przypadku instalacji typu C, gdy ssanie podłączone jest do rurociągów i tłoczenie jest swobodne, należy 
przewidzieć osłony po stronie wylotowej. 

Wymiary osłon można znaleźć na rysunkach gabarytowych w katalogu, oraz rysunkach skalowanych i nie 
skalowanych, które można pobrać na stronie internetowej firmy, w strefie zastrzeżonej, lub na rysunku 
gabarytowym ewentualnie dostarczonym wraz z dokumentacją załączoną do dostawy. 

 

 

UWAGA: 

Osłony zaprojektowane są w sposób zapobiegający przypadkowym uderzeniom oraz tak, aby    
wytrzymywały obciążenia wytwarzane przez wentylator, na którym są zainstalowane. 

Każda osłona, jeśli dostarczona oddzielnie, może być zastosowana wyłącznie na wentylatorze 
dla którego została zaprojektowana. Dlatego też, jeśli osłona zamówiona jest oddzielnie, 
należy podać szczegóły wentylatora, na którym zostanie ona zastosowana (numer seryjny). 

 

Po stronie wylotowej należy zamontować i przymocować śrubami osłonę BP złożoną z kwadratowej kraty 
przyspawanej do kołnierza o tych samych wymiarach co kołnierz naciskowy wentylatora (zobacz Rysunek 3-
1). 

Typologia i ilość potrzebnych śrub podane są w Tabela 3-3, natomiast moment dokręcenia podany jest w 
Tabela 12-1. 

Schemat montażu osłony BP pokazany jest na Rysunek 3-6. 
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3.5 Schematy montażowe oraz śruby i wkręty do przymocowywania osłon RC, RQ i BP 

 

Przymocowywanie osłon RC/RQ  na ssaniu może być dokonywane, w zależności od wymiarów wentylatora, 
przy użyciu kołków gwintowanych lub przy użyciu śrub, tak jak pokazano na Rysunek 3-4 i Rysunek 3-5. 

Wymagane śruby i wkręty podane są odpowiednio w Tabela 3-1 i Tabela 3-2. 

 

 

Rysunek 3-4 Schemat montażu kraty RC lub RQ na kołkach gwintowanych leju wlotowego 

 

 

KOŁNIERZ NAKRĘTKA N° 

125 M6 4 

140 M6 4 

160 M6 4 

180 M6 4 

200 M6 4 

224 M6 4 

250 M8 4 

280 M8 4 

315 M8 4 

355 M8 4 

400 M8 4 

450 M8 12 

500 M8 12 

560 M8 12 

Krata RC/RQ 

Nakrętka 

        Kołek gwintowany 

Lej wlotowy 
Płytka utrwalająca 
kratę produkcji Ferrari 
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KOŁNIERZ NAKRĘTKA N° 

630 M8 12 

710 M10 16 

800 M10 16 

900 M10 16 

1000 M10 24 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

Tabela 3-1 Wymiary i ilość nakrętek przymocowujących kraty RC lub RQ na kołkach gwintowanych 

 

 

Rysunek 3-5 Schemat montażu kraty RC lub RQ na gwintowanych otworach obudowy 

 

KOŁNIERZ ŚRUBA * N° 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

*   długość śrub zależy od modelu kraty i modelu wentylatora 

Tabela 3-2 Wymiary i ilość śrub przymocowujących kraty RC lub RQ na gwintowanych otworach obudowy 

Płytka utrwalająca 
kratę produkcji Ferrari 

 

Krata RC/RQ 

Lej wlotowy 

Bok obudowy 
wentylatora 

Śruba 
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Na ssaniu stosowana jest osłona kratowa BP według następującego schematu 
 

 

Rysunek 3-6 Schemat montażu osłony BP  

KOŁNIERZ ŚRUBA * N° 

90x63 M8x25 4 

100x71 M8x25 4 

112x80 M8x25 4 

125x90 M8x25 6 

140x100 M10x30 6 

160x112 M10x30 6 

180x125 M10x30 6 

200x140 M10x30 8 

224x160 M10x30 8 

250x180 M10x30 10 

280x200 M10x30 10 

315x224 M10x30 10 

355x250 M10x30 10 

400x280 M10x30 14 

450x315 M10x30 14 

500x355 M10x30 14 

560x400 M12x40 14 

630x450 M12x40 14 

710x500 M12x40 16 

800x560 M12x45 14 

900x630 M12x45 18 

1000x710 M12x45 18 

1120x800 M16x50 20 

1250x900 M16x50 24 

1400x1000 M16x50 24 

1600x1120 M20x60 28 

1800x1250 M20x60 32 

2000x1400 M20x60 34 

2240x1600 M20x60 40 

2500x1800 M20x60 44 

2800x2000 M20x60 48 

Tabela 3-3 Wymiary i ilość śrub przymocowujących dla osłony BP 

Osłona BP Kołnierz wentylatora 

Nakrętka 

Podkładka elastyczna 

Podkładka płaska 

Śruba 

Podkładka płaska 
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Prawidłowy montaż : 

 
 Sprawdzić aby osłona była prawidłowo 

ukierunkowana 
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3.6 Sposób instalacji typu D: Instrukcje montażu, instalacji i połączeń 

 

W przypadku instalacji typu D, gdzie zarówno ssanie jak i tłoczenie są skanalizowane, nie jest konieczne 
instalowanie osłon ani po stronie wlotowej, ani po stronie wylotowej wentylatora. 

 

 

UWAGA: 

Do kompetencji projektanta instalacji należy sprawdzenie czy na końcach obiegu ssania i 
obiegu tłoczenia konieczne jest zastosowanie odpowiednich osłon. 

 

 

Dla sposobów instalacji typu B,C,D zaleca się realizację połączeń do rurociągów 
umieszczając złącza odporne na wibracje między wentylatorem i rurociągiem celem 
kompensacji ewentualnych braków wyosiowania, zapobieganiu wibracjom i naprężeniom 
strukturalnym. 

 

Wybór typu standartowego złącza odpornego na wibracje przy niezbyt obciążonych zastosowaniach zależy 
od dwóch zasadniczych czynników: 

 Zawartość pyłu w prowadzonym ciele lotnym 

 temperatura ciała lotnego 

 

Powietrze czyste 

Złącze Typu 2 

< 60°C bez bednarki  
zapobiegającej zużyciu 

Złącze Typu 3 

<300°C bez bednarki  
zapobiegającej zużyciu 

Powietrze zapylone 

Złącze Typu 5 

< 60°C z bednarką zapobiegającą 
zużyciu 

Złącze Typu 6 

<300°C z bednarką zapobiegającą 
zużyciu 

 

Złącza Typu 2,3,5,6 nie mogą być stosowane na wentylatorach podlegających Dyrektywie ATEX 94/9/CE. 

 

 

UWAGA: 

Złącze odporne na wibracje nadaje się do zainstalowania na wentylatorze jednostopniowym i 
nie powinno ono ulegać efektom dynamiki płynów wywoływanym przez inne maszyny 
zainstalowane na tej samej instalacji.   

 

Do zastosowań specjalnych, jak na przykład do przenoszenia ciekłych substancji o wysokiej temperature lub 
silnie żrących z uwagi na obecność związków chemicznych, albo w celu zagwarantowania doskonałej 
szczelności złącza konieczne jest zastosowanie złączy specjalnych. 

W takim przypadku użytkownik i/lub projektant instalacji powinien skontaktować się z Działem Technicznym 
firmy FVI. 
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3.7 Ryzyka nietypowe związane z niewłaściwą obsługą i/lub użytkowaniem 
przewidywalne w oparciu o doświadczenie  

 

 Podczas przemieszczania, podnoszenia i instalacji zawsze przestrzegać niniejszych instrukcji. 

 Absolutnie zabrania się używania wentylatora w warunkach niezgodnych z parametrami podanymi na 
tabliczce znamionowej.  

 Absolutnie zabrania się neutralizowania, usuwania, modyfikowania, lub ograniczania w jakikolwiek 
sposób skuteczności wszelkich urządzeń zabezpieczających, osłon lub urządzeń kontrolnych; dotyczy to 
zarówno pojedynczych mechanizmów jak i samego wentylatora.  

 Nie zbliżać rąk, ramion, ani żadnych innych części ciała do komponentów maszyny w ruchu, ani nie  
otwierać na siłę.  

 Zabrania się wystawiania jakichkolwiek części ciała poza osłony. Zabrania się używania środków, które 
mogłyby zwiększyć dostępność do urządzenia. 

 Zabrania się używania wentylatora w środowiskach lub otoczeniach o ryzyku wybuchowym, za 
wyjątkiem wentylatorów spełniających wymagania Dyrektywy ATEX 94/9/WE. 

 Operatorom nieupoważnionym zabrania się interwencji w celu usuwania ewentualnych wad lub anomalii  
działania wentylatora i/lub zmieniania typologii funkcjonowania i instalacji. 

 Należy uważać, aby nie wprowadzać do wentylatora substancji ciekłych o właściwościach innych niż 
opisane w niniejszych instrukcjach (karta techniczna). 

 Po zakończeniu wszelkich interwencji nieplanowanych, które doprowadziły do usunięcia osłon, barierek 
lub innych elementów zabezpieczających, przed ponownym uruchomieniem wentylatora należy wstawić 
je na swoje miejsce i upewnić się o ich prawidłowym umieszczeniu i skuteczności. 

 Wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające powinny być utrzymywane w doskonałej i stałej 
sprawności. Również tabliczki ostrzegawcze i sygnalizacyjne oraz znaki zalecające i informujące o 
zagrożeniach powinny być utrzymywane w pełnej skuteczności w przeznaczonych dla nich miejscach. 

 Podczas szukania przyczyn usterek lub niesprawności wentylatora, należy zastosować wszelkie środki 
ostrożności opisane w niniejszych instrukcjach, które umożliwiają zapobieganie szkodom wobec osób 
lub przedmiotów. 

 Pamiętać o tym, aby dokładnie dokręcić, według wskazówek podanych w Tabela 12-1, wszelkie śruby, 
wkręty lub nakrętki mocujące na każdym mechanicznym elemencie, które poddane zostało regulacji lub 
ustawianiu. 

 Przed uruchomieniem wentylatora sprawdzić czy wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające zostały 
zainstalowane i są pełnosprawne; w przeciwnym razie kategorycznie zabrania się uruchamiania 
wentylatora i należy natychmiast poinformować o tym osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo lub 
kierownika działu. 

 Operator powinien być wyposażony w Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; zabronione jest noszenie zbyt luźnej odzieży i różnego rodzaju dodatków (jak np. 
krawatów, szerokich rękawów, itp.). 

 Należy starannie sprawdzić aby ciecze przetwarzane przez wentylator pozbawione były substancji 
toksycznych i/lub łatwopalnych, nawet jeśli nie przewidziane w procesie obróbczym.  
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3.8 Inne ryzyka związane z wentylatorami według UNI EN ISO 12499 

Podane poniżej specyficzne zagrożenia wynikają z aspektów mechanicznych wentylatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby mogą odnieść obrażenia w wyniku: 

a) wciągnięcia między część stałą a ruchomą, na przykład między wirnik i obudowę lub inną 
nieruchomą część wentylatora; 

b) wciągnięcia między dwie części ruchome, na przykład między pas i koło pasowe; 

c) wciągnięcia do wentylatora poprzez otwór wlotowy powietrza, a w konsekwencji wejście w 
kontakt z wałem lub wirnikiem;  

d) kontaktu z jednym z ruchomych komponentów urządzenia, takim jak wirnik; 

e) wyrzucenia na zewnątrz przez otwór wylotowy resztek wprowadzonych ciał stałych lub 
płynnych, niezwiązanych z procesem lub pochodzących z otoczenia, z którego zostały 
wessane. 

f) przedmiotu wciągniętego w otwór wentylacyjny i wyrzuconego z dużą prędkością przez 
stronę ssawną lub tłoczną; 

g) wad strukturalnych komponentów wentylatora 

h) zetknięcia z powierzchniami wentylatora, która osiągnęły niebezpieczną temperaturę, na 
przykład poniżej –20°C lub powyżej +50°C; 

i) podczas obróbki gorących substancji, na wysokości otworu na wał napędowy, mogą 
wystąpić wycieki lub wytryski rozgrzanej substancji mogące spowodować oparzenia; 

l) przetwarzana ciecz może być trująca lub zawierać substancje, które w razie wylania się 
mogą być niebezpieczne (toksyczność lub łatwopalność); 

m) zagrożenia związanego z rozbieganiem się silnika, które może spowodować uszkodzenie 
komponentów maszyny; 

n) ssania powietrza o niedopuszczalnych temperaturach przekraczających ustalone wartości,  
może doprowadzić to do odkształceń konstrukcyjnych, zakłóceń w funkcjonowaniu i innych 
zagrożeń. 

 

3.8.1 Specyficzne zagrożenia w fazie instalacji wentylatora  

 Użytkownik powinien przygotować dokładnie wypoziomowaną powierzchnię, na której umocowany 
zostanie wentylator; niedokładne wypoziomowanie może prowadzić do anomalijnych wibracji 
wentylatora, które z czasem mogą doprowadzić do odkształceń i/lub uszkodzeń wraz z oderwaniem się 
komponentów wentylatora, stwarzając w ten sposób ryzyko, nawet śmiertelne, dla narażonych osób. 

 Do odpowiedzialności użytkownika należy ponadto przygotowanie podłączeń elektrycznych obudowy lub 
struktury wentylatora do obwodu uziemiającego w miejscu użytkowania, lub w zakładzie, co pozwoli 
zapobiec powstawaniu i gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. 

 Wszystkie ewentualnie zainstalowane osłony musza pozostawać prawidłowo podłączone do wentylatora 
za pomocą odpowiednich elementów mocujących (śruby, nakrętki, itp.); usunięcie jednego lub więcej 
puntów przymocowania może stać się przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania i naruszenia 
stabilności osłon. 

 Wentylator w standardowej wersji dostawy nie jest przeznaczony do użytkowania w otoczeniach 
potencjalnie wybuchowych. 

 Miejsce, w którym zainstalowany jest wentylator musi być utrzymywane w czystości; ewentualne wycieki 
oleju lub wody, niezwiązane z wentylatorem, powinny być jak najszybciej usunięte. 

 Należy zawsze przestrzegać minimalnych odległości instalacyjnych podanych w niniejszych instrukcjach 
w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania bez dodatkowego ryzyka; niewłaściwe 
umieszczenie może stać się przyczyną nieprawidłowego działania wentylatora. 
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3.8.2 Specyficzne zagrożenia w trakcie konserwacji wentylatora  

 Podczas czyszczenia i konserwacji wirnika należy zwrócić szczególną uwagę na ruch obrotowy wirnika, 
który może spowodować wplątanie lub pocięcie  nieruchomymi częściami obudowy.  

 

 

UWAGA:  

Gdy wentylator nie jest pod napięciem części obrotowe mogą nadal się poruszać z 
powodu powietrza przechodzącego przez wentylator, zarówno z przyczyn naturalnych 
jak i wskutek prądu płynnego wywołanego przez wentylator znajdujący się w innej 
części systemu połączonych rurociągów, albo wskutek inercji wirnika po wyłączeniu 
maszyny; również w tych przypadkach istnieje ryzyko wplątania się i pocięcia między stałymi 
częściami obudowy. 

 

 

 Niezbędne jest zaprogramowanie i przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych na wentylatorze w celu  
uniknięcia zakłóceń mechanicznych lub uszkodzeń spowodowanych zużyciem lub niedostateczną 
konserwacją (zobacz paragraf 12.3).  

 

 

UWAGA: BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ:  

 Podejmowania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez uprzedniego upewnienia 
się, że wirnik wentylatora jest rzeczywiście zatrzymany. Wirnik potrzebuje kilku minut w 
celu zatrzymania się po wyłączeniu systemu uruchamiania. 

 Przystępowania do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych na wentylatorze (łącznie ze 
smarowaniem) bez uprzedniego odłączenia go od głównej sieci zasilania. 

 Czyszczenia wentylatora podczas działania.  

 Otwierania osłon lub drzwiczek inspekcyjnych wentylatora podczas jego działania.  

 

3.8.3 Ryzyka związane ze środowiskiem 

Wentylatory firmy FVI zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ich funkcjonowanie i wytrzymałość w 
normalnych warunkach otoczenia. Obecność: 

 wibracji  

 czynników korozyjnych (pył, gaz, opary, mgła) 

 wysokich temperatur 

 skroplin 

 ciał stałych 

 nietypowych turbulencji 

 prądów błądzących 

 różnic potencjałów elektrycznych związanych z instalacją 

może spowodować skrócenie żywotności eksploatacyjnej komponentów, a w szczególności osłon. 

W związku z niemożliwością ustalenia kompleksowego kryterium uwzględniającego nakładanie się  tych 
wszystkich skutków, zaleca się wdrożenie okresowego planu przeglądów, biorącego pod uwagę rzeczywisty 
stan sprawności eksploatacyjnej, tak aby w przedziałach pomiędzy przeglądami dostrzegalne były 
ewentualne zmiany charakterystyk strukturalnych urządzenia.  

 

3.8.4 Ryzyka związane z wibracjami 

Wibracje stanowią główny czynnik wpływający na żywotność eksploatacyjną i bezpieczeństwo wentylatora, 
dlatego też konieczne jest precyzyjne monitorowanie poziomu wibracji wytwarzanych podczas 
funkcjonowania i cyklu pracy wentylatora. 
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Międzynarodowe standardy ISO 1940/1 oraz ISO 2372 określają zakres dopuszczalności i klasyfikację 
maszyn wirujących, w szczególności norma ISO 14694 wyznacza wartości dla wentylatorów przemysłowych. 

Wartości odniesieniowe dla produktu firmy FVI ustalone są w kategorii BV3 tej normy. 
 

 

UWAGA: 

Nie dokonywanie kontroli wibracji może stać się źródłem poważnego ryzyka oraz spowodować 
skrócenie żywotności eksploatacyjnej wentylatora. 

 

Wibracje, jeśli zlekceważone mogą spowodować: 

 pęknięcia mogące wywołać załamanie się konstrukcji, nawet niespodziewane  

 obciążenie pracy  łożysk, aż do ich zatarcia się (a w rezultacie niebezpieczne rozgrzanie się)  

 poluzowanie połączeń klinowych oraz elementów mocujących (śruby, nakrętki) 

 zwiększenie poziomu wytwarzanego hałasu. 

Firma FVI  zdecydowanie zaleca uzupełnienie systemu sterowania i kontroli wentylatora poprzez 
wprowadzenie stałego monitorowania wibracji i temperatury łożysk. 

W zależności od zakresu zastosowania i sposobu używania wentylatora, wskazane jest określenie „progu 
alarmowego” dla poziomu wibracji wentylatora i temperatury pracy łożysk. 
 

 

Monitorowanie wibracji i temperatury ułatwia podjęcie działań zapobiegających wypadkom 
przy pracy.  

 

3.8.5 Ryzyka związane z prędkością roboczą 

Prędkości robocze przekraczające wartości przewidziane w projekcie mogą spowodować zagrożenia 
związane ze skróceniem cyklu żywotności eksploatacyjnej ruchomych elementów urządzenia.  

W przypadku usterek lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu, mogą pojawić się warunki rozbiegania się 
spowodowane: 

 Błędami w logice sterowania  

 Zwarciem na elementach pomiarowo-czujnikowych 

 Zakłóceniami w programie obsługi lub w falowniku 

 Mechanicznymi uszkodzeniami komponentów, w szczególności na wałach koderów. 
 

 

UWAGA: 

 nie przekraczać maksymalnej prędkości obrotów podanej przez FVI 

 nie stosować cykli działania ON-OFF jeśli nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez 
FVI 

 nie stosować cykli o zmniennej prędkości, jeśli nie zostały wyraźnie zatwierdzone 
przez FVI 

 nie narażać wentylatora na gradienty termiczne przekraczające 3 °C/minutę.  

 

 

UWAGA: 

Nawet krótkotrwale rozbieganie się może spowodować nieodwracalne szkody i doprowadzić 
do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Nigdy nie należy przekraczać maksymalnych prędkości 
podanych przez FVI. 

Podczas normalnego funkcjonowania może pojawić się rozbieganie spowodowane zakłóceniami w działaniu 
napędu lub silnika, zwłaszcza w sytuacji, gdy wentylator dostarczany jest z „nagim wałem” lub silnikiem „bez 
układu napędowego”. 
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W takich przypadkach do odpowiedzialności użytkownika należy sprawdzenie i zagwarantowanie 
prawidłowości wymogu. 

 

 

UWAGA: 

W przypadku uruchamiania silnika poprzez inwertor lub elektroniczny system kontroli 
prędkości, w celu uniknięcia funkcjonowania przy prędkościach przekraczających te, które 
zostały podane przez FVI, obieg sterowania i kontroli powinien być wyposażony w specjalne 
mechanizmy, które wychwytują, sygnalizują i ograniczają prędkość obrotu wirnika. 

 

Wykonanie napędu przez użytkownika lub instalatora napędu stanowi krytyczny moment dla 
bezpieczeństwa. 

Napęd jest integralna częścią maszyny i jego wykonanie zakłada istnienie fazy projektowej i znajomość 
parametrów projektowych opracowanych przez FVI. 

 

 

UWAGA: 

W celu wykonania całego układu napędowego i/lub zainstalowania samego tylko silnika, 
użytkownik i/lub instalator powinni zawsze zażądać „karty danych napędu”. Absolutnie 
zabrania się wykonywania napędów stosując sprzęgła, pasy i koła pasowe inne od typologii 
przewidzianych w “karcie danych napędu”. 

 

 

UWAGA: 

Jeśli nie stosuje się falownika do uruchomienia wentylatora absolutnie zabrania się 
stosowania zębatych kół pasowych, gdyż mogłyby one uszkodzić w nieodwracalny sposób 
strukturę wentylatora. Skonsultować się z działem technicznym firmy FVI. 

 

 

UWAGA: 

Zjawiska rozbiegania się mogą być spowodowane błędami w rozruchach wentylatorów o 
napędzie bezpośrednim. 

 

W przypadku wentylatorów ze sprzężeniem bezpośrednim o dużej mocy, rozruch stanowi szczególny 
moment obciążenia dla wirujących części mechanicznych.  

 

 

UWAGA: 

Powyżej 15 kW rozruch powinien być dokonywany w sposób stopniowy, tak aby nie 
przeciążać układu napędowego i nie stwarzać niebezpieczeństwa zepsucia się tych organów. 

 

W razie dostawy bez silnika elektrycznego, nieprawidłowe podłączenie elektryczne silnika lub jego 
niewłaściwy wybór mogą podczas działania doprowadzić do przekroczenia prędkości przewidzianych w 
projekcie, ponieważ liczba obrotów silnika asynchronicznego zależy od częstotliwości i ilości biegunów. 

 

 

UWAGA: 
Wentylatory zaprojektowane są do zasilania przy częstotliwości 50 Hz. Natychmiast 
skontaktować się z producentem w razie stosowania częstotliwości zasilania innej od podanej 
w projekcie i nie uruchamiać urządzenia dopóki nie uzyska się upoważnienia ze strony 
producenta. 
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Stosowanie częstotliwości zasilania innej od podanej w projekcie ma wpływ na wszystkie parametry 
maszyny. Modyfikacja warunków użytkowania wymaga zaktualizowania całej karty technicznej maszyny. 

W razie stosowania wentylatora przy zmiennych prędkościach, lub przy częstych operacjach uruchamiania i  
zatrzymywania podczas fazy pracy, wirujące części narażone są na mechaniczne obciążenia, które mogą 
mieć negatywne następstwa dla ich żywotności eksploatacyjnej. 

 

 

UWAGA: 

W razie stosowania wentylatora przy cyklu roboczym o zmiennej prędkości krótszym niż 30 
minut, cykl ten powinien być upoważniony przez Dział Techniczny firmy FVI, który musi go 
zatwierdzić i powiadomić o redukcji interwencji konserwacyjnych i cyklu eksploatacji 
wentylatora. 

 

 

UWAGA: 

Działanie wentylatora w bardzo szerokim zakresie prędkości może spowodować 
funkcjonowanie przy bardzo wysokim poziomie wibracji w odniesieniu do ściśle określonej 
częstotliwości rezonansowej systemu, którego wentylator jest tylko jednym z komponentów. 

Należy unikać pracy przy prędkościach zbieżnych z rezonansami strukturalnymi, a jeśli to nie 
jest możliwe, należy zainterweniować na zmiennej będącej w stanie zmienić częstotliwość 
rezonansową systemu, zastosowując na przykład inną typologię amortyzatorów. 

 

W razie konieczności odwrócenia kierunku obrotów wentylatora lub jego ponownego rozruchu,  operacja ta 
może być przeprowadzona wyłącznie gdy wirnik jest w stanie spoczynku (całkowicie zatrzymany). 

 

 

UWAGA: 

Odwrócenie kierunku obrotów wentylatora lub jego rozruch z wirnikiem obracającym się w 
kierunku przeciwnym, może spowodować uszkodzenie łopatek i/lub piasty wirnika, wraz z 
potencjalnym wyrzuceniem na zewnątrz metalowych fragmentów. 

 

Wymiana ruchomych komponentów na części nieoryginalne, wykonane z innych materiałów (np. ze stali 
nierdzewnej AISI 304, AISI 316L lub Corten), może spowodować zmianę warunków pracy na inne niż 
przewidziane w projekcie maszyny.  

 

 

UWAGA: 

Przestrzegać maksymalnych prędkości podanych w katalogu w zależności od temperatury; dla 
wirników z nierdzewnej stali prędkości te powinny być zmniejszone o 10%, przy wałkach 
napędowych z nierdzewnej stali prędkości te powinny być zmniejszone o 20%; przestrzegać 
informacji podanych na tabliczkach napędowych załączonych do wentylatora. 

 

Działanie przy prędkości znacznie niższej, tj. do 40% prędkości znamionowej (chyba, ze firma FVI określiła 
inaczej), może źle wpływać na chłodzenie silnika i łożysk oraz doprowadzić do nieprawidłowości działania w 
związku ze wzrostem temperatury. Jeśli chodzi o komponenty elektryczne, zaleca się, aby użytkownik i 
instalator przewidzieli odpowiednie zabezpieczenia układu napędowego lub silnika, zastosowując 
ewentualnie pastylki termiczne lub, jeśli to konieczne, silnik z serwowentylacją. 

Unikać zjawisk rezonansu struktury urządzenia, które mogą pojawiać się przy określonych prędkościach 
obrotowych, a które mogłoby mieć negatywne konsekwencje dla integralności struktury. 
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UWAGA: 

Zjawiska rezonansu o niskiej częstotliwości mogą uszkodzić integralność struktury. 

 
 

3.8.6 Ryzyka związane z emisjami akustycznymi 

Firma FVI projektuje wentylatory zwracając uwagę, aby od samego początku wyeliminować wytwarzany 
przez nie hałas. Pomimo to wentylatory podczas ich normalnego działania są źródłem dźwięku. 

Widmo częstotliwości emisji akustycznej zależy od właściwości konstrukcyjnych i wielkości wentylatora, oraz 
od sposobu zastosowania (liczba obrotów, przepływająca substancja lotna, itp.). 

Firma FVI, we współpracy z TUV, przeprowadziła we własnym laboratorium prób, pomiary emisji 
akustycznych wentylatorów zgodnie z normami EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

Próby zostały dokonane na urządzeniach podobnych do tych, które opisane są w niniejszych instrukcjach i 
uzyskane wartości mocy i ciśnienia akustycznego podane są w Tabeli 3-4, Tabeli 3-5, Tabeli 3-6 i Tabeli 3-7. 
 

 

UWAGA: 

Wibracje i hałas są bezpośrednio powiązane. Przestrzeganie zaleceń dotyczących 
prawidłowej instalacji celem zmniejszenia wibracji jest tak samo ważne przy zmniejszeniu 
hałasu. 

 

Z uwagi na fakt, że wydawany przez wentylator hałas może być uzależniony od czynników zewnętrznych i 
egzogennych wpływających na ogólny poziom głośności, takich jak:  

 wymiary pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wentylator  

 obecność elementów statycznych w pobliżu wentylatora (np. ściany) 

 obecność innych maszyn będących źródłem hałasu 

firma FVI zaleca, aby użytkownik przeprowadził pomiary hałasu w środowisku pracy. W tym celu należy 
zauważyć, że obecność innych pracujących maszyn prowadzi do „nakładania się efektów” i rezonansów, 
które zwielokrotniają ogólny hałas panujący w środowisku. 

Ponadto, w przypadku ciasnych pomieszczeń lub przyściennego zamontowania wentylatora, efekt 
rewerberacji i rezonansu konstrukcji zewnętrznych (ścian i sufitu) gwałtownie wzrasta.  

 

 

UWAGA: 

Unikać umieszczania wentylatora w strefach mogących zwiększyć ryzyko hałasu.  

 

Określenie ryzyka ekspozycji pracowników na hałas nie należy do kompetencji firmy FVI, która ogranicza się 
tylko do podania wartości, niepewności, norm lub kryteriów zastosowanych do celów pomiarowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami to użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym 
zakresie specyficznych badań mających na celu ocenę poziomu ekspozycji pracowników na hałas, 
okreslając: 

 źródła hałasu i ich wpływ 

 średni czas ekspozycji każdego z pracowników 

 poziom hałasu bezpośredniego i odbitego 

 hałas przenoszony przez elementy konstrukcyjne a nie drogą powietrzną 
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UWAGA: 

Unikać stanowisk pracy zwiększających ryzyko hałasowe dla operatora. 

 

 

UWAGA: 

Redukcja czasu ekspozycji i zastosowanie DPI redukuje ryzyko hałasowe. 

 

Jeżeli poziom ekspozycji na hałas, rozumiany jako ciśnienie akustyczne, przekracza 80 dBA, pracodawca 
zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom odpowiednich indywidualnych środków ochrony słuchu; w 
przypadku, gdy ekspozycja ta jest równa lub przekracza 85 dBA, pracodawca zobowiązany jest do podjęcia 
wszelkich starań w celu zapewnienia, aby ŚOI słuchu były rzeczywiście przez pracowników zakładane. 
 

 

UWAGA: 

Przy ciśnieniach akustycznych przekraczających 100 dBA, personel, nawet wyposażony w 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej, może zbliżać się do wentylatora wyłącznie gdy jest 
on wyłączony. 

 

3.8.7 Informacje ogólne dotyczące danych emisji hałasu. 
 

Poziom mocy akustycznej LwA 

Jest to średnia wartość mocy akustycznej wyrażona w dBA (wartość mierzona według skali A), 
rozprowadzanej do środowiska przez wentylator podłączony do rurociągów po stronie ssawnej i tłocznej. 

Wartość ta odnosi się do przepływu strumienia powietrza o gęstości 1,226 Kg/m3, przy maksymalnej 
dopuszczalnej prędkości obrotowej wirnika i działaniu w optymalnym punkcie krzywej sprawnościowej. 

Przyjmuje się, że wentylator umieszczony jest w wolnej przestrzeni, a w każdym razie w strefie o wymiarach 
nie powodujących znaczącego odbijania się dźwięku, i usytuowany jest na płaskim i sztywnym podłożu. 

Podana ogólna wartość poziomu hałasu nie uwzględnia możliwego hałasu emitowanego przez silnik, przez 
układ napędowy, przez ewentualnie obecne akcesoria.  

Ponadto uznaje się jako nieistotny poziom szumów tła środowiskowego, w którym zainstalowane jest 
urządzenie. 
 

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 

Jest to średnia czasowych średnich wartości ciśnienia akustycznego rozprowadzanego do środowiska przez 
wentylator podłączony do rurociągów po stronie ssawnej i tłocznej. 

Wartości ciśnienia mierzone są na powierzchni pomiarowej otaczającej wentylator (równoległościenna 
powierzchnia pomiarowa). 

Pomiar ciśnienia akustycznego uzyskuje się doświadczalnie za pomocą 8 mikrofonów usytuowanych na  
powierzchni odniesieniowej na wysokości równej osi obrotu wentylatora (patrz Rysunek 3-7).  

Wartość ciśnienia wyrażona jest w dBA (wartość mierzona według skali A). 

Wartość ta odnosi się do strumienia powietrza o gęstości 1,226 Kg/m3, przy maksymalnej dopuszczalnej 
prędkości obrotowej wirnika i przy działaniu w optymalnym punkcie krzywej sprawnościowej. 

Podane wartości odnoszą się do odległości pomiarowej jednego metra. 

Przyjmuje się, że wentylator umieszczony jest na wolnej przestrzeni, a w każdym razie w strefie o wymiarach 
nie powodujących znaczącego odbijania się dźwięku, i usytuowany jest na płaskim i sztywnym podłożu. 

Podana ogólna wartość poziomu hałasu nie uwzględnia możliwego hałasu emitowanego przez silnik, układ 
napędowy, czy ewentualnie obecne akcesoria.  

Ponadto uznaje się jako nieistotny poziom szumów tła środowiskowego, w którym zainstalowane jest 
urządzenie. 
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Punkt w którym ciśnienie akustyczne okazuje się maksymalne znajduje się zazwyczaj naprzeciw rurociągu 
tłocznego (po zewnętrznej stronie rurociągu) i jego wartość jest o 3-4% wyższa od wartości średniej. 

 

 

 

 

Rysunek 3-7 Rozmieszczenie mikrofonów pomiarowych 

 

Odnośne normy  

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). [Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł 
hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego (metoda techniczna w warunkach zbliżonych do pola 
swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk).] 

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). [Wyznaczanie poziomów mocy 
akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego (metoda orientacyjna 
z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk).] 

ISO 13347 - Industrial fans-Determination of fan sound power level under standardized laboratory 
conditions. [Wentylatory przemysłowe – Wyznaczanie poziomu mocy dźwiękowej wentylatora w 
standardowych warunkach laboratoryjnych] 

STANOWISKO MIKROFONOWE 

 Pomiary na zewnątrz rurociągu 
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EMITOWANA MOC AKUSTYCZNA Lw(A) (dBA) – Wentylatory odśrodkowe 

 Seria 

Wielkość FA/R FC/P FE/P FG/P FC/N FE/N FG/N FI/N FP/N VCM ART FQ MEC 

221             94 

251                       87 95 

281                       90 96 

311 83                     92 97 

351 85     94         94 94   94 97 

401 88   92 95       96 96 97 103 97 98 

451 90   95 98     96 99 98 98 106 98 99 

501 92 93 96 99 91 94 97 100 101 101 107 101 100 

561 94 97 99 102 94 97 100 103 103 103 107 103 100 

631 96 98 101 104 96 99 102 105 106 105 108 106 102 

711 99 101 104 107 99 102 105 108 108 107 109 106 102 

801 102 103 106 109 101 104 107 110 111 111 110 108 104 

901 103 106 109 112 104 107 110 113 112 112 111 108 105 

1001   107     105 108 112 115   116 111 110 107 

1121         109 112 114 116   116 112 110 107 

1251             116 117   117 114 112 109 

1401             116 118   117 114 112 109 

1601             118 119   118 116 114 111 

1801             118 120   119 116 116 111 

2001             119 121   120 118 116 113 

Niepewność + 3dB 

Tabela 3-4 Emitowana moc akustyczna Lw(A) (dBA) 
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EMITOWANA MOC AKUSTYCZNA Lw(A) (dBA) Wentylatory odśrodkowe 

 Seria 

Wielkość FR TFR1 DFM  DFR CFR FS K KA KB KC KM PFB PFM 

181           97             

201           97             

221           97         96   

251 99         97         96   

281 100 77       98         97   

311 101 78       99 91       97   

351 101 83       100 93       98 102 95 

401 103 87   106 104 101 97 105 108 105 99 105 100 

451 104 89   106 104 102 99 105 108 106 100 110 104 

501 106 94   107 103 103 101 106 109 107 100 113 108 

561 104 99 106 109 104 102 103 107 110 107 101 100 111 

631 106 92 108 110 104 105 105 108 111 109 103 105 115 

711 106 96 108 110 102 105 108 108 111 109 103 109 102 

801 108   109 112 104 107 110 110 113 110 105 113 106 

901 109   109 112 104 107 111 110 113 112 108 118 110 

1001 111   111 113 106 108   111 115 113 109 121 114 

1121 111   111 112 105             114 117 

1251 113   113 113               119 122 

1401 113     112                 

1601 115     113                 

1801 115     114                 

2001 117     115                 

1) podłączony do rurociągów tylko na wlocie i przy maksymalnej prędkości synchronicznej  

Niepewność + 3dB 

 

Tabela 3-5 Emitowana moc akustyczna Lw(A) (dBA) 
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EMITOWANE CIŚNIENIE AKUSTYCZNE Lp(A) (dBA) Wentylatory odśrodkowe 

 Seria 

Wielkość FA/R FC/P FE/P FG/P FC/N FE/N FG/N FI/N FP/N VCM ART FQ MEC 

             81 

251                       74 82 

281                       76 82 

311 70                     78 83 

351 72     80         80 80   80 83 

401 74   78 81       82 82 83 89 82 84 

451 76   81 84     82 85 83 84 91 83 84 

501 78 79 82 85 77 80 83 86 86 87 92 86 85 

561 80 82 84 87 79 82 85 88 88 88 92 87 85 

631 82 83 86 89 81 84 87 90 90 90 92 90 86 

711 84 86 89 92 84 87 90 93 92 92 93 90 86 

801 87 87 90 93 85 88 91 94 94 95 94 91 87 

901 88 90 93 96 88 91 94 97 95 96 94 91 88 

1001   91     89 92 95 98   99 94 92 89 

1121         92 95 97 99   99 94 92 89 

1251             98 100   99 95 93 90 

1401             98 100   99 95 93 90 

1601             99 100   99 96 94 91 

1801             99 101   100 96 95 91 

2001             99 101   100 97 95 92 

Niepewność + 3dB 

 

Tabela 3-6 Emitowane ciśnienie akustyczne Lp(A) (dBA) 
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EMITOWANE CIŚNIENIE AKUSTYCZNE Lp(A) (dBA) Wentylatory odśrodkowe 

 Seria 

Wielkość FR TFR1 DFM  DFR CFR FS K KA KB KC KM PFB PFM 

181           84             

201           84             

221           84         83   

251 86         84         83   

281 86 64       84         83   

311 87 65       85 78       83   

351 87 69       86 80       84 83 76 

401 88 73   92 91 86 83 91 94 91 85 86 80 

451 89 75   91 89 87 85 91 94 91 85 90 83 

501 91 80   92 89 88 87 92 95 92 85 93 87 

561 89 84 89 93 89 87 89 92 95 92 86 77 90 

631 90 77 92 94 88 89 91 93 96 93 87 81 94 

711 90 81 92 94 87 89 93 93 96 93 87 85 79 

801 91   92 95 87 90 95 94 97 94 88 89 83 

901 92   92 95 87 90 96 94 97 95 91 93 86 

1001 93   93 95 88 90   95 98 96 92 96 90 

1121 93   93 94 87             89 93 

1251 94   94 94               93 97 

1401 94     93                 

1601 95     93                 

1801 95     93                 

2001 96     94                 

1) podłączony do rurociągów tylko na wlocie i przy maksymalnej prędkości synchronicznej  

Niepewność + 3dB 

 

Tabela 3-7 Emitowane ciśnienie akustyczne Lp(A) (dBA) 
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4 TRANSPORT, PRZEMIESZCZANIE I SKŁADOWANIE 

 

Operacje podnoszenia i przemieszczania wentylatora mogą stworzyć sytuacje niebezpieczne dla osób 
narażonych; należy w związku z tym przestrzegać zaleceń firmy FVI i używać odpowiedniego sprzętu 
dźwigowo-transportowego.  

 

4.1 Podnoszenie i przemieszczanie 

Wszystkie operacje związane z podnoszeniem i przemieszczaniem wentylatora lub jego części składowych 
powinny być wykonywane z maksymalną ostrożnością, unikając uderzeń, które mogłyby źle wpłynąć na jego 
prawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzić części pokryte powłoką ochronną. 

Przy podnoszeniu wentylatora korzystać wyłącznie z przewidzianych przez producenta punktów 
zaczepowych, uważając, aby równomiernie rozłożyć ciężar.  

 

 

Punkty zaczepowe oznaczone są tym znakiem. 

 

 

UWAGA: 

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór sprzętu oraz lin, pasów lub łańcuchów 
najbardziej odpowiadających zarówno pod względem funkcjonalności jak i udźwigu. Nie 
stosować do podnoszenia i przemieszczania stref lub punktów innych, niż te które oznaczone 
są piktogramem. 

 

4.2 Ostrzeżenia ogólne dotyczące podnoszenia części odłączonych od wentylatora 
 

Ze względów transportowych niektóre części wentylatora mogą zostać rozmontowane. 

 

 

UWAGA: 

 Wszystkie operacje transportowe powinny być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel. 

 Przemieszczanie części odłączonych lub wymontowanych z maszyny powinno być 
wykonywane przy użyciu odpowiednich środków transportowych.  

 Przy ich przemieszczaniu należy uwzględniać dane dotyczące ciężarów podane przez FVI. 

 

 

Na ogół nie ma konieczności stosowania sprzętu specjalnego lub specjalnie przeznaczonego 
do podnoszenia części składowych wentylatorów.. 
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4.3 Sposób podnoszenia wentylatorów 

4.3.1 Podnoszenie wentylatorów odśrodkowych w wersji wykonania 1-9-12 

Wentylatory w wersji wykonania 1 dostarczane są bez silnika; przy podnoszeniu konieczne jest 
zastosowanie specjalnych otworów wykonanych w strukturze (jak pokazano na Rysunek 4-1), które znajdują 
się po przeciwnych bokach oraz ponad środkiem ciężkości, i oznaczone są specjalnymi znakami. 

 

W tym przypadku zalecane jest zastosowanie dwuramionowego zawiesia łańchowego, które użytkownik 
powinien dobrać odpowiednio do masy wentylatora, a w szczególności powinien sprawdzić, aby 
maksymalne obciążenie robocze WLL było równe lub większe od podnoszonego ciężaru. 

 
Zawiesia posiadające większą ilość ramion (3 lub 4) lecz nie stosowane ze wszystkimi ramionami 
wchodzącymi w skład zawiesia, powinny być stosowane z WLL ograniczonym w stosunku do oznaczenia na 
zawiesiu, zastosowując czynniki podane w normie UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7. Zaleca się, aby nie używane 
ramiona zostały zebrane i zaczepione celem ograniczenia ryzyka ich swobodnego huśtania lub aby nie 
zaplątały się podczas przemieszczania ładunku. 
 
Przed przystąpieniem do każdorazowego użytku zawiesia należy sprawdzić czy nie ma ono uszkodzeń lub 
widocznych śladów zużycia. 
 
Jeśli chodzi o sposób połączenia zawiesia zaleca się sposób z ramieniem prostym. Wówczas dolne 
zakończenia są bezpośrednio połączone z punktami zaczepowymi. Zaczepy powinny być dobrane w taki 
sposób, aby ciężar ułożył się na środku zaczepu, unikając obciążania wierzchołka, a ponadto wierzchołki 
zaczepów powinny być skierowane na zewnątrz, chyba że zaczepy zostały specjalnie zaprojektowane do 
używania w inny sposób. 
 
Przed uruchomieniem podnośnika należy upewnić się, że ładunek może być poruszany bez przeszkód i nie 
jest blokowany przez elementy połączeniowe lub inne przeszkody. 
 
Należy trzymać ręce i inne części ciała z dala od łańcuchów, w celu uniknięcia skaleczeń podczas 
naprężania łańcuchów. Gdy ładunek jest gotowy do podniesienia, należy zaabsorbować rozluźnienie zanim 
zostaną uruchomione łańcuchy. Ładunek należy podnosić powoli i sprawdzać czy jest bezpieczny i 
przyjmuje planowaną pozycję. Należy również wziąść pod uwagę normę ISO 12480-1 przy planowaniu i 
przeprowadzaniu operacji podnoszenia oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy. 

 

 

 

Rysunek 4-1 Przykład podnoszenia wentylatorów odśrodkowych w wersji wykonania 1 
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Rysunek 4-2 Przykład podnoszenia wentylatorów odśrodkowych w wersji wykonania 9 

 

 

 

 
 

Rysunek 4-3 Przykład podnoszenia wentylatorów odśrodkowych w wersji wykonania 12 

 

 

 

4.3.2 Podnoszenie wentylatorów odśrodkowych w wersji wykonania 4 

Wentylatory w wersji wykonania 4 wyposażone są w silnik, do ich podnoszenia należy wykorzystywać 
wyłącznie specjalne otwory zrealizowane w konstrukcji (tak jak pokazano na Rysunku 4-4), które 
usytuowane są na przeciwstawnych pasmach i ponad środkiem ciężkości oraz oznaczone są specjalnymi 
znakami. 

 

Jeśli chodzi o kryteria podnoszenia zastosować się do wskazań podanych w paragrafie 4.3.1  
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Rysunek 4-4 Przykład podnoszenia wentylatorów odśrodkowych w wersji wykonania 4 

 

 

UWAGA: 

Nigdy nie podnosić wentylatorów zaczepiając za ucha zaczepowe silnika. 
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4.3.3 Podnoszenie wentylatorów odśrodkowych dwustronnie ssących 
 
Wentylatory dwustronnie ssące wyposażone są w silnik; przy ich podnoszeniu należy wykorzystywać 
wyłącznie specjalne otwory wykonane w konstrukcji (jak pokazano na Rysunek 4-5), które rozmieszczone są 
wokół środka ciężkości i oznaczone są specjalnymi znakami. 

W tym przypadku okazuje się konieczne zastosowanie zawiesia łańcuchowego czteroramiennego, które 
użytkownik powinien dobrać odpowiednio do masy wentylatora, a w szczególności powinien sprawdzić, aby 
maksymalne obciążenie robocze WLL było równe lub większe od podnoszonego ładunku. 

Pomimo że mają tutaj zastosowanie wskazówki dotyczące sposoów podnoszenia podane w paragrafie 4.3.1, 
należy uwzględnić że, ponieważ punkty zaczepowe nie są usytuowane na jednym poziomie i w pozycji 
symetrycznej w stosunku środka ciężkości, możliwa jest asymetria ładunku. 
Jednakże według normy UNI EN ISO 818-6 można przyjąć ładunek za symetryczny jeśli zachowane są 
następujące warunki: 
a) ładunek wynosi mniej niż 80% oznaczonego WLL; 
b) kąty ramion zawiesia łańcuchowego nie są mniejsze od 15° w stosunku do pionu; 
c) kąty ramion zawiesia w stosunku do pionu zawierają się w łuku 15° w stosunku do siebie; 
d) w przypadku zawiesi trzy lub czteroramiennych, kąty płaskie zawierają się w łuku 15° w stosunku do 
siebie. 
Jeśli podane wyżej warunki nie są zachowane jednocześnie, ładunek należy uznać za asymetryczny i jego 
podnoszenie powinno zostać powierzone osobie posiadającej kompetencje do wyznaczenia bezpiecznego 
obciążenia zawiesia. Jako rozwiązanie alternatywne, w przypadku obciążenia asymetrycznego, przyjmuje 
się, że maksymalne obciążenie unosowe zawiesia wynosi połowę wartości oznaczonej jako WLL. 
Jeśli ładunek skłania się do przechylania, należy go opuścić i zmienić zaczepienie. Można to uzyskać 
zastosowując odpowiednie narzędzia do skracaniana jednego ramienia lub kilku ramionach. Narzędzia 
skracające powinny być stosowane przestrzegając instrukcji producenta. 

 

 

Rysunek 4-5 Przykład podnoszenia wentylatorów odśrodkowych dwustronnie ssących 

 

 

UWAGA: 

Nigdy nie podnosić wentylatorów zaczepiając za ucha zaczepowe silnika. 
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4.3.4 Podnoszenie wentylatorów odśrodkowych w wersji wykonania 8 

Wentylatory w wersji wykonania 8 wyposażone są w silnik. Do ich podnoszenia należy stosować wyłącznie 
otwory specjalne do tego celu wykonane w strukturze (jak pokazano na Rysunek 4-6). 

Znaki wskazujące punkty podnoszenia umieszczone zostały w pobliżu tych otworów w strukturze, które 
najbardziej nadają się do wyważenia ciężaru wentylatora.  

Jeśli chodzi o wskazówki dotyczące podnoszenia zastosować się do wskazań podanych w paragrafie 4.3.3. 

 

Rysunek 4-6 Przykład podnoszenia wentylatorów odśrodkowych w wersji wykonania 8 

 

 

UWAGA: 

Nigdy nie podnosić wentylatorów zaczepiając za ucha zaczepowe silnika. 
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4.3.5 Podnoszenie wentylatorów opakowanych w skrzynie  

 

Masa oraz środek ciężkości podane są  na zewnętrzej stronie opakowania. 

Punkty podnoszenia skrzyni przy użyciu wózka podnośniczego oznaczone są dwoma czarnymi trójkątami z 
wierzchołkiem skierowanym do dołu. 

Firma FVI zabezpiecza wewnątrz skrzyni stabilność wentylatora, lub jego części opakowanych w skrzynie, 
za pomocą połączeń sztywnych przymocowanych do opakowania w celu uniknięcia ewentualnych 
gwałtownych ruchów jego zawartości. 

Jednakże podczas przemieszczania przy użyciu wózka podnośniczego, istnieje ryzyko niestabilności lub 
utraty stabilności, które może być spowodowane nieprzewidzianymi ruchami podnośnika. W celu uniknięcia 
związanego z tym ryzyka należy dokonywać operacji przemieszczania na powierzchni płaskiej i pozbawionej 
nierówności lub wgłębień, które mogłyby mieć wpływ na stabilność wózka i opakowania. W każdym razie 
wózek podnośniczy powinien pracować na minimalnej prędkości a ładunek powinien być utrzymywany na 
minimalnej wysokości. 

Z uwagi na fakt, że stabilność ładunku jest pewna gdy środek ciężkości znajduje się na wysokości poniżej 
punktu podnoszenia i na jego osi pionowej, jeśli to możliwe, zaleca się podnoszenie skrzyni przy użyciu 
pasów i/lub łańcuchów do podnoszenia. 

 

 

 

UWAGA: 
 

Przed podniesienem sprawdzić: 

 czy nośność środków podnośniczych jest odpowiednia dla ładunku 

 czy stan konserwacji tych środków jest odpowiedni 

 czy dokonano w prawidłowy sposób operacji bezpiecznego zaczepienia 

 czy punkt podnoszenia znajduje się na pionowej osi środka ciężkości ładunku  

 czy operator dokonał zaczepienia i oddalił się od strefy podnoszenia  

 

 

 

UWAGA: 

Umieszczenia punktu podnoszenia z dala od osi pionowej, na której znajduje się środek 
ciężkości powoduje, podczas podnoszenia, niebezpieczne wahania ładunku. 

 

Podnoszenie ładunku należy rozpocząć powoli odrywając ładunek od podłoża tak, aby można było 
wychwycić potencjalne wahania się ładunku. Jeśli po oderwaniu ładunku od podłoża pojawiają się wahania 
na tyle duże, że stwarzają niebezpieczeństwo dla osób lub przedmiotów podczas przemieszczania ładunku, 
należy odczekać, aż do uspokojenia się tych wahań zanim przystąpi się do operacji przemieszczania. 
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Rysunek 4-7 Przykład podnoszenia wentylatorów opakowanych w skrzynie 

 

 

 

 

4.4 Składowanie 

Jeżeli wentylator ma być przechowywany lub składowany, należy osłonić go przed działaniem czynników 
atmosferycznych, wilgoci, czynników środowiskowych i kurzu. 

 

 

UWAGA: 

Podczas składowania w magazynie otwory wlotowe i wylotowe powinny być zamknięte. 

 

Zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli sprawdzając prawidłowy stan konserwacji wentylatora i 
ręcznie obracając wirnik wentylatora mniej więcej raz w miesiącu tak aby nie  dopuścić do odkształcenia się 
łożysk. 
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5 INSTALACJA 

 

5.1 Uwagi ogólne 

 

 

UWAGA: 

Wszystkie operacje montażowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel. 

 

 

Zazwyczaj nie jest konieczne zastosowywanie specjalnego sprzętu lub specjalnie  
przeznaczonego do montażu części wentylatora. 

W przypadku montażu części, przy których wymagana jest specyficzna procedura, firma FVI 
udzieli dodatkowych informacji potrzebnych do prawidłowego wykonania tych operacji. 

 

Do umieszczenia wentylatora nie są konieczne specjalne fundamenty, wystarczy przygotować dokładnie 
wypoziomowane podłoże betonowe, nadające sią do utrzymania masy wentylatora i wytrzymania obciążeń 
dynamicznych wynikających z normalnej eksploatacji. 

 

Firma FVI przy projektowaniu i realizacji wentylatora zwraca szczególną uwagę, w miarę możliwości, na 
wyeliminowanie wibracji źródłowych. Użytkownik i/lub instalator powinni, podczas instalowania, zastosować 
środki mające na celu zmniejszenie wibracji całego systemu (wentylator-rurociągi). 

 

 

Zaleca się zastosowanie wsporników amortyzujących lub złączy odpornych na wibracje w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się wibracji podczas pracy wentylatora. Zaleca się 
przymocować wentylator przy pomocy specjalnych punktów do przymocowywania w celu 
uniknięcia przewrócenia się wentylatora lub przemieszenia podczas rozruchu. 

 

Podstawa wspierająca ma być płaska i pozioma, aby zapobiec zjawiskom skręcania się i utraty 
współosiowości elementów: w razie potrzeby, konieczne będzie umieszczenie specjalnych metalowych 
podkładek odległościowych pomiędzy podstawą a podłożem fundamentowym, celem uzyskania doskonałej 
przyległości. Korzystać z przewidzianych punktów zamocowywania, upewniając się, aby dokręcenie śrub i 
nakrętek nie powodowało odkształcenia struktury wentylatora. 

 

Rysunek 5-1 Przykładowe punkty zaczepowe wentylatorów 

 

Podłoże powinno być na tyle sztywne, aby wytrzymywało normalne wibracje wentylatora i nie ulegało 
zjawiskom rezonansu struktury. 

Otwory przymocowywania 
 

Otwory przymocowywania 
 

Otwory przymocowywania 
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W przypadku gdy wentylator zamontowany jest w strukturach podwyższonych w stosunku do terenu zaleca 
się weryfikację wibracji właściwych dla struktury.  

Parametry konieczne i wystarczające do określenia danych technicznych właściwych dla podłoża 
przeznaczonego do zainstalowania wentylatora są następujące: 

 obciążenie statyczne wentylatora 

 obciążenie dynamiczne wentylatora 

 pozycja jego środka ciężkości 

Dane te podane są w karcie tecznicznej SCHT01 dostarczonej wraz z wentylatorem opisanym w niniejszych 
instrukcjach lub w na rysunku gabarytowym. 

W karcie technicznej podane są też dane techniczne dotyczące typologii amortyzatorów i złączy odpornych 
na wibracje, które należy zastosować. 

 

 

Firma FVI  nie uznaje za metodę technicznie dopuszczalną przymocowanie struktury do płyty 
fundamentowej poprzez spawanie. 

 
Rurociągi podłączeniowe do wentylatora powinny być wspierane oddzielnie i powinny być współosiowe do  
otworu wlotowego i wylotowego wentylatora, aby nie dopuścić do odkształceń spowodowanych dokręceniem 
śrub i nakrętek. 
 

 

UWAGA: 

Wszystkie operacje instalacyjne powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel, upoważniony i wyposażony w odpowiedni sprzęt. 

 

 

UWAGA: 

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę aby pozostawić minimalną wymaganą przestrzeń 
umożliwiającą dogodny dostęp do maszyny w różnych fazach konserwacyjnych. 

 

5.1.1 Minimalne odległości ustawienia   

Odpowiednio do przestrzeni, którymi się dysponuje, w celu zapewnienia prawidłowego dopływu czynnika 
przepływowego do otworu wlotowego, zaleca się zamontowanie, przy wentylatorach ze stroną ssawną 
podłączoną do rurociągu, prostoliniowego odcinka rurowego o długości mniej więcej 2,5 razy wielkość 
wentylatora (która podana jest na tabliczce znamionowej). Wynik tej operacji podzielony przez 1000 daje 
sugerowaną długość (w metrach). 

 

Rysunek 5-2 Minimalne odległości instalacyjne z przewodem wlotowym  

Jeśli wentylator działa z wolnym otworem wlotowym, wówczas powinien on być umieszczony z dala od ścian 
lub innych maszyn, w odległości minimum 1,5 razy większej od wielkości wentylatora (podanej na tabliczce 
znamionowej). Wynik tej operacji podzielony przez 1000 daje wymaganą minimalną odległość (w metrach). 
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Rysunek 5-3 Minimalne odległości instalacyjne z wolnym ssaniem 

 

 

 

UWAGA: 

Należy zabronić wstępu personelowi, nawet wykwalifikowanemu, do strefy ssawnej 
wentylatorów gdzie, przy zerowym przepływie, mogą wytwarzać się podciśnienia 
przekraczające 5000 Pa. 

 

5.2 Instalacja wentylatorów odśrodkowych  

 

5.2.1 Wentylatory odśrodkowe jednostronnie ssące  

Przy wentylatorach w wersjach wykonania 1-8-9-12, które dostarczane są rozmontowane na dwie lub więcej 
części, należy postępować według następujących faz (numery odnoszą się do Rysunku 5-4 dla wentylatorów 
w wersji wykonania 1-9-12 i do Rysunku 5-5 dla wentylatorów w wersji wykonania 8): 

 

Faza Operacja Opis 

1 Umieszczenie obudowy [1] 
(lub jej dolnej części [1b], 
Rysunek 5-5, jeśli obudowa 
podzielona jest na kilka 
komponentów). 

Obudowa powinna być umieszczona na fundamencie w taki 
sposób, aby przymocowanie jej za pomocą śrub nie powodowało 
naprężeń i deformacji, zastosowując tam gdzie to konieczne, 
odpowiednie podkładki regulacyjne w punktach podporowych.  

2 Umieszczenie stojaka [2] (w 
przypadkach, gdy jest on 
odłączony od obudowy). 

Postępować jak w fazie 1. 

3 Umieszczenie opraw [3] (nie 
dotyczy wykonania 4). 

 

Wentylatory firmy FVI wyposażone są w jeden z podanych poniżej  
typów opraw: 

Monoblokowe oprawy typu ST z łożyskami kulkowymi i/lub 
wałeczkowymi (zobacz Tabela 9-1). 

Oprawy pionowe typu SN z wahliwymi łożyskami kulkowymi i/lub 
wałeczkowymi (zobaczTabela 9-2). 

Przystępując do montowania łożysk na wale, należy zastosować 
się do następujących zaleceń ogólnych: 

w przypadku opraw pionowych z łożyskami kulkowymi lub 
wałeczkowymi, zamontować łożyska w przewidzianej pozycji na 
wale bez zamocowywania ich. 

Umieścić dolną część oprawy w stojaku, włożyć śruby mocujące, 
bez dokręcania ich. Wstawić wał w taki sposób, aby łożysko 
dopasowało się do swojego osadzenia w oprawie, następnie 
zamocować łożysko, sprawdzając pozostały luz według wartości 
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Faza Operacja Opis 

podanych w Tabela 8-3 i Tabela 8-4 podczas dokręcania tulei 
stożkowych. Pokrywy w oprawach pionowych nie są wzajemnie 
wymienne. Na koniec przytwierdzić oprawy do stojaka poprzez 
dokręcenie śrub. 

Umieszczene opraw musi umożliwić wypoziomowanie wału i 
zachowanie prawidłowej odległości pomiędzy wirnikiem a lejem 
wlotowym (zobacz faza 7). 

4 Zaklinowanie wirnika na wale 
[4]. 

Sprawdzić, aby powierzchnie połączeniowe nie miały zadziorów i 
ewentualnych nieczystości, które w razie czego należy usunąć przy 
użyciu drobnoziarnistego pilnika lub płótna szmerglowego. 
Sprawdzić średnicę wału. 

  

Jeśli to konieczne zredukować średnicę wału silnikowego aż do 
wartości znamionowej z tolerancją +0/+5 mikron. Montaż 
pozostawiający zbytni luz powoduje wibracje. Montaż zbyt silnie 
dokręcony stwarza deformacje, wibracje i powoduje trudności przy 
odklinowywaniu wirnika. 

Umieścić klin we wgłębieniu i pokryć powierzchnię wału cienką 
warstwą smaru. Zaklinować wirnik, sprawdzając, aby był on  
prostopadły do osi wału silnika lub oprawy. Bardzo ważne jest  
aby operacja ta dokonywana była bez przełamywania na siłę 
oporu, a jedynie pod wpływem siły wywieranej przez śrubę 
mocującą. Nie dokręcać do oporu śruby na piaście dopóki nie 
osiągnie się ostatecznego wyosiowania. 

5 Dokończenie montażu 
obudowy (jedynie przy 
obudowach podzielonych na 
więcej części: np. [1a] na 
Rysunku 5-5). 

Operacji tej dokonuje się po zamontowaniu wirnika. Rozsmarować 
spoiwo na powierzchniach wzajemnego przylegania komponentów, 
po czym założyć sznur uszczelniający (znajdujący się na 
wyposażeniu wentylatora). Złożyć razem wszystkie części 
składowe obudowy i dokręcić śruby. 

 

Podczas operacji osadzania uważać, aby nie doszło do uderzenia 
wirnika, bowiem gwałtowne uderzenia mogłyby spowodować utratę 
jego równowagi.  

6 Montaż leja wlotowego [5] 
(tylko dla wentylatorów, które 
są w nie wyposażone). 

Lej wlotowy musi być zamocowany pomiędzy bokiem obudowy a 
kołnierzem przewodu ssawnego. Może on być przesuwany 
zarówno pionowo, jak i poziomo, w celu uzyskania optymalnego 
wyśrodkowania względem wirnika (zobacz paragraf 10.1.2  
Rysunek 10-1, Rysunek 10-2 i Rysunek 10-3). 

Śruby zostaną dokręcone do oporu po uprzednim sprawdzeniu 
wyśrodkowania leja względem wirnika, obracając ręcznie wirnik w 
celu upewnienia się, że komponenty nie zawadzają o siebie. W 
przypadku wentylatorów z odzielnym stojakiem, które działają przy 
wysokich temperaturach (powyżej 300°C), konieczne jest 
zachowanie minimalnego luzu między dolną częścią leja 
wlotowego a przeciwtarczą wirnika.  

Na lejach wentylatorów z dwuczęściową obudową oraz w  seriach 
FR, FS i DFR, jeśli zainstalowane są bezpośrednio przez firmę FVI, 
po ich wyśrodkowaniu umieszczone zostają odpowiednie wkręty 
TCEI, tak aby ułatwić ewentualne operacje wymontowywania i 
ponownego montowania z zachowaniem początkowego 
wyśrodkowania.  
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Faza Operacja Opis 

7 Wypoziomowanie wału. (za 
wyjątkiem wykonania 4). 

 

Kontrola ta musi być przeprowadzona po dokręceniu do oporu 
wszystkich śrub i wkrętów mocujących.  

 

WAŻNE: 

W przypadku wentylatorów z odłączonym stojakiem, które działają 
przy wysokich temperaturach (powyżej 300°C), ostateczne 
dokręcenie śrub i wkrętów łączących obudowę ze stojakiem 
powinno być dokonane wyłącznie po osiągnięciu przez wentylator   
temperatury roboczej. 

Sprawdzić prostopadłość wału w stosunku do obudowy oraz jego  
wypoziomowanie. Sprawdzić dokładną i stałą odległość między 
wirnikiem a lejem wlotowym. Dokładne ustawienie uzyskuje się  
podnosząc i przesuwając lekko oprawy. Wszystkie łożyska są 
samonastawne, jednakże w celu zapewnienia doskonałego 
funkcjonowania wentylatora oraz właściwego uszczelnienia 
uszczelek, należy prawidłowo wyśrodkować wał w obsadach opraw 
pionowych. 

8a Montaż kół pasowych, pasów 
do wersji wykonania 1,9 i 12 
[6, Rysunek 5-4] i ich 
naciągu (za wyjątkiem 
wykonania 4) 

Tylko dla wentylatorów w wykonaniach 1, 9 i 12: zobacz Rysunek 
5-4. Szczegółowe czynności zostały opisane w paragrafie 5.3 i w 
paragrafie 10.4. Następnie zobacz paragraf 8.4 dotyczący naciągu. 

8b Montowanie złącza giętkiego 
[6. Rysunek 5-5] dla 
wykonania 8 i stosowne 
regulacje 

Tylko dla wentylatorów w wykonaniu 8: patrz Rysunek 5-5. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji na temat czynności, jakie 
należy wykonać, należy zapoznać się z konkretnymi instrukcjami 
dostarczonymi przez producenta złącza, stanowiącymi integralną 
część dokumentacji dostarczonej przez FVI wraz z wentylatorem. 

9 

 Przy wentylatorach 
działających przy wysokich 
temperaturach może okazać 
się konieczne zastosowanie 
osłon uniemożliwiających 
kontakt z powierzchniami o 
temperaturach > 70°C 

  

10 Montaż ewentualnych 
wsporników mocowania 
skrzynia osadzenie dla 
wentylatorów w wykonaniu 8 
[7,8 Rysunek 5-5] 

Przystąpić do montowania wsporników dopasowując ich otwory 
montażowe do otworów zastosowanych w konstrukcji. Po 
zakończonym montażu, całość powinna wyglądać podobnie, jak 
pokazano to na Zdjęciu 67 w paragrafie 10.6 

11 Montaż ewentualnych osłon 
wsporników i złącza dla 
wentylatorów w wykonaniu 8 
[10, 11 Rysunek 5-5] 

Przystąpić do montażu osłon dopasowując ich otwory 
przymocowania do otworów zastosowanych w konstrukcji. 

Tabela 5-1 Montowanie wentylatora w wykonaniu 1-8-9-12 

 

Min .850 mm ( odn. EN13857) 
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Rysunek 5-4 Montowanie wentylatora w wykonaniu 12 

 

 

 

 

Rysunek 5-5 Montowanie wentylatora w wykonaniu 8 
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5.2.2 Wentylatory odśrodkowe dwustronnie ssące  

W przypadku wentylatorów w wykonaniu 6 sekwencja montażu jest następująca (numery odnoszą się do 
Rysunek ). 

 

Faza Operacja Opis 

1 Umieszczenie obudowy [1] 
(lub jej dolnej części, jeżeli 
obudowa składa się z kilku 
części). 

Wykonać operacje przewidziane w fazie 1 dla wentylatorów 
odśrodkowych jednostronnie ssących. 

2 Dokończenie montażu 
obudowy (tylko dla obudowy 
podzielonej na więcej części) 

Rozprowadzić spoiwo na powierzchniach wzajemnego przylegania 
komponentów, po czym założyć sznur uszczelniający (znajdujący 
się na wyposażeniu wentylatora). Złożyć razem wszystkie części 
składowe obudowy i dokręcić śruby. 

3 Umieszczenie leja wlotowego 
[6] i bębna obsadowego 
oprawy.[7]. 

Zamontować wyżej wymienione komponenty od strony napędu. 

 

4 Umieszczenie opraw na wale 
[3] 

Zainstalowane są zawsze oprawy pionowe typu SN (przestrzegać 
instrukcji podanych w fazie 3 dla wentylatorów odśrodkowych 
jednostronnie ssących). 

5 Montaż wału [8] Wsunąć do oprawy wał z zamontowanym wirnikiem. 

6 Umieszczenie leja wlotowego 
[9] i bębna obsadowego 
oprawy [10]. 

Zamontować wyżej wymienione komponenty od strony przeciwnej 
do napędu. 

7 Wypoziomowanie wału  Wykonać operacje przewidziane w fazie 7 dla wentylatorów 
odśrodkowych jednostronnie ssących. 

8 Montaż kół pasowych, pasów 
[11] oraz ich naciąg  

Dotyczy tylko wentylatorów w wersjach wykonania 6 i 18, zobacz 
Rysunek 5-6 i paragraf 8.4 dotyczący naciągu pasów 

9 

 Przy wentylatorach 
działających przy wysokich 
temperaturach może okazać 
się konieczne zastosowanie 
osłon uniemożliwiających 
kontakt z powierzchniami o 
temperaturach > 70°C 

 

Tabela 5-2 Montaż wentylatora odśrodkowego dwustronnie ssącego 

 

 

Min .850 mm (odn. EN13857) 
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Rysunek 5-6 Montaż wentylatora odśrodkowego dwustronnie ssącego 
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5.3 Montaż i regulacja napędów pasowych i końcowe weryfikacje 

 

Jeżeli wentylator wyposażony jest w napęd z pasami klinowymi, montaż napędu powinien być wykonany w 
następujący sposób: 

 Dokładnie oczyścić części stożkowe i otwór tulei, zanim umieści się ją w kole pasowym. 

 Wsadzić tuleję do koła pasowego, zwracając uwagę aby gwintowane pół-otwory koła pasowego oraz 
niegwintowane pół-otwory tulei pasowały do siebie. 

 Wkręcić ręcznie kołki bez dokręcania ich.  

 Założyć całość na wał, uprzednio starannie oczyszczony. 

 Nałożyć koła pasowe i sprawdzić za pomocą liniału ich współliniowość.  

 Zamocować je dokręcając śruby na przemian. 

 Zamontować pasy. 

 Nie należy naciągać pasów na siłę przy pomocy dźwigni, aby nie zerwać włókien wzmacniających pas od 
wewnątrz. 

 Przed napięciem pasów, zaznaczyć na naprężonej stronie odcinek o określonej długości (np. 100 mm), po 
czym, obracając napęd, naprężać stopniowo pasy (tak jak podano w paragrafie 8.4 Naciąg i czyszczenie 
pasóważ do uzyskania wydłużenia względnego wynoszącego: 

 

0.8% dla równomiernego momentu obrotowego; 

1% dla nierównomiernego momentu obrotowego. 

 

 
Zbyt silny naciąg pasów może spowodować uszkodzenie łożysk i zerwanie się wału. 

 

 

UWAGA: 

W przypadku napędów ze sprzęgłem podatnym, konieczne jest sprawdzenie współliniowości 
przed uruchomieniem, gdyż osadzenie mogło ulec deformacji podczas transportu lub w 
wyniku dokręcenia śrub fundamentowych. 
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5.4 Podłączenie elektryczne 

 

 

UWAGA: 

Wentylator dostarczony jest zgodnie z dyrektywą 2004/108/CE o kompatybilności 
elektromagnetycznej. W szczególności silnik elektryczny, jeśli dostarczony wraz z 
wentylatorem, gwarantowany jest przez producenta w zakresie zgodności z powyższą 
dyrektywą. Do odpowiedzialności wykonawcy instalacji należy sprawdzenie aby instalacja, do 
której wprowadzony zostaje wentylator odpowiadała powyższej dyrektywie. W przypadku gdy 
silnik nie jest dostarczony wraz z wentylatorem, lecz montowany przez klienta, do 
odpowiedzialności klienta należy sprawdzenie jego zgodności z dyrektywą.  

 

Należy przewidzieć dla wentylatora linię zasilania elektrycznego o odpowiedniej mocy. 

Podłączenie do sieci elektrycznej musi być wykonane przez wykwalifikowany personel. Przypomina się, że 
klient jest odpowiedzialny za całość zasilania elektrycznego, aż do  listew zaciskowych silnika. 

Klient powinien zapewnić wszystkie warunki bezpieczeństwa niezbędne do uziemienia wentylatora.  

Instalacja uziomowa powinna być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym zainstalowane jest 
urządzenie i powinna ona być regularnie kontrolowana przez wykwalifikowany personel. 

Przed wykonaniem jakiegokolwiek innego podłączenia wykonać podłączenie przewodu uziomowego. 

Upewnić się, aby schemat podłączeń (zobacz Rysunek 5-7) odpowiadał napięciu dostępnemu w sieci.  

Z reguły standardowe silniki elektryczne przystosowane są do pracy bez różnicy w obu kierunkach obrotu. 
Aby odwrócić kierunek obrotów wystarczy wymienić między sobą dwa dowolne przewody zasilające 
bezpośrednio na listwie zaciskowej. 

 

 

UWAGA: 

Do odpowiedzialności instalatora należy przygotowanie obiegu zasilania elektrycznego dla 
wentylatora zgodnie z normą EN 60204-1.  

W szczególności należy przygotować odłącznik elektryczny w pobliżu wentylatora, tak aby 
personel dokonujący konserwacji urządzenia mógł bezpośrednio kontrolować zasilanie 
elektryczne wentylatora.(zobacz punkty: 9.2.6.3 – Sterowanie uruchamiania i 10.7 – 
Urządzenia zatrzymywania awaryjnego EN 60204-1) 

 

Do odpowiedzialności projektodawcy instalacji elektrycznej należy przygotowanie sterowań uruchamianiem i 
zatrzymywania awaryjnego zgodnie z załącznikiem I DYREKTYWY O MASZYNACH 2006/42/CE.   

 

 

 

UWAGA: 

Do odpowiedzialności klienta i/lub elektryka-instalatora należy dopasowanie wielkości i wybór 
urządzeń i okablowań, które zostaną użyte do podłączeń elektrycznych wentylatora, w 
zależności od zainstalowanego silnika oraz dostępnej linii zasilającej. 

Prace przy komponentach elektrycznych należy przeprowadzać gdy wentylator jest zatrzymany i odłączony 
od sieci elektrycznej. 

Przed zainstalowaniem i rozruchem wentylatora, należy sprawdzić, czy dane podane na tabliczce 
znamionowej silnika elektrycznego odpowiadają parametrom sieci zasilania. 
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Podane schematy mają charakter orientacyjny: skonsultować schemat podłączeń dostarczony przez producenta silnika. 

Silniki trójfazowe jednobiegowe Silniki trójfazowe 

Pojedyncze uzwojenie 

Jedno napięcie 

Silniki trójfazowe 

Dwa oddzielne uzwojenia 

Jedno napięcie 

 
  

Połączenie w trójkąt Połączenie Dahlandera lub PAM dla dużej 
prędkości 

Połączenie dla dużej prędkości 

 
  

Połączenie w gwiazdę 
Połączenie Dahlandera lub PAM dla małej 

prędkości 
Połączenie dla małej prędkości 

Rysunek 5-7 Schemat połączeń elektrycznych dla silników jedno i dwubiegowych 

5.5 Podłączenie do rurociągów  

Wentylator powinien zostać podłączony do rurociągów w taki sposób, aby części były prawidłowo 
wyosiowane oraz aby kanały przewodowe nie zatykały się  z powodu uszczelnień lub elementów giętkich. 
Ciężar rurociągów nie powinien obciążać wentylatora, i nie wolno dopuścić do deformacji komponentów 
maszyny z powodu podłączeń. Ewentualne złącza giętkie między wentylatorem i rurociągami ssania i/lub 
tłoczenia powinny być zainstalowane w taki sposób, aby części giętkie nie były naprężone, oraz unikając 
kontaktu między częściami metalowymi tych złączy (zobacz rys. 5-8 pokazujący tolerancje montażowe). 

 

 

Rysunek 5-8 – Tolerancje montażowe złączy giętkich 

 

 

Teoretyczny           Niewyosiowanie równoległe             Kompresja osiowa             Niewyosiowanie kątowe  



 

 62 z 129 MVC 02 wer. 2 Lipiec 2015 

 

 

Odpowiednio do przestrzeni, którymi się dysponuje, w celu zapewnienia prawidłowego dopływu czynnika 
przepływowego do otworu wlotowego, zaleca się, aby przy wentylatorach ze stroną ssawną podłączoną do 
rurociągu zamontować prostoliniowy odcinek rurociągu o długości wynoszącej mniej więcej 2,5 razy wielkość 
wentylatora (która podana jest na tabliczce znamionowej). Wynik tej operacji podzielony przez 1000 daje 
sugerowaną długość (w metrach). 

 

 

Rysunek 5-9 Minimalne odległości instalacyjne z przewodem wlotowym 
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6 CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZED I PO URUCHOMIENIU 

 

6.1 Kontrole wstępne 

 

 

UWAGA: 

Operacje kontrolne związane z pierwszym uruchomieniem powinny być przeprowadzone 
wyłącznie gdy wentylator jest zatrzymany i odłączony od źródeł zasilania.  

 

Przy pierwszym rozruchu urządzenia należy przeprowadzić niektóre kontrole wstępne: 

 sprawdzić kompatybilność wentylatora z zastosowaniem, do którego jest przeznaczony  

 w przypadku wykonania napędu przez instalatora, sprawdzić kompatybilność danych na tabliczce 
znamionowej z wartościami podanymi w karcie danych napędu 

 sprawdzić obecność wszystkich osłon 

 sprawdzić obecność wszystkich śrub i nakrętek przewidzianych przez FVI 

 sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek (wirnik, oprawy, podstawy, ewentualny napęd) 

 sprawdzić stan nasmarowania łożysk wentylatora i silnika; w razie potrzeby wymienić smar (zobacz 
paragraf rozdział 8 KONSERWACJA) 

 sprawdzić, czy wszystkie obracające sią elementy mogą obracać się swobodnie 

 sprawdzić, aby we wnętrzu wentylatora nie było przedmiotów lub obcych ciał  

 sprawdzić, czy kierunek obrotów jest prawidłowy: wystarczy krótki impuls elektryczny, aby określić, czy 
kierunek obrotów jest zgodny z kierunkiem strzałki umieszczonej na obudowie wentylatora; w razie 
potrzeby odwrócić kierunek obrotów (patrz: Podłączenie elektryczne). 

 

Firma FVI  proponuje wdrożenie listy kontrolnej podanej w paragrafie 12.2 do rejestrowania kontroli w 
zakresie warunków bezpieczeństwa. 

 

 

UWAGA: 

Nie należy upoważniać prób eksploatacyjnych, zanim nie zostaną przeprowadzone kontrole 
podane na liście kontrolnej (zobacz paragraf 12.2).  

 

6.2 Czynności kontrolne w trakcie pracy wentylatora 

Sprawdzić, aby prąd pobierany nie przekraczał wartości podanej na tabliczce znamionowej silnika, w 
przeciwnym wypadku bezzwłocznie zatrzymać wentylator i skontaktować się z producentem. 

Działanie wentylatora powinno być pozbawione nadmiernych wibracji i nietypowych hałasów.  

Sprawdzić, przy zatrzymanym wentylatorze, aby temperatura łożysk nie przekraczała dopuszczalnych 
limitów (przy temperaturze otoczenia 20°C, temperatura opraw powinna dochodzić maksymalnie do 70°C). 
Należy mieć na uwadze, że w pierwszych godzinach działania, wartość temperatury wyższa od podanej 
może być uznana jako normalna, pod warunkiem, że następnie ustabilizuje się na wartości niższej. W razie 
anomalijnego przegrzania się łożysk, należy skontaktować się z serwisem technicznym firmy FVI. 

Po 3-4 godzinach działania, zatrzymać i odłączyć wentylator od źródeł zasilania, a następnie ponownie 
sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek, temperaturę łożysk, i w przypadku wentylatorów z napędem pasowym 
również temperaturę i naciąg pasów.  
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Wentylatory skontruowane przez firmę FVI, na żądanie mogą być wyposażone w czujniki wibracji i/lub 
temperatury łożysk oprawy (przy wentylatorach o napędzie pasowym). W takim przypadku firma FVI instaluje 
czujnik wibracyjny na oprawie od strony wirnika oraz sondę temperatury na oprawie od strony napędu.  

Jeśli chodzi o wibracje kryterium weryfikacji warunków bezpieczeństwa odnosi się to normy ISO 14694:2003 
która zaleca następujące limity dla wibracji mechanicznych (prędkość wibracji w mm/s RMS) mierzonych w 
warunkach instalacyjnych: 

 

 alarm: 7.1 (sztywny),   11.8 (giętki); 

 zatrzymanie:  9 (sztywny),  12.5 (giętki); 

 

Limity te na ogół przyjęte są przez firmę FVI za wyjątkiem specyficznych wskazówek dotyczących 
pojedyńczych zastosowań. 

Punkt i kierunek pomiarowy: na oprawach wentylatora, w kierunku prostopadłym do osi obrotu, na 
płaszczyźnie płaskiej lub pionowej. 

Określenie sztywny lub giętki odnosi się do tego, że struktura ma pierwszą prędkość krytyczną odpowiednio 
wyższą lub niższą w stosunku do prędkości roboczej. Zazwyczaj wentylatory FVI mają strukturę sztywną w 
odniesieniu do tego określenia. 

Limity odniesieniowe dla temperatury na oprawach, mierzone na zewnętrznym pierścieniu łożyska 
niezależnie od temperatury otoczenia, są nastąpujące:  

 

 alarm 100 °C; 

 zatrzymanie 120 °C;  

 

 

6.2.1 Kontrole wzrokowe osłon 

Dla osłon kratowych można przyjąć następujące kryteria kontrolne: 

 Korozja lub matowość ocynkowania 

 Oderwanie się spoin/zgrzein punktowych 

 Występowanie zjawisk akustycznych typowych przy nieciągłości osłon 

 Ślady uderzeń i permanentne odkształcenia na komponentach 

 Przerwanie przewodów 

 Korozja śrub i nakrętek 

 Poluzowanie elementów mocujących 

 

Dla osłon z lakierowanej blachy giętej, można przyjąć następujące kryteria kontrolne: 

 Korozja lub matowość powłoki lakierowej 

 Oderwanie się spoin/zgrzein punktowych 

 Występowanie zjawisk akustycznych typowych dla nieciągłości osłon 

 Ślady uderzeń i permanentne odkształcenia na komponentach 

 Mechaniczne odkształcenia lub częściowe uszkodzenie osłon 

 Pęknięcia 

 Korozja śrub i nakrętek 

 Poluzowanie elementów mocujących 
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UWAGA: 

Wszystkie osłony powinny być kontrolowane co miesiąc, i w razie potrzeby wymienione. 

 

 

UWAGA: 

W razie wątpliwości częściej przeprowadzać kontrole lub wymienić osłony. 

 

6.2.2 Kontrola i oczyszczanie części wchodzących w kontakt z przepływającym czynnikiem 

Regularne oczyszczanie wirnika pozwala uniknąć wibracji powstałych wskutek osadzania się pyłów podczas  
działania wentylatora.  

Jeśli wentylator przeznaczony jest do przenoszenia czynników przepływowych choćby lekko 
zapylonych, zawierających pyły ścierne lub do transportów pneumatycznych konieczne jest 
okresowe sprawdzenie stanu oczyszczenia i/lub zużycia wirnika.  

Gromadzenie się materiałów lub zużycie niektórych elementów wirnika może stać się przyczyną nietypowych 
wibracji wentylatora.  

 

6.2.3 Kontrola wzrokowa łopatek i obudowy 

Należy okresowo sprawdzić wzrokowo stan zużycia łopatek, gdyż ich zużycie może grozić poważnym 
zagrożeniem, z uwagi na możliwość wyrzucenia łopatki z dużą siłą na zewnątrz lub rozerwania się 
elementów konstrukcyjnych, co może spowodować skutki nawet śmiertelne.  

W celu kontroli zjawisk ścierania się łopatek i obudowy, należy przy pomocy przenośnej lampki dokonać 
kontroli wzrokowej komponentów obracając powoli wirnik w taki sposób celem przeglądnięcia wszystkich 
łopatek. Powinny one być w nienaruszonym stanie i nie wykazywać żadnych śladów starcia lub brakujących 
elementów. 

W związku ze zjawiskiem korozji na łopatkach i na obudowie podkreśla się, że środowiska korozyjne i 
kwaśne mogą źle wpływać na funkcjonalność organów zabezpieczających wentylatora. 

Zjawiska tego nie należy lekceważyć, również dlatego, że nie jest ono zależne wyłącznie od stężenia 
czynników agresywnych. 

Możliwe jest pojawienie się skroplin podczas przestojów w cyklu pracy wentylatora, które mogą przyśpieszyć 
zjawisko korozji chemicznej powodując zmiany w grubości materiałów i naruszając jego integralność. 
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6.2.4 Kontrole Wymiarowe  

 

LISTA KONTROLNA – KONTROLE WYMIAROWE NA KOMPONENTACH 

KONTROLOWANY 
ELEMENT 

TYP 
KONTROLI/PRZYRZĄD 

KRYTERIUM 
DOPUSZCZALNOŚCI 

WYNIK 

Wirnik: grubość łopatek Wymiar/Przymiar  

Redukcja poniżej 10% 
grubości w strefie 
niezużytej i bez ubytków 
lakieru 

OK  

Wirnik: grubość 
przeciwkrążka 

Wymiar/Przymiar 

Redukcja poniżej 10% 
grubości w strefie 
niezużytej i bez ubytków 
lakieru 

OK  

Obudowa: grubość boków 
i pasma 

Wymiar/ Przymiar 
cyrklowy lub 
równoznaczny 

Redukcja poniżej 10% 
grubości w strefie 
niezużytej 

OK  

Lej wlotowy: grubość Wymiar/Przymiar 

Redukcja poniżej 20% 
grubości w strefie 
niezużytej i bez ubytków 
lakieru  

OK  

Złącza odporne na 
wibracje: grubość blachy 
odpornej na zużycie (jeśli 
obecna) 

Wymiar/Przymiar 

Redukcja nie 
przekraczająca 20% 
grubości w strefie nie 
zużytej i bez ubytków 
lakieru 

OK  

Spoiny (cała struktura) Wzrokowa 
Integralność i brak 
pęknięć OK  

Data:  

Podpis:  
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7 ANOMALIE FUNKCJONOWANIA WENTYLATORÓW ODŚRODKOWYCH  

7.1 Najczęściej występujące anomalie 

W poniższej Tabeli podane są główne najczęściej zauważane problemy: 

 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Pobierana moc o wiele niższa niż 
wartość podana w projekcie 

Zbyt niska prędkość obrotowa Zwiększyć prędkość obrotową 

Otwory lub przewody rurowe 
częściowo zatkane 

Usunąć przyczynę zatkania 

Sprawdzić położenie organów 
regulacyjnych 

Wirnik częściowo zatkany Usunąć zatkanie 

Ciśnienie oporowe instalacji wyższe 
od wartości założonych w projekcie 

Sprawdzić wartość ciśnienia 
oporowego instalacji 

Gęstość przepływającego czynnika 
niższa od zakładanej wartości 

Sprawdzić gęstość przepływającego 
czynnika 

Wysoki pobór mocy 

Zbyt wysoka prędkość obrotowa Zmniejszyć prędkość obrotową 

Ciśnienie oporowe instalacji niższe 
niż wartość podana w projekcie 

Sprawdzić wartość ciśnienia 
oporowego instalacji 

Nieprawidłowy kierunek obrotów 
wirnika 

Sprawdzić kierunek obrotów i 
ustawienia wirnika  

Prerotacja powietrza przeciwna do 
kierunku obrotów wentylatora 

Sprawdzić minimalne odległości 
ustawienia (sekcja5.1.1) ) lub 
prawidłowość ustawienia leja 
wlotowego ze wstępnymi 
rozdzielaczami 

Gęstość przepływającego czynnika 
wyższa od zakładanej wartości 

Sprawdzić gęstość przepływającego 
czynnika 

Napięcie zasilające silnik niższe od 
wartości na tabliczce znamionowej 

Doprowadzić prawidłowe napięcie 
zasilania do silnika 

Wady uzwojeń silnika Sprawdzić prawidłowość 
funkcjonowania silnika 

Niedostateczne ciśnienie 

Zbyt niska prędkość obrotowa Zwiększyć prędkość obrotową 

Gęstość przepływającego czynnika 
niższa od zakładanej wartości 

Sprawdzić gęstość przepływającego 
czynnika 

Natężenie przepływu powietrza 
wyższe od zakładanego 

Sprawdzić wartość ciśnienia 
oporowego w instalacji 

Działanie pulsacyjne 

Niestabilny przepływ powietrza 
Sprawdzić pole pracy przewidziane w 
krzywej eksploatacyjnej 

Fluktuacje natężenia przepływu w 
wentylatorach pracujących równolegle 

Sprawdzić prawidłowość instalacji 
systemu wentylacyjnego 

Zawirowania powietrza wpływającego  
w strefie otworu wlotowego 

Sprawdzić minimalne odległości 
ustawienia (sekcja 5.1.1) 
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Wibracje 

Działanie pulsacyjne 
Zobacz poprzedni punkt „Działanie 
pulsacyjne” 

Rezonans strukturalny przy 
specyficznych prędkościach 
obrotowych 

Unikać przy inwertorze działania na 
tych prędkościach lub zmodyfikować 
częstotliwości własne systemu 

Zużycie elementów wirnika Wykonać przegląd wirnika 

Osadzanie się materiałów na wirniku  Wykonać przegląd wirnika 

Ocieranie między częściami w ruchu 
względnym 

Sprawdzić prawidłowe sprzężenie 
między częściami w ruchu względnym 

Wewnętrzne wady łożysk Sprawdzić stan łożysk 

Usterki łożysk spowodowane 
niewyważeniem wirnika lub 
nadmiernym napięciem pasów 

Sprawdzić stan łożysk  

Sprawdzić naciąg pasów (zobacz 
paragraf 8.4) 

Hałaśliwość 

Ocieranie między częściami w ruchu 
względnym 

Sprawdzić prawidłowe sprzężenie 
między częściami w ruchu względnym 

Wibracje Zobacz poprzedni punkt “Wibracje” 

Działanie pulsacyjne Zobacz punkt „Działanie pulsacyjne” 

Anomalie elektromagnetyczne silnika 
Sprawdzić warunki zasilania silnika 
(inwertor) 

Obecność otworów lub ostrych 
krawędzi 

Sprawdzić obecność zaokrąglonych 
krawędzi tam gdzie prędkość 
powietrza jest wysoka 
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8 KONSERWACJA 

 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania operacji konserwacyjnych na wentylatorze, uważnie 
przeczytać ten rozdział: zagwarantuje się w ten sposób większe bezpieczeństwo personelu 
wyznaczonego do konserwacji oraz większą niezawodność wykonanych interwencji. 

 

Normy bezpieczeństwa w trakcie przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych, powinny uwzględniać co 
następuje: 

 Operacje konserwacji i/lub smarowania powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i 
doświadczony personel, specjalnie upoważniony przez dyrekcję techniczną zakładu, zgodnie z 
obowiązującymi dyrektywami i przepisami w zakresie bezpieczeństwa, używając odpowiednich do tego 
celu narzędzi, sprzętów i produktów.  

 Podczas czynności konserwacyjnych należy założyć odpowiednią odzież, taką jak: dopasowane 
kombinezony robocze, obuwie przeciwpoślizgowe; unikając w miarę możliwości odzieży luźnej lub z 
wystającymi elementami.  

 Podczas wykonywania prac konserwacyjnych, zaleca się odgrodzenie wentylatora i umieszczenie 
tabliczek z napisem: „WENTYLATOR W FAZIE KONSERWACJI”. 

 

 

UWAGA: 

Podczas konserwacji wentylator powinien być odłączony i odizolowany od zasilania 
elektrycznego. Zanim zbliży się do wentylatora lub jego części lub zanim otworzy się 
drzwiczki inspekcyjne należy najpierw zawsze upewnić się, aby wirnik i silnik były 
zatrzymane. 

W przypadku wentylatorów przetwarzających gorące ciecze, odczekać aż wentylator się 
ochłodzi zanim przystąpi się do interwencji konserwacyjnych, w celu uniknięcia kontaktów z 
powierzchniami o wysokiej temperaturze. 

W przypadku dokonywania zabiegów na częściach obrotowych lub wewnątrz rurociągów należy ponadto: 

 odłączyć sprzęgło podatne od silnika, tam gdzie obecne; 

 zdjąć pasy napędowe z kół przekładni, tam gdzie obecne. 

 

 

UWAGA: 

W przypadku wentylatorów wielostopniowych, przed przystąpieniem do wykonywania 
jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej, należy odłączyć zasilanie elektryczne od całego 
wentylatora wielostopniowego, i upewnić się, aby wirnik był całkowicie zatrzymany. 

 

Osoba odpowiedzialna za konserwację powinna mieć do dyspozycji ekipę pracowników tak, aby  móc 
zagwarantować absolutną koordynację pracę ekipy i maksymalne bezpieczeństwo pracowników narażonych 
na niebezpieczeństwa. Wszystkie osoby przystępujące do prac konserwacyjnych powinny pozostawać ze 
sobą w pełnym kontakcie wzrokowym, celem możliwości sygnalizowania ewentualnego niebezpieczeństwa. 
 

 

UWAGA: 

Do przemieszczania części odłączonych lub wymontowanych z maszyny należy używać 
odpowiednich urządzeń dźwigowo-transportowych. 

 

 

Na ogól prace konserwacyjne przy wentylatorze nie wymagają użycia sprzętu specjalnego, lub 
specjalnie do tego celu przeznaczonego. 
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Całościowa i systematyczna konserwacja wentylatora jest niezbędna celem zapewnienia jego 
normalnego, sprawnego funkcjonowania, a ponadto stanowi istotny warunek bezpieczeństwa 
pracowników. 

 

W celu ułatwienia zaplanowania konserwacji planowej, firma FVI przygotowała (zobacz paragraf 12.3) 
specjalny schemat wskazujący miejsca, które należy poddawać przeglądom oraz zalecaną częstotliwość. 
 

 

Czyszczenie i okresowa konserwacja, wraz ze smarowaniem, są niezbędne do zapewnienia 
niezawodnego działania i jak najdłuższej żywotności eksploatacyjnej wentylatora. 

 

8.1 Smarowanie łożysk 

Sprawdzać stan nasmarowania łożysk i przestrzegać częstotliwości smarowania łożysk.  

Łożyska zainstalowane w oprawach wentylatorów z napędem pasowym powinny być smarowane według 
częstotliwości oraz przestrzegając ilości smaru, które podane są w arkuszu danych technicznych napędu 
załączonym do dokumentacji technicznej wentylatora, jeśli wentylator zakupiony został wraz z napędem. 
Jeśli wentylator dostarczony został w wersji wykonania 1 lub 6 (sam wał, bez napędu), należy skonsultować 
Tabelę 8-2 gdzie podana jest prawidłowa częstotliwość smarowania. Używać do smarowania  zalecanego 
rodzaju smaru lub innego, o takich samych właściwościach. Jeżeli środowisko pracy wentylatora jest 
zapylone, wilgotne, gorące lub korozyjne, wówczas częstotliwości smarowania powinny zostać skrócone o 
około 40% lub więcej w stosunku do częstotliwości podanych na arkuszu danych technicznych napędu, w 
zależności od nasilenia niekorzystnych warunków eksploatacyjnych. 
 

 

Nadmierna ilość smaru powoduje przegrzewanie się łożysk: nie wypełniać opraw łożyskowych 
ilością smaru większą niż zalecana. 

Jeśli nie zostało podane inaczej, smar nałożony fabrycznie na łożyska wentylatorów firmy FVI to:  

 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

na bazie złożonego mydła litowego, o temperaturze kroplenia 250°C(IP 396) i stopniu penetracji w 
temperaturze 25°C i przy zagłębieniu 0,1 mm ( IP 50/ ASTM D217) wynoszącym 265÷295. Lepkość 
kinematyczna (IP 71/ ASTM D445) : przy 40 ºC, 100 cSt; przy 100 ºC, 11.3 cSt. 

Smary o właściwościach porównywalnych są następujące: 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 
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Typ oprawy 
Ilość smaru przy pierwszym 

smarowaniu (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 … 
Wypełnić całkowicie łożysko, lecz 
wypełnić tylko częściowo wolną 
przestrzeń w oprawie 

Tabela 8-1 Ilość smaru przy pierwszym smarowaniu dla opraw i łożysk wentylatorów z napędem pasowym 

 

 

 

Na ogół łożyska w silnikach do wielkości 160 to łożyska nasmarowane „na całe zycie”, dlatego 
też nie wymagają tego typu operacji. 

 

Sprawdzić i przestrzegać częstotliwości smarowania zalecanych przez producenta silnika. W każdym razie 
wskazana jest okresowa wymiana łożysk na nowe, których typ podany jest na tabliczce znamionowej silnika. 

 

 
Do smarowania łożysk silnika stosować smary zalecane przez producenta silnika. 
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Typ Oprawy 

Typ Łożyska  

(Od strony koła 
pasowego) 

Prędkość obrotowa (obroty/minutę) 

Ilość 
smaru (w 
gramach) 

Typ Łożyska (po 
stronie przeciwnej 

do koła 
pasowego) 

Prędkość obrotowa (obroty/minutę) 

Ilość 
smaru (w 
gramach) 

1060 1500 2120 3000 4250 1060 1500 2120 3000 4250 

Częstotliwość smarowania (w godzinach) Częstotliwość smarowania (w godzinach) 

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 

Typ Oprawy 

Typ Łożyska  

(Od strony koła 
pasowego) 

Prędkość obrotowa (obroty/minutę) 

Ilość 
smaru (w 
gramach) 

Typ Łożyska (po 
stronie przeciwnej 

do koła 
pasowego) 

Prędkość obrotowa (obroty/minutę) 

Ilość 
smaru (w 
gramach) 

750 1060 1500 2120 3000 750 1060 1500 2120 3000 

Częstotliwość smarowania (w godzinach) Częstotliwość smarowania (w godzinach) 

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 

UWAGI: 
Cząstotliwość smarowania obliczono według wykresu zamieszczonego w instrukcji konserwacji łożysk SKF, przy temperaturze 70 stopni Celsjusza na pierścieniu 
zewnętrznym.  
Ilości smaru w gramach obliczono według standardów SKF. 

Tabela 8-2 Częstotliwość smarowania i ilości smaru w zależności od prędkości obrotowej wentylatorów 

 



 

MVC 02 wer. 2 Lipiec 2015  73 z 129 

 

Płaszczyzna podporowa 
 

8.2 Kontrola samonastawnych łożysk wałeczkowych 

Przed przystąpieniem do montażu łożyska należy odmierzyć przy pomocy grubościomierza wewnętrzny luz 
radialny ponad wałeczkiem umieszczonym najwyżej (zobacz Rysunek 8-1). 

Podczas montażu wielokrotnie sprawdzić zmniejszenie się luzu wewnętrznego pod wałeczkiem 
umieszczonym najniżej. 

Prawidłowy montaż uzyskuje się gdy redukcja luzu wewnętrznego i minimalny pozostały luz odpowiadają 
wartościom podanym w Tabela 8-3 

 

Łożysko 
wałeczkowe 

Redukcja luzu 
radialnego (mm) 

Minimalny luz pozostały po 
montażu (mm) 

 Luz normalny Luz C3 

22209  EK od 0.025 do 0.030 0.020 0.030 

22210  EK od 0.025 do 0.030 0.020 0.030 

22212  EK od 0.030 do 0.040 0.025 0.035 

22214  EK od 0.040 do 0.050 0.025 0.040 

22215  EK od 0.040 do 0.050 0.025 0.040 

22216  EK od 0.040 do 0.050 0.025 0.040 

22218  EK od  0.045 do 0.060 0.035 0.050 

22220  EK od 0.045 do 0.060 0.035 0.050 

22222  EK od 0.050 do 0.070 0.050 0.065 

22224  EK od 0.050 do 0.070 0.050 0.065 

22228 CCK/W33 od 0.065 do 0.090 0.055 0.080 

22230 CCK/W33 od 0.075 do 0.100 0.055 0.090 

Tabela 8-3 Kontrola luzu radialnego łożysk 

 

 

 

 

Rysunek 8-1 Kontrola luzu radialnego łożysk   
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8.3 Kontrola samonastawnych łożysk kulkowych 

Montaż jest prawidłowy gdy kąt zaciśnięcia, przesunięcie osiowe i minimalny pozostały luz odpowiadają 
wartościom podanym w Tabela 8-4. 
 

Samonastawne 
łożysko kulkowe 

Kąt zaciśnięcia 
(stopnie)* 

Przesunięcie 
osiowe s (mm) 

Minimalny luz pozostały po 
zamontowaniu (mm) 

 Luz normalny Luz C3 

2207 EK 70 0,30 0.010 0.020 

2208 EK 70 0,30 0.010 0.020 

2209 EK 80 0,35 0.015 0.025 

2210 EK 80 0,35 0.015 0.025 

2211 EK 75 0,40 0.015 0.030 

2212 EK 75 0,40 0.015 0.030 

2213 EK 80 0,40 0.015 0.030 

2215 EK 85 0,45 0.020 0.040 

2216 EK 85 0,45 0.020 0.040 

2217 K 110 0,60 0.020 0.040 

2218 K 110 0,60 0.020 0.040 

 wartości wyższe średnio o 15-20 stopni dla łożysk C3 

 

Tabela 8-4 Kąt zaciśnięcia, przesunięcie osiowe i y minimalny pozostały luz łożysk kulkowych 

  

 

 
 

Rysunek 8-2 Przesunięcie osiowe s  
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8.4 Naciąg i czyszczenie pasów 

Uproszczona metoda naciągania pasów klinowych jest następująca: z Tabela 8-5 bierze się wartość P  
obciążenia podaną dla każdego pasa w zależności od typu profilu i średnicy mniejszego koła. W tej samej 
Tabeli podana jest również wartość L: 

Zastosowując następujący wzór:  
100

LxI
Le   

oblicza się wartość Le, gdzie:  

Le= głębokość ugięcia odcinka [w mm] pasa w środkowym punkcie odległości między osiami kół I 

L= głębokość ugięcia przy odległości między osiami kół równej 100 mm  

I = odległość między osiami kół [w mm] 

Przykładając siłę P prostopadle do odcinka (Rysunek 8.3 i Rysunek 8-4), należy naciągać pas, aż do 
osiągnięcia obliczonej wartości ugięcia Le. 

 

 

Rysunek 8-3 Kontrola naciągu pasów Rysunek 8-4 Naciąg pasów  

 

Profilo Siła obciążenia 
pasa P [N] 

Średnica mniejszego koła d 
[mm] 

Głębokość ugięcia przy 
odległości między osiami kół 

=100 mm Le 

SPZ 25 

od 63 do 71 

od 75 do 90 

od 95 do 125 

ponad 125 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

od 100 do 140 

od 150 do 200 

ponad 200 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

od 160 do 224 

od 236 do 355 

ponad 355 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

od 224 do 250 

od 265 do 355 

od 400 do 560 

ponad 560 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

Tabela 8-5 Naciąg pasów: próbne obciążenia i głębokość ugięcia 

Le 

I 

I/2 
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Sprawdzić naciąg pasów przynajmniej po mniej więcej pierwszych 8 godzinach pracy, a następnie 
zastosować się do wskazówek dotyczących konserwacji planowej (zobacz paragraf 12.3).  

Wymienić całkowicie pasy, gdy stan ich zużycia będzie na tyle duży, że będzie powodował nieprawidłowości 
w działaniu przekładni z powodu niewystarczającej wartości naprężenia wstępnego lub przesunięcia powyżej 
4÷5%. Stan zużycia pasów zależy od różnorodnych czynników, między innymi od środowiska pracy, liczby 
przepracowanych godzin, typu i ilości rozruchów. 

 

 

Producenci standardowych pasów klinowych zalecają nie przekraczać temperatury otoczenia 
80°C, w razie wyższych temperatur, konieczne jest zastosowanie specjalnych pasów. 

 

Do czyszczenia zabrudzonych pasów nie należy używać rozpuszczalników takich jak: benzyna, benzen, 
terpentyna itp. ani ściernych lub ostrych narzędzi. 

Zaleca się zastosowanie mieszaniny alkoholu z gliceryną w proporcji 1:10. Przekładnie zainstalowane w 
wentylatorach firmy FVI  mają dwa lub więcej pasów.  

 

 
W przypadku zerwania się jednego lub kilku pasów, radzi się wymienić cały komplet. 

 

 

 

8.5  Sprzęgła podatne 

Sprawdzać okresowo, i w zależności od warunków eksploatacyjnych wentylatora: luz osiowy S, 
współosiowość kątową Amaks-Amin i równoległą R (Rysunek 8-5, Rysunek 8-6, Rysunek 8-7). Sprawdzać stan 
techniczny piast i smarować je każdorazowo po 3000 przepracowanych godzin, stosując zalecane smary i 
zalecane ilości (zobacz Tabela 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 8-5 Przesunięcie 

osiowe 
Rysunek 8-6 Niewspółosiowość 

kątowa 
 Rysunek 8-7 

Niewspółosiowość 
równoległa 

S 

R 

Amin 

Amaks 
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Typ S min  

[mm] 

Amaks-Amin przy 
instalacji maks 

[mm] 

Amaks-Amin przy 
funkcjonowaniu 

maks [mm] 

R maks  

[mm] 

Prędkość 
maks. [rpm] 

Smar 

[Kg] 

Zalecany smar 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Nie wymagają 
smarowania 

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 

* Dane zawarte w tabelach zamieszczonych w niniejszych instrukcjach pochodzą z katalogów technicznych poszczególnych 
producentów. 

Tabela 8-6 Dane techniczne sprzęgieł podatnych 
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8.6 Filtry i wskaźniki ciśnienia 

Jeśli wentylator wyposażony jest w filtry cieczy na wlocie, powinny być one okresowo oczyszczane, w celu  
uniknięcia zwiększania się ubytków na wlocie powodujących obniżanie wydajności wentylatora.  

Kontrola i ewentualne oczyszczanie powinny być wykonane w regularnych przedziałach czasowych; 
jednakże zaleca się stosowanie wskaźnika dyferencjałowego ciśnienia w celu monitorowania skoków 
ciśnienia spowodowanych przez filtr. Nigdy nie powinien on przekraczać 400 Pa.  

 

 

UWAGA: 

Nie przekraczać ciśnienia o wartości 400 Pa, aby nie spowodowało to uszkodzeń filtru i  
aspiracji materiałów przez wentylator. 

 

 
 

8.7 Złącza giętkie przeciwwibracyjne do połączenia wentylatora z rurociągiem  

Złącza giętkie umieszczone pomiędzy wentylatorem i rurociągiem po stroniie tłocznej i/lub ssawnej powinny 
być kontrolowane wzrokowo, w celu sprawdzenia aby pozbawione były rozdarć lub odklejeń części giętkich. 
W przypadku gdy muszą one być rozmontowane celem dokonania interwencji konserwacyjnych instalacji 
i/lub wentylatora, ponowne zamontowanie powinno być dokonane przestrzegając zaleceń jak przy 
pierwszym montażu/instalacji (zobacz par. 5.5). 
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8.8 Kontrola i czyszczenie części wchodzących w kontakt z przepływającym 
czynnikiem  

 

Okresowe oczyszczanie wirnika pozwala wyeliminować wibracje spowodowane ewentualnymi osadami pyłu 
nagromadzonego podczas działania wentylatora.  

 

 

Jeśli wentylator przeznaczony jest do przenoszenia czynników przepływowych choćby 
lekko zapylonych, zawierających pyły ścierne lub do transportów pneumatycznych 
konieczne jest okresowe sprawdzenie stanu oczyszczenia i/lub zużycia wirnika. 

Gromadzenie się materiałów lub zużycie niektórych elementów wirnika, może stać się przyczyną 
nietypowych wibracji wentylatora. 

W razie stwierdzenia nadmiernego zużycia elementów wirnika, należy wymienić wirnik (skontaktować się w 
tym celu z serwisem technicznym firmy FVI). 

 

 

W celu uzyskania informacji lub wprowadzenia modyfikacji w naszych produktach, prosimy 
skontaktować się, z odpowiednim wyprzedzeniem, z biura technicznym firmy FVI podając typ 
maszyny i numer seryjny podany na tabliczce znamionowej wentylatora. 

 

Wentylatory FVI mogą być wyposażone w otwór i dopasowany do niego korek do opróżniania skroplin, które 
mogą się nagromadzić wewnątrz korpusu. Otwór ten należy otwierać wyłącznie przy wyłączonej maszynie. 

 
 

 

 
 
 

UWAGA: 

Otwarcie otworu opróżniania może spowodować wylanie się substancji płynnej lub gazowej, 
która może uderzyć operatora i w konsekwencji spowodować urazy oczu lub innych 
wrażliwych punktów. 

Przy wentylatorach działających przy wysokich temperaturach, wydostanie się cieczy z otworu 
opróżniania, oprócz wyżej wymienionych skutków, może spowodować oparzenia skóry. 

 

 

Przed uruchomieniem wentylatora zawsze upewnić się aby korek opróżniania znajdował się 
na swoim miejscu i był dokładnie zamknięty. 
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9 TABELE TECHNICZNE 

9.1 Oprawy typu ST w wykonaniach A – AL – B - BL 

 

L 

L 

= 

L F 

U = 

C 

G 

F 

PER TEMP. 

ØD 

ARIA 60300 °C 

ØD ØS 

F1 

ESEC. A-B 

ESEC. AL-BL 

C 

G 

F 

VENTOLINA DI RAFF. 

Ph9 

Z 
NxO 

B 

E 

I R 

UNI 7663 TIPO A 

H 

INGRASSATORE 

Q 
V 

A 

A 

 
Rysunek 9-1 Oprawy ST w wersjach wykonawczych A – AL – B - BL  

OPRAWA WYMIARY w mm WAGA 

TYP 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 

 

* WERSJE WYKONAWCZE 
Wykonanie A: krótki wał, łożyska kulkowe. -- Wykonanie AL: długi wał, łożyska kulkowe. 
Wykonanie B: krótki wał, łożysko kulkowe po stronie wirnika, łożysko wałeczkowe po stronie napędu. 
Wykonanie BL: długi wał, łożysko kulkowe po stronie wirnika, łożysko wałeczkowe po stronie napędu. 

Tabela 9-1 Oprawy ST w wersjach wykonawczych A – AL – B - BL 

Wiatraczek chłodzący  

 dla temp 

powietrza 60÷300°C Wykon. AL-BL  

Wykon. A-B  

Smarownica 
UNI 7663 Tipo A 
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9.2 Oprawy SN w wykonaniach A – AL - B - BL 

 

 

 

 

Rysunek 9-2 Oprawy SN w wykonaniach A – AL – B - BL 

 

 

TYP 

A-AL-
B-BL 

WYMIARY W mm WAGA 
Kg 

A B C C1 D j6 E F F1 F2 G H L NxO PxQ R S U V 

SN 507  422 185 211 171 24 150 53 58 98 52 50 50 15x20 8x7 27 140 40 M8 8 

SN 508  575 205 344 304 28 170 53 58 98 60 60 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 12 

SN 509  615 205 335 295 38 170 57 63 103 60 60 80 15x20 10x8 41 160 60 M12 16 

SN 510  753 205 413 373 42 170 57 63 103 60 60 110 15x20 12x8 45 160 90 M16 20 

SN 512  865 255 510 450 48 210 63 72 132 70 70 110 18x24 14x9 51.5 200 90 M16 30 

SN 513  895 275 535 475 55 230 65 75 135 80 80 110 18x24 16x10 59 200 90 M20 35 

SN 516  995 315 560 500 65 260 75 80 140 90 95 140 22x28 18x11 69 250 120 M20 56 

SN 518  1180 345 725 650 75 290 83 92 167 100 100 140 22x28 20x12 79.5 315 120 M20 81 

SN 520  1285 380 755 680 80 320 90 100 175 110 112 170 26x32 22x14 85 315 140 M20 112 

SN 522  1460 410 900 825 90 350 108 112 187 120 125 170 26x32 25x14 95 400 140 M20 150 

SN 524  1540 410 900 825 100 350 108 112 187 120 140 210 26x32 28x16 106 400 180 M24 200 

SN 528  1750 500 1090 1015 110 420 118 122 197 150 150 210 35x42 28x16 116 400 180 M24 280 

Tabela 9-2 Oprawy SN w wykonaniach A – AL – B – BL 

 
 

Strona wirnika Strona koła 
pasowego 
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9.3 Standardowe oprawy i łożyska montowane na wentylatorach z przekładnią 

 

OPRAWA 

Łożysko 

+ tuleja 

FA R1 

K R1 

FC P1 

FC N1 

KA P1 

FE P1 

FE N1 

KB P1 

FG P1 

FG N1 
VCM N1 

FI N1 

ST 47 A 19 6204 - Z 
351 

501 
      

ST 62 A 24 6305 - Z 631  
401 

451 

401 

451 
 351  

ST 80 A 28 6307 - Z 
711 

801 

501 

561 

501 

561 

501 

561 
401 401 401 

ST 90 A 38 6308 - Z 901 631 631 631 
451 

501 

451 

501 

451 

501 

ST 100 A 42 6309 - Z  
711 

801 

711 

801 

711 

801 
561 561 561 

 

ST 110 B 48 

 

NU 310 ECP 

6310 - Z 
 901 901 901 631 631 631 

 

ST 120 B 48 

 

NU 311 ECP    
6311 - Z 

 1001 1001 1001 711 711 711 

 

ST 130 B 55 

 

NU 312 ECP   
6312 - Z 

 1121  1121 801 801 801 

ST 150 B 65 
NU 314 ECM 

6314 - Z 
    901 901 901 

ST 180 B 80 
NU 317 ECM 

6317 - Z 
    

1001 

 

1001 

1121 

1001 

1121 

ST 200 B 90 
NU 319 ECM 

6319 - Z 
     1251 1251 

SN 520 B 80 
H 320 

22220 EK 
     1401 1401 

SN 522 B 90 
H 322 

22222 EK 
     1601 1601 

SN 524 B 100 
H 3124 

22224 EK 
     

1801 

2001 

1801 

2001 

Tabela 9-3 Standardowe oprawy i łożyska montowane na wentylatorach z przekładnią 
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OPRAWA 
Łożysko 

+ tuleja 

ART N1 

KC R1* 
FP N1 

 

MEC N1 

FQ N1 

PFM N13 

KM R1* 

FR N1 

PFB N13 
FS P1 

ST 47 AL 19 6204 - Z   251 251 

201 

221 

251 

ST 62 AL 24 6305 - Z   
281 

311 

281 

311 

281 

311 

ST 80 AL 28 6307 - Z  351 351 351 351 

ST 90 AL 38 6308 - Z 
401 

451 

401 

451 

401 

451 

401 

451 

401 

451 

ST 100 AL 42 6309 - Z 501 501 501 501 501 

      AL 

ST 110 ---- 48 

      BL 

NU 310 ECP 

6310 - Z 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

BL 631 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

AL 631 

ST 120 BL 48 
NU 311 ECP 

6311 - Z 
711 711 711 711 711 

ST 130 BL 55 
NU 312 ECP 

6312 - Z 

801 

901 
801 

801 

901 

801 

901 

801 

901 

ST 150 B 65 
NU 314 ECP 

6314 - Z 
 901    

SN 516 BL 65 
H 316 

22216 EK 
1001  1001 1001 1001 

SN 518 BL 75 
H 318 

22218 EK 

1121 

1251 
1001 

1121 

1251 

1121 

1251 
 

SN 520 B 80 
H 320 

22220 EK 
1401 

1121 

1251 
1401 1401  

SN 522 B 90 
H 322 

22222 EK 
1601 1401 1601 1601  

SN 524 B 100 
H 3124 

22224 EK 

1801 

2001 

1601 

1801 

1801 

2001 

1801 

2001 
 

SN 528 B 110 
H 3128 

22228 CCK/W33 
 2001    

* KC-KM tylko do wielkości 1001 

Tabela 9-4 Standardowe oprawy i łożyska montowane na wentylatorach z przekładnią 
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OPRAWA 

Łożysko 

+ tuleja 
DFR N DFM N 

28 

SN 509 C 42 -- 

38 

H 309 

2209EK 

22209EK 

1 

401 -- 

2-3 

* 

32 

SN 510 C 48 -- 

42 

H 310 

2210EK 

22210EK 

1 

451 -- 

2-3 

* 

38 

SN 511 C 55 -- 

48 

H 311 

2211EK 

22211EK 

1 

501 -- 

2-3 

* 

38 

SN 512 C 60 -- 

48 

H 312 

2212EK 

22212EK 

1 

561 -- 

2-3 

 

 

561 

42 

SN 513 C 65 -- 

55 

H 313 

2213EK 

22213EK 

1 

631 -- 

2-3 

 

 

631 

48 

SN 516 C 75 -- 

60 

H 316 

2216EK 

22216EK 

1 

711 -- 

2-3 

 

 

711 

55 

SN 517 C 80 -- 

65 

H 317 

2217K 

22217EK 

1 

801 -- 

2-3 

 

 

801 

60 

SN 518 C 90 -- 

75 

H 318 

2218K 

22218EK 

1 

901 -- 

2-3 

 

 

901 

65 

SN 518 CL 90 -- 

75 

H 318 

2218K 

22218EK 

1 

1001 -- 

2-3 

* 

75 

SN 520 C 100 -- 

80 

H 320 

22220EK 

1 

1121 -- 

2-3 

 

 

1001 

80 

SN 522 C 110 -- 

90 

H 322 

22222EK 

1 

1251 -- 

2-3 

 

 

1121 

90 

SN 524 C 120 -- 

100 

H 3124 

22224EK 

1 

1401 -- 

2-3 

 

 

1251 

100 

SN 526 C 130 -- 

110 

H 3126 

22226EK 

1 

1601 -- 

2-3 

* 

110 

SN 528 C 140 -- 

120 

H 3128 
 

22228CCK/W33 

1 

1801 -- 

2-3 

* 

120 

SN 530 C 160 -- 

130 

H 3130 

22230CCK/W33 

1 

2001 -- 

2-3 

* 

Tabela 9-5 Standardowe oprawy i łożyska montowane na wentylatorach z przekładnią 
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10 WYMONTOWYWANIE I PONOWNE MONTOWANIE PODSTAWOWYCH 
KOMPONENTÓW 

 

 

UWAGA: 

Wszystkie niżej opisane operacje związane z wymontowywaniem i ponownym montowaniem 
powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i upoważniony personel. 

 

 

UWAGA: 

Wszelkie operacje związane z wymontowywaniem i ponownym montowaniem powinny być 
wykonywane: 

 mając absolutną pewność, że wentylator jest zatrzymany (wirnik jest nieruchomy); po 
uprzednim odłączeniu napięcia zasilającego na głównej tablicy rozdzielczej, założeniu  
kłódki, i przekazaniu klucza osobie odpowiedzialnej za konserwację.  

 po uprzednim wyposażeniu otoczenia pracy we wszelkie niezbędne przyrządy i narzędzia, i 
upewnieniu się, że nie są wykonywane prace mogące w niebezpieczny sposób zakłócać 
czynności rozmontowywania. 

 Po uprzednim starannym oczyszczeniu, odtłuszczeniu lub nasmarowaniu, w zależności od 
przeznaczenia, każdej wymontowanej części. 

 

10.1 Wymiana leja wlotowego w wentylatorach odśrodkowych  

10.1.1 Wymontowanie leja wlotowego  

 

1.- Wkręcić ucha zaczepowe do dwóch śrub 
przyspawanych na leju wlotowym, służących do 
połączenia z rurociągiem (Zdjęcia 1 i 2). 

 

Zdjęcie 1 

 

Zdjęcie 2 
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2.- Przymocować lej do urządzeń podnoszących 
przy użyciu uch zaczepowych (Zdjęcie 3). 

 

 

Zdjęcie 3 

 

3.- Odkręcić wszystkie nakrętki przymocowujące lej 
do obudowy (Zdjęcie 4). 

 

 

Zdjęcie 4 

 

4.- Podnieść i wyciągnąć lej, uważając, by nie 
uszkodzić gwintów śrub przyspawanych do 
obudowy (Zdjęcie 5). 

 

 

Zdjęcie 5 
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10.1.2 Ponowny montaż leja wlotowego 

 

1.- Wkręcić ucha zaczepowe do dwóch śrub 
przyspawanych na leju wlotowym, służących do 
połączenia z rurociągiem (Zdjęcie 6).  

 

 

Zdjęcie 6 

 

2.- Założyć uszczelnienie dookoła śrub 
przyspawanych do obudowy wentylatora (Zdjęcie 
7). 

 

 

Zdjęcie 7 

 

 

3.- Unieść lej i ustawić go w taki sposób, aby 
wieniec otworów znalazł się naprzeciw śrub 
przyspawanych na obudowie wentylatora (Zdjęcie 
8). 

 

 

Zdjęcie 8 
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4.- Wkręcić wszystkie nakrętki przymocowujące lej 
do obudowy. Dokręcać na przemian dwie 
przeciwległe pary nakrętek (Zdjęcie 4).  

 

 

 

5.- Przed ostatecznym 
dokręceniem sprawdzić 
prawidłowe 
dopasowanie leja z 
wirnikiem, według 
Rysunek 10-1, Rysunek 
10-2 i Rysunek 10-3 
korygując w razie 
potrzeby wzajemne 
położenie leja i wirnika. 

 

 

 

SERIA Wysokociśnieniowe - 
VCM 

WIELKOŚĆ A B 

311 ÷ 501 4 ÷ 7 2 

561 ÷ 801 5 ÷ 9 2 ÷ 2,5 

901 ÷ 1121 7 ÷ 12 2,5 

A i B wyrażone w milimetrach 

 Rysunek 10-1 Wyśrodkowanie leja wlotowego wirnika serii wysokociśnieniowej– 
VCM 

 

SERIA MEC - ART 

WIELKOŚĆ A B 

251 ÷ 901 3 ÷ 4 2 ÷ 2,5 

1001 ÷ 2001 5 ÷ 9 2,5 

A i B wyrażone w milimetrach 

Rysunek 10-2 Wyśrodkowanie leja wlotowego wirnika serii MEC – ART 

 

SERIA FQ-FR-DFR-FS-DFS 

WIELKOŚĆ A B 

181 ÷ 501 4 ÷ 7 2 

561 ÷ 801 5 ÷ 9 2 ÷ 2,5 

901 ÷ 1121 6 ÷ 10 2,5 

1251 2001 7 ÷ 12 2,5 

A i B wyrażone w milimetrach 

Rysunek 10-3 Wyśrodkowanie leja wlotowego wirnika serii FQ-FR-DFR-FS-DFS 



 

MVC 02 wer. 2 Lipiec 2015  89 z 129 

 

10.2 Obudowa 

 

Obudowy wszystkich wentylatorów nastawnych 
posiadają wieniec przyspawanych śrub. Aby ją 
wymontować, wystarczy odkręcić przeciwnakrętki 
śrub przyspawanych do obudowy, 
przymocowujących ją do tarczy stojaka pod 
silnikiem (Zdjęcie 9).  

 

 

Zdjęcie 9 

 

W przypadku wentylatorów z pełną obudową nie 
nastawną, wymontowanie nie jest możliwe (Zdjęcie 
10). 

 

 

Zdjęcie 10 

 

W niektórych wersjach konstrukcyjnych obudowa 
może składać się z dwóch lub kilku części 
połączonych ze sobą za pomocą połączeń 
kołnierzowo-śrubowych (Zdjęcie 11). 

 

 

Zdjęcie11 

Śruby mocujące obudowę  

 

Przecięcie poziome 
przyśrubowane 
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10.3 Wymiana wirnika 

W tym rozdziale opisana jest procedura stosowana przez firmę FVI  do wymontowywania i zamontowywania 
wirników w wentylatorach odśrodkowych. W opisie operacji pojawiają się kilkakrotnie nazwy narzędzi 
produkcji własnej (w szczególności stożek do wyciągania i drążek rurowy do podnoszenia wirnika), które 
usprawniają przeprowadzane operacje. Narzędzia te, pomimo że bardzo przydatne, nie są jednak niezbędne 
do wykonania opisanych operacji. Firma FVI nie jest zatem zobowiązana dostarczyć wspomniane wyżej 
narzędzia, ponieważ czynności wykonywane przy użyciu tych narzędzi mogą być wykonywane przy użyciu 
narzędzi podobnych, dostępnych w handlu.  

 

10.3.1 Wymontowywanie wirnika 

 

1.- Wykręcić środkową śrubę zaciskową wirnika i 
zdjąć podkładkę dociskową (Zdjęcie 12) 

 

 

Zdjęcie 12 

 

2.- Wkręcić stożek do wyciągania wirnika w 
gwintowany otwór na wale silnikowym (Zdjęcie 13). 

 

 

Zdjęcie 13 

 

Podkładka dociskowa 

Stożek do wyciągania 
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3.- Oprzeć czoło wierzchołek gwintowanego drążka 
wyciągacza o gwintowany drążek stożka 
wyciagacza, wkładając między nie podkładkę z 
materiału przeciwciernego. Zahaczyć boczne 
końcówki ściągacza w rowku na piaście wirnika 
(Zdjęcie 14). 

 

Zdjęcie 14 

 

4.- Obracać łeb gwintowanego drążka wyciągacza, 
najlepiej za pomocą wkrętarki pneumatycznej, 
dopóki wirnik nie odczepi się od wału silnika i 
pozostanie częściowo oparty o stożek wyciągający 
(Zdjęcie 15). W niektórych przypadkach rowek 
wyciągania zastąpiony jest parą gwintowanych 
otworów wyciągania. 

 

 

Zdjęcie 15 

 

5.- Zdjąć wyciągacz z wirnika i wsunąć drążek do 
podnoszenia wirnika do stożka wyciągania (Zdjęcie 
16).  

 

Zdjęcie 16 

 

 

UWAGA: 

Zewnętrzna średnica drążka rurowego powinna być o kilka milimetrów mniejsza od średnicy 
otworu piasty. Jej grubość powinna być taka aby umożliwić wystarczające wsunięcie drążka 
na stożek wyciągający i równocześnie zapewnić bezpieczne i pewne wsparcie wirnika.  
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UWAGA: 

Zamocować wolny koniec drążka do podnoszenia wirnika w punkcie A. 

 

Rysunek 10-4 Przymocowanie drążka do podnoszenia wirnika 

 

6.- Trzymając drążek podnoszenia przymocowany 
swoją końcówką A (zobacz Rysunek 10-4), 
przesunąć osiowo wirnik wzdłuż drążka, aż wyjdzie 
na zewnątrz obudowy, w pozycję umożliwiającą 
wsadzenie narzędzi do podnoszenia (Zdjęcie 17). 

 

Zdjęcie 17 

 

7.- Podtrzymać wirnik przy pomocy odpowiedniego 
sprzętu do podnoszenia (Zdjęcie 18). 

 

Zdjęcie 18 

 

 

 

 

W
E

N
T

Y
L

A
T

O
R
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8.- Wysunąć drążek do podnoszenia. 

 

9.- Podnieść i wyciągnąć wirnik (Zdjęcie 19). 

 

Zdjęcie19 

 

10.- Wykręcić i wyjąć stożek do wyciągania wirnika. 

10.3.2 Ponowne zamontowanie wirnika 

 

 

IMPORTANTE: 

Jeśli to konieczne zredukować średnicę wału silnikowego aż do uzyskania znamionowej 
wartości z tolerancją +0/+5 mikron. Montaż ze zbyt dużym luzem powoduje wibracje. Montaż 
zbyt zaciśnięty powoduje deformacje, wibracje i utrudnia odklinowywanie wirnika. 

 

1.- Wkręcić stożek do wyciągania wirnika na wale 
silnikowym (Zdjęcie 20). 

 

 

Zdjęcie 20 
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2.- Sprawdzić, aby języczek wału silnikowego był 
prawidłowo wsadzony.  

 

 

 

3.- Posmarować powierzchnię wału cienką warstwą 
smaru. 

 

 

4.- Podnieść wirnik i wsadzić go do obudowy aż do 
pozycji udostępnionej przez urządzenia 
podnoszące (Zdjęcie 21). 

 

 

Zdjęcie 21 

 

5.- Wsunąć drążek podnoszenia do otworu piasty 
wirnika i wsadzić go na stożek do wyciągania 
(Zdjęcie 22).  

 

 

Zdjęcie 22 

 
6.- Zamocować wolną końcówkę A drążka 
rurowego do podnoszenia (zobacz Rysunek 10-4). 

 

 

7.- Odczepić i usunąć sprzęt do podnoszenia, 
pozostawiając wirnik podtrzymywany wyłącznie na 
drążku podnośniczym. 
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8.- Wepchnąć silnie wirnik osiowo w celu 
wsadzenia piasty na wał silnika (Zdjęcie 23). 
Sprawdzić dopasowanie kątowe pomiędzy 
języczkiem wału i wgłębieniem w piaście wirnika. 

 

 

Zdjęcie 23 

 

9.- Usunąć z wirnika drążek do podnoszenia i 
stożek do wyciągania (Zdjęcie 24). 

 

 

Zdjęcie 24 

 

10.- Zaklinować całkowicie wirnik na wale 
silnikowym przy użyciu gwintowanego drążka z 
podkładką i wkrętarki pneumatycznej (Zdjęcie 25). 
Po zaklinowaniu piasta wirnika powinna przylegać 
do krańcowego ogranicznika wału silnika. 

 

Zdjęcie 25 

 

11.- Usunąć gwintowany drążek i podkładkę.  
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12.- Założyć podkładkę dociskową wirnika i 
dokręcić środkową śrubę zaciskową wirnika, aż do 
osiągnięcia momentu dokręcenia podanego w 
Tabela 12-1 (Zdjęcie 26). 

 

Zdjęcie 26 

 

10.4 Wymiana napędu pasowego 

10.4.1 Montaż i wymontowywanie kół pasowych 

 

1.- Sprawdzić równoległość między wałem silnika i 
wałem napędowym.  

 

 

2.- Przed osadzeniem tulei (Zdjęcie 27) w kole, 
dokładnie oczyścić stożkowe części oraz otwór 
tulei. 

 

 

 

Zdjęcie 27 

 

3.- Wsunąć tuleję w otwór koła pasowego, 
uważając aby gwintowane pół-otwory koła 
pasowego dopasowały się do niegwintowanych pół-
otworów tulei (Zdjęcie 27). Otwory te mogą być 2 
lub 3 (Rysunek 10-5), w zależności od wielkości 
koła pasowego, jak podano również w Tabela 10-1. 

 

Rysunek 10-5 Otwory kół pasowych 

 



 

MVC 02 wer. 2 Lipiec 2015  97 z 129 

 

4.- Wkręcić ręcznie wkręty gwintowane bez łba, bez 
dokręcania ich (Zdjęcie 28). 

 

 

Zdjęcie 28 

 

5.- Sprawdzić, czy powierzchnia wału jest czysta, a 
następnie wsadzić języczek ustalający w specjalne 
wgłębienie (Zdjęcie 29). 

 

 

Zdjęcie 29 

 

6.- Założyć zespół „tuleja - wkręty - koło pasowe” na 
wał silnika w taki sposób, aby języczek wpasował 
się w specjalne wycięcie na otworze tulei (Zdjęcie 
30). 

W razie potrzeby, otwór tulei można rozszerzyć 
poprzez włożenie odpowiedniego narzędzia w 
rozcięcie tulei (Zdjęcie 31). 

 

Zdjęcie 30 
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 Zdjęcie 31 

 

7.- Należy zawsze sprawdzić, aby pozostawał 
minimalny luz między języczkiem a wycięciem w 
tulei (Zdjęcie 32).  

 

 

Zdjęcie 32 

 

8.- Powtórzyć operacje od 2 do 7 w celu 
zamontowania koła pasowego na wale 
napędowym.  

 

 

9.- Za pomocą metalowej listwy o odpowiedniej 
długości sprawdzić wyosiowanie kół pasowych 
(Zdjęcie 33).  

Posłużyć się gumowym młotkiem w celu osiowego 
przesunięcia kół pasowych, w celu skorygowania 
ich ewentualnego niewyosiowania równoległego 
(Zdjęcie 34). 

 

Zdjęcie 33 

Luz 
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Zdjęcie 34 

 

10.- Zmienić 
położenie 
silnika w celu 
skorygowania 
niewyosiowania 
(Rysunek 10-6 i 
Rysunek 10-7). 

 

  

 Rysunek 10-6 Niewyosiowanie kątowe Rysunek 10-7 Niewyosiowanie równoległe 

 

11.- Dokręcić naprzemiennie śruby kół pasowych 
(Zdjęcie 35), aż do osiągnięcia momentu 
dokręcenia podanego w Tabela 10-1.  

 

 

Zdjęcie 35 

12.- Ponownie sprawdzić prawidłowe wyosiowanie 
kół pasowych. 

 

 

 

UWAGA: 

Niedokładne wyosiowanie kół prowadzi do nierównomiernego zużywania się i zwiększonego 
tarcia pasów, do wzrostu mocy pobieranej przez napęd oraz podwyższenia poziomu hałasu i 
wibracji, powodując w ten sposób skrócenie żywotności eksploatacyjnej układu napędowego. 

 

 

Zazwyczaj dopuszczalna tolerancja w wyosiowaniu kół pasowych w napędach z pasami klinowymi nie może 
przekraczać 0,5 stopni lub 5 mm na każde 500 mm odległości międzyosiowej (Rysunek 10-6 i Rysunek 10-7) 

Zmiana Zmiana 
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UWAGA: 

W celu wymontowania kół pasowych: wykręcić wkręty użyte do ich zamocowania i włożyć 
jeden lub dwa z nich w wolne otwory, dokręcając je do oporu, aż do odblokowania tulei. 

 

Typ 

Tuleja Śruby 

Długość 
Średnica 

maks. 
[mm] 

NR 
Gwint 

Whitwortha 
Długość 

Klucz 
sześciokątny 

Moment 
dokręcenia 

[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 

Tabela 10-1 Momenty dokręcenia 
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10.4.2 Montaż i wymontowywanie pasów 

 

1.- Po sprawdzeniu prawidłowości wyosiowania kół 
pasowych, przystąpić do zakładania pasów. Przy  
wykonywaniu tej operacji nie należy stosować 
narzędzi w celu umieszczania na siłę pasów na 
kołach (Zdjęcie 36, 37 i 38). W razie konieczności 
przybliżyć silnik, aby zmniejszyć odległość miedzy 
środkami kół.  

 

 

Zdjęcie 36 

 

Zdjęcie 37 

 

Zdjęcie 38 

 

2.- Sprawdzić naciąg pasów. Instrukcje dotyczące 
wykonania tej operacji podane są w paragrafie 8.4.  
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3.- Jeśli naciąg pasów jest niewystarczający, należy 
przesunąć silnik w celu ich naprężenia: 

 

 

W przypadku wentylatorów w wykonaniu 9 (silnik 
przytrzymywany po boku osadzenia), wyregulować 
wkręty podporowe w celu przesunięcia podstawy 
silnika (Zdjęcie 39). 

 

 

Zdjęcie 39 

 

W przypadku wentylatorów w wykonaniu 12 (silnik 
osadzony na podstawie), należy lekko poluzować 
śruby przymocowujące silnik do podstawy, po czym 
wyregulować wkręty regulacyjne znajdujące się po 
bokach podstawy w celu przesunięcia silnika, a 
następnie dokręcić ponownie śruby mocujące silnik 
(Zdjęcie 40).  

 

 

Zdjęcie 40 

 

4. Ponownie sprawdzić wyosiowanie kół pasowych.  

 

5.- Zamontować osłonę układu napędowego.   

 

 

UWAGA: 

Po pierwszych 8 godzinach działania, zatrzymać wentylator i sprawdzić, czy wkręty mocujące 
koła pasowego są nadal solidnie dokręcone. 

 

6.- W celu wymontowania pasów powtórzyć 
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.  

 

Wkręt 
regulacyjny 

 

Śruby 
mocujące 
silnik  

 

Wkręt 
regulacyjny 
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10.5 Wymiana zespołu wał-łożyska w oprawie monoblokowej  

10.5.1 Wymontowywanie wału w oprawie monoblokowej  

 

 

UWAGA: 

Wszystkie opisane poniżej operacje powinny być przeprowadzane w absolutnie czystym 
otoczeniu, i zwracając uwagę, aby do wnętrza oprawy nie przedostawały się żadne 
zanieczyszczenia. 

 

Monoblokowe oprawy wentylatorów z napędem 
firmy FVI (Zdjęcie 41) dostępne są w dwóch 
wersjach w zależności od typu łożyska 
zamontowanego od strony koła pasowego lub 
sprzęgła (strona napędu LP):  

 
 

Zdjęcie 41.- Monoblokowa oprawa. 

 

 Oprawa typu ST…A… ze sztywnym łożyskiem kulkowym po stronie napędu (Rysunek 10-8). 

 Oprawa typu ST…B… ze sztywnym łożyskiem wałeczkowym po stronie napędu (Rysunek 10-9). Strona na 
której znajduje się łożysko wałeczkowe ma wytłoczony napis CR na wale. 

 

W obydwu wersjach oprawy: łożysko kulkowe zamontowane jest od strony wirnika (LG). 

 

 

 

Rysunek 10-8 Oprawa monoblokowa ST…A… z poprzecznymi łożyskami kulkowymi od strony wirnika i od 
strony napędu 

 

Strona wirnika 

 (LG) 

Strona koła pasowego 

 (LP) 

Oprawa typu ST…A… 
Łożyskai kulkowe/kulkowe 
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Rysunek 10-9 Oprawa monoblokowa ST…B… z poprzecznym łożyskiem kulkowym od strony wirnika i  
łożyskiem wałeczkowym od strony napędu 

 

W przypadku opraw typu ST…B…, wał należy wyjmować od strony wirnika. W przypadku opraw typu 
ST…A… , wał można wyjmować z obydwu stron. Zaleca się jednak wyjmowanie wału zawsze od strony 
wirnika, zwłaszcza gdy nie ma się pewności co do rodzaju wymontowywanej oprawy. 

W celu wymontowania wału z oprawy postępować w następujący sposób: 

 

1.- W przypadku opraw wyposażonych w wiatraczek chłodzący, wymontować wiatraczek (Rysunek 10-10) 

 

 

Rysunek 10-10 Oprawa z wiatraczkiem chłodzącym 

 

Oprawa typu ST…B… 
Łożyska kulki/wałki 

 

Strona wirnika 
(LG) 

Strona koła pasowego 
 (LP) 
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2.- Usunąć dwa pierścienie uszczelniające VA 
znajdujące się między wałem a dwoma pokrywami 
zamykającymi oprawy (Zdjęcie 42). 

 

 

Zdjęcie 42 

 

3.- Wykręcić śruby mocujące i usunąć pokrywę od 
strony wirnika (Zdjęcie 43). 

 

 

Zdjęcie 43 

 

4.- Wysunąć wał.  

 

W przypadku opraw typu ST…A…, ostatnią 
czynnością jest całkowite wysunięcie wału. 
Podczas wykonywania tej operacji, wraz z wałem 
wyjęte zostają obydwa łożyska, zarówno te od 
strony wirnika, jak i znajdujące się po stronie 
napędu (Zdjęcie 44). W celu wymontowania z wału 
poprzecznych łożysk kulkowych posługiwać się  
wyciągaczem.  

 

 

Zdjęcie 44 
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W przypadku opraw typu ST…B…, wał należy 
wysunąć tylko częściowo, opierając go w pozycji 
pośredniej (Zdjęcie 45). 

 

 

Zdjęcie 45 

 

5.- Podczas gdy wał pozostaje częściowo 
wsadzony w oprawie, usunąć pierścień elastyczny 
typu seeger osadzony w oprawie od strony wirnika 
posługując się specjalnymi szczypcami do 
wyciągania (Zdjęcie 46). 

 

 

Zdjęcie 46 

 

6.- Wysunąć całkowicie wał. Podczas wykonywania 
tej operacji wraz z wałem wyjęte zostają: łożysko 
kulkowe od strony wirnika, pierścień seeger 
blokujący łożysko kulkowe na wale, uszczelka 
zabezpieczająca przed wyciekiem smaru, 
wewnętrzny pierścień łożyska wałeczkowego od 
strony napędu i, ewentualny pierścień seeger 
blokujący łożysko wałeczkowe na wale (Zdjęcie 47). 

 

 

Zdjęcie 47 
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7.- Wykręcić śruby mocujące i zdjąć pokrywę od 
strony koła pasowego (Zdjęcie 48). 

 

 

 

Zdjęcie 48 

 

8.- Wyjąć pozostałe komponenty łożyska 
wałeczkowego (koszyczek, wałeczki i zewnętrzny 
pierścień) (Zdjęcie 49).  

 

 

Zdjęcie 49 

 

9.- Usunąć pierścień elastyczny typu seeger 
osadzony w oprawie od strony napędu posługując 
się specjalnymi szczypcami do wyciągania (Zdjęcie 
50). 

 

 

Zdjęcie 50 
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10.5.2 Ponowne zamontowanie wału w oprawie monoblokowej  

Wszystkie opisane poniżej operacje powinny być przeprowadzane w absolutnie czystym otoczeniu unikając, 
aby do wnętrza oprawy przedostawały się zanieczyszczenia. 

 

10.5.2.1 Oprawy typu ST… A… 

 

1.- Zamontować obydwa łożyska kulkowe po obu 
stronach wału napędowego (Zdjęcie 51). Przed 
wykonaniem tej operacji, rozgrzać wewnętrzny 
pierścień do temperatury około 70°C, lub użyć 
prasy albo młotka. 

 

 

Zdjęcie 51 

 

2.- Wsadzić wał całkowicie do oprawy wraz z 
dwoma łożyskami (Zdjęcie 52) 

 

 

 

Zdjęcie 52 

 

3.- Nasmarować łożyska używając typu smaru i 
ilości według zaleceń w Tabela 8-1. 
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4.- Dokręcić pokrywy po obu stronach oprawy 
(Zdjęcie 53).  

 

 

 

Zdjęcie 53 

 

5.- Wsadzić dwa pierścienie uszczelniające VA 
między wał i dwie pokrywy zamykające oprawy 
(Zdjęcie 54). 

 

 

 

Zdjęcie 54 

 

10.5.2.2 Oprawy typu ST…B… 

 

1.- Wsadzić krążek osłaniający przed tłuszczem 
dosuwając go aż do ogranicznika krańcowego wału 
od strony napędu (Zdjęcie 55). 

Zwrócić uwagę na kierunek zamontowania krążka 
osłaniającego przed tłuszczem (Rysunek 10-9 i 
Zdjęcie 55). 

 

 

 

Zdjęcie 55 
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2.- Wsadzić pierścień elastyczny typu seeger (który 
zostanie przymocowany do oprawy) na wał od 
strony wirnika. Pierścień zostaje zawieszony na 
wale lecz nie jest zamocowany. (Zdjęcie 56). 

 

 

 

Zdjęcie 56 

 

3.- Wsadzić łożysko kulkowe na wał od strony 
wirnika, i zabezpieczyć go osiowo za pomocą 
pierścienia elastycznego typu seeger (Zdjęcie 57).  

Przed wykonaniem tej operacji, rozgrzać 
wewnętrzny pierścień łożyska do temperatury około 
70°C, lub użyć prasy lub młotka. 

 

 

 

Zdjęcie 57 

 

4.- Wsadzić pierścień wewnętrzny łożyska 
wałeczkowego na wał od strony napędu i 
zabezpieczyć go osiowo za pomocą pierścienia 
elastycznego typu seeger (Zdjęcie 58). Przed 
wykonaniem tej operacji, rozgrzać wewnętrzny 
pierścień do temperatury około 70°C, lub użyć 
prasy lub młotka..  

 

 

 

Zdjęcie 58 
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5.- Zamocować pierścień elastyczny typu seeger 
we wgłębieniu wyciętym w oprawie od strony 
napędu (Zdjęcie 59) 

 

 

 

Zdjęcie 59 

 

6.- Wsadzić częściowo wał do oprawy wraz z 
zamontowanymi wcześniej elementami. Wał należy 
wsadzać od strony wirnika, wsadzając w pierwszej 
kolejności końcówkę wału, na której znajduje się 
wewnętrzny pierścień łożyska wałeczkowego i 
krążek osłaniający przed tłuszczem (Zdjęcie 60). 

 

 

 

Zdjęcie 60 

 

7.- Zanim wał zostanie wsunięty do końca, należy 
oprzeć go w położeniu pośrednim i zamocować 
zawieszony pierścień elastyczny seeger we 
wgłębieniu wyciętym w oprawie od strony wirnika 
(Zdjęcie 61). 

 

 

 

Zdjęcie 61 
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8.- Wsadzić wał do końca (Zdjęcie 62). 

 

 

 

Zdjęcie 62 

 

9.- Założyć od strony napędu brakujące 
komponenty łożyska wałeczkowego: koszyczek, 
wałeczki i zewnętrzny pierścień (Zdjęcie 63). 

 

 

 

Zdjęcie 63 

 

10.- Nasmarować łożyska używając typu smaru i 
ilości według zaleceń podanych w Tabela 8-1 
(Zdjęcie 64).  

 

 

 

Zdjęcie 64 
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11.- Dokręcić pokrywy po obu stronach oprawy 
(Zdjęcie 65).  

 

 

 

Zdjęcie 65 

 

12.- Założyć dwa pierścienie uszczelniające VA 
pomiędzy wał i dwie pokrywy zamykające oprawy 
(Zdjęcie 66). 

 

 

 

Zdjęcie 66 

 

10.6 Wymiana łożysk i sprzęgła podatnego w wentylatorach w wykonaniu 8 
 

 

UWAGA: 

Przed przystąpieniem do operacji wymiany przygotować sprzęgło podatne wraz z częściami 
zapasowymi oraz dwa kompletne zespoły łożyskowe (łożysko, tuleja, uszczelki, pierścień 
oporowy.itp.). 

 
Części składowe, o których mowa w opisie operacji wymiany, przedstawione są na Rysunek 10-11 i na 
Zdjęciu 67. 

 

Rysunek 10-11 Części składowe wentylatora w wykonaniu 8 uruchamianego poprzez sprzęgło podatne  
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Zdjęcie 67 
 

1.- Zaznaczyć, za pomocą specjalnych znaczników położenie stopek silnika (7), aby doprowadzić go potem 
do prawidłowej pozycji. 

2.- Wymontować obudowę zabezpieczającą sprzęgło podatne (14). 

3.- Rozłączyć pół-sprzęgła (13). 

W celu dokonania wymiany samego sprzęgła, skonsultować instrukcje dostarczone przez producenta 
sprzęgła. Dokumentacja ta dostarczana jest razem z wentylatorem przez firmę FVI. 
 

 

UWAGA: 

Jeżeli użytkownik nie posiada dokumentacji dotyczącej sprzęgła podatnego, może 
zwrócić się do firmy FVI o dostarczenie jej kopii. 

. 

 

 

Rysunek 10-12 Sprzęgło podatne 

9 

11 

13 10 

15 

7 
6 
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4.- Przesunąć silnik do tyłu (15) i obrócić o około 45°, aby utworzyć wystarczające miejsce na dogodne 
przeprowadzenie operacji wymiany łożysk. Zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt do podnoszenia o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru podnoszonego silnika. 

5.- Zdjąć osłonę oprawy (12), po uprzednim wymontowaniu czujników wibracji i/lub temperatury, jeśli  są 
zainstalowane. 

6.- Zaznaczyć położenie wiatraczka chłodzącego (8) na wale wentylatora.   

7.- Wymontować wiatraczek chłodzący (8), aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas wykonywania dalszych 
operacji.  

8.- Wymontować lej wlotowy (1) zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie 10.1.1 niniejszych instrukcji.  

9.- Wymontować wirnik (2) stosując się do wskazówek zawartych w punkcie 10.3.1 niniejszych instrukcji. W 
przypadku wentylatorów z obudową dwuczęściową, w celu usprawnienia tej operacji, zdjąć górną część 
obudowy. 

 

10.- Wykręcić śruby mocujące i zdjąć górną część 
opraw (Zdjęcie 68).  

 

 

 

Zdjęcie 68 

W przypadku wentylatorów z oprawą monoblokową, należy ją wymontować w całości, postępując zgodnie ze 
wskazówkami zawartymi w punkcie 10.5.1 niniejszych instrukcji. W pierwszej kolejności zaznaczyć położenie 
stopek oprawy przy pomocy specjalnych znaczników ustalających,.  

11.- Wysunąć wał (10) wraz z łożyskami. W załączonym do wentylatora arkuszu danych technicznych 
napędu wyszczególnione są rodzaje łożysk zainstalowane w każdej oprawie. Mogą to być łożyska wahliwe 
kulkowe lub wałeczkowe z otworem walcowym lub stożkowym. 

12.- Wymontować łożyska i zsunąć z wału wentylatora. 

13.- Starannie oczyścić wszystkie komponenty.  

14.- Zamontować nowe łożyska na wale dokładnie w tym samym miejscu co poprzednio.  

15.- Ponownie zamontować wał wraz z łożyskami i uszczelkami.  

 

W przypadku wentylatorów z oprawą monoblokową założyć ponownie oprawę całkowicie zamontowaną w 
tym samym miejscu co poprzednio, biorąc jako odniesienie znaczniki umieszczone przed jej 
wymontowaniem. Postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 10.5.2 niniejszych instrukcji. 

16.- Zamknąć górne części opraw i dokręcić śruby mocujące. 

17.- Wykonać montaż wirnika. Przy wykonywaniu tych operacji przestrzegać wskazówek podanych w 
punkcie 10.3.2 niniejszych instrukcji. W przypadku wentylatorów z obudową dwuczęściową, zamontować z 
powrotem górną część obudowy.  

Śruby 
mocujące 

 Górna część oprawy 
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18.- Zamontować lej wlotowy, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 10.1.2 niniejszych 
instrukcji. Sprawdzić prawidłowość połączenia leja z wirnikiem, korygując w razie potrzeby położenie leja. 

19. – Zamontować pół-sprzęgło na wale napędowym.  

20. – Osadzić silnik dokładnie w tym samym miejscu co poprzednio, biorąc jako odniesienie znaczniki 
umieszczone przed jego wymontowaniem. Sprawdzić współosiowość sprzęgła, zgodnie ze wskazówkami 
zamieszczonymi w punkcie 8.5 niniejszych instrukcji. 

21.- Jeżeli zastosowany rodzaj sprzęgła to przewiduje, zamontować sprężynę sprzęgła podatnego (Rysunek 
10-12), pokryć smarem poszczególne komponenty i zamknąć pokrywy.  

22.- Zamontować na poprzednim miejscu wiatraczek chłodzący (8). 

23.- Ponownie zamontować czujniki wibracji drgań i temperatury, jeśli obecne. 

24.- Założyć osłonę oprawy (12) oraz sprzęgła podatnego (14). 

 

10.7 Wymiana uszczelnienia dławnicowego 

 

10.7.1 Wymontowanie uszczelnienia dławnicowego 

 

Na ogół operacja wymiany uszczelnienia może być wykonana z wirnikiem zamontowanym na wale. Tylko w 
szczególnych przypadkach konieczne może okazać się wymontowanie wirnika i przesunięcie do tyłu silnika 
lub oprawy w celu przeprowadzenia wymiany. 

 

 

Rysunek 10-13 Detal uszczelnienia 

 

Mając na uwadze szczegóły pokazane na Rysunek 10-13, w celu wymontowania uszczelnienia 
dławnicowego należy postępować w następujący sposób: 
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1.- Zaznaczyć wzajemne położenie między 
półpierścieniami dławnicy E a korpusem dławnicy D 
(Zdjęcie 69). 

 

 

Zdjęcie 69 

 

2.- Zdjąć dwa półpierścienie dławnicy poprzez 
wykręcenie nakrętek i przeciwnakrętek F. (Zdjęcie 
70 e 71). 

 

 

Zdjęcie 70 

 

Zdjęcie 71 
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3.- W przypadku wentylatorów wyposażonych w 
wiatraczek chłodzący G, przed przystąpieniem do 
wymontowania zaznaczyć przy pomocy specjalnych 
znaczników jego położenie na wale lub na piaście 
wirnika.  

 

 

4.- Zdjąć uszczelnienie do wymiany A i C oraz, 
ewentualnie zamontowany, pierścień 
wdmuchiwania gazu B (Zdjęcie 72). Istnieją dwa 
typy uszczelnienia: w kształcie splotu lub taśmy. 

 

 

Zdjęcie 72 

 

10.7.2 Montaż uszczelnienia dławnicowego 

 

1.- Założyć nową uszczelkę. 

1.1 W przypadku uszczelki splotowej należy wyciąć 
conajmniej dwa pierścienie wymiarowe i umieścić je 
między korpusem dławnicy a piastą (Zdjęcie 72).  

 

 

 

UWAGA: 

Uważać, aby przecięcia pierścieni znalazły się po średnicowo przeciwległych stronach 
(Rysunek 10-14). Założyć pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi pierścień wdmuchiwania 
gazu, jeśli przewidziany.  

 

 

Rysunek 10-14 Przecięcia pierścieni uszczelniających 

            Pozycja przecięcia 1°     
            pierścienia 

 Korpus dławnicy 

Piasta wirnika 

 
  Pozycja przecięcia 2° pierścienia 
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1.2 W przypadku taśmy uszczelniającej, należy 
owinąć taśmą spirale wokół piasty wirnika i wcisnąć 
je wewnątrz korpusu dławnicy. Należy umieścić 
między spiralami pierścień wdmuchiwania gazu, 
jeśli przewidziany.  

 

 

2.- Zamontować dwa półpierścienie dławnicy w tym 
samym położeniu, które zajmowały przed 
wymontowaniem (Zdjęcie 73). 

 

 

Zdjęcie 73 

 

3.- Dokręcić nakrętki i przeciwnakrętki 
przymocowujące półpierścieni dławnicy, uzyskując 
moment dokręcenia gwarantujący optymalne 
ślizganie się uszczelnienia (Zdjęcie 74). Śruby 
powinny być zamocowane naprzemiennie i 
starannie tak, aby półpierścienie dławnicy 
wpasowały się do korpusu dławnicy dociskając 
równomiernie uszczelnienie. 

 

 

Zdjęcie 74 

 

 

4.- Zamontować na swoim miejscu wiatraczek 
chłodzący. 
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11 ROZBIÓRKA I ZŁOMOWANIE WENTYLATORA 

 

Po zakończeniu eksploatacji wentylatora w celu oddzielenia różnych komponentów i przystąpienia do 
zróżnicowanej rozbiórki konieczne jest dokonanie rozbiórki maszyny i jej akcesoriów według podanych 
poniżej instrukcji. Przed przystąpieniem do rozbiórki, firma użytkująca powinna opróżnić smar znajdujący się 
w oprawie łożysk i dokonać oczyszczenia różnych komponentów. 

 

 

UWAGA: 

Należy zwracać szczególna uwagę na obecność ewentualnych pozostałości substancji 
toksycznych i/lub żrących w związku z przetwarzana cieczą. 

Większość komponentów: wirnik, skrzynia, osadzenie, lej wlotowy, podstawa, łożyska, osłony, koła pasowe, 
tuleje utworzone są z materiałów metalowych (stal i żeliwo) a zatem mogą być likwidowane razem. 

Silnik elektryczny, natomiast, należy potraktować oddzielnie i likwidować w depozytach na materiały 
elektryczne, jak również ewentualne serwomotory elektryczne. 

Pasy napędowe wykonane są z gumy, jak również większość amortyzatorów. 

Większość akcesoriów wykonana jest głównie z metalu. Za wyjątkiem złączy odpornych na wibracje, które 
składają się z dwóch metalowych kołnierzyków połączonych między sobą za pomocą śrub i ze złącza 
włókiennego z polichlorku winylu lub włókna szklanego powleczonego aluminium. 

Operacje rozmontowywania wentylatora mogą być wykonywane zarówno w miejscu instalacji, jeśli pozwalają 
na to bezpieczne warunki pracy, jak i w innym miejscu po uprzednim usunięciu i przeniesieniu wentylatora 
zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale 4 niniejszych instrukcji. 

 

 

UWAGA: 

Wszelkie operacje związane z rozmontowywaniem powinny być dokonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany i upoważniony personel. 

 

 

UWAGA: 

Każda operacja związana z rozmontowywaniem powinna być wykonywana: 

 Przy absolutnej pewności, że wentylator jest całkowicie zatrzymany (wirnik nieruchomy); 
oraz po uprzednim odłączeniu silnika od zasilania elektrycznego przez wykwalifikowany i 
upoważniony personel  

 Po uprzednim przygotowaniu stanowiska pracy odpowiednio wyposażonego w niezbędny 
sprzęt i wolnego od wszelkich innych czynności, które mogłyby stanowić niebezpieczne 
źródło zakłóceń dla operacji związanych z rozbiórką. 

 

 

Nie jest wymagane zastosowanie specjalnego sprzętu lub specjalnie przeznaczonego do 
rozmontowywania części wentylatorów. 

 

Operacje rozmontowywania mogą być wykonywane według sekwencji odwrotnej w stosunku do instrukcji 
montażowych, które opisane są szczegółowo w rozdziale 10.  

 

 

UWAGA: 

Bez względu na sposób zainstalowania, każdy element podłączony do kołnierzy wentylatora 
powinien najpierw zostać odłączony i usunięty przed przystąpieniem do kolejnych operacji. 
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11.1 Wentylatory odśrodkowe o jednostronnym ssaniu w wersji wykonania 1-9-12 

 

 

Rysunek 11-1 Komponenty rozłożone wentylatora w wersji wykonania 12 

 

Jeśli chodzi o Rysunek 11-1 prawidłowa sekwencja rozmontowywania jest następująca: 
 

 Osłony i komponenty napędu     (paragraf 10.4) 

 Lej wlotowy    5       (paragraf 10.1.1) 

 Obudowa 1 i 2        (paragraf 10.2) 

 Wirnik 4       (paragraf 10.3) 

 Oprawa 3 i wiatraczek chłodzący (jeśli obecny)   (paragraf 10.5) 

 Uszczelnienie (jeśli obecne)     (paragraf 10.7.1) 

 Silnik 

 
 

11.2 Wentylatory odśrodkowe o dwustronnym ssaniu w wersji wykonania 6 -18. 

 

 

Rysunek 11-2 Komponenty rozłożone wentylatora odśrodkowego o dwustronnym ssaniu 
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Jeśli chodzi o Rysunek 11-2 prawidłowa sekwencja rozmontowywania jest następująca: 

 

 Osłony i komponenty napędu    (paragraf 10.4) 

 Obudowa oprawy po stronie napędu 3  (paragraf 10.5) 

 Bęben podstawy oprawy 7 

 Lej wlotowy 6     (paragraf 10.1.1) 

 Oprawa po przeciwnej stronie napędu 3  (paragraf 10.5) 

 Wirnik 4     (paragraf 10.3) 

 Obudowa oprawy 3    (paragraf 10.5) 

 Bęben podstawy oprawy 10 

 Lej wlotowy 9     (paragraf 10.1.1) 

 Obudowa 1     (paragraf 10.2) 

 Silnik 

 
 

11.3 Wentylatory odśrodkowe w wersji wykonania 8 
 

 

Rysunek 11-3 Komponenty rozłożone wentylatora w wersji wykonania 8  

 

Jeśli chodzi o Rysunek 11-3 prawidłowa sekwencja rozmontowywania jest następująca: 
 

 Osłony 12-14      (paragraf 10.6) 

 Sprzęgło 13      

 Silnik 15 

 Lej wlotowy  1     (punkcie 10.1.1) 

 Wirnik 2     (paragraf 10.3) 

 Oprawy 9 i 10     (paragraf 10.5) 

 wiatraczek chłodzący 8 (jeśli obecny) 

 Uszczelnienie (jeśli obecne)   (paragraf 10.7.1) 

 Obudowa 4 i 3     (paragraf 10.2) 
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12 ZAŁĄCZNIKI TECHNICZNE 

 

12.1 Momenty dokręcenia śrub i nakrętek 

 

Momenty dokręcenia M podane w Tabeli mają zastosowanie w następujących warunkach: 

 Śruby z łbem sześciokątnym typu UNI 5737, śruby z łbem walcowym typu UNI 5931 oraz UNI 6107, w 
standardowych warunkach dostawy. 

 Moment dokręcenia uzyskany przez powolne dokręcanie za pomocą klucza dynamometrycznego. 

 

Przy niezmienionych wartościach naprężenia wstępnego, momenty dokręcenia powinny być korygowane jak 
podano poniżej w następujących przypadkach: 

 zwiększenie o 5% w przypadku śrub z szerokim łbem UNI 5712 

 zmniejszenie o 10% w przypadku śrub ocynkowanych naoliwionych 

 zmniejszenie o 20% w przypadku śrub fosforanowanych naoliwionych 

 zmniejszenie o 10%, jeśli dokręcanie dokonywane jest przy pomocy wkrętarki impulsowej. 

 

średnica x skok 

mm 

Sr 
(przekrój 

oporności) 

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 

 
Tabela 12-1 Momenty dokręcenia M dla śrub z gwintami metrycznymi ISO 
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12.2 Lista kontrolna czynności przed rozruchem wentylatora 

Niżej wymienione kontrole są niezbędne, lecz mogą okazać się niewystarczające w otoczeniach, gdzie 
istnieją szczególne rodzaje ryzyka. 

LISTA KONTROLNA CZYNNOŚCI PRZED ROZRUCHEM WENTYLATORA 

KOD NUMER SERYJNY ROK 

Określić sposób instalacji według paragrafu 3.1 A    B    C    D  

Sprawdzić kompatybilność wentylatora z przewidywanym zakresem 
zastosowania OK  

Sprawdzić, aby dane na tabliczce znamionowej wentylatora i silnika były zgodne 
z wartościami podanymi w arkuszu danych technicznych napędu (jeśli istnieje). OK  

Sprawdzić, aby wartości zasilania elektrycznego podane na tabliczce 
znamionowej silnika odpowiadały wartościom linii zasilania elektrycznego 
(częstotliwość, napięcie, podłączenie). W celu dodatkowych weryfikacji 
skonsultować instrukcje dla silnika. 

OK  

Sprawdzić skuteczność odłącznika zasilania elektrycznego jeśli chodzi o 
zasilanie silnika i innych ewentualnych obiegów dodatkowych (np. 
rozgrzewarki). 

OK  

Sprawdzić, czy wnętrze wentylatora pozbawione jest obcych ciał OK  

Sprawdzić obecność wszystkich śrub i nakrętek OK  

Sprawdzić dokręcenie śrub i nakrętek według Tabela 12-1 
(wirnik, oprawy, fundamenta, ewentualne napędy). OK  

Sprawdzić skuteczność mechanizmu blokującego na drzwiach wejściowych do 
pomieszczenia oraz barierek odległościowych (jeśli konieczne). OK  

Sprawdzić stan nasmarowania łożysk (wraz z łożyskami silnikowymi, jeśli 
wymagają nasmarowania) OK  

Sprawdzić wyosiowanie sprzęgła podatnego (jeśli obecne). Zobacz paragraf 8.5 OK  

Sprawdzić, czy wszystkie elementy wirujące mogą obracać się bez przeszkód. OK  

Sprawdzić kierunek obrotów wentylatora OK  

Sprawdzić czy istnieje procedura bezpieczeństwa dotycząca dostępu do 
wentylatora  OK  

Sprawdzić, czy personel został odpowiednio przeszkolony OK  

Data:  

Podpis:  
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12.3 Harmonogram Konserwacji Planowanej 
 
Zalecane przedziały czasowe są orientacyjne dla klienta, który w zależności od przypadków powinien 
dopasować je do własnych warunków eksploatacyjnych. 
 

Przedziały czasowe Konserwacji Planowanej w zależności od intensywności eksploatacji 

 
Intensywność eksploatacji 

Wysoka Średnia Niska 

Dla wszystkich wentylatorów 

1 
Sprawdzić doskonały stan wszystkich osłon i znaków. Zobacz 
paragraf 1.3 i 6.2.1 

1 
miesiąc 

1 
miesiąc 

1 miesiąc 

2 
Sprawdzić prawidłowe dokręcenie śrub i nakrętek według Tabela 12-
1 zwłaszcza przy obecności cyklicznych gradientów termicznych 

1 
miesiąc 

3 
miesiące 

6 
miesięcy 

3 
Sprawdzić czy wirnik pozbawiony jest efektów zużycia lub korozji. 
Zobacz paragrafy 6.2.2 i 6.2.3 

1 
miesiąc 

3 
miesiące 

6 
miesięcy 

4 sprawdzić czystość wirnika 
1 

miesiąc 
6 

miesięcy 
12 

miesięcy 

5 
Sprawdzić czy nie ma niebezpiecznych wibracji. Zobacz również 
paragraf 3.8.4 

1 
miesiąc 

6 
miesięcy 

12 
miesięcy 

6 Sprawdzić czy nie ma nietypowych hałasów 
1 

miesiąc 
6 

miesięcy 
12 

miesięcy 

7 
Sprawdzić stan nasmarowania łożysk silnikowych. Zobacz paragraf 
8.1 

1 
miesiąc 

6 
miesięcy 

12 
miesięcy 

8 
Sprawdzić parametry elektryczne działania silnika i zainstalowanych 
serwomotorów 

1 
miesiąc 

6 
miesięcy 

12 
miesięcy 

9 Sprawdzić czystość filtru 
1 

miesiąc 
6 

miesięcy 
12 

miesięcy 

10 Sprawdzić doskonały stan wszystkich zainstalowanych akcesoriów 
1 

miesiąc 
6 

miesięcy 
12 

miesięcy 

Ponadto dla wentylatorów o napędzie pasowym 

11 Sprawdzić naprężenie i stan zużycia pasów. Zobacz parag. 8.4 
1 

miesiąc 
3 

miesiące 
6 

miesięcy 

12 Sprawdzić stan nasmarowania łożysk. Zgodnie z paragrafem 8.1 
Zobacz również karta danych 
napędowych 

13 
Sprawdzić temperaturę opraw łożyskowych. Po początkowym 
wzroście spowodowanym docieraniem, wartość temperatury powinna 
pozostawać stała w czasie 

1 
miesiąc 

3 
miesiące 

6 
miesięcy 

Ponadto dla wentylatorów o napędzie ze sprzęgłem podatnym 

14 
Sprawdzić wyosiowanie i nasmarowanie sprzęgła. Zobacz paragraf 
8.5 

1 
miesiąc 

6 
miesięcy 

12 
miesięcy 
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12.4 System pomiaru wydajności energetycznej 

Wydajność energetyczna wentylatora według Dyrektywy 2009/125/UE - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 
327/2011 obliczana jest poprzez wykonanie próby osiągów maszyny zgodnie z normą ISO 5801. Pomiar 
dokonywany jest przy użyciu komory wyciągowej według następującego schematu ( typowa instalacja  i 
pomiar z obudową według punktu 30 normy UNI EN ISO 5801): 

 

 

 

 

 

NOTA: Przy wentylatorach serii PFB-PFM (tak zwane “plug fans” o swobodnym wirniku) wydajność 
energetyczna według Dyrektywy  2009/125/UE obliczana jest z obudową. 
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13 SPIS ANALITYCZNY 

 

akcesoria; 20; 26; 37; 45; 46; 139; 145 

akustyka; 10; 13; 43; 47; 48; 49; 50 

Atex; 23; 36; 37 

bezpieczeństwo; 3; 11; 12; 24; 25; 27; 37; 40; 41; 55; 
57; 69; 72; 73; 74; 79; 80; 108; 139; 144 

ciecz; 4; 5; 12; 13; 20; 22; 23; 36; 37; 38; 43; 60; 71; 
74; 76; 79; 91; 92; 120, 139 

 ciepło; 12; 38; 79 

ciśnienie; 5; 8; 13; 23; 44; 45; 46; 76; 77; 91; 104 

 akustyczne; 10; 13; 14; 44; 45; 49; 46 

 atmosferyczne; 23 

 dynamiczne; 13 

 oporowe; 76; 77 

 statyczne; 13 

cykl; 24; 40; 42; 74; 139 

 eksploatacyjny; 24; 40; 42; 139 

czujniki; 73; 133; 134 

czyszczenie; 4; 5; 39; 68; 74; 87; 88; 91; 92; 114; 139; 
145 

dławnica; 135; 136; 137; 138 

dokręcanie; 6; 10; 26; 59; 60; 68; 72; 73; 86; 104; 117; 
118; 143; 144; 145 

drążki; 8; 106; 107; 108; 110; 111; 112 

dyrektywy; 23; 36; 37; 69; 79; 126, 146 

działanie; 13; 20; 24; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 51; 59; 
64; 72; 73; 74; 76; 77; 78; 80; 88; 89; 92; 120; 145 

elementy; 7; 20; 21; 24; 38; 40; 41; 43; 66; 130; 134; 
139 

emisje; 4; 43; 44 

 akustyczne; 4; 43; 44 

energia; 13; 20; 22; 72; 73 

filtry; 91; 145 

grubość; 75; 108 

hałas/głośność; 4; 13; 40; 43; 44; 45; 46; 72; 117; 145 

instalowanie; 3; 11; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 36; 37; 
38; 39; 40; 41; 44; 45; 46; 59; 60; 69; 70; 73; 77; 89; 
91; 126, 139; 140; 144; 146 

inwertor; 41; 78 

języczek; 111; 112; 114; 115 

kąt; 55; 86 

klasyfikacja; 40 

kolo pasowe 5; 8; 20; 38; 41; 55, 64; 66; 68; 79; 83; 87; 
113; 114; 115; 116; 117; 119; 120; 121; 125; 139 

kołnierz; 28; 31; 63; 105; 139; 140 

konserwacja; 3; 24; 26; 27; 39; 42; 60; 69; 79; 80; 83; 
88; 91; 100 

kontrola; 12; 39; 74; 78; 79 

kontrole; 4; 20; 24; 37; 40; 41; 58; 60; 63; 68; 69; 72; 
73; 74; 75; 91; 144 

korozja; 74; 145 

korpus; 4; 7; 10; 16; 20; 22; 23; 33; 34; 38; 39; 53, 54, 
57; 58; 61; 62; 63; 64; 66; 72; 74; 92; 101; 102; 103; 
104; 105; 108; 111; 133; 134; 139; 146 

krat; 7; 10; 26; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 69; 70; 73 

lakier/lakierowanie; 22; 74; 75 

lej; 5; 7; 8; 20; 22; 32; 62; 63; 66; 76; 100; 101; 102; 
103; 104; 133; 134; 139 

luzy; 8; 10; 16; 62; 63; 84; 85; 86; 88; 110; 115 

łańcuchy; 51; 52; 55; 57 

łopatki; 4; 13; 43; 74; 75 

łoże; 20; 59; 120; 139 

łożyska; 4; 5; 8; 10; 16; 20; 24; 40; 43; 58; 62; 64; 68; 
70, 72; 73; 78; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 94; 96; 97; 99; 
121; 122; 123; 124; 125; 126; 128; 129; 130; 131; 
133; 134; 139; 144; 145 

materiały; 23; 43; 74; 78; 91; 92; 107; 139 

moc; 13; 42; 44; 45; 69; 76; 117 

 akustyczna; 13; 45 

 pobierana; 13; 117 

 znamionowa; 13 

mocowanie; 3; 7; 10; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 
40; 59; 60; 62; 63; 64; 73; 74; 101; 104; 106; 113; 
114; 120; 123; 133; 134; 135; 138 

moment/momenty dokręcenia; 113; 143 

montaż; 3; 7; 8; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 54, 59; 
62; 63; 64; 66; 68; 70; 71; 84; 86; 91; 100; 106; 110; 
120; 127; 134; 140 

nakrętki; 10; 28; 29; 33; 101; 104; 105; 135; 138 

napęd; 4; 5; 8; 14; 15; 16; 20; 24; 36; 38; 41; 42; 43; 45; 
46; 66; 68; 72; 73; 79; 80; 87; 88; 94; 113; 115; 117; 
120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 
130; 134; 139; 140; 141; 144; 145 

naprężenie wstępne; 88 

narzędzia; 26; 115; 119 

niewyosiowanie; 59; 116 

niewyważenie; 78 

niezawodność; 24; 79 

normy; 40; 44; 69; 126, 146 
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obrót; 13; 20; 22; 39; 41; 42; 43; 45; 57; 69; 72; 73; 76; 
78; 83 

 kierunek; 16; 69; 72; 76; 144 

ocieranie; 138 

olej; 39 

oprawy; 5; 10; 16; 20; 55, 59; 60; 62; 63; 64; 66; 72; 73; 
80; 82; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 
131; 133; 134; 139; 141; 144; 145 

 monoblokowa; 5; 121; 126; 133; 134 

osadzenie; 15; 16; 20; 62; 63; 64; 68; 105; 120; 139 

osiowanie; 63; 68; 88; 116; 117; 119; 120; 134; 144; 
145 

osłony; 3; 4; 7; 10; 12; 20; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 
32; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 64; 66; 72; 73; 74; 
120; 133; 134; 139; 145 

otwory; 7; 10; 33; 34; 38; 52; 53; 55; 56; 64; 68; 92; 
103; 106; 107; 108; 111; 113; 114; 115; 117; 134 

pasy; 4; 5; 8; 10; 15; 16; 20; 24; 38; 41; 55, 64; 66; 68; 
73; 78; 79; 87; 88; 113; 117; 119; 120; 121; 139; 
145 

 napięcie; 8; 55, 64; 66; 87; 88 

piasta 43; 63; 107; 108; 111; 112; 136; 137 

pierścień; 9; 73; 83; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 
130; 131; 136; 137 

 wdmuchiwania; 136; 137 

 elastyczny; 124; 125; 128; 129 

 zewnętrzny; 73; 83; 125; 130 

 wewnętrzny; 124; 126; 128; 129 

 seeger; 124 

piktogramy; 12; 37; 52; 53; 55; 56; 145 

podkładka; 106; 107; 112; 113 

podnoszenie; 4; 7; 8; 12; 37; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 
58; 80; 100; 103; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 
133 

podstawa; 3; 13; 16; 22; 25; 26; 37; 59; 80; 120; 145 

pokrywy; 123; 125; 127; 131 

połączenie; 3; 5; 8; 20; 25; 28; 29; 31; 36; 38; 42; 52; 
60; 64; 69; 70; 91; 100; 103; 144 

ponowne montowanie; 63; 91; 100 

powierzchnie; 38; 45; 57; 62; 63; 64; 66; 79; 111; 114 

powietrze; 13; 15; 16; 22; 26; 38; 39; 45; 76; 77; 78 

pozycje; 3; 15; 16; 17; 26; 43; 44; 52; 55; 57; 60; 62; 
76; 93; 104; 108; 116; 124; 129; 132; 133; 134; 135; 
136; 137; 138 

praca; 70; 73; 88; 92; 145 

 duże obciążenie; 145 

prędkość; 3; 8; 13; 24; 38; 40; 41; 42; 43; 45; 48; 50; 
57; 70; 73; 76; 78 

 znamionowa; 43 

przekładnia; 5; 10; 82; 96; 97; 99 

przemieszczanie; 4; 12; 37; 51; 57; 80 

przepływ; 13; 22; 51; 57; 61; 77 

przesunięcie; 88 

przewód; 69 

 uziomowy; 69 

pył; 22; 36; 39; 58; 74; 92 

rozmontowywanie; 100; 139 

równowaga; 63 

rurociągi; 4; 5; 7; 8; 22; 25; 26; 28; 29; 31; 36; 39; 46; 
60; 61; 63; 70; 71; 76; 91; 100; 103 

ryzyka; 3; 11; 23; 25; 26; 27; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 45; 
52; 57; 74; 144 

seria; 5; 8; 10; 17; 22; 28; 29; 63; 88; 96; 97; 99; 104; 
146 

silnik; 3; 13; 14; 15; 16; 17; 20; 22; 27; 38; 41; 42; 43; 
45; 46; 52; 53; 54; 55; 56; 62; 69; 70; 72; 76; 78; 79; 
82; 106; 107; 110; 111; 112; 113; 115; 116; 119; 
120; 132; 133; 134; 139; 144; 145 

 elektryczny; 14; 22; 42; 69; 70; 139 

siła; 10; 51; 52; 55; 57; 59; 60; 87; 88; 91 

smar; 10; 62; 70, 72; 80; 82; 83; 84; 111; 126; 130; 139 

smarowanie; 12; 39; 72; 79; 80; 82; 88; 89; 144; 145 

 częstotliwość; 80; 82 

smary; 80; 88 

sprzęgło; 5; 10; 42; 62; 78; 88; 89; 104; 132; 134 

ssanie; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 16; 20; 22; 25; 26; 28; 29; 
31; 32; 36; 38; 45; 55; 60; 61; 63; 66; 67; 70; 71; 77; 
91; 133; 140; 141 

stal; 43; 139 

 stal nierdzewna; 43 

sterowanie; 20; 40; 41; 69; 100 

stopień; 13; 27; 43; 61 

ścieranie; 74 

średnica; 62; 87; 108; 110 

Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI); 37; 45 

środowisko; 3; 37; 38; 39; 44; 45; 46; 74; 100; 121; 126; 
139; 144 

śruby; 10; 28; 29; 31; 32; 34; 35; 37; 38; 63; 68; 100; 
102; 103; 105; 106; 113; 115; 117; 120; 123; 125; 
133; 134; 138; 143 

śruby; 3; 6; 26; 32; 40; 59; 60; 62; 63; 72; 73; 74; 120; 
139; 143; 144; 145 

tabliczka znamionowa/tabliczka identyfikacyjna; 1; 7; 
13; 18; 22; 28; 29; 31; 37; 60; 61; 70; 71; 72; 76; 82; 
92; 144 

tarcie; 117 

temperatura; 3; 15; 16; 20; 36; 38; 40; 43; 63; 64; 66; 
72; 73; 79; 83; 88; 126; 128; 133; 134; 145 
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 wysoka/podwyższona; 12; 27; 36; 39; 63; 64; 66; 92 

tłoczenie; 22; 25; 28; 29; 31; 34; 36; 38; 45; 46; 60; 70; 
91 

tłoczny; 13; 28; 31 

transport; 22; 51; 68; 74; 80; 92 

tuleje; 62; 68; 96; 97; 99; 113; 114; 115; 117; 131; 139 

ucha; 54; 55; 56; 100; 101; 103 

urządzenia; 12; 20; 27; 37; 38; 40; 42; 74; 76; 101; 111 

 podnoszące; 101; 111 

urządzenie; 22; 23; 25; 26; 36; 38; 69; 72; 76; 77; 91 

usuwanie; 12; 26; 37; 38 

uszczelki; 5; 9; 23; 36; 38; 63; 64; 66; 70; 103; 106; 
123; 127; 131; 134; 135; 136; 137; 138 

 dławnica; 5; 134; 135; 136; 137; 138 

uziemienie; 69 

wał; 5; 15; 20; 38; 41; 62; 63; 66; 68; 80; 94; 106; 107; 
110; 111; 112; 113; 114; 115; 121; 122; 123; 124; 
126; 127; 128; 129; 130; 131; 133; 134; 136 

wentylator; 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 32; 
34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 51; 52; 53; 
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 
68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 76; 77; 79; 80; 82; 84; 88; 
91; 92; 93; 96; 97; 99; 100; 103; 105; 106; 120; 121; 
126, 131; 132; 133; 134; 136; 139; 140; 141; 144; 
145; 146 

wgłębienie; 114; 124; 125; 129 

wiatraczek chłodzący; 8; 15; 20; 122; 133; 134; 136; 
138; 140 

wibracje; 3; 13; 22; 26; 36; 38; 39; 40; 42; 44; 59; 60; 
62; 72; 73; 74; 92; 110; 117; 133; 134; 145 

wielostopniowy; 79 

wirnik; 5; 8; 13; 20; 22; 24; 38; 39; 41; 43; 45; 58; 62; 
63; 66; 72; 73; 74; 76; 78; 79; 92; 94; 100; 104; 106; 
107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 121; 122; 123; 
124; 128; 129; 133; 134; 136; 137; 139; 144; 145; 
146 

wlotowy; 36; 48; 50; 60; 61; 71; 126, 146 

właściwości; 13; 14; 22; 37; 40; 42; 43; 60; 70; 80; 88 

wybuch; 23; 37 

wydajność; 6; 26; 37; 126, 144; 146 

 energetyczna; 6; 126, 146 

wykonanie; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 16; 21; 52; 53; 54; 
55, 56; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 80; 94; 95; 96; 
120; 131; 132; 140; 141 

wykwalifikowany personel; 51; 59; 60; 69; 79; 100; 139 

wymontowywanie; 5; 63; 100; 105; 106; 113; 119; 122; 
132; 133; 134; 135; 137; 139; 140; 141 

wyposażenie; 51; 59; 60; 80; 100; 106; 109; 139 

zakłócenia; 100; 139 

zasilanie; 22; 39; 42; 69; 70; 78; 79; 144 

 napięcie; 69; 76 

zastosowanie/wykorzystanie; 3; 14; 22; 23; 24; 26; 32; 
37; 38; 41; 42; 43; 52; 59; 73; 79 

 warunki; 42 

 niewłaściwe; 3; 37 

 przewidywany; 22 

zgrzeiny; 60; 73; 74 

złącza; 5; 8; 10; 14; 15; 16; 20; 36; 41; 55, 59; 60; 64; 
68; 70; 71; 79; 89; 91; 121; 131; 132; 134; 139; 144; 
145 

 antywibracyjne; 36; 59; 60; 139 

 elastyczne; 14; 20; 79; 131; 132; 134; 145 

 giętkie 5; 8; 10; 55, 64; 68; 70; 71; 89; 91; 131; 132; 
144 

zużycie; 24; 26; 39; 74; 88; 92; 117; 145 

żywotność; 24; 80 


