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1 VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 
 
1.1 Izgatavotājs 

TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH 

Atrašanās vieta: Wiener Neudorf 

iekļauts TRASYS uzņēmumu grupā 

 

1.1.1 Izgatavotāja adrese 

TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH 

Brown-Boveri-Straße 1 

A-2351 Wiener Neudorf 

AUSTRIA 

 
Tālr.: (+43/2236) 8118-203 

Fakss: (+43/2236) 8118-237 

Elektroniskais pasts: 

office@traktionssysteme.at 

Internets: 

www.traktionssysteme.at 

 

1.2 Informācija lietotājam 

 
1.2.1 Lietošanas rokasgrāmata 

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir sniegta visa vilces dzinēja nepārtrauktai 
ekspluatācijai un tehniskajai apkopei vajadzīgā informācija. Tajā ir iekļauti 
norādījumi attiecībā uz tehniskās apkopes un remonta darbu veikšanu profesionālā 
līmenī. 

Pirms tehniskās apkopes un remonta darbu sākuma ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas 
rokasgrāmata. 

 

        BRĪDINĀJUMS! 

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļautas svarīgas, lietotājam obligāti 

ievērojamas norādes attiecībā uz drošību. 

Lietotāja pienākums ir informēt operatorus un apkalpojošo personālu par dzinēja 
ekspluatācijas procesā iespējamiem riskiem. 

Lietotājam ir jāizvieto attiecīgie brīdinājuma uzraksti un simboli atbilstoši likuma 
prasībām. 

mailto:office@traktionssysteme.at
http://www.traktionssysteme.at/
http://www.traktionssysteme.at/
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1.2.2 Brīdinājuma zīmes un simboli 
 

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir lietoti šādi simboli, kas norāda uz dažāda veida 
brīdinājumiem un apdraudējumiem: 

 

        BRIESMAS! 

Norāde uz tiešu apdraudējumu. 

Šī brīdinājuma neievērošanas sekas var būt nāve vai smagi savainojumi un 

traumas. 

 

 

        BRĪDINĀJUMS! 

Norāde uz iespējami bīstamu situāciju. 

Šī brīdinājuma neievērošanas sekas var būt nāve vai smagi savainojumi un 

traumas. 

 

 

        PIESARDZĪBU! 

Norāde uz iespējami bīstamu situāciju. 

Šī brīdinājuma neievērošanas sekas var būt vieglas vai nenozīmīgas traumas. 

 

 

UZMANĪBU! 

Norāde uz situāciju, kuras sekas var būt produkta bojājums vai kaitējums videi. 

 
 

         PIEZĪME 

Ieteikumi attiecībā uz lietošanu un cita noderīga informācija. 

 
1.2.3 Audita žurnāls 

Lietotāja pienākums ir veikt ierakstus žurnālā, kurā tiek apkoptas ziņas par vilces 
dzinēja ekspluatāciju. 
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1.3 Intelektuālais īpašums 

Visas ar šo vilces dzinēju saistītās izstrādes, patenti, konstrukciju rasējumi, vadošās 
programmas utt. un šī lietošanas rokasgrāmata ir mūsu intelektuālais īpašums. Bez 
TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH rakstveida piekrišanas nav atļauta šī 
dokumenta vai tā daļu kopēšana un trešo personu piekļuves nodrošināšana šim 
dokumentam vai tā daļām. Šīs prasības neizpilde ir autortiesību pārkāpums, un tā 
sekas ir pienākums atlīdzināt zaudējumus. 

 
1.4 Tiesības veikt izmaiņas 

Tā kā mūsu uzņēmums pastāvīgi strādā pie vilces dzinēja uzlabojumiem, tad 
apraksti, rasējumi un skices var atšķirties no faktiskā izpildījuma. 

Tādējādi mēs vēršam uzmanību uz to, ka paturam sev tiesības veikt tehniskas 
izmaiņas. Ja pēc šīs lietošanas rokasgrāmatas izveidošanas vilces dzinējā vai tā 
mezglos ir veikti uzlabojumi vai izmaiņas, mēs, protams, izsniegsim jums 
nepieciešamo dokumentāciju informācijas vajadzībām un jūsu esošās 
rokasgrāmatas papildināšanai. 

 
1.5 Garantija un reklamācijas 

Lai saglabātu tiesības uz garantijas prasību iesniegšanu, katrā atsevišķā gadījumā 
lūdzam vērsties 

 

TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH 

Brown-Boveri-Straße 1 

A-2351 Wiener Neudorf, Austria 

Тālr.: (+43/2236) 8118-203 

Fakss: (+43/2236) 8118-237 

Elektroniskais pasts: office@traktionssysteme.at 
 

        PIEZĪME 

Ja garantijas laikā vilces dzinējs tiek mainīts vai remontēts bez mūsu atļaujas, visas 
garantijas prasības tiek noraidītas. 

 
Vilces dzinēja darbības traucējumu gadījumā tas ir nekavējoties jāizslēdz un 
jāsazinās ar tā izgatavotāju (skat. iepriekš norādīto adresi). 

mailto:office@traktionssysteme.at
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Remonta veikšanai garantijas laikā ir nepieciešama izgatavotāja iepriekšēja 
rakstveida piekrišana. 

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir parādīta traucējuma paziņojuma veidlapa (skat. 
13.6.3), kas ir jāaizpilda un, lai pasteidzinātu tās apstrādi, jāatsūta mums pa faksu. 

 
1.6 Rezerves daļas 

Lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauts rezerves daļu saraksts (skat. Kļūda! 
Norādītais avots nav atrodams.), kur ir norādītas noteiktos apstākļos iespējami 
vajadzīgas rezerves daļas. Sarakstā nav iekļautas atsevišķas pozīcijas ar vītņu 
savienojumiem. 

Izšķirt parastam nodilumam pakļautas detaļas, ko tādēļ uzskata par 
“nepieciešamām” detaļām, un detaļas, kam var izveidoties defekti ,un kas tādējādi 
ir jāuzskata par “ieteicamām”. 

 
1.7 Vispārēja informācija attiecībā uz vilces dzinēja 

demontāžu un montāžu 

Iekavās norādīties skaitļi atbilst skaitļiem attēlos un attiecīgajās specifikācijās  
Kļūda! Norādītais avots nav atrodams. 

Sajūga montāža un demontāža ir jāveic saskaņā ar sajūga vai reduktora 
izgatavotāja norādījumiem. 
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Magnetischer 
Außendurchmesser 

Maschinentyp
e /Mašīnas 
tips 

Eisenläng
e 

Polzah
l 

1.8 Identifikācija 

1. attēls: Firmas plāksnīte un sērijas numurs 

Firmas plāksnīte atrodas uz statora. Vilces dzinēja sērijas numurs ir iegravēts 
piedziņas pusē, apakšā; tas ir sešzīmju numurs. 

Tipa apzīmējumā ir dotas norādes uz dzinēja konstrukcijas īpatnībām: 
 

 
TMR = speciālas konstrukcijas asinhornās mašīnas ar īsslēgtu rotoru nosacīts 

apzīmējums 
25 skaitlis norāda enkura serdes diametru (=250 mm) 
42 skaitlis norāda enkura serdes garumu (=420 mm) 
4 Polu skaits (4) 

- - 

Mašīnas tips 

 
Enkura serdes diametrs 

Enkura serdes garums 

Polu skaits 

T M R 2 5 4 2 4 
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1.9 Varianti 

Nepiemēro 
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2 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 
 
2.1 Atbilstošs lietojums 

 

        BRĪDINĀJUMS! 

Neatbilstošs lietojums var apdraudēt apkalpojošā personāla un citu personu 

dzīvību, izraisīt traumas un radīt ievērojamus materiālus zaudējumus. 

Izgatavotājs neatbild par neatbilstoša lietojuma rezultātā radītiem kaitējumiem.    

Lietotājs ir vienīgais atbildīgais par riskiem, kas ir saistīti ar neatbilstošu lietojumu. 

 
Šis vilces dzinējs ir paredzēts montāžai un ekspluatācijai pilsētas tramvaju tīkla 
zemgrīdas tramvajos. 

Izgatavotājs nav atbildīgs un neuzņemas garantijas saistības gadījumā, ja dzinēju 
lieto citiem, nevis iepriekš minētajiem nolūkiem un ja netiek ievēroti nepieciešamie 
ekspluatācijas apstākļi un drošības pasākumi. 

Vilces dzinējs ir izgatavots atbilstoši jaunākajiem tehnikas  sasniegumiem un 
vispārpieņemtajiem drošības noteikumiem. Taču dzinēja ekspluatācijas laikā var 
izveidoties par ekspluatāciju atbildīgo personu vai nepiederošu personu dzīvību un 
veselību apdraudošas situācijas un paša dzinēja un citu materiālo vērtību bojājumi. 

Tādēļ dzinēju ir atļauts lietot tikai tad, ja tas ir darbderīgā stāvoklī, atbilstoši 
paredzētajam mērķim, ievērojot drošības noteikumus un apzinoties šajā 
rokasgrāmatā norādītos iespējamos riskus! Nekavējoties jānovērš tādi dzinēja 
darbības traucējumi, kas var apdraudēt drošību. 

Atbilstošs lietojums nozīmē arī lietošanas rokasgrāmatā noteikto prasību un 
profilaktisko apskašu un tehnisko apkopju intervālu ievērošanu, 

Vilces dzinēja izmantošana citiem, lietošanas noteikumos neparedzētiem nolūkiem 
ir neatbilstošs lietojums. 
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2.2 Svarīgākie norādījumi attiecībā uz drošību 

• Vienlaikus ar lietošanas rokasgrāmatā dotajiem norādījumiem ir jānodrošina 
vispārpieņemto, likumā paredzēto un citu obligāto noteikumu ievērošana 
attiecībā uz avāriju un nelaimes gadījumu novēršanu! 

• Šāda veida pienākumi var būt saistīti, piemēram, ar kārtību, kādā rīkojas ar 
bīstamam vielām, un individuālo aizsarglīdzekļu nodrošināšanu un lietošanu. 

• Darbam ar vilces dzinēju pilnvarotā personāla pienākums ir izlasīt šo lietošanas 
rokasgrāmatu pirms darba sākšanas, jo īpaši tas attiecas uz drošības 
noteikumiem veltīto nodaļu. Tas ir īpaši svarīgi personālam, kas strādā tieši ar 
dzinēju, piemēram, veic montāžu vai tehnisko apkopi. 

• Periodiski jāpārbauda drošības aprīkojuma lietošana darba laikā, personāla 
informētība par apdraudējumiem un lietošanas rokasgrāmatas prasību 
ievērošana! 

• Darba laikā personālam nav atļauti  gari, neapsegti mati, vaļīga apģērba un 
rotaslietu, tajā skaitā gredzenu, valkāšana.  Pastāv traumu gūšanas risks, 
matiem vai apģērbam iesprūstot vai ievelkoties dzinējā. 

• Nepieciešamības gadījumā un tad, ja šādas prasības ir instrukcijās, ir jālieto 
individuālie aizsarglīdzekļi. 

• Ir jāievēro visi uz vilces dzinēja novietotie norādījumi attiecībā uz drošību un 
brīdinājumi par apdraudējumiem! 

• Uz vilces dzinēja ir jāpiestiprina/jānovieto pilnīgi visas drošības norādes un 
brīdinājumi par apdraudējumiem. Šīm norādēm un brīdinājumiem ir jābūt 
saprotamiem un viegli salasāmiem! 

• Ja ekspluatācijas laikā parādās ar drošību vai dzinēja darbību saistītas 
pārmaiņas, vilces dzinējs ir nekavējoties jāapstādina, un attiecīga nodaļa vai 
atbildīgā persona ir jāinformē par traucējumiem. 

• Aizliegts bez izgatavotāja atļaujas mainīt vilces dzinēja konstrukciju un pievienot 
tam papildu ierīces, kas var nelabvēlīgi ietekmēt drošību! Šis aizliegums attiecas 
arī uz aizsargierīču montāžu un iestatīšanu. 

• Rezerves daļām ir jāatbilst izgatavotāja noteiktajām tehniskajām prasībām. Šīm 
prasībām vienmēr atbilst oriģinālās rezerves daļas. 

• Jāievēro lietošanas rokasgrāmatā norādītie periodisko pārbaužu un apskašu 
termiņi! 
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• Jānorāda piemērota vieta apkopes pasākumu un remontdarbu veikšanai! 

• Jāparedz ugunsgrēka signalizācijas un ugunsdzēsības sistēmu ierīkošana! 
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2.3 Personāls: izvēle, kvalifikācija un galvenie pienākumi 

• Vilces dzinēja un tā sastāvdaļu ekspluatāciju, tehnisko apkopi, tīrīšanu, 
profilaktisko apkopi un remontu veic attiecīgi norīkots personāls saskaņā ar šo 
lietošanas rokasgrāmatu. 

• Jānodrošina, lai ar vilces dzinēju saistītos darbus veiktu tikai pilnvarots 
(apmācīts un instruēts) personāls. 

• Skaidri jānosaka tehniskajā apkopē, montāžā, profilaktiskajā apkopē un 
noregulēšanā iesaistītā personāla pilnvaru un pienākumu apjoms! 

• Jānosaka operatoru atbildība un jāpiešķir viņiem tiesības nepildīt trešo personu 
rīkojumus, kas apdraud drošību! 

• Personām, kas tiek apmācītas, atrodas praksē, tiek instruētas vai vispārēji 
sagatavotas, ir atļauts veikt ar vilces dzinēju saistītus darbus tikai pieredzējuša 
speciālista pastāvīgā uzraudzībā! 

• Darbus ar elektroierīcēm veic speciālists - elektriķis vai apmācītas personas 
speciālista - elektriķa uzraudzībā saskaņā ar elektrotehnisko darbu veikšanas 
noteikumiem. 

• Sabiedrība TRAKTIONS-SYSTEME AUSTRIA GmbH neuzņemas garantijas 
saistības un atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas ir radušies šajā 
lietošanas rokasgrāmatā iekļauto apkopes instrukciju, brīdinājumu un drošības 
noteikumu neievērošanas vai neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā. 
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2.4 Tīrīšana un tehniskā apkope 

• Mūsu pasūtītāju interesēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka vilces dzinēja 
izmantošanas koeficientu ir iespējams paaugstināt, mērķtiecīgi plānojot tīrīšanas 
un tehniskās apkopes darbus. Darbības traucējumu un bojājumu daudzumu var 
samazināt, veicot regulāru tīrīšanu un tehnisko apkopi. Šādā veidā samazinās 
remontdarbu apjoms, enerģijas patēriņš un ar to saistītie izdevumi. 

• Jāievēro lietošanas rokasgrāmatā dotie norādījumi attiecībā uz regulēšanu, 
tehnisko apkopi un apskati un to veikšanas termiņiem, iekārtas detaļu un mezglu 
nomaiņu! 

• Šos darbus drīkst veikt tikai kvalificēts personāls! 

• Veicot visa veida ar ekspluatāciju, tehnisko apkopi, apskati un remontu saistītos 
darbus, ir jāievēro šajā lietošanas rokasgrāmatā noteiktā dzinēja ieslēgšanas un 
izslēgšanas procedūra un norādes attiecībā uz tehniskās apkopes un remonta 
darbu veikšanu! 

• Nepieciešamības gadījumā ir iespējami jānorobežo tehniskās apkopes darbu 
veikšanas vieta! 

• Tehniskās apkopes un remonta darbus ir atļauts veikt tikai pēc tam, kad vilces 
dzinējs ir novietots uz līdzenas, izturīgas virsmas un stingri piestiprināts. 

• Kad tehniskās apkopes un remonta darbu laikā vilces dzinējs ir pilnīgi izslēgts, 
tas ir jānodrošina pret nejaušu ieslēgšanu. 

• Ja montāžas darbi tiek veikti augstumā, kas pārsniedz cilvēka augumu, ir jālieto 
šim nolūkam paredzētas un drošības noteikumiem atbilstošas pacelšanas 
ierīces un montāžas turas. 

• Neizmantot dzinēja detaļas kā paliktņus! 

• Visiem rokturiem, pakāpieniem, nožogojumiem, platformām, laukumiem, 
kāpnēm ir jābūt attīrītiem no netīrumiem, sniega un ledus! 

• Pirms tehniskā apkopes un remonta sākuma no dzinēja, jo īpaši no tā 
elektriskajiem kontaktiem un vītņu savienojumiem, ir jānotīra eļļa, degviela vai 
tīrīšanas līdzekļi! Nelietot spēcīgus tīrīšanas līdzekļus! Slaucīšanai lietot gludu 
drānu! 

• Tehniskās apkopes un remonta darbu laikā vienmēr ir jāpievelk vaļīgie vītņu 
savienojumi! 

• Skrūves un bultskrūves, kas ir jāpievelk ar noteiktu griezes momentu, ir īpaši 
jāiezīmē. 
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• Ja salikšanas, tehniskās apkopes un remonta laikā ir bijusi vajadzīga 
aizsargierīču demontāža, tad pēc darba pabeigšanas šīs ierīces ir nekavējoties 
jāsamontē un jāpārbauda. 

• Jānodrošina darba materiālu, palīgmateriālu un nomainīto detaļu droša un videi 
nekaitīga utilizācija. 
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2.5 Īpaša veida apdraudējumi 

 
2.5.1 Elektroenerģija 

• Jebkāda veida iejaukšanās gadījumā vispirms ir jāatslēdz vilces dzinēja 
elektropadeve. 

• Ja ir radušies elektroiekārtas darbības traucējumi, nekavējoties izslēgt vilces 
dzinēju! 

• Elektroiekārta ir regulāri jāpārbauda. Nekavējoties jānovērš tādi defekti kā, 
piemēram, vaļīgi savienojumi vai kabeļi ar atkusušu apvalku. 

• Regulāri jāpārbauda visu cauruļu, kabeļu un vītņu savienojumu hermētiskums 
un vizuāli pamanāmi bojājumi! Bojājumi ir nekavējoties jānovērš! 

 
2.5.2 Gāze, putekļi, tvaiki, dūmi 

• Jāievēro vietējās normas un prasības! 

• Metināšanas, apdedzināšanas, slīpēšanas darbus pie vilces dzinēja drīkst veikti 
tikai ar īpašu atļauju attiecībā uz ugunsbīstamību un sprādzienbīstamību! 

• Pirms metināšanas, apdedzināšanas un slīpēšanas darbu sākuma vilces dzinējs 
un tā apkārtne ir jāattīra no putekļiem un degošām vielām un jānodrošina 
pietiekama ventilācija (sprādzienbīstamība)! 

 
2.5.3 Eļļa, smērvielas un citas ķīmiskas vielas 

• Eļļu, smērvielu un citu ķīmisku vielu lietošanā ir jāievēro attiecīgajam produktam 
noteiktie drošības noteikumi! 

• Ievērot piesardzību, lietojot degošus darba materiālus un palīgmateriālus 
(apdegumu  gūšanas risks, tajā skaitā no degošiem šķidrumiem un tvaika)! 

• Jāņem vērā individuālo aizsarglīdzekļu īpašības, materiālu drošības lapās 
sniegtā informācija par toksiskumu un norādes par utilizāciju, un jāievēro vietējās 
normas un noteikumi! 

 
2.5.4 Pārvadāšana, iedarbināšana pēc ilgākas dīkstāves 

• Iekraušana, izkraušana un pārvadāšana ir jāveic atbilstoši lietošanas 
rokasgrāmatas norādījumiem! 

• Lietot tikai atbilstošus pārvadāšanas līdzekļus un pacēlājierīces ar pietiekamu 
celtspēju! 
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• Atsevišķu detaļu un lielāku mezglu nomaiņas gadījumā tās ir rūpīgi jānovieto un 
jāfiksē uz pacēlājierīcēm. Lietot tikai piemērotas un darbderīgas pacēlājierīces 
un kravas satveršanas līdzekļus ar atbilstošu celtspēju. 

• Kravu nostiprināšanu un krānu vadītāju instruēšanu uzticēt tikai pieredzējušam 
personālam! Darbu vadītājam ir jāuzturas krāna vadītāja redzamības zonā un 
jāuztur ar viņu balss kontakts. 

• Neuzturēties un neveikt darbus zem paceltas kravas! 

• Iedarbinot dzinēju atkārtoti, ir jāievēro lietošanas rokasgrāmatā norādītā 
procedūra! 

 
2.5.5 Atbildība 

• Sabiedrība TRAKTIONS-SYSTEME AUSTRIA GmbH neuzņemas garantijas 
saistības un atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas ir radušies šajā 
lietošanas rokasgrāmatā iekļauto apkopes instrukciju, brīdinājumu un drošības 
noteikumu neievērošanas vai neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā. 

• Manipulācijas ar vilces dzinēju, tā pārbūve ar nolūku to lietot neatbilstoši 
paredzētajam mērķim vai ekspluatācijas raksturlielumu maiņa atbrīvo 
izgatavotāju no atbildības. 

• Ja garantijas laikā trešās personas maina vilces dzinējus vai remontē tos bez 
mūsu atļaujas, visas garantijas prasības tiek noraidītas. 

• Remonta veikšanai garantijas laikā ir nepieciešama dzinēja izgatavotāja 
iepriekšēja piekrišana. 
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2.6 Drošības noteikumi 

 
2.6.1 Speciālisti 

Speciālisti ir personas, kuras 

• ir īpaši sagatavotas un kurām ir pieredze, 

• zina attiecīgās spēkā esošās drošības normas, instrukcijas, priekšrakstus 
un noteikumus, 

• ir instruētas attiecībā uz elektrisko mašīnu darbības principiem un 
ekspluatācijas apstākļiem. 

• spēj noteikt un novērst apdraudējumus. 

 
2.6.2 Kvalificēts un pilnvarots personāls 

 

        BRĪDINĀJUMS! 

Neatbilstoša apiešanās ar vilces dzinēju un instrumentiem var izraisīt smagus 

miesas bojājumus, nāvi un/vai ievērojamus materiālus zaudējumus. Tādēļ, veicot 

visa veida darbus, ir jāievēro šajā nodaļā iekļautie norādījumi. 

• Visa veida darbus saistībā ar dzinēja salikšanu, izjaukšanu, tehnisko 
apkopi un remontu drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēts personāls un 
pilnvarotas personas. 

• Ievērot DIN VDE 0105 un IEC364 prasības! 

• Dzinēju un ģeneratoru pārvadāšana, montāža, pieslēgšana, ievade 
ekspluatācijā, tehniskā apkope un vadīšana ir atļauta tikai un vienīgi 
speciālistiem, kuri zina spēkā esošos drošības un ierīces uzstādīšanas 
noteikumus. Visi darbi ir jāveic pilnvarotu speciālistu pārraudzībā. 

• Speciālistiem ir jāsaņem par ierīces drošību atbildīgās personas atļauja 
nepieciešamo darbu veikšanai. 

• Obligāti jāievēro noteiktie tehniskās apkopes intervāli un norādījumi 
attiecībā uz remontu un detaļu un mezglu nomaiņu. 
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        BRIESMAS! 

Nekvalificēta personāla iesaistīšana un tehnisko līdzekļu neatbilstošs lietojums 

var radīt apdraudējumu. 

 
 

UZMANĪBU! 

Nekvalificēta personāla iesaistīšana un tehnisko līdzekļu neatbilstošs lietojums 

var izraisīt: 

• vilces dzinēja un lietotāja īpašuma bojājumus 

• vilces dzinēja darba efektivitātes pazemināšanos. 

 

 

2.6.3 Vilces dzinēja dezaktivēšana 
 

        BRIESMAS! 

AUGSTSPRIEGUMS  – APDRAUD DZĪVĪBU! 

Pirms vilces dzinēja darbīgo daļu atvēršanas ir īpaši jāpārliecinās par to, ka 

dzinēja barošana ir atslēgta atbilstoši instrukcijai. Jo īpaši tas attiecas uz dzinēja 

demontāžu, tā uzstādīšanu tramvajā un laiku pēc dzinēja izmēģinājumu 

veikšanas. 

Saskaņā ar drošības noteikumiem šādos gadījumos (piemēram, saskaņā ar DIN 
VDE 0105) ir: 

• jāatslēdz dzinējs 

• jānovērš tā atkārtota ieslēgšana 

• jānodrošina barojošā sprieguma atslēgšana 

• jāveic zemēšana un īsslēgšana (ja spriegums pārsniedz 
1000 V) 

• jāatslēdz un jāaizver blakus esošās darbībās daļas 
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2.6.4 Īsslēgumi 
 

        BRIESMAS! 

AUGSTSPRIEGUMS  – APDRAUD DZĪVĪBU! 

Atkailinātu vietu dēļ radušies īssavienojumi izraisa ne tikai dzinēja darbības 

pārtraukumu, bet rada arī ar to saistīto kaitējumu (traumas nāve) risku. 

 

 
2.6.5 Lietošanas rokasgrāmata 

 

        PIEZĪME 

Vilces dzinēja ekspluatācijas, tehniskās apkopes un remonta laikā šai lietošanas 

rokasgrāmatai ir jābūt pieejamai apkalpojošajam personālam. 

 

 
2.6.6 Drošības norādījumi 

 

        BRĪDINĀJUMS! 

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi, lietotājam obligāti ievērojami 

brīdinājumi un norādījumi attiecībā uz drošību. 

Dzinēju, tajā skaitā vilces dzinēju pārvadāšana, uzstādīšana, pieslēgšana, 

iedarbināšana, noregulēšana, ekspluatācija un tehniskā apkope ir jāveic 

kvalificētam personālam, kas ir iepazīstināts ar drošība noteikumiem un 

noregulēšanas, montāžas utt. instrukcijām. 

Pilnvarotām personām ir jāpārrauga visa veida darbi. 
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2.6.7 Aizsargierīces un individuālie aizsarglīdzekļi 
 

        BRIESMAS! 

• Vilces dzinēja ekspluatācija bez aizsargierīcēm (ventilācijas režģis uz 

gultņa vāka no bezpiedziņas puses) un ar atvērtu spaiļu kārbu ir 

nepieļaujama. 

• Izolētie instrumenti, aizsargapģērbs, aizsargierīces, drošības 
jostas, aparāti un citi palīglīdzekļi ir jāuztur darbspējīgā stāvoklī. 

• Pirms katras lietošanas ir jāpārbauda, vai nav izolējošā 
aizsargapģērba bojājumu. 

• Izolējošā aizsargapģērba bojājumi ir jāizlabo tikai 
specializētās darbnīcās. 

• Turklāt cimdu remonts ir aizliegts. 

• Ik pēc noteikta laika ir jāveic izolējošo cimdu un apavu 
aizsargspēju pārbaude. 

• Darba laikā ir aizliegts valkāt pulksteņus, gredzenus un rokassprādzes. 

 
2.6.8 Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana 28 

 

        BRIESMAS! 

AUGSTSPRIEGUMS  – APDRAUD DZĪVĪBU! 

Ja ir noticis elektriskās strāvas iedarbības izraisīts nelaimes gadījums, ir jāveic 
šādi pasākumi: 

• Pārtraukt barošanu, izslēdzot patērētājierīci - atvienot to no barošanas 
tīkla, izņemt drošinātāju. 

• Ja norādītās darbības nav iespējams veikt nekavējoties, tad ar elektrisko 
strāvu nevadošu priekšmetu palīdzību cietušais ir jāatdala no iekārtas 
detaļām, kurās ir spriegums, un aiz apģērba jāizvelk no sprieguma zonas. 

• Personai, kura sniedz pirmo palīdzību, ir jānostājas uz izolējošas virsmas, 
piemēram, uz sausa dēļa, sausa apģērba, biezas laikrakstu kārtas. 
Nedrīkst pieskarties nekam citam, izņemot cietušo. 

• Ārkārtas izsaukums: glābšanas dienests ................ Tālr.: 
............................. 
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2.6.9 Ugunsgrēka dzēšana 
 

        PIEZĪME 

UGUNSGRĒKA DZĒŠANA 

• Nekavējoties izslēgt vilces dzinēju un atvienot to no barošanas tīkla. 

• Bloķēt pret atkārtotu ieslēgšanu. 

• Ziņot ugunsdzēsības dienestam par elektroiekārtas 
degšanu. 

• Dzēst ugunsgrēku ar piemērotiem līdzekļiem (piemēram, ar ogļskābās 

gāzes ugunsdzēšamajiem aparātiem). 

Gaidot ārsta ierašanos, veikt šādus pirmās palīdzības pasākumus: 

• Novietot cietušo miera stāvoklī. 

• Kontrolēt elpošanu un pulsu. 

• Elpošanas apstāšanās gadījumā veikt mākslīgo elpināšanu. 

• Asinsrites apstāšanās gadījumā veikt sirds/plaušu masāžu. 

• Ja cietušais zaudē samaņu un elpošana nav apstājusies, pagriezt cietušo 

uz sāna. 

• Uzlikt sterilus pārsējus apdegumiem. 
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3 TEHNISKIE DATI UN APRAKSTS 
 
3.1 Tehniskie dati 

 

Nosaukums    

Nosaukums 
Trīsfāzu asinhronais dzinējs ar 
īsslēgtu rotoru 

Dati    

Tips TMR 25.-42-4  

Identifikācijas numurs TSA008760R0001  

Gabarītu rasējums Nr. TSA008656   

Svars m Traktionsmotor 315 ±3% kg 

Nominālā jauda P Traktionsmotor 72 kW 

Nominālā rotācijas frekvence n Nenn 2381 min-1
 

Nominālais spriegums U Nenn 400 V 

Nominālstrāva I Nenn 164 A 

Nominālā frekvence f Nenn 80 Hz 

Maksimālā rotācijas frekvence n max 4840 min-1
 

Dzesējošā gaisa maksimālā 
temperatūra ieejā 

t max +45 °C 

Aizsardzības pakāpe   IP54 

TSADUR® izolācijas klase pēc temperatūras   
220 

Izpildījums / konstrukcijas tips    

• Konstrukcija saskaņā ar IEC 60349-2 (elektriska daļa) un IEC 61373 
(mehāniskā daļa). 

• Trīsfāzu asinhronais dzinējs ar īsslēgtu rotoru 

• ar diviem gultņiem 

• pašvēdināšana 

• rotācijas frekvences impulsa devējs 

• impulsa devēja zobotā ripa 113 impulsi vienu dzinēja apgrieziena 
laikā, modulis m=2 

• temperatūras devējs Pt100 dzinēja tinumā - temperatūras kontrole 

• zemējuma suka sinfāzās strāvas novadīšanai 

• zemējuma punkts no nerūsējošā tērauda 1.4301 

Piezīmes    
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Rotora vārpsta piedziņas pusē - 
konusveida vārpstas gals 

 
 

 50 / 1:50 

 

 
mm 

Temperatūras kontrole ar devēju 
Pt100 palīdzību jebkurā tinuma vietā 

  

• brīdinājuma signāls 160 °C 

• jaudas samazināšanās 170 °C 

• novirze 180 °C 

Saīsinājumi   

BP Bezpiedziņas puse 

PP 
Piedziņas puse vai 
vārpstas piedziņas gals 
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3.2 Apraksts 
 
 

 

PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. attēls: Galvenie mezgli 

GAISA 

IZLAIŠANA 

GAISA 

IZLAIŠANA 
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3.2.1 Stators 

Skat. 2. attēlu: . 

Stators (1) ir izgatavots no presēta elektrotehniskā lokšņu tērauda un kopā ar abām 
piespiedplātnēm un korpusu veido dzinēja mehānisko karkasu. 

Statora tinums ir ar izolētu, taisnstūra profila vara stiepli aptītas šablona spoles, kam 
ir pārklāta papildu izolācija un kas ir novietotas izolētās gropēs. Statora spoļu 
savienojumi ir izveidot bezpiedziņas pusē (НС). Statora tinums ir izolēts atbilstoši 
uzņēmuma TSA (TSADUR®) normām un atbilst 220. izolācijas klases prasībām, kā 
noteikts . IEC 60349-2. 

 
3.2.2 Rotors 

Skat. 2. attēlu: . 

Arī rotora pakete (2) ir izgatavota no elektrotehniskā lokšņu tērauda. Visa pakete 
tiek uzbīdīta uz vārpstas no abām pusēm, un to notur rotora piespiedējgredzenu 
spiediens. Dzinēja griezes moments tiek nodots vārpstai ar berzes saslēgšanu. 
Īsslēdzēja stieņi un gredzeni ir no abām pusēm aizlodēti. Rotora vārpsta ir 
izgatavota kā viengabala vārpsta ar konusveida galu piedziņas pusē, un tā ir 
savienota ar reduktoru ar  sajūga palīdzību.  Rotoru dzesē caur ass atverēm 
plūstošs gaiss. 

 
3.2.3 Gultņa vairogi un reduktora korpusa atloks 

Skat. 2. attēlu: 

Statora piedziņas pusē ir samontēts gultņu korpuss PP (ПС) (3), ar radiālo lodīšu 
gultni (fiksēts gultnis), bezpiedziņas pusē - gultņu korpuss BP (НС) (10) ar cilindrisko 
lodīšu gultni (peldošais gultnis) un zemējuma suku (14). Korpusi ir pieskrūvēti pie 
statora un pilda rotora nesošās konstrukcijas funkciju. 

 
 

3.2.4 Dzinēja balsta mezgli 

 

Dzinēja vārpsta balstās uz  fiksējošā gultņa.  Gultņu korpusā (3) piedziņas pusē (PP 
(ПС)) ir uzstādīts fiksēts radiālais lodīšu gultnis (4). 

Gultņu korpusā (10) bezpiedziņas pusē (BP (НС)) ir uzstādīts peldošais cilindriskais 
lodīšu gultnis (11). 

 

 

 

Nav atļauts izmantot cita veida gultņus ar cilindriskiem veltnīšiem! 

UZMANĪBU! 
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Kā eļļošanas līdzeklis ir lietota plastiska ritgultņu smērviela FAG ARCANOL 
TEMP110. 

 

Lietošanas ilgums 

Gultņu mezglu un citu ierīces detaļu lietošanas ilgums ir ierobežots. 

Aprēķinātais lietošanas ilgums L10ISO:   > 3.000.000 km.. 

Aprēķinātais nominālais lietošanas ilgums ir orientējošs. Atsevišķu gultņu lietošanas 
ilgums var atšķirties atkarībā no ekspluatācijas apstākļiem. Arī vienādu gultņu 
kalpošanas ilgums vienādos ekspluatācijas apstākļos ir statistiski izkliedēts. 

 

Smērvielas papildināšana un nomaiņa 

Vilces dzinēja gultņa resursi ir ierobežoti arī smērvielas ierobežotā lietošanas ilguma 
dēļ, kas, savukārt, ir atkarīgs no smērvielā notiekošajiem mehāniskajiem un 
ķīmiskajiem procesiem. 

Tādēļ ir jānodrošina gultņu smērvielas papildināšana ik pa 150 000 km vai vienu 
reizi gadā. 

Smērvielu nomaina reizē ar gultņa nomaiņu ik pa 
km vai pēc 8 gadiem. 

Jauno gultņu vai gultņu ar papildinātu smērvielu iestrādes laikā tie var īslaicīgi 
sakarst, taču pēc smērvielas izklaidēšanās gultnī tie atdziest. 

 

UZMANĪBU! 

Smērvielu nomaina tikai reizē ar gultņa nomaiņu! 

Cilindrisko veltnīšu gultņi ir jānomaina ik pa km, taču ne vēlāk kā pēc 8 gadiem. 

 

Rezerves gultņi 

Ieteicams pastāvīgi turēt noliktavā rezerves gultņus. 
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3.2.5 Dzesēšana 

3. attēls: Dzinēja dzesēšana. 

 

Dzinējam ir piespiedu dzesēšana. Uz rotora uzstādīts ventilators iesūc gaisu caur 
gultņu korpusu PP (ПС) (3) ventilācijas režģi (7) , un tas tiek sadalīts statorā pa 
ventilācijas atverēm.    Gaiss iziet cauri statoram un tiek izvadīts laukā uz gultņu 
korpusa BP (НС) (10). Ventilācijas režģis ir regulāri jāpārbauda un jātīra vai 
jānomaina. 

 

UZMANĪBU! 

Izplūstošo gaisu nedrīkst uzreiz atkārtoti iesūkt. 

Gaisa padeves un izplūdes atverēm ir jābūt tīrām. 

Gaisa temperatūra ieejā nedrīkst pārsniegt < 45 °C.. 

PP BP 
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3.2.6 Elektriskie savienojumi 

4. attēls: Elektriskie savienojumi 

 

Dzinēja pieslēgšanai pie elektroapgādes tīkla ir paredzēta gultņu korpusa BP (НС) 
sānos novietota spaiļu kārba (24). Kabeļa ievadīšanai ir paredzēti vītņoti 
kabeļievadi, kas nodrošina elektromagnētisko savietojamību ЭМС (U-V-W). 

Uz statusa korpusa atrodas apcilnis zemējuma vada pievienošanai ar sešstūra 
bultskrūvi (51). 

Uz spaiļu kārbas atrodas Harting spraudnis (21) temperatūras kontroles ierīču 
pievienošanai (skat. arī p. Kļūda!  Norādītais avots nav atrodams. Kļūda! 
Norādītais avots nav atrodams.) 

No piedziņas puses gultņa korpusā ir uzstādīts impulsa devējs (18) rotācijas 
frekvences regulēšanai  (skat. arī p. Kļūda!   Norādītais avots nav atrodams. 
Kļūda! Norādītais avots nav atrodams.) 

Pieslēdzot dzinēju atbilstoši šādai shēmai: 

Spaiļu bultskrūvju M8 
savienojumu griezes 
moments: 

23 Nm 

dzinējs griežas pa labi, skatoties uz piedziņas 

pusi. 
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3.2.7 Temperatūras kontrole 

5. attēls: Dzinēja aizsardzība – Temperatūras kontrole 

 

Dzinēja aizsardzībai pret pārkaršanu statora tinumā no bezpiedziņas puses ir 
uzstādīti seši devēji Pt100 (pa divi katrai fāzei). No tiem ir izveidots kabeļu 
savienojums uz spraudni (Harting) gultņu korpusā BP ( skat. arī attēlu Kļūda!  
Norādītais avots nav atrodams.) 
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3.2.8 Rotācijas frekvences reģistrācija 

6. attēls: Dzinēja aizsardzība – Rotācijas frekvences reģistrācija 
 
 

        PIEZĪME 

6. attēlā Dzinēja  aizsardzība – ir parādīts vilces dzinējs bez 

ventilācijas režģa. 

 

Rotācijas frekvences regulēšanai ir paredzēts bezpiedziņas pusē uzstādīts impulsa 
devējs (18).     Devējs nolasa ventilatora spārnu ratam piemontētā zobotā diska 
(208) griešanās ātrumu. Diskam ir 113 taisnstūrveida zobi. 
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3.2.9 Zemējuma suka 

7. attēls: Zemējuma suka 

 

Bezpiedziņas pusē novietotā suka (14) pilda strāvas novadītāja funkciju un aizsargā 
dzinēju pret bojājumiem. Suka ir iespiesta BP (НС) gultņa vākā (15), kas ir 
pieskrūvēts pie BP (НС) gultņa korpusa. Suka ir izgatavota no strāvvadošaas 
mikrošķiedras, un tai nav vajadzīga apkope. Suka ir jānomaina reizē ar gultņa 
nomaiņu. 
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3.2.10 Dzinēja stiprinājums 

8. attēls: Dzinēja stiprinājums 

 

Vilces dzinēja nostiprināšanai spaiļu kārbas pusē ir paredzēti divi kronšteini (A) ar 
astoņām vītņotām atverēm M24x30. Pretējā pusē atrodas divi piemetināti stienīši 
(B) ar sešām vītņotām atverēm M10x15. 
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4 PĀRVADĀŠANA, UZGLABĀŠANA, IEPAKOŠANA 
 
4.1 Iepakošana 

Pārbaudiet, vai vilces dzinējs un tā mezgli nav bojāti pārvadāšanas laikā. 

Viss vilces dzinējs iepakojumā tiek novietots uz paletes un aptīts ar plēvi. 

Iepakojumu utilizē saskaņā ar vietējo tiesību aktu noteikumiem attiecībā uz 
atkritumu utilizāciju. 

 
4.2 Pārvadāšana, iekraušana un izkraušana 

Uz paletes novietoto vilces dzinēju var pārkraut un pārvadāt kravas ratiņos vai ar 
dakšu pacēlāja palīdzību. 

 

        PIEZĪME 

Vilces dzinēja augšpusē atrodas trīs vītņotas atveres M20, kas ir paredzētas osas 

skrūvju M20 ievietošanai (W1). Osas skrūves nav iekļautas piegādes apjomā.        

Pacēlājierīču celtspējai ir jābūt pietiekamai (dzinēja svars ir 315 kg). 

 

          PIESARDZĪBU! 

TRAUMU RISKS! 

Pārvadājot dzinēju ar krāna palīdzību, lietot tikai trīszaru štropes. 

 

        PIEZĪME 

Pārvadāšana ar dakšu pacēlāju, autotransportu, dzelzceļa, jūras un gaisa 
transportu: 

• Vilces dzinējs: 

Pārvadāšanas fiksators ir piemontēts piedziņas pusē (102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108 un 109), skat. Kļūda! Norādītais avots nav atrodams. 
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9. attēls: Pārvadāšana ar krānu 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Vilces dzinējs tiek piegādāts kopā ar pārvadāšanas fiksatoriem, kas ir jānoņem 
pirms dzinēja ievades ekspluatācijā. 

 

Pārvadāšanas fiksatoru montāža un demontāža skat. 5.1 punktu. 
 

 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Dzinēja pārvadāšana lielākos attālumos bez fiksējošajām ierīcēm var izraisīt 
cilindrisko lodīšu gultņu bojājumus. 

Jāizvairās no dzinēja pārvietošanas rāvieniem, ja nav pārvadāšanas fiksējošo 
ierīču. 
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4.3 Uzglabāšana 

 
4.3.1 Uzglabāšanas apstākļi 

Pirms piegādes no rūpnīcas visas atklātās metāla virmas ir apstrādātas ar smērvielu 
un aizsargātas pret koroziju. 

Ja vilces dzinēju ir nepieciešams īslaicīgi uzglabāt un nav iespējas to uzstādīt un 
iedarbināt uzreiz pēc piegādes, noliktavas telpai ir jāatbilst šādām prasībām: 

Vilces dzinējs un komplektējošās detaļas tiek uzglabātas slēgtās telpās, ievērojot 
šādus noteikumus 

• atbilstoša ventilācija, nav mitruma un vibrāciju, 

• aizsardzība pret mitrumu, paaugstinātu temperatūru, putekļiem un smiltīm, 

• aizsardzība pret kukaiņiem, grauzējiem utml. 

 
4.3.2 Ilgstoša uzglabāšana 

Ja vilces dzinēju ir nepieciešams ilgstoši uzglabāt bez gatavības ekspluatācijai, tad, 
lai novērstu dzinēja bojājumus, ir jānodrošina papildu pasākumi tā konservācijai.  
Visas atklātās virsmas ir jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli. 

 
4.3.3 Stāvokļa pārbaude uzglabāšanas laikā 

Pārbaudīt vilces dzinēja stāvokli reizi pusgadā. 

Vizuāli pārbauda, vai nav tādu redzamu (ārēju) bojājumu kā mehāniska deformācija, 
skrāpējumi, nošķēlumi, rūsa utml. 

Galvenā uzmanība ir jāpievērš šādām parādībām: 

• Spēka kabeļa izolācijas bojājumi. 

• Spaiļu kārbas bojājumi (iespiedumi, plaisas). 

• Stiprinājuma vietu pie reduktora un ratiņiem bojājumi. 

• Rūsa uz atklātām virsmām. 

• Norādītajā glabāšanas laikā ieslēgt vilces dzinēju vai ar roku pagriezt rotoru 
dažus apgriezienus. 

 
4.3.4 Ritgultņu uzglabāšana 

Gultņu uzglabāšanas telpas relatīvais mitrums - ne vairāk kā 55%. 

Lai novērstu gultņu piesārņošanu, to iepakojums ir jāatver tieši pirms montāžas. 

Ja ir plānots izmantot gultņus atkārtoti, tie ir jāiekonservē un jāpiepako tāpat kā jauni 
gultņi. 
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5 MONTĀŽA 

Šajā rokasgrāmatā ir sniegtas tikai vispārējas norādes attiecībā uz vilces dzinēja 
montāžu un ievadi ekspluatācijā. Montējot un demontējot vilces dzinēja un citu 
mezglu spraudņiem paredzēto cokolu, ir jāievēro izgatavotāja norādījumi. 

Montējot un demontējot vilces dzinēju uz ratiņiem, ievērto par montāžu atbildīgās 
personas norādījumus. 

Ja vilces dzinējs nav darbināts ilgāku laiku, ir jāievēro punktā sniegtās norādes 
Kļūda!  Norādītais avots nav atrodams. 

Nodrošināt fiksējošās pārvadāšanas ierīces saglabāšanu dzinēja atkārtotas 
pārvadāšanas gadījumam. 
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5.1 Pārvadāšanas fiksatoru montāža un demontāža 

Sagatavošana: - 
Darbarīki: Pācēlājierīce 

Momentatslēga 
Darba materiāli:  - 
Personāls: 1 mehāniķis 
Periodiskums: katrā vilces dzinēja pārvadāšanas reizē 

(atsevišķi) 

 

10. attēls: Transporta fiksatoru montāža un demontāža 

 

Demontāža 
 

        PIEZĪME 

Pārvadāšanas fiksatori, tajā skaitā skrūvju galviņas, ir nokrāsoti sarkanā krāsā 

(RAL 3001). 

Demontāža 

 
PIEZĪME 
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1 Atlaist sešstūra skrūves (106), izskrūvēt skrūvi ar sešstūra  galviņu 
(107) un noņemt fiksatoru aizsardzību. 

2 Izskrūvēt abas skrūves ar sešstūra galviņām (109) un izņemt tās kopā ar 
paplāksnēm (108).  Izskrūvēt skrūvi (105), noņemt paplāksni (104) un fiksatoru 
(103). 

 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Lai novērstu gultņu bojājumus, visu montāžas darbi ir jāveic, ievērojot 

piesardzību. 

Pācēlājierīcēm ir jābūt tālvadāmām. Izvairieties no  pārvietošanas rāvieniem. 

 

Montāža 

3 Nostiprināt uz rotora vārpstas fiksatoru (103) ar paplāksni (104) un skrūvi ar 
sešstūra galviņu (105). 

4 Izlīdzināt fiksatoru un ar abu skrūvju (109) un paplākšņu (108) palīdzību 
nostiprināt to uz gultņa korpusa BP. Skrūvju griezes moments - 24 Nm. 

5 Pievilkt skrūvi (105). Griezes moments - 5 Nm. 

6 Uzskrūvēt uz skrūves (107) uzgriežņus (106). Uzstādīt uz vārpstas 
pārvadāšanas fiksatora aizsardzību, ieskrūvēt skrūvi (107). Griezes moments 
- 5 Nm. 

7 Nodrošināt skrūvi (107) ar uzgriezni (106). 

Pārvadāšanas fiksatori, tajā skaitā skrūvju galviņas, ir nokrāsoti sarkanā krāsā 

(RAL 3001). 
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5.2 Dzinēja pieslēgšana elektropadevei 

Sagatavošana: - 
Darbarīki: Momentatslēga  
Darba materiāli - 
Personāls: 1 elektriķis 
Periodiskums: Iedarbinot pirmo reizi, pēc vajadzības 

 
 

31. attēls: Barošanas pievienošana 
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        BRIESMAS! 

AUGSTSPRIEGUMS  - APDRAUD DZĪVĪBU!! 

Visa veida darbus saistībā ar dzinēja pievienošanu barošanai drīkst veikt tikai 

kvalificēts personāls vai specializēta organizācija. 

Nodrošināt DIN VDE 0105 un SEK 364 normu ievērošanu. 

 
 

        BRĪDINĀJUMS! 

Vadi tiek pievienoti tādā veidā, lai nodrošinātu kontaktu atbilstošu saspiešanu un 

tādējādi stabilu elektrisko savienojumu. 

Jāizvairās no vadu iestiepšanas, pievienojot tos pie spailēm. 

Spaiļu kārbā nedrīkst atrasties nepiederoši priekšmeti, tai ir jābūt tīrai un sausai. 

Lai nodrošinātu apvalka atbilstošu aizsardzības pakāpi, spaiļu kārbas nomaiņas 

gadījumā lietot tikai oriģinālu kārbu. 

Atveres, ko neizmanto kabeļu ievadīšanai, ir hermētiski jānoslēdz tā, lai tajās 

neiekļūtu putekļi un ūdens. 

 

1 Izskrūvēt četras skrūves ar cilindriskām galviņām (60), noņemt spaiļu kārbas 
vāku 
(17) un blīvētāju (16). 

2 Atskrūvēt trīs sešstūra skrūves (57), noņemt iespīlēšanas paplāksnes (56) un 
paplāksnes (55). 

3 Atlaist kabeļa stiprinājumu (39). 

4 Ievietot vītņotajās atverēs (39) vadus L1 – L2 – L3 ar kabeļu uzgaļiem (C) un 
pievienot pie atbilstošajām spailēm U – V – W: L1 pie U, L2 pie V, L3 pie W 
(skat. pievienošanas shēmu (26)). 

5 Ievietot paplāksnes (55) un piespiešanas paplāksnes (56). Uzskrūvēt 
uzgriežņus (57) un pievilkt ar momentu 23 Nm. 

6 Ievilkt vadus, tos neiestiepjot. Nostiprināt kabeļu ievadēs (39). 

7 Uzstādīt uz spaiļu kārbas vāku (17) ar blīvējumu (16) un nostiprināt ar skrūvēm 
ar sešstūra galvu (60). Pievilkt skrūves (60) krustiski ar momentu 10 Nm. 

8 Notīrīt no zemējuma vada cilpas krāsu un netīrumus. Nostiprināt zemējuma 
vadu uz cilpas ar paplāksnes (49) 
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atsperpaplāksnes (50) un skrūves ar sešstūra galvu (51) palīdzību.  Pievilkt 
skrūvi (51) ar momentu 20 Nm. 

9 Noņemt apvalku aizsardzībai pret putekļiem un sagatavot atdalāmo 
savienojumu (21) temperatūras devējam. 

10 Pievienot rotācijas frekvences kontroles impulsa devēja (18) vadus. 
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6 IEVADE EKSPLUATĀCIJĀ 
 
6.1 Pārbaude pirms ievades ekspluatācijā 

Pirms ievades ekspluatācijā ir jāpārliecinās par to, ka: 

• visi savienojošie elementi, spraudņi utt. ir atbilstoši pievienoti, 

• elektriskie savienojumi ir izveidoti pareizi, 

• visi vītņu stiprinājumi ir atbilstoši pievilkti un fiksēti, 

• pēc montāžas nav bojāta elektroinstalācija. 

 
6.2 Pirms pirmās iedarbināšanas veicamo pārbaužu kontrolsaraksts 

Vilces dzinēja atbilstoša montāža: 

Vai visas skrūves ir atbilstoši pievilktas? 

Vai visas skrūves ir fiksētas? 

 
Pēc ilgstošas uzglabāšanas vai dīkstāves: 

Tinumu izolācijas atbilstoša pretestība? 

 
Elektrisko savienojumu pārbaude: 

Pareizs pieslēgums? 

Atbilstošs spaiļu stāvoklis? 

Atbilstošs attālums starp spailēm? 

Atbilstoša mehāniskā izturība? 

Elektriskā vadītspēja? 

Atbilstošs savienojums ar masu? 

 
Aizsargierīces: 

Vai visas ierīces ir atbilstošā stāvoklī? 

Vai tās nav mainītas? 

Funkciju pārbaude? 
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Pārvadāšanas fiksatori, spraišļi: 

Vai ir noņemti visi palīglīdzekļi?  

Gaitas viegluma pārbaude: 
 

Atbilstošs izlīdzinājums?  

Vai viegli pagriezt ar roku?  

 

Vāki un drošības norobežojumi: 
 

Vai visi ir pienācīgi aizvērti?  

Rotācijas virziena pārbaude: 
 

Vai vilces dzinējs rotē pareizā virzienā? 

Anomāla darbība: 
 

Vibrācija?  

Trokšņi?  

Temperatūra?  

Dzesēšana: 
 

Vai ir nodrošināta pietiekama 
dzesēšana? 

 

Vai temperatūra ir normas robežās?  

Uzglabāšana: 
 

Funkciju pārbaude ekspluatācijas laikā 

Vilces dzinējs ir gatavs ekspluatācijai! 

Pirmo ievadi ekspluatācijā veica: 

 

Uzvārds: …………………………… 

 

Datums: 
….………………………. 

 
Firma: …………………………… 

 
Paraksts: .…………………… 
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6.3 Ievade ekspluatācijā pēc ilgstošas uzglabāšanas 
 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Pirms dzinēja ievades ekspluatācijā pēc ilgstošas uzglabāšanas vai dīkstāves ir 

jāpārbauda statora tinuma izolācijas stāvoklis. 

Ir jāņem vērā apstāklis, ka novecošanās rezultātā smērvielas zaudē savas 

īpašības pēc pieciem, sešiem gadiem. 

Tādēļ pirms dzinēja ievades ekspluatācijā pēc vairāk nekā četru gadu 

uzglabāšanas ir ieteicams nomainīt ritgultņus. 

 
 

6.4 Izmēģinājuma iedarbināšana 

Pēc montāžas un salikšanas (ar reduktoru) un pēc tehniskās apkopes ir jāveic 
dzinēja izmēģinājuma iedarbināšana. 

Izmēģinājuma iedarbināšanas apstākļi: Ne mazāk kā 15 minūtes, rotācijas 
frekvence uz rotora vārpstas 1200 min-1. 

 

        PIEZĪME 

Ja ritgultņi ir jauni un piepildīti ar smērvielu tieši pirms dzinēja iedarbināšanas, ir 

iespējama to temperatūras paaugstināšanās; temperatūra pazeminās uzreiz pēc 

tam, kad smērviela ir vienmērīgi sadalījusies gultnī. 



TMR 25-42-4 

Traktionssysteme Austria GmbH 

TSA008825 / 0 / RU 

2013. gada 
septembris 

Lpp. 53 / 130 

 

 

 

7 EKSPLUATĀCIJA 
 
7.1 Ekspluatācijas apstākļi 

 

        BRĪDINĀJUMS! 

Ierīci atļauts ekspluatēt, tikai ievērojot noteiktos parametrus skat. p. Kļūda! 

Norādītais avots nav atrodams. 

Lietotājam ir jāsaņem izgatavotāja rakstveida atļauja lietošanai citos apstākļos! 

 
7.2 Normāla ekspluatācija 

Novirzes no parastajiem parametriem (palielināts elektroenerģijas patēriņš, 
vibrācija, neparaksti trokšņi vai smakas, kontroles ierīču ieslēgšanās utml.) liecina 
par dzinēja anomālu darbību. 

Atbildīgais remonta personāls ir nekavējoties jāinformē par šādiem gadījumiem, lai 
novērstu darbības traucējumus, kas, savukārt, jūsu tiešo vai netiešo darbību 
rezultātā var radīt materiālus zaudējumus un izraisīt nelaimes gadījumus. 

Ja rodas darbības traucējumi vai anomāli ekspluatācijas apstākļi, kas var izraisīt 
dzinēja elektrisku vai mehānisku pārslodzi, nekavējoties jāziņo atbildīgajam 
remonta personālam un jānodrošina atbilstošo pārbaužu veikšana, lai novērstu 
kaitējumus. 

 
7.3 Pārbaude ekspluatācijas laikā 

Parametru ievērošana dzinēja firmas plāksnītē norādīto pieļaujamo vērtību robežās 
ir jānodrošina ar atbilstoši iestatītu rotācijas frekvences vadības un kontroles ierīču 
palīdzību. 

 
7.4 Dīkstāve 

Ilgstošas dīkstāves laikā dzinējs ir jāieslēdz ne retāk kā reizi pusgadā vai vismaz 
rotors ir jāpagriež ar roku. 

Vilces dzinēja ilgstošas dīkstāves laikā ir jāievēro punktā dotie noteikumi. Kļūda! 
Norādītais avots nav atrodams. 
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8 TEHNISKĀ APKOPE UN REMONTS 
 
8.1 Tehniskā apkope 

 

        BRĪDINĀJUMS! 

TRAUMU RISKS! 

• Darbus atļauts veikt tikai tad, kad ierīce ir atslēgta. 

• Tehniskās apkopes darbu veikšanā ir jāiesaista atbilstoši kvalificēti operatora 

speciālisti, piemēram, elektriķi un/vai atslēdznieki. 

• Darbības traucējumu dēļ atslēgta vilces dzinēja atkārtotu ievadi ekspluatācijā 

drīkst veikt tikai pilnvarotas personas pēc apstāšanās iemesla novēršanas un 

tādā gadījumā, ja ir konstatēts, ka atkārtota ieslēgšana ir izpildāma pilnīgi 

droši. 

• Visos gadījumos, kad rodas jebkādi sarežģījumi ar ierīci, ir vēlams izsaukt 

mūsu speciālistus - elektromontierus. 

 
 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Ja šīs lietošanas rokasgrāmatas tekstā vai rasējumos ir norādīti noteikti griezes 

momenti, ir jālieto uzgriežņu momentatslēga; nekādā gadījumā nedrīkst lietot 

triecienatslēgu! 
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8.2 TA intervāli 

Lai savlaicīgi konstatētu un novērstu iespējamos darbības traucējumus vēl pirms 
tam, kad to rezultātā var rasties nopietni bojājumi, ir jāveic rūpīgas un regulāras 
tehniskās apkopes. 

Turpmāk ir aprakstīti tehniskās apkopes darbi, norādot to secību un periodiskumu. 

Tehniskās apkopes galīgie intervāli ir jānosaka empīriski izmēģinājuma 
ekspluatācijas laikā. 

 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Darbības traucējumu vai īpašu ekspluatācijas apstākļu gadījumā, kad uz ierīcēm 

ir iedarbojusies palielināta elektriskā vai mehāniskā slodze, nekavējoties ir jāveic 

atbilstoši tehniskās apkopes un pārbaudes darbi. 
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8.3 TA grafiks 

 
8.3.1 Profilaktiskā TA 

Profilaktiskā apkope ir periodiski veicama ierīces mezglu parasta pārbaude. 
 

Termiņš Pasākumi 
Apraksts, 
skat. p. 

Ik pēc 25.000 km 
vai ik pēc 2 
mēnešiem 1) 2) 

Ārējo bojājumu pārbaude 
0 

 
 
Mehānisko savienojumu pārbaude 

Kļūda! 
Norādītais 
avots nav 
atrodams. 

 

Gaisa atveru vizuālā pārbaude 

Kļūda! 
Norādītais 
avots nav 
atrodams. 

 
 
Dzinēja elektroinstalācijas pārbaude 

Kļūda! 
Norādītais 
avots nav 
atrodams. 

Ik pēc 150.000 
km vai reizi gadā 
1) 2) 

 
Ritgultņu eļļošana un kondensāta 
izliešana no gultņu korpusa BP 

Kļūda! 
Norādītais 
avots nav 
atrodams. 

1) Darbi tiek veikti bez dzinēja demontāžas 
2) Darbi tiek veikti atkarībā no tā, kurš apstāklis (kilometrāža vai laiks) iestājas agrāk 

 

8.3.2 Plānotais remonts 

Šo pasākumu apjomā ir iekļauta mezglu paplašināta nomaiņa, kas ir jāveic depo.  
Šajā gadījumā piedziņa ir jādemontē no ratiņiem. Nodilušās vai bojātās detaļas ir 
jāaizstāj ar jaunām rezerves daļām. 

 

Termiņš Pasākumi 
Apraksts, 
skat. p. 

 
Zemējuma sukas nomaiņa 8.5.4 
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Ik pēc 
km 

ne vēlāk kā pēc 8 
gadiem 3)4) 

 
 
Ārpuses tīrīšana 

Kļūda! 
Norādītais 
avots nav 
atrodams. 

Rotora demontāža 8.5.4 

Lodēto savienojumu pārbaude 
īsslēgtās ķēdēs 

8.7.4 

Rotora līdzsvarošana Izgatavotājs 

Statora tinuma žāvēšana 8.5.88 

 
 

Termiņš Pasākumi 
Apraksts, 
skat. p. 

Ik pēc 
km 

ne vēlāk kā pēc 8 
gadiem 3)4) 

 
 
Statora tinuma tīrīšana 

Kļūda! 
Norādītais 
avots nav 
atrodams. 

 Izolācijas pretestības mērīšana 8.7.3 

Statora tinuma remonts 8.5.99 

Rotora montāža 8.7.66 

Gultņu nomaiņa 8.5.66 и 8.7.45 

 

Lakas/krāsas pārklājuma 
un pretkorozijas 
aizsardzības atjaunošana 

8.8.2 un 
Kļūda! 
Norādītais 
avots 

nav 
atrodam
s 

 
 
Izmēģinājuma iedarbināšana 

Kļūda! 
Norādītais 
avots nav 
atrodams. 

 

3) Darbi tiek veikti atkarībā no tā, kurš apstāklis (kilometrāža vai laiks) iestājas agrāk 
4) Darbus veic uz demontēta vilces dzinēja. 
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8.4 Vilces dzinēja TA bez demontāžas 

Periodiskums: ik pēc 25 000 km vai reizi 2 mēnešos 

 

8.4.1 Ārējo bojājumu pārbaude 

Pārbaudīt, vai vilces dzinējam nav ārēju bojājumu mehāniskas iedarbības 
(piemēram, akmeņu atsišanās) rezultātā (vizuālā pārbaude, ja ir piekļuve). 

Demontēt bojātas piekārtās vai uzkārtās detaļas, novērst bojājumus vai nomainīt. 

Vajadzības gadījumā atjaunot pretkorozijas aizsardzību bojājumu vietās. 

 
8.4.2 Mehānisko savienojumu pārbaude 

Pārbaudīt ārējo skrūvju stingrību. Pārbaudīt vītņu savienojumus vilces motora 
elektriskajos pieslēgumos, lai nodrošinātu stabilu kontaktu. 

 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Nav pieļaujama ar līdzekļa LOCTITE palīdzību fiksēto vītņu savienojumu 

pievilkšana! 

 
8.4.3 Ventilācijas režģa un gaisa izvades atveru vizuālā pārbaude 

Gaisa izvades atveres ir jātīra no ārpuses ik pēc 25.000 km. Ja gultņu korpusa 
atveres ir ievērojami piesārņotas (iegriezums ir samazinājies vairāk nekā par 10%), 
tīrīšanas intervāli ir jāsaīsina. 



TMR 25-42-4 

Traktionssysteme Austria GmbH 

TSA008825 / 0 / RU 

2013. gada 
septembris 

Lpp. 59 / 130 

 

 

 

8.4.4 Dzinēja kabeļa pārbaude 
 

        BRIESMAS! 

AUGSTSPRIEGUMS  – APDRAUD DZĪVĪBU!! 

Saskaņā ar atbildīgās personas norādījumiem ir jāpārbauda, vai nav elektrisko 

savienojošo kabeļu ārēju bojājumu un izolācijas defektu. 

Īssavienojumi, kas ir radušies bojātas vai neesošas izolācijas rezultātā, var kļūt 

par dzinēja bojājumu un nelaimes gadījumu, tajā skaitā letālu, iemeslu. 

 

 
8.4.5 Gultņa eļļošana un kondensāta izliešana no gultņa korpusa BP 

Sagatavošana: Atkarībā no montāžas vietas 
Darbarīki: eļļošanas pistole  
Darba materiāli: Smērviela FAG Arcanol TEMP110 

vītnes fiksēšanas līdzeklis LOCTITE 243 
Personāls: 1 mehāniķis 
Periodiskums: ik pēc 150 000 km vai reizi gadā 

 
 

42. attēls: Gultņa eļļošana un kondensāta izliešana no gultņa korpusa BP 
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Gultņu korpusā atrodas smērvielas prese ar konisku galviņu (45) lodīšu gultņa 
eļļošanai. 

Blakus eļļošanas presei (45) ir piestiprinātas tabulas (19, 20), kur ir norādīts 
smērvielas tips, periodiskums un smērvielas daudzums. 

 

8 Noņemt smērvielas preses vāciņu (64). 

9 Ievadīt cilindriskajā lodīšu gultnī BP 8 gramus un radiālajā lodīšu gultnī PP 12 
gramus smērvielas FAG ARCANOL TEMP 110. 

10 Notīrīt vāciņu (44) un uzlikt smērvielas presei (45). 

11 Izskrūvēt korķi (41) un izliet kondensātu. 

12 Kad viss kondensāts ir izliets, noziest korķa vītni ar fiksēšanas līdzekli 
LOCTITE 243 un ieskrūvēt korķi vienā līmenī ar gultņa korpusu BP. 

PIEZĪME 

Palieciet zem smērvielas papīra lapu un vienu reizi nospiediet 
pistoles rokturi. Nosveriet izspiestās smērvielas daudzumu. 

Šādā veidā iespējams noteikt, cik reižu ir jānospiež rokturis, lai 
ievadītu gultnī vajadzīgo smērvielas daudzumu. 
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8.5 Demontēta dzinēja TA 

Periodiskums: ik pēc vai reizi 8 gados 
 

        PIEZĪME 

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti tikai svarīgākie norādījumi attiecībā uz vilces dzinēja 

demontāžu no ritošā sastāva. 

Dzinēja pārvadāšanas laikā ir jāievēro  4.2 un 5.1 punkta noteikumi. 

Pacēlājierīču celtspējai ir jābūt pietiekamai. 

Tā kā montāžas telpa ir ierobežota, ir jāizmanto pacēlājierīces ar precīzijas 

vadību. 

 
 

        BRIESMAS! 

AUGSTSPRIEGUMS  - APDRAUD DZĪVĪBU!! 

Veicot darbus ar vilces dzinēja elektriskajiem savienojumiem, ir jāievēro 5.2 punkta 

prasības. 

 
 

        PIEZĪME 

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta dzinēja montāža tikai horizontālā stāvoklī. Viss 

mezgls tiek izņemts no korpusa statora piedziņa puses virzienā. 

Dzinēja montāža vertikālā stāvoklī ir pieļaujama tikai saskaņā ar vienošanos ar 

dzinēja izgatavotāju. 

 

8.5.1 Ārpuses tīrīšana 

Pirms vilces dzinēja tehniskās apkopes sākšanas tas ir pilnībā jānotīra. Mēs 
iesakām veikt tīrīšanu ar sauso ledu (skat. 8.6.7 punktu), jo šī metode iespējami 
samazina konstrukcijas elementu papildu apstrādi. 
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8.5.2 Vilces dzinēja demontāža no ritošā sastāva 

Sagatavošana: - 
Darbarīki: pacēlājierīce 
Darba materiāli: - 
Personāls: 1 mehāniķis / 1 palīgs 
Periodiskums ik pēc km vai reizi 8 gados 

 

53. attēls:  Elektroinstalācijas atvienošana 

 

1 Atskrūvēt četras skrūves ar cilindrisko galviņu (60), noņemt spaiļu kārbas vāku 
(17) un blīvējumu (16). 

2 Atskrūvēt trīs sešstūra skrūves (57), noņemt iespīlēšanas paplāksnes (56) un 
paplāksnes (55). 

3 Atslābināt kabeļu ievades, noņemt instalāciju no plakanspailes. 

4 Nodrošināt spaiļu kārbas atveres pret netīrumiem un bojājumiem. 

5 Zemējuma noņemšana: 

Atskrūvēt skrūvi ar sešstūra galvu (51).  Noņemt atsperpaplāksni (50), 
paplāksni (49) un zemējuma vadu. 

6 Atvienot temperatūras devēja (21) un rotācijas frekvences impulsa devēja (18) 
vadus. 

7 Pacelt vilces dzinēju no ratiņiem. 

8 Ieskrūvēt osas skrūves dzinēja augšdaļā. 
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9 Atvienot sajūtu, atvienot dzinēju no reduktora. 

10 Vajadzības gadījumā piemontēt pārvadāšanas fiksatorus ( skat.  5.1 punktu.) 

11 Nogādāt vilces dzinēju montāžas vietā. 
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8.5.3 Impulsa devēja demontāža 

Sagatavošana: - 
Darbarīki: -  
Darba materiāli: - 
Personāls: 1 elektriķis 
Periodiskums: ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

 

64. attēls:  Impulsa devēja demontāža (rotācijas frekvences kontrole) 
 
 

        PIEZĪME 

Pirms darba ar dzinēju ieteicams atvienot kabeli no devēja un demontēt pašu 

devēju, lai novērstu tā bojājumus. 

 

1 Atvienot kabeli no impulsa devēja (13), vajadzības gadījumā uzlikt tam uzgali. 

2 Izskrūvēt divas skrūves ar cilindrisko galviņu (45) un izņemt impulsa devēju 
(13) no atveres gultņu korpusa bezpiedziņas pusē. 
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8.5.4 Zemējuma sukas nomaiņa 

Sagatavošana: Demontēt dzinēju un BP mezglus. 
Darbarīki: 2 piespiešanas skrūves M8 vai 1 savilktnis  
 momentatslēga 
Darba materiāli: Karstumizturīgā vara pasta MOLYKOTE HSC Plus 

Montāžas pasta MOLYKOTE P40 Vītnes 
fiksēšanas līdzeklis LOCTITE 243 

Personāls: 1 elektriķis 
Periodiskums: ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

 
 

 
 

Demontāža 

75. attēls:  Zemējuma sukas montāža un demontāža 

1 Atskrūvēt sešas skrūves ar cilindrisko galvu (43) un ar piespiešanas skrūvju vai 
savilktņa (D) palīdzību noņemt gultņa BP vāku 15). 

2 Ar skrūvgriezi izņemt zemējuma suku (14) no gultņa BP vāka (15). 
 

        PIEZĪME 

Demontāžas laikā zemējuma suka tiek bojāta, un to nevar lietot atkārtoti. 
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Montāža 

3 Sukas zonā ieziest gultņa BP vāku (15) ar pastu MOLYKOTE HSC Plus Paste 
un ievietot suku (14) gultņa BP vākā (15). 

4 Ieziest gultņa BP vāka labirintus ar montāžas pastu 
MOLYKOTE P40. 

5 Sešu skrūvju ar cilindrisko  galvu (43) vītnes ieziest ar vītnes fiksēšanas līdzekli  
LOCTITE 243. 

6 Ieskrūvēt sešas skrūves ar cilindrisko galvu (43), pievilkt krustiski ar griezes 
momentu 25 Nm. 
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8.5.5 Rotora demontāža 

Sagatavošana: Noņemt vilces dzinēju no ritošā sastāva (skat. 
8.5.2 punktu) 

Darbarīki: 1 pagarinošā caurule (W2) 
2 stienīši rotora uzstādīšanai (W3)  
1 osas skrūve M16 (W4) 
2 piespiešanas skrūves M6 
2 piespiešanas skrūves M8 vai 
1 savilktnis gultņa vākam Darba 

Darba materiāli: - 
Personāls: 1 mehāniķis / 1 palīgs 
Periodiskums ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

  

86. attēls: Rotora demontāža - pagarinošās caurules montāža un štropju piestiprināšana 

 
 

1 Demontēt vilces dzinēju un pārējos mezglus. 

2 Demontēt impulsa devēju (skat. p. Kļūda!  Norādītais avots nav atrodams ). 

3 Demontēt BP (НС) gultņa vāku un zemējuma suku (skat. 8.5.4 punktu). 

4 Noņemt ārējo labirintgredzenu BP (НС) (13) un piespiedpaplāksni (12). 

5 Uzbīdīt pagarinošo cauruli (W2) uz rotora vārpstas. 
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9. attēls: Rotora demontāža Rotora noņemšana un novietošana 

 

 

6 Ieskrūvēt osas skrūvi M16 (W4) rotora vārpstā PP. 

7 Izskrūvēt četras skrūves ar sešstūra galviņām (48) un noņemt 
sprostpaplāksnes (47). 

8 Abu korķu (112) vietā ieskrūvēt divas piespiešanas skrūves un izspiest rotoru 
kopā ar korpusu PP no statora,  
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9 Uzstādīt atbilstošajā vietā abas pacēlājierīces ar nepieciešamajām štropēm un 
uzmanīgi izņemt rotoru no statora. 

10 Nostādīt rotoru uz uz balsta stienīšiem (W3) un noņemt pagarinošo cauruli 
(W). 

11 Noņemt piespiešanas skrūves un ieskrūvēt vītņu atverēs korķus (112).  
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8.5.6 Gultņa korpusa (PP) un ritgultņa demontāža 

 

Sagatavošana: demontēt rotoru (skat. 8.5.45 punktu) 
Darbarīki: indukcijas sildītājs ar atmagnetizējošo 

ierīci un temperatūras devēju (W5), 
temperatūras tausts (W5) 
divplecu savilktnis (W6) 

Darba materāli: - 
Personāls: 1 mehāniķis / 1 palīgs 
Periodiskums ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

  

10. attēls: Gultņa korpusa BP demontāža 

1 Ar indukcijas paņēmienu sasildīt cilindriskā lodīšu gultņa (11) iekšējo 
gredzenu, nepārsniedzot 80° C, un ar savilktni (W6) noņemt to no rotora 
vārpstas. 
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2 Atskrūvēt desmit skrūves ar sešstūra galvu un ribām (60) un noņemt ventilācijas 
režģi (7). 

3 Atskrūvēt sprostuzgriezni (209) un noņemt no rotora ventilatoru (207) kopā ar 
impulsa devēju (208) un ierievi (206). 

4 Atskrūvēt sešas skrūves ar cilindrisko galvu (43) un ar piespiešanas skrūvju vai 
savilktņa palīdzību noņemt no vārpstas gultņa PP (ПС) vāku (6). Noņemt 
blīvgredzenu (40). 

5 Noņemt no rotora vārpstas gultņa korpusu PP (3) kopā ar radiālo lodīšu gultni.  
Vajadzības gadījumā ar indukcijas paņēmienu sasildīt radiālā lodīšu gultņa 
iekšējo gredzenu, nepārsniedzot 80° C. 

6 Noņemt radiālā lodīšu gultņa (5) piespiešanas disku un izsist vai izspiest gultni 
(4) no korpusa PP (ПС). 

 

        PIEZĪME 

Nodrošināt cilindrisko veltnīšu gultņu montāžas un demontāžas norādījumu 

ievērošanu! 

 
 

        PIESARDZĪBU! 

APDEGUMU RISKS! 

Darba laikā valkāt karstumizturīgus cimdus! 
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8.5.7 Gultņu korpusu tīrīšana, smērvielas preses pārbaude 

Sagatavošana: demontēt gultņu korpusu PP (skat. 
8.5.66 punktu) 

Darbarīki: šļirce smērvielas ievadīšanai 
Darba materiāli: Gultņu smērviela FAG Arcanol TEMP110 

vītnes fiksēšanas līdzeklis LOCTITE 243 
Personāls: 1 mehāniķis 
Periodiskums: ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

  

1911. attēls: Gultņa korpusa tīrīšana no bezpiedziņas puses 

 

1 Uz katra korpusa atskrūvēt abas skrūves ar ribotu sešstūra galvu (61) un 
noņemt eļļošanas kanāla vāku (8) un blīvējumu (9). 

2 Noņemt smērvielas preses vāciņu (44) un ar smērvielas pistoles palīdzību 
pārbaudīt smērvielas preses (45) funkcijas abos korpusos. 
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UZMANĪBU! 

VIDES AIZSARDZĪBA! 

Izmantotā smērviela apdraud apkārtējo vidi. 

Izlietoto smērvielu utilizē, ievērojot vietējo tiesību aktu prasības. 

3 Ievadīt smērvielu caur smērvielas presi tik ilgi, kamēr no izlaišanas atveres sāk 
tecēt svaiga smērviela. Novākt izlietoto smērvielu. 

4 Iztīrīt izlietoto smērvielu no kanāla, savākt un utilizēt. 

5 Uzlikt smērvielas preses (45) vāciņu (44). 

6 Ieziest četru skrūvju (61) vītnes ar vītnes fiksēšanas līdzekli LOCTITE 243. 

7 Ar divu skrūvju (61) palīdzību nostiprināt eļļošanas kanāla (8) vāku ar jaunu 
blīvējumu (9) uz gultņu korpusa PP (3) un BP (10). Pievilkt skrūves ar momentu 
10 Nm. 
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8.5.8 Mitra tinuma žāvēšana 

Sagatavošana: demontēt rotoru (skat. 8.5.45 punktu) 
Darbarīki: indukcijas sildītājs ar atmagnetizējošo 

Ierīci un temperatūras devēju (W5) 
Darba materiāli: -  
Personāls: 1 mehāniķis 
Periodiskums: ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

 
 

120. attēls: Mitra tinuma žāvēšana 

 

Pēc tinumu un dzesēšanas kanālu mitrās tīrīšanas vilces dzinējs ir jānožāvē. 
Žāvēšanas laikā dzinējam ir jābūt atvērtam. 

• Žāvēšana ar elektrisko strāvu: 

Šādā gadījumā ir jāpievada strāva, kas ir aptuveni 50% no nominālās strāvas, 
lai visas fāzes tiktu vienmērīgi noslogotas un statora tinuma temperatūra 
nepārsniegtu 100°C. 

• Žāvēšana krāsnī: 

Šādā gadījumā aptuveni 12 stundas 100°C temperatūrā žāvē tikai statoru. 
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8.5.9 Statora tinuma izolācijas pārbaude un atjaunošana 

Sagatavošana: demontēt rotoru (skat. 8.5.45 punktu) 
Darbarīki: kabatas lukturis 
Darba materiāli: - 
Personāls: 1 mehāniķis 
Periodiskums: ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

 

131. attēls: Statora tinuma pārbaude un atjaunošana 

 

Pēc tīrīšanas (skat. 8.5.7 punktu) pārbaudīt, vai nav plaisu un nenosegtu vietu spoļu 
lakojumā (piesūcinājums), un vajadzības gadījumā atbilstoši atjaunot pārklājumu. 

• Pārbaudiet, vai nav plaisu un nenosegtu vietu spoļu lakas pārklājumā vai 
pašās spolēs. To darot, lietojiet kabatas lukturi. 

• Defekta atklāšanas gadījumā tas ir jānovērš. Šim nolūkam pārklāj tādas 
pašas kārtas kā izgatavošanas laikā. 

• Pēc tam piesūcina no jauna. 
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• ŠĪ LAPPUSE IR ATSTĀTA TUKŠA AR NODOMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠĪ LAPPUSE IR ATSTĀTA TUKŠA AR NODOMU 



TMR 25-42-4 

Traktionssysteme Austria GmbH 

TSA008825 / 0 / RU 

2013. gada 
septembris 

Lpp. 77 / 130 

 

 

 

8.6 Tīrīšana 

8.6.1 Vispārējie noteikumi 

Parasti ir nepieciešams veikt tikai sauso tīrīšana.  Bieža mazgāšana vai tīrīšana ar 
tīrīšanas līdzekļiem nelabvēlīgi ietekmē izolāciju vairāk nekā sausi netīrumi. 

Tīrīšanu, lietojot tīrīšanas līdzekļus, piemēram, benzīnu, veic eļļainu netīrumu 
gadījumā. Pēc vilces dzinēja pilnīgas notīrīšanas, lietojot tīrīšanas līdzekļus, no 
jauna ir jāveic piesūcināšana vai jāpārklāj laka. 

 

        BRĪDINĀJUMS! 

APDRAUD VESELĪBU! 

Tīrīšanai NAV PIEĻAUJAMS lietot līdzekļus uz ogļūdeņražu bāzes, kuru 

sastāvā ir halogēni.  Tie apdraud veselību. 

 

8.6.2 Sausā tīrīšana 

Ar sausās tīrīšanas metodi tīra dzinējus, uz kuriem nav eļļainu netīrumu, vai ir 
nenozīmīgi eļļaini netīrumi. Eļļaini dzinēji pirms tīrīšanas ir jānožāvē krāsnī 120 °C 
temperatūrā. 

• Sauss saspiestais gaiss (ar eļļas atdalīšanu) un putekļusūcējs. 

• Plastmasas sukas. 

• Drāna slaucīšanai (bieži jāmaina) utt. 
 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Tinumu tīrīšanai nav atļauts lietot mehāniskus rīkus (lāpstiņas, skrāpjus utml.). 

8.6.3 Mitrā tīrīšana 

• Izpūšana ar saspiesto gaisu (attīrīts no eļļas). 

• Iepriekšēja mazgāšana ar ūdeni vai ūdeni ar mazgāšanas līdzekli, 
mērcēšana un liela apmēra netīrumu noņemšana. 

• Parasta mazgāšana ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli. 

• Noskalošana ar ūdeni vai ūdeni ar korozijas inhibitoriem. Šādā gadījumā ir 
jānosaka optimālais spiediens atkarībā no sprauslu veida. 
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• Žāvēšana krāsnī (skat. 8.5.77 punktu). 
 

 

        PIESARDZĪBU! 

TRAUMU RISKS! 

Nepieļaut agresīvu tīrīšanas līdzekļu nokļūšanu uz ādas, neieelpot un neliet tos! 

Ja šādi līdzekļi nonāk uz ādas, nekavējoties nomazgāt lielā ūdens 

daudzumā! Ja mazgāšanas līdzekļi nonāk organismā, nekavējoties izsaukt 

ārstu! Ievērot drošības noteikumus! 

Veicot tīrīšanu ar saspiesto gaisu, nodrošināt atbilstošu gaisa aizvadīšanu un 

lietot individuālos aizsarglīdzekļus (aizsargcimdus, brilles, respiratorus utml.)! 

 
 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Augstspiediena iekārtu lietošana NAV PIEĻAUJAMA - izolācijas sabojāšanas 

risks. 
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8.6.4 Šķīdinātāji 
 

        BRĪDINĀJUMS! 

APDRAUD VESELĪBU! 

Darbus drīkst veikt tikai kvalificēts personāls! 

Visu šķīdinātāju sastāvā ir halogēni. Daži šķīdinātāji ir indīgi. 

Drošības apsvērumu dēļ nav pieļaujama vilces dzinēju tīrīšana ar viegli 
gaistošiem šķīdinātājiem. 

Piemēram: acetons, nitrošķīdinātāji, viegli gaistoši benzīni. 

Darbus, kuru laikā tiek lietoti šķīdinātāji, ir atļauts veikt tikai labi vēdināmās telpās, 
ievērojot īpašus drošības pasākumus. Īpašos gadījums tīrīšana ir jāveic iekārtās 
ar noslēgtu kontūru. 

Nodrošināt vietējo drošības noteikumu ievērošanu.  

 
 

UZMANĪBU! 

VIDES PIESĀRŅOJUMS! 

Nodrošināt vietējo tiesību aktu noteikumu ievērošanu. 

Nav pieļaujama izlietoto tīrīšanas līdzekļu izliešana kanalizācijā. 

 
Eļļainu netīrumu gadījumā ir pieļaujams lietot tos kā papildu līdzekli sausajā tīrīšanā, 
ja nav iespējams veikt mitro tīrīšanu. Pēc tīrīšanas no tinumi ir no jauna jāpiesūcina, 
un/vai ir jāatjauno to lakas pārklājums. 

Tīrīšanas secība: 

• Iepriekšēja mehāniska notīrīšana - skat. p. Kļūda! Norādītais avots nav 
atrodams. 

• Līdzekļa uzklāšana ar otu, smidzinātāju utt. - darbības ilgums ne vairāk ka 
10 minūtes. 

• Noslaucīšana ar drānu vai noskalošana, lietojot tīrīšanas līdzekli - ne ilgāk kā 
piecas minūtes. 

• Žāvēšana krāsnī (skat. 8.5.7 punktu). 
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8.6.5 Atļautie tīrīšanas līdzekļi un šķīdinātāji 
 

Benzīni - šķīdinātāji bez halogēniem, grūti gaistoši, ugunsbīstami 

Blīvums: ............................................................  0,76 - 0,8 g/cm³ 

Viršanas temperatūra .................................   140 - 200 °C 

Aizdedzes punkts sask. ar Ābelu-Penski: ...........  > 21°C  

Aromātisko vielu saturs.................   20 5 % no 
apjoma  

Bīstamības klase saskaņā ar DIN 51755:  ............. . A II 

Toksiskuma klase (CH) ..................................  4 - 5 atkarībā no 
 ...............................................................................  aromātisko vielu  
...............................................................................  satura 

Ksilols:.........................................................  CHR (ķīmiski tīrs) 
 

Benzīni - šķīdinātāji bez halogēniem, vidēji gaistoši, ugunsbīstami 

Blīvums: ............................................................  0,86 - 0,87 g/cm³ 

Viršanas temperatūra .................................   138 - 143 °C 

Aizdedzes punkts saskaņā ar Ābelu-Penski: ..........  20  - 25 °C 

Bīstamības klase saskaņā ar DIN 51755:  ........ AI 

Toksiskuma klase (CH) .......................................... 4 

 
8.6.6 Neieteiktie tīrīšanas līdzekļi un šķīdinātāji 

 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Nav ieteicams lietot tādus līdzekļus kā trihloretāns, trihloretilēns, 
perhloretilēns un šķīdinātāji, kuru sastāvā ir fluors. 

Šaubu gadījumā konsultēties ar mūsu uzņēmuma speciālistiem. 

 
8.6.7 Tīrīšana ar sauso ledu 

Sausā ledus granulas vai pārslas īpašā aparātā (strūklotājā) tiek paātrinātas līdz 
aptuveni 150 m/s ātrumam un nonāk uz attīrāmās virsmas. Saskares punktā ar 
attīrāmo virsmu rodas termiskais spriegums. Tā kā visiem materiāliem ir atšķirīgi 
termiskās izplešanās koeficienti, temperatūras straujas maiņas apstākļos 
samazinās adhēzija starp netīrumiem un virsmu. Izveidojusies kinētiskā enerģija 
noņem netīrumus. 
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Sausais ledus neatstāj uz attīrāmas virsmas mitrumu, jo, ar to saduroties, tas 
momentā pāriet gāzveida stāvoklī. Tādējādi netīrumi atslāņojas, nelietojot abrazīvus 
līdzekļus. Attīrāmā virsma saglabā visas īpašības, jo granulu cietība pēc Mosa 
skalas ir aptuveni 2, un tādēļ nerodas abrāzija! 

 

 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Tīrīšanu nedrīkst veikt ar veselām sausā ledus granulām! Granulas ir iepriekš 
jāsasmalcina līdz sniega masas stāvoklim! 

Ar šo paņēmienu tīrot tinumus, ir jāsamazina spiediens 
strūklotājā! 

Šāda veida tīrīšanu ir atļauts uzticēt tikai apmācītam un kvalificētam 
personālam, jo pretējā gadījumā pastāv iekārtas sabojāšanas risks! 

 

Tīrāmo statora tinumu novieto 20 -30 cm attālumā no strūklotāja, turklāt maksimālais 
spiediens aparātā nedrīkst pārsniegt 6 bar, un sausā ledus granulas ir jāsasmalcina 
līdz sniega masas stāvoklim. 

Pēc tīrīšanas izmērīt izolācijas pretestību un vajadzības gadījumā nožāvēt statora 
tinumus  skat. 8.5.7 punktu. 

 
 
 
 

142. attēls: Tīrīšana ar sauso ledu 

Termiskais spriegums 

Temperatūras straujas maiņas rezultātā netīrumi zaudē 
saķeri ar attīrāmo virsmu un savelkas. 

 
Plaisu veidošanās 

Savelkoties netīrumu kārtai, veidojas plaisas. 

Tīrīšana 

Sausā ledus granulas lielā ātrumā saduras ar attīrāmo 
virsmu un noņem netīrumus. 
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8.7 Vilces dzinēja salikšana 

 
8.7.1 Vispārējie noteikumi 

Šajā nodaļā ir aprakstīta vilces dzinēja salikšanas un montāžas secība un noteikumi, 
kas ir jāievēro dzinēja montāžas laikā. 

 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Dzinēju drīkst pārvadāt un montēt tikai horizontālā stāvoklī! 

Nodrošināt statora aizsardzību pret bojājumiem! Ja darba gaitā tiek sabojāta 

izolācija vai tinums, to remontu veic dzinēja izgatavotājs. 

 
 

        PIEZĪME 

Ja dzinējs ir izjaukts daļēji, piemēram, tehniskās apkopes vai remonta vajadzībām, 

tad ir jāizpilda tikai šajā nodaļā aprakstītās attiecīgās operācijas. 

 

 
8.7.2 Sagatavošana montāžai 

 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Sērijas numuram uz ventilatora (AW _ _ _ _ _ _)  ir jāatbilst vilces dzinēja sērijas 

numuram. 

Ventilators un rotors ir pielāgoti viens otram. Nav pieļaujama tikai ventilatora vai 

tikai rotora nomaiņa. 

 
Pirms ģeneratora montāžas ir rūpīgi jānotīra visas saskares virsmas, atbalsta 
virsmas un demontētās detaļas. 

Noņemt skrūvju stiprinājumu blīvējošo materiālu un hermetizējošo līdzekļu paliekas. 
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Veicot atkārtotu montāžu, ir jāievēro noteikti griezes momenti, prasības attiecībā uz 
virsmu, tajā skaitā   vītņoto virsmu, apstrādi ar hermetizējošiem līdzekļiem. 

Vītņu stiprinājumiem paredzētu vienpusēju urbumu gadījumā vītnes fiksēšanas 
līdzekli ievada urbumā (hermetizējošajam līdzeklim ir jāpārklāj mazāk kā 90 % 
laukuma), bet caurejošu urbumu gadījumā hermetizējošo līdzekli uzklāj uz skrūves 
vītnes. 

 

        PIEZĪME 

Ar karsto metodi montējamās detaļas sakarsē krāsnī vai ar indukcijas sildītāju 

palīdzību. Ieteicama indukcijas sildīšana, jo tā nodrošina vienmērīgu sakaršanu un 

novērš pārkaršanu. 
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8.7.3 Izolācijas un tinuma pretestības mērīšana 
 

Izolācijas pretestības mērīšana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tinuma pretestības 
mērīšana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

153. attēls: Izolācijas un tinuma pretestības mērīšana 
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Sagatavošana: Atvienot vadus no spailēm (skat. 8.5.2 punktu) 
Darbarīki: izolācijas testers 
Darba materiāli: - 
Personāls: 1 mehāniķis / 1 palīgs 
Periodiskums ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

 

        PIEZĪME 

Pēc ilgstošas uzglabāšanas vai ilgstošas dīkstāves, vai pēc šķidruma iekļūšanas ir 

jāpārbauda tinuma izolācijas pretestība. 

Izolācijas pretestībai aukstā stāvoklī ir jābūt ne mazākai par 142 MΩ. 

Praksē pēc ievades ekspluatācijā izolācijas pretestība pazeminās, tādēļ ir 

mērķtiecīgi veikt turpmākos mērījumus sasildītā stāvoklī.    Ja pēc sasilšanas 60 - 

80 °C diapazonā izolācijas pretestība pazeminās līdz lielumam, kas ir mazāks par 

6 MΩ, tinums ir jānožāvē. 

 
 

        BRIESMAS! 

AUGSTSPRIEGUMS  - APDRAUD DZĪVĪBU!! 

Mērīšanas vajadzībām dzinējs ir jāatvieno no visiem līnijas pieslēgumiem 

(atvienot no spailēm visus savienojošos vadus). 

 
1 Pieslēgt mērierīci (piemēram, izolācijas testeru NORMA / UNILAP ISO 5 kV). 

2 Mērījumu veic starp tinumu un korpusu (iespējami neizolētā dzinēja vietā, 
piemēram, zemējuma pievienošanas punktā) un arī starp divām tinuma 
piesaistes vietām:  

➢ U (1) un masa (4) 

➢ V (2) un masa (4) 

➢ W (3) un masa (4) 

3 Iestatīt mērierīci uz 1000 V spriegumu. 

4 Pēc mērierīces ieslēgšanas nogaidīt vienu minūti, kamēr nostabilizējas pareizā 
vērtība. 

5 Pierakstīt izmērīto vērtību (142 MΩ aukstā stāvoklī). 
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6 Izslēgt ierīci (vai iespējot automātisko izslēgšanu pēc 1 minūtes). 

7 Kad mērījumi ir veikti, atvienot vadus no spailēm un zemējuma cilpas. 

8 Pievienot dzinēja elektroinstalāciju. 

Tinuma pretestības mērīšana 

U (5) un V (5) 

U (6) un W (6) 

V (7) un W (7) 

Ja apkārtējā gaisa temperatūra ir 20 °C, tad tinuma pretestības faktiskajai 
vērtībai ir jābūt no 41,29 MΩ līdz 45,63 MΩ. 
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8.7.4 Rotora noslēdzošā kontūra lodēto savienojumu pārbaude 

Sagatavošana: - 
Darbarīki: 2 stienīši rotora novietošanai 
Darba materiāli: - 
Personāls: 1 mehāniķis / palīgs 
Periodiskums ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

 
 

16. attēls: Rotors - noslēdzošā kontūra lodēto savienojumu pārbaude 

 

1 No abām pusēm vizuāli pārbauda visus lodētos kontaktus starp sprostskrūvēm 
(F) un gredzenu (E), vai nav plaisu.  

2 Ja piesūcinājumā un lakojumā ir plaisas, noņemt pārklājumu un pārbaudīt, vai 
nav plaisu lodētajā kontaktā. 

3 Pēc pārbaudes atjaunot piesūcinājumu un lakas pārklājumu. 
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8.7.5 Gultņa korpusa PP (ПС) un ritgultņa montāža 

17. attēls: Gultņa korpusa PP (ПС) un ritgultņa montāža 
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Sagatavošana: uzstādīt rotoru (skat. 8.7.4 punktu) 
Darbarīki: indukcijas sildītājs ar atmagnetizējošo 

Ierīci un temperatūras devēju (W5), 
momentatslēga 

Darba materiāli: Montāžas pasta MOLYKOTE P40 
Vītnes fiksēšans līdzeklis 
LOCTITE 243 Wheel Mount 
LOCTITE 232 

Personāls: 1 mehāniķis / 1 palīgs  
Periodiskums ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

 
 

        BRĪDINĀJUMS! 

APDEGUMU RISKS! 

Darba laikā valkāt karstumizturīgus cimdus! 

 
 

UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Notīrīt no atbalsta virsmām putekļus un smērvielas. 

Rumbas daļu piespiest līdz galam un fiksēt tādā stāvoklī līdz atdzišanai. 

 
 

        PIEZĪME 

Nodrošināt cilindrisko veltnīšu gultņu montāžas norādījumu ievērošanu. 

 
1 Notīrīt rotora vārpstu. 

2 Notīrīt gultņu korpusus. 

3 Ar indukcijas paņēmienu sakarsēt gultņa gredzenu (11) ne vairāk kā līdz 80 
°C. 

4 Pēc nepieciešamās temperatūras sasniegšanas uzbīdīt gultni uz rotora 
vārpstas, piespiest pie balsta un fiksēt tāda stāvoklī līdz pilnīgai atdzišanai. 

5 Korpusa PP (10) smērvielas kanālam ir jābūt 100 % piepildītam ar smērvielu. 

6 Piepildīt ar gultņu smērvielu 100 % korpusa PP (10) zonu (H) un cilindrisko 
veltnīšu gultni (11). 
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7 Korpusa PP (3) smērvielas kanālam ir jābūt 100 % piepildītam ar smērvielu. 

8 Nedaudz ieziest, taču nepiepildīt ar smērvielu korpusa PP (3) zonu (G). 

9 Ar indukcijas paņēmienu sakarsēt korpusu PP (3) ne vairāk kā līdz 80 °C un 
ievietot gultni (4).  

10 uzziest plānu montāžas pastas MOLYKOTE P40 kārtiņu rotora un korpusa PP 
(3) labirinta gredzeniem. 

11 Sakarsēt radiālā lodīšu gultņa (4) iekšējo gredzenu ne vairāk kā līdz 80 °C un 
uzbīdīt uz rotora. 

12 Piepildīt piespiedpaplāksni (5) ar gultņu smērvielu un ievietot korpusā PP (3).  

13 Pārbaudīt iespriegošanas tapu (42), vajadzības gadījumā nomainīt. 

14 Ievietot ierievi (206) rotora vārpstā. 

15 Ieziest plānu kārtiņu montāžas pastas MOLYKOTE P40 gultņa vāka kanālā no 
piedziņas puses (6) un ievietot blīvgredzenu ar apaļu šķērsgriezumu (40). 

16 Ieziest, bet nepiepildīt gultņa vāku (G). 

17 Ieziest sešu skrūvju ar cilindrisko galviņu (46) vītnes ar vītnes fiksēšanas 
līdzekli LOCTITE 243. 

18 Ar sešām skrūvēm (43) piestiprināt gultņa vāku (6) pie gultņa korpusa PP, turklāt 
ievērot blīvgredzena izlīdzinājumu un pareizu novietojumu. Pievilkt skrūves 
krustiski ar momentu 25 Nm. 

19 Ieziest gultņa vāka (6) labirinta gredzenus no piedziņas puses  
un ventilatora (206, 207)puses ar montāžas pastu MOLYKOTE P40.  

20 Ieziest rotoru ventilatora zonā ar montāžas pastu Wheel Mount LOCTITE 232 
un uzbīdīt ventilatoru uz rotora vārpstas.  

21 Uzgriezt vārpstas gredzenveida paplāksni (209) un pievilkt ar momentu 210 Nm. 

22 Pārbaudīt, vai nav bojāts ventilācijas režģis (7), notīrīt, vajadzības gadījumā 
nomainīt. Ar četrpadsmit skrūvēm ar sešstūra galvu (60) piestiprināt ventilācijas 
režģi (7) pie gultņu korpusa PP (3). Pievilkt skrūves krustiski ar momentu 10 
Nm. 
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8.7.6 Rotora montāža 

Sagatavošana: Uz rotora ir novietots gultņu korpuss (skat. 
8.7.4 punktu). 

Darbarīki: 2 pacēlājierīces ar precīzijas vadību 
1 pagarinošā caurule (W2), 1 
osas skrūve M16, 
momentatslēga 

Darba materiāli: vītnes fiksēšanas līdzeklis LOCTITE 243 
hermetizējošais līdzeklis CURIL T 
gultņu smērviela FAG ARCANOL TEMP110, 
karstumizturīgā  vara pasta MOLYKOTE HSC PLUS, 
montāžas pasta MOLYKOTE P40 

Personāls: 1 mehāniķis / 1 palīgs  
Periodiskums ik pēc 1 200 000 km vai reizi 8 gados 

 

        PIEZĪME 

Šaurās uzstādīšanas spraugas dēļ un ņemot vērā prasību uzstādīt rotoru bez 

triecieniem, mēs noteikti iesakām izmantot pacēlājmehānismu ar precīzijas vadību. 



TMR 25-42-4 

2013. gada 
septembris 

Lpp. 92 / 130 

Traktionssysteme Austria GmbH 

TSA008825 / 0 / RU 

 

 

 
 

  

186. attēls:  Rotora montāža statorā 

 

1 Iegriezt osas skrūvi M16 (W4) rotora vārpstā PP (ПС). 

2 Uzbīdīt pagarinošo cauruli (W2) uz rotora vārpstas. 

3 Uzziest uz starota kontaktvirsmām hermetizējošo līdzekli Curil T. 
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UZMANĪBU! 

Pasliktināta dzesēšana! 

Neziest hermetizējošo līdzekli dzesēšanas atverēs. Tas var izraisīt vilces 

dzinēja pārkaršanu. 

4 Ar abu pacēlājierīču palīdzību uzmanīgi ielikt rotoru statorā. 

5 Ieziest četru skrūvju ar cilindrisko galviņu (48) vītnes ar vītnes fiksēšanas 
līdzekli LOCTITE 243. 

6 Ar četru skrūvju ar cilindrisko galviņu (48) un ķīļveida sprostaplākšņu (47) 
palīdzību nostiprināt gultņu korpusu PP (ПС) (3) uz statora. 

7 Pievilkt skrūves(48)  krustiski ar momentu 230 Nm. 

8 Noņemt no rotora vārpstas osas skrūvi M16 (W4). 

9 Noņemt no rotora vārpstas pagarinošo cauruli (W4). 
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19. attēls: Rotora uzstādīšana BP 
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10 Piepildīt zonu starp piespiedpaplāksni (12) un gultni (11) (H zona) ar smērvielu 
ARCANOL TEMP 110 un ievietot piespiedpaplāksni. 

11 Ieziest piespiedpaplāksni (12), ārējo labirinta gredzenu BP (НС) (13) un gultņa 
vāku BP (НС) (15) zonā G. 

12 Uzbīdīt ārējo labirinta gredzenu BP (13) uz rotora vārpstas. 

13 Zemējuma sukas zonā ieziest gultņa BP vāku (15) ar pastu MOLYKOTE HSC 
Plus Paste un ievietot suku (14) gultņa BP vākā (15). 

14 Ieziest vāka labirintus BP (15) ar montāžas pastu MOLYKOTE P40. 

15 Ieziest sešu skrūvju (43) vītnes ar līdzekli LOCTITE 243. 

16 Izlīdzināt gultņa vāku pa iespriegošanas tapu (42) un uzbīdīt uz ārējā labirinta 
gredzena BP (НС) (13).  

17 Krustiski pievilkt sešas skrūves (43). Griezes moments 25 Nm. 
 

        PIEZĪME 

Ja vilces dzinēju uzreiz nemontē uz ratiņiem, ir nepieciešams uzstādīt pārvadāšanas 

fiksatorus (skat. 5.1 punktu “Pārvadāšanas fiksatoru  montāža un demontāža” 

 
 
 
 

8.7.7 Impulsa devēja montāža 

Sagatavošana: Uzstādīt rotoru (skat. 8.7.66 punktu) 
Darbarīki: Dziļummērs 

Momentatslēga 
Darba materiāli: Montāžas pasta MOLYKOTE P40 

vītnes fiksēšanas līdzeklis LOCTITE 243 
Personāls: 1 mehāniķis / 1 elektriķis 
Periodiskums: - 
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28. attēls:  Impulsa devēja montāža 

 

1. Ar dziļummēra palīdzību izmērīt attālumu starp gultņu korpusu un zoboto ripu.  
Pēc tam izmērīt impulsa devēju. Nominālā vērtība = 29,7 ±0,2 mm. 

1 Uzziest plānu kārtiņu pastas MOLYKOTE P40 uz impulsa devēja blīvgredzena 
ar apaļu šķērsgriezumu. 

2 Ievietot impulsa devēju (18) tā, lai rēdze ieietu gultņu korpusa atverē. 

3 Ieziest divu skrūvju vītnes ar vītnes fiksēšanas līdzekli LOCTITE 243. 

4 Piestiprināt impulsa devēju ar divām skrūvēm ar cilindrisku galvu (45). Uzmanīt, 
lai blīvgredzens būtu pareizi novietots. Pievilkt skrūves (45) ar momentu 25 Nm. 
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8.8 Remonts 

 
8.8.1 Pretestības termometra nomaiņa 

Sagatavošana: demontēt rotoru (skat. 8.5.45 punktu) 
Darbarīki: 2 piespiešanas skrūves M12  
 momentatslēga 
Darba materiāli: vītnes fiksēšanas līdzeklis LOCTITE 243 

hermetizējošais līdzeklis CURIL T 
Personāls: 1 mehāniķis / 1 elektriķis 
Periodiskums: - 

  

29. attēls: Gultņa korpusa BP demontāža 
 
 

        NORĀDE 

Parasti termometra demontāža ir nepieciešama tikai tā sabojāšanās gadījumā! 

Pirms termometra nomaiņās ieteicams konsultēties ar izgatavotāju. 
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Demontāža 

1 Demontēt Harting spraudņa tapas (21) atbilstoši izgatavotāja norādījumiem.  

2 Atskrūvēt četras skrūves ar sešstūra galvu (59). 

3 Fiksēt gultņu korpusu (10), lai tas nenokristu. 

4 Vajadzības gadījumā atspiest gultņu korpusus no statora ar piespiešanas 
skrūvju M6 palīdzību. 

5 Noņemt no kabeļu spaiļu kārbas skrūvēm kabeļu stūra uzgaļus. Atliekt reduktora 
atloku spaiļu kārbas virzienā tā, lai varētu izņemt kabeļu stūra uzgaļus. 

6 To darot ir jāuzmanās, lai netiktu sabojāta pretestības termometra Pt100 
instalācija. 

7 Novietot gultņu korpusu (10) uz balstiem. 

30. attēls: Dzinēja termiskā aizsardzība. Temperatūras kontrole 
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UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Pretestības termometri Pt100 ir ietīti tinumā. 

Pirms pretestības termometra Pt100 nomaiņas obligāti konsultējieties ar 

izgatavotāju. 

 

8 Noņemt bojātos pretestības termometrus Pt100. 
 

Montāža 

9 Pretestības termometri Pt100 tiek ietīti tinumā - konsultēties ar izgatavotāju. 

10 Attiecīgā temperatūras devēja vadu salikt kūlī ar citiem vadiem. 

11 Atskrūvēt abas skrūves ar ribotu sešstūra galvu (61) un noņemt eļļošanas 
kanāla vāku (8) un blīvējumu (9). 

12 Noņemt smērvielas preses vāciņu (44) un ar smērvielas pistoles palīdzību 
pārbaudīt 
smērvielas preses (45) funkcijas abos korpusos. 

 

UZMANĪBU! 

VIDES AIZSARDZĪBA! 

Izmantotā smērviela apdraud apkārtējo vidi. 

Izlietoto smērvielu utilizē, ievērojot vietējo tiesību aktu prasības. 

13 Ievadīt smērvielu caur smērvielas presi tik ilgi, kamēr no izlaišanas atveres sāk 
tecēt svaiga smērviela. Novākt izlietoto smērvielu. 

14 Iztīrīt izlietoto smērvielu no kanāla, savākt un utilizēt. 

15 Uzlikt smērvielas preses (45) vāciņu (44). 

16 Ieziest četru skrūvju (61) vītnes ar vītnes fiksēšanas līdzekli LOCTITE 243. 

17 Ar divu skrūvju (61) palīdzību nostiprināt eļļošanas kanāla (8) vāku ar jaunu 
blīvējumu (9) uz gultņu korpusa un BP (НС) (10). Pievilkt skrūves ar momentu 
10 Nm. 
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UZMANĪBU! 

BOJĀJUMU RISKS! 

Kabeļa garumu nosaka tikai pēc reduktora atloka montāžas. Ievietot spaiļu 

kārbā kabeļu stūru uzgaļus. 

18 Pievadīt gultņu korpusu (20) pie statora. 

19 Izvadīt pretestības termometra vadu caur attiecīgo atveri. 

20 Ieziest skrūvju (59) vītnes ar vītnes fiksēšanas līdzekli LOCTITE 243. 

21 Ar četrām skrūvēm (59) nostiprināt korpusu (10) uz statora. Pievilkt skrūves (59) 
Ar momentu 335 Nm. 

22 Pievienot Pt100 vadu pie Harting spraudņa (21). Izspiest kabeli ar attiecīgo 
instrumentu. Ievērot spraudņa tapu pareizu novietojumu. 

23 Uzstādīt rotoru saskaņā ar 8.7.6 punktu. 
 

        PIEZĪME 

Ja vilces dzinēju uzreiz nemontē uz ratiņiem, ir nepieciešams uzstādīt pārvadāšanas 

fiksatorus (skat. 5.1 punktu “Pārvadāšanas fiksatoru  montāža un demontāža” 
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8.8.2 Nobeiguma darbi 

Sagatavošana: - 
Darbarīki: - 
Darba materiāli: 
Personāls: 1 mehāniķis 
Periodiskums: Pēc katras TA vai remonta 

 
 

31. attēls Nobeiguma darbi 
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1 Gultņa spraugu mēra samontētam gultnim. 

Gultņa sprauga PP: radiālā = 19,5 µm – 81,4 µm  

Gultņa sprauga BP: radiālā = 43,2 µm – 101,6 µm 

2 lzlabot lakas un pretkorozijas pārklājumu. Kad TA ir pabeigta, pārbaudīt vilces 
dzinēja pretkorozijas pārklājumu, vajadzības gadījumā to atjaunot - skat.p. 
Kļūda! Norādītais avots nav atrodams. 

3 Uz zemējuma cilpas, paplāksnes (49), atsperpaplāksnes (50) un skrūves ar 
sešstūra galvu (51) nedrīkst būt krāsas un netīrumu palieku. 

4 Pārbaudīt uzrakstu esamību un precizitāti uz eļļošanas parametru plāksnītēm 
(19, 20), dzinēja parametru plāksnītēm (20), zemējuma parametru plāksnītes 
(52) un savienojumu shēmas (26), vajadzības gadījumā nomainīt. 

5 Veikt izmēģinājuma iedarbināšanu (skat. p. Kļūda! Norādītais avots nav 
atrodams.) 

6 Pārbaudīt un vajadzības gadījumā piemontēt pārvadāšanas fiksatorus (skat. 
5.1 punktu.) 
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9 IZŅEMŠANA NO EKSPLUATĀCIJAS 

• Demontēt dzinēju no ritošā sastāva – skat.. 8.5.22 punktu 

• Uzstādīt pārvadāšanas fiksatorus – skat. 5.1 punktu. 

• Veikt ārpuses tīrīšanu – skat. p. Kļūda! Norādītais avots nav atrodams. 

• Pārbaudīt, vai nav elektriskā pieslēguma bojājumu. 

• Izlabot lakas pārklājumu un uzklāt pretkorozijas pārklājumu skat. p. Kļūda! 
Norādītais avots nav atrodams. 

• Nodrošināt pārvadāšanas un uzglabāšanas noteikumu ievērošanu saskaņā ar 

4. punktu “Pārvadāšana un uzglabāšana”. 
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10 DEMONTĀŽA 

Vilces dzinēja demontāžu veic saskaņā ar šīs lietošanas rokasgrāmatas – . 8.5.2 - 
8.5.6 un 8.8.1 punktu. 
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11 UTILIZĀCIJA / OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE 
 
11.1 Ievads 

Turpmāk redzamie norādījumi ir tikai ieteikumi attiecībā uz vilces dzinēja utilizāciju, 
nenodarot kaitējumu videi. Lietotāja puse ir atbildīga par valstī noteikto normu 
ievērošanu. Šajā lietošanas rokasgrāmatā var nebūt minēti atsevišķi elementi, kas 
ir noteikti saskaņā ar pasūtītāja prasībām. 

 
11.2 Iepakojuma materiālu otrreizējā lietošana 

Pēc vilces dzinēja saņemšanas ritošā sastāva izgatavotājam vai lietotāja pusei ir 
jāutilizē iepakojuma materiāls. 

• Koka iepakojamo materiālu var sadedzināt. 
 

UZMANĪBU! 

VIDES PIESĀRŅOJUMS! 

Dažās valstīs no piesūcinātas koksnes izgatavotais jūras transporta iepakojums 

ir jāpārstrādā saskaņā ar vietējām normām. 

 
• Plastmasas materiāls, kurā ir iepakots vilces dzinējs, ir jāizlieto otrreiz. 

• Pretkorozijas līdzekli, ar ko ir pārklāta vilces dzinēja virsma, var notīrīt ar ieteikto 
šķīdinātāju. Slaucīšanai lietotā nosmērētā drāna ir jāutilizē saskaņā ar vietējām 
normām. 

 
11.3 Vilces dzinēja izjaukšana 

Demontāža tiek veikta atbilstoši šajā rokasgrāmatā dotajiem norādījumiem. 

 
11.4 Dažāda materiāla detaļu šķirošana 

Rotors un stators ir galvenie elementi, kuru sastāvā ir arī elektroizolācija  

Rotorā un statorā ir diezgan ievērojams daudzums vara, ko ir iespējams atdalīt ar 
atbilstošas termiskās apstrādes metodes palīdzību.  

Gultņa korpuss ir izgatavots no ķeta ar lodveida grafītu, spaiļu kārbas vāks un spaiļu 
kārbas ievade ir izgatavota no tērauda vai nerūsējoša tērauda, un tos var utilizēt kā 
metāllūžņus. 
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11.5 Bīstamas vielas 

Krāsas, lakas, tīrīšanas līdzekļi, šķīdinātāji un smērvielas ir videi bīstamas vielas, 
un tās ir jāsavāc un jāutilizē saskaņā ar vietējo tiesību aktu noteikumiem. Ievērot 
materiālu drošības lapās dotos norādījumus. 



TMR 25-42-4 

Traktionssysteme Austria GmbH 

TSA008825 / 0 / RU 

2013. gada 
septembris 

Lpp. 107 / 130 

 

 

 

12 DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA 
 

Traucējumi Iespējamie cēloņi Novēršanas pasākumi 

Dzinēja vibrācija Bojāta dzinēja piekare Vizuāli pārbaudīt dzinēja piekari. 
Vajadzības gadījumā dzinēja 
piekare ir jānomaina. 

Vaļīgas skrūves Pievilkt vaļīgās skrūves ar 
noteikto momentu. 
Nomainīt salauztās vai bojātās 
skrūves. 

Nelīdzsvarots rotors  Demontēt un pārbaudīt rotora 
līdzsvaru. Vajadzības gadījumā no 
jauna līdzsvarot rotoru 

Bojāts gultnis Nomainīt gultni 

Neparasti trokšņi 
dznējā 

Rotora vai rotora daļu 
beršanās pret statoru 

Demontēt rotoru. Pārbaudīt, vai 
rotorā un statorā nav bojājumu. 
Vajadzības gadījumā nomainīt 
stator.u 

Bojāts gultnis Nomainīt gultni 

Paaugstināta 
dzinēja 
temperatūra 

Aizsērējušas 
ventilācijas 
atveres 

Notīrīt ventilācijas atveres. 

Bojāts ventilators Vizuālā pārbaude. 
Vajadzības gadījumā 
nomainīt ventilatoru. 

Dzinējs darbojas ārpus 
noteiktā temperatūras 
diapazona 

Pārbaudīt pretestības 
termometru Pt100 un tā 
pieslēgumu 

Nepareizi 
izmērīta 
dzinēja 
temperatūra 

Bojāts termorezistors 
Pt100 

Pārbaudīt pieslēgumu. Nomainīt 

termorezistoru Pt100 

Nav dzinēja izejas 
jaudas 

Bojāts kabelis spaiļu kārbā Barošanas kabeļa vizuāla 
pārbaude. Vajadzības 
gadījumā nomainīt 

Bojāts sajūgs Vizuālā pārbaude. 
Vajadzības gadījumā 
nomainīt 
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Traucējumi Iespējamie cēloņi Novēršanas pasākumi 

Dzinēja korpusā ir 
spriegums 

Statora tinums 
saskaras ar 
korpusu 

Pārbaudīt tinumu, vajadzības 
gadījumā nomainīt statoru 

Nepietiekams 
zemējums 

Pārbaudīt un notīrīt 
zemējumu 
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ŠĪ LAPPUSE IR ATSTĀTA TUKŠA AR NODOMU 
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20. attēls: Rezerves daļu saraksts. Piegādei gatavs dzinējs 
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13 PIELIKUMS 

13.1 Rezerves daļu saraksti 
13.1.1 Rezerves daļu saraksts Piegādei gatavs dzinējs 

 
 
 

Poz. Nosaukums Detaļas numurs Gab
. 

 

- 
 

Dzinējs TMR 25-42-4, gatavs piegādei 
 

TSA008760R0001 
 

1 
 

101 
 

Dzinējs TMR 25-42-4, salikts, RAL 7021 
 

TSA008762R0001 
 

1 

 
102 

 

Pārvadāšana fiksatora aizsardzība, poliamīda 
vairodziņš 15x15 mm, biezums 3 mm 

 
TSA009132P0001 

 
1 

 

103 
 

Dzinēja pārvadāšanas fiksators 
 

TSA009130P0001 
 

1 

 
104 

 

Paplāksne 
DIN125-17-140HV-A2F 

 
TSA700002P0019 

 
1 

 
105 

 

Skrūve ar sešstūra galvu  
DIN933-M16x45-8.8-A2F 

 
TSA700000P0027 

 
1 

 
106 

 

Sešstūra uzgrieznis 
 
TSA700001P0002 

 
1 

 
107 

 

Skrūve ar sešstūra galvu   
ISO4017-M8x25-8.8 

 
TSA700000P0071 

 
1 

 
108 

 

Paplāksne 
DIN125-8,4-140HV-A2F 

 
TSA700002P0001 

 
2 

 
109 

 

Skrūve ar sešstūra galvu  
DIN933-M8x20-8.8-A2F 

 
TSA700000P0008 

 
2 

 
110 

 

Vītņotais korķis 
GPN700-M8-PE-HD, dzeltens 

 
TSA700008P0006 

 
1 

 
111 

 

Vītņotais korķis 
GPN700-M20-PE-HD, dzeltens 

 
TSA700008P0003 

 
3 

 
112 

 

Vītņotais korķis 
GPN700-M6-PE-HD, dzeltens 

 
TSA700008P0009 

 
4 
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21. attēls: Rezerves daļu saraksts. Salikts dzinējs 
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13.1.2 Rezerves daļu saraksts Salikts dzinējs 
 

 

Poz. Nosaukums Detaļas numurs Ga
b. 

101 
Dzinējs TMR 35-28-4, salikts, 
krāsa RAL 7021 

TSA008766R0001 1 

1 Stators ar tinumu TSA008742R0001 1 

2 Salikts rotors TSA008757R0004 1 

3 Gultņu korpuss PP (ПС) TSA008761P0002 1 

4 
Radiālais lodīšu gultnis  

FAG, 6013M.C5.J20AA 
TSA001145P0001 1 

5 
Radiālā gultņa piespiedpaplāksne 
6013 

TSA009102P0001 1 

6 Gultņa vāks PP (ПС) TSA008830P0001 1 

7 Ventilācijas režģis TSA008831P0001 1 

8 Eļļošanas kanāla vāks NS TSA001444P0001 2 

9 Eļļošanas kanāla blīve NS TSA001445P0001 2 

10 Gultņu korpuss BP (НС) TSA008759P0002 1 

11 
Cilindriskais veltnīšu gultnis 
NU1012-M1-F1J20AA-C4 

TSA000977P0001 1 

12 Piepspiedpaplāksne TSA000207P0001 1 

13 Ārējais labirinta gredzens BP (НС) TSA008827P0001 1 

14 
Zemējuma suka 
SGR-48.2-0A6 

TSA003788P0004 1 

15 Gultņa vāks PP (ПС) TSA008828P0001 1 

16 Spaiļu kārbas blīve TSA008745P0001 1 

17 Spaiļu kārbas vāks TSA008746P0001 1 

18 Impulsa devējs TSA008850P0001 1 

19 Eļļošanas parametru plāksnīte (ПС) TSA008835P0001 1 

20 Eļļošanas parametru plāksnīte (НС) TSA009126P0001 1 

21 Spraudnis HARTING Pg13,5 TSA700057R0002 1 

22 Pases plāksnīte TSA008801P0001 1 

23 Paliktnis zem spaiļu kārbas TSA004826P0001 1 
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22. attēls: Rezerves daļu saraksts. Salikts dzinējs 
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Poz. Nosaukums Detaļas numurs Gab. 

24 Plakanspaile TSA004825P0001 1 

25 Gumijas ieliktnis TSA009127P0001 1 

26 Elektrisko savienojumu shēma TSA005073P0001 1 

39 
Kabeļu ievade 
M25x1,5 

TSA700052P0005 3 

40 
Blīvgredzens ar apaļu šķērsgriezumu  

OR 110,000x2,000-72 NBR 872 
TSA700013P0013 1 

41 
Vītņotais korķis 
DIN906-M8x1-5.8-A2F 

TSA700087P0001 3 

42 
Iespriegošanas tapa 
ISO8749 (DIN7346)-M8x20-FSt 

TSA700065P0002 2 

43 
Skrūve ar cilindrisku galvu un iekšēju 
sešstūra DIN912-M8x20-8.8-A2F 

TSA700004P0010 12 

44 
Eļļošanas nipeļa vāks 
GPN985, dzeltens 

TSA700085P0001 2 

45 
Eļļošansa nipelis 
DIN71412-AM8x1-VZ 

TSA700010P0003 2 

46 
Skrūve ar cilindrisku galvu un iekšēju 
sešstūra DIN912-M8x25-8.8-A2F 

TSA700004P0009 2 

47 
Sprostpaplāksne 
NL-16-F 

TSA700064P0005 8 

48 
Skrūve ar cilindrisku galvu un iekšēju 
sešstūra DIN912-M16x45-8.8-A2F 

TSA700004P0042 4 

49 
Paplāksne 
DIN125-10,4-A2-70 

TSA700002P0007 1 

50 
Atsperpaplāksne 
DIN137-B10-A2-70 

TSA700007P0002 1 

51 
Skrūve ar sešstūra 
galvu DIN933-M10x20-
A2-70 

TSA700006P0002 1 

52 
Zemējuma parametru plāksnīte 
DIN40011-MS31,5 мм 

TSA44P30 1 

 
53 

Pašskrūvējošā skrūve ar cilindrisku galvu 
BN2732 Taptite DIN7500-M3x8-St Eht 450- 
A4F 

 
TSA700023P0001 

 
14 
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23. attēls: Rezerves daļu saraksts. Salikts dzinējs 



TMR 25-42-4 

Traktionssysteme Austria GmbH 

TSA008825 / 0 / RU 

2013. gada 
septembris 

Lpp. 117 / 130 

 

 

 
 

Poz. Nosaukums Detaļas numurs Gab. 

 
54 

 

Skrūve ar cilindrisku galvu un iekšēju 
sešstūra DIN7984-M8x25-8.8-A2F 

 
TSA700025P0013 

 
2 

 
55 

 

Paplāksne 
DIN125-A8,4-200HV-A2F 

 
TSA700002P0026 

 
3 

 
56 

 

Piepsiedpaplāksne 
SCHNORR HS 8-FSt 

 
TSA700041P0006 

 
3 

 
57 

 

Sešstūra uzgrieznis 
DIN934-M8-8-A2F 

 
TSA700001P0001 

 
3 

 
58 

 

Skrūve ar sešstūra galvu 
ISO4017-M8x30-8.8-A2F 

 
TSA700000P0085 

 
3 

 
59 

 

Skrūve ar ribotu sešstūra galvu Verbus Ripp 
M16x45-Kl 100-GEOMET 500-A 

 
TSA700005P0033 

 
4 

 
60 

 

Skrūve ar sešstūra galvu 
DIN933-M6X16-8.8- A2F 

 
TSA700000P0034 

 
18 

 
61 

 

Skrūve ar ribotu sešstūra galvu Verbus Ripp 
M6x12-Kl 100-GEOMET 500-A 

 
TSA700005P0041 

 
4 
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13.1.3 Rezerves daļu saraksts. Salikts rotors 

  

24. attēls: Rezerves daļu saraksts. Salikts rotors 
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Poz. Nosaukums Detaļas numurs Gab. 

 

2 
 

Salikts rotors 
 

TSA008757R0004 
 

1 
 

202 • Labirinta gredzens НС, iekšējais 
 

TSA008826P0001 
 

1 
 

203 • Labirinta gredzens ПС, iekšējais 
 

TSA008829P0001 
 

1 

 
206 

 

• Prizmatiskais ierievis 
DIN6885-A10x8x45 

 
TSA700056P0017 

 
1 

 

207 • Ventilators 
 

TSA008756P0002 
 

1 
 

208 • Impulsa devēja disks 
 

TSA008834P0001 
 

1 

 
209 

 

• Pretuzgrieznis Fine U-Nut  
• B 53050-ST-M60x2 

 
TSA700073P0001 

 
1 

 
230 

 

• Skrūve ar cilindrisku galvu un iekšēju 
sešstūra DIN912-M6x10-8.8.-A2F 

 
TSA700004P0086 

 
10 

 
 

        PIEZĪME 

Ar šādu simbolu „“ apzīmētās detaļas ir lielāka mezgla sastāvdaļas. 
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13.2 Rezerves daļas 

 
13.2.1 Pasūtījuma procedūra 

Rezerves daļu pasūtījuma atbilstošai izpildei ir obligāti vajadzīgi šādi dati: 

Vilces dzinēja raksturojumi: 

Tips:  TMR 25.-42-4 

Mašīnas Nr.  AW...................... (6 zīmes) 
Informācija par rezerves daļu: (piemēram, radiālais lodīšu gultnis) 

Detaļas Nr.  TSA001145P0001 
Nosaukums:  Radiālais lodīšu gultnis 

                      6013M.C5.J20AA 
Daudzums:  1 

 
13.2.2 Pasūtījuma iesniegšanas adrese 

TRAKTIONSSYSTEME AUSTRIA GmbH 

Brown-Boveri-Straße 1 

A-2351 Wiener Neudorf 

AUSTRIA 

 
Tālr.: (+43/2236) 8118-203 

Fakss: (+43/2236) 8118-237 

Elektroniskais pasts: 

office@traktionssysteme.at 

Internets: www.traktionssysteme.at 

mailto:service@traktionssysteme.at
http://www.traktionssysteme.at/
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13.2.3 Rezerves daļu tabula 

Šajā tabulā ir norādītas vilces dzinējam nepieciešamās un ieteicamās rezerves 
daļas. 

 

 

Poz.  /  Nosaukums Detaļas numurs Daudz
ums 

 

4 
 

 

Radiālais lodīšu gultnis 

6013M.C5.J20AA 

 

TSA001145P0001 
 

1 

 
11 

 
 

Cilindrisko veltnīšu gultnis 

NU1012-M1-F1J20AA-C4 

 
TSA000977P0001 

 
1 

14  Zemējuma suka SGR-48.2-0A6 TSA003788P0004 1 

18  Impulsa devējs TSA008850P0001 1 

16  Spaiļu kārbas blīve TSA008745P0001 1 

9  Eļļošanas kanāla blīve BP TSA001445P0001 2 

21  
Spraudnis HARTING- Pg 13,5 

TSA700057R0002 1 

39  Kabeļu ievade TSA700052P0005 3 

40  
Blīvgredzens ar apaļu šķērsgriezumu 

TSA700013P0013 1 

 

 Rezerves daļa ir jātur noliktavā 

 Rezerves daļu ir ieteicams turēt noliktavā 
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13.3 Darba materiāli 

 
13.3.1 Smērvielas, fiksējošie un blīvējošie materiāli 

 

Nosaukums Detaļas numurs 
/ specifikācija 

Daudzums 

Rītgultņu smērviela FAG Arcanol TEMP110 pēc vajadzības 

Montāžas pasta MOLYKOTE P40 pēc vajadzības 

Karstumizturīgā vara pasta MOLYKOTE HSC PLUS pēc vajadzības 

Vītnes fiksēšanas līdzeklis  LOCTITE 232 pēc vajadzības 

Vītnes fiksēšanas līdzeklis LOCTITE 243 pēc vajadzības 

Vītnes fiksēšanas līdzeklis LOCTITE 638 pēc vajadzības 

Līme un hermetizējošais 
līdzeklis 

LOCTITE 5357 pēc vajadzības 

Hermetizējošais līdzeklis Curil T pēc vajadzības 

 

 
13.3.2 Virsmas apstrāde 

 

Nosaukums Specifikācija 

Pamatnes sagatavošana Apstrāde ar strūklu un attaukošana 

 

Paotēšana: 

2 sastāvdaļu epoksīda sveķi un cinka 
fosfāts, bēšs 

Sausā slāņa biezums 30 µm 

 

Pārklājošā kārta:  

2 sastāvdaļu pārklājuma laka RAL 7021 

Sausā slāņa biezums 60 µm 

 
Norādījumi krāsošanai 

TSA000075V0052 (skat. pielikumu 
Kļūda! Norādītais avots nav 
atrodams ) 
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13.4 Instrumenti, mērierīces un palīglīdzekļi 
 

Attēl
a Nr. 

 
Nosaukums 

Detaļas numurs 
/ specifikācija 

Dau
dzu
ms 

W1 Osas skrūve M20 3 

W2 
Pagarinošā caurule - 
bezpiedziņas puse 

- 1 

W3 Rotora paliktnis Koks vai plastmasa 2 

W4 Osas skrūve M16 1 

 
W5 

Indukcijas sildītājs ar 
atmagnetizēšanu un 
temperatūras devēju 

 
- 

 
1 

W6 Divplecu savilktnis - 1 

- 
Gultņa vāka 
savilktnis 

- 1 

 Eļļošanas šļirce - 1 

- Momentatslēga 5 – 335 Nm 1 

- Dziļuma mērītājs - 1 

 
- 

Pacēlājierīce ar pietiekamu 
celtspēju un precīzijas vadību 

 
ne mazāk kā 380 kg 

 
2 

- Saspiestais gaiss 
sauss un ateļļots 

1 

- Putekļusūcējs - 1 

- Pārnēsājamais lukturis - 1 

- Barošanas avots vai krāsns - 1 

- 
Izolācijas testers 
Ommetrs 

piemēram, NORMA 
UNILAP ISO 5 кВ 

1 
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13.5 Vītņu savienojumu griezes momenti 

37. attēls: Vītņu savienojumu griezes momenti 
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13.6 Protokoli un veidlapas 

 
13.6.1 Kontrolpārbaužu protokols 

Kontrolpārbaužu protokols TSA009705 

Kontrolpārbaudes saskaņā ar pārbaužu programmu TSA008789 

 
13.6.2 Produkta pārbaude pēc pārdošanas 

Likumā ir noteikta prasība veikt produkta pārbaudes pēc tā pārdošanas.  

Jo īpaši attiecībā uz: 

• daudzkārtējiem bojājumiem 

• neatbilstošu un nedrošu ekspluatāciju 

• nelaimes gadījumiem 

• anomālu darba režīmu 

Šo informāciju mēs izmantojam labojumu veikšanai un produkta pilnveidošanai. 
 

        PIEZĪME 

UZMANĪBU! 

Lūdzam jūs ziņot par darbības traucējumiem, bojājumiem, avārijām utml. Tādējādi 

jūs dosit mums iespēju vajadzības gadījumā pilnveidot mūsu produktus un 

paaugstināt to ekspluatācijas drošību. Šim nolūkam izmantojiet reklamācijas 

veidlapu.  
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13.6.3 Darbības traucējumu paziņošanas veidlapa 
 

 

 

 
Paziņojums par darbības traucējumu 

 

Lietotāja 
organizācija:   

 

Tips: TMR 25.-42-4 
 

Ident. Nr. : TSA008760R0001 
 

Sērijas numurs: AW _ _ _ _ _ _ 

Datums Notikums Piezīmes 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Nosūtīt pa faksu vai elektronisko pastu sask. ar p. Kļūda!  Norādītais avots nav 
atrodams. 
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15 IZMAIŅU SARAKSTS 
 

 
 

Izdošanas 
datums 

 

Redakcija 
Lappuses, 

kurās ir 
izmaiņas 

 

Izmaiņu veids 

2013. gada 
septembris 

0 - Pirmā redakcija 
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16 PIELIKUMI 
 
16.1 Rasējums 

Gabarītu rasējums   ................................................................. TSA008656 

 
16.2 Aizsardzība pret koroziju 

Norādījumi attiecībā uz TSA izstrādājumu aizsardzību pret koroziju, 
Izmantojot lakas un krāsas pārklājumu TSA000075 

 
16.3 Drošības pases 

 

        PIEZĪME 

Drošības pasēm ir jāatbilst dzinēja ekspluatācijas valstī noteiktajām prasībām. 

Pases datu noformēšana un atjaunošana ir lietotāja pienākums. 

 
16.4 Darbības traucējumu paziņošanas veidlapa 

1 lappuse 


