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V osebnih (namiznih PC) računalnikih sta običajno vsaj dva ventilatorja. Ventilator za prezračevanje
računalnika se nahaja v ATX napajalniku (včasih AT napajalniku) in je velikosti od 80x80mm pa tja
do 140x140mm. Drugi ventilator je na hladilnih rebrih procesorja, ki je v današnjih časih že krmiljen
glede na potrebe hlajenja, nekdaj so bili vrtljaji neregulirani.
Poleg teh dveh najbolj pogostih ventilatorjev je lahko v ohišju še nekaj dodatnih, ki skrbijo za
dodatni prezračevanje ali pa se nahajajo na grafični kartici, dodatno hladijo trdi disk ali kaj drugega.
Nekateri navdušenci s številom ventilatorjev kar malce pretiravajo, na drugi strani pa so uporabniki,
ki želijo imeti tih računalnik...
Pri vseh računalnikih tišino včasih začne motiti izrabljen ventilator, saj začne oddajati čudne
glasove, vibracije, brnenje, cviljenje...
Ali je ventilator, ki oddaja čudne zvoke zanič?
Ne, seveda ne, tak ventilator je seveda možno obnoviti in to ne samo na kratek rok, življenska doba
je lahko neverjetno dolga, seveda pa je za to potrebno narediti servis vsake toliko časa, tako kot
smo vajeni pri avtomobilih... menjamo olje, filtre, ...
Ali se obnova ventilatorja splača?
Seveda se splača, saj je za to potrebno le nekaj minut dela in delček strojne masti.
Se splača obnoviti prav vsak ventilator in seveda ali je sploh možno obnoviti vsak ventilator?
Najbrž ni možno obnoviti vsakega, lahko pa poskusimo. Kaj se splača in kaj ne, naj ugotovi vsak
sam.
Pri obnovi ventilatorja dosežemo izjemno podaljšanje življenske dobe in zagotovimo tiho delovanje
računalnika.
Ventilator iz računalnika seveda ni uporaben samo v računalnikih, elektrotehniki jih lahko
uporabimo še marsikje drugje, v drugih naprava ali za druge naprave, ker jih lahko uporabimo kot
sestavni del.
Recikliranje rabljenih delov in komponent večinoma ne pride v poštev za profesionalno uporabo, za
amatersko uporabo pa prav gotovo, saj nam lahko prihrani kar nekaj denarja.
Obnova rabljenih komponent ne pomeni samo prihranek, saj se pri obnovi lahko tudi nekaj
naučimo in to je pogosto vredno še več.
V nadaljevanju je prikazana preprosta obnova ventilatorja, po obnovi je videti in slišati kot nov.

Na fotografijah je ventilator velikosti 140x140mm iz ATX napajalnika LC power LC400HC, ki je
malo zaprašen in umazan, predvsem pa je pred obnovo oddajal čudne zvoke. Čudni zvoki,
brnenje, cviljenje in podobno nam jasno dajo vedeti, da os vetrnice teče na suho, ker se je mast
posušila in premaknila iz ležajne puše.

Fotografije nekoliko bolj od blizu, jasno se vidi umazanija. Ta umazanija se preprosto odstrani z
vlažno krpo in detergentom, npr Meglio. Vetrnico lahko operemo kar pod tekočo vodo, okvir
ventilatorja s statorjem pa očistimo bolj previdno, da ne zmočimo statorja, navitja in elektronike. Če
se zgodi, da zmočimo stator, ga dobro osušimo na toplem.

Nalepko, ki se nahaja na zadnji strani ventilatorja je potrebno odstraniti, nič hudega, če se strga, saj
jo bomo kasneje nadomsetili kar s koščkom lepilnega traku (selotejp). Po odstranitvi nalepke je
potrebno odstraniti še plastični obroček, ki preprečuje, da bi se vetrnica iztaknila iz okvirja
ventilatorja. Obroček lahko uničimo, saj ni nujno potreben, po obnovi ga ne nameščamo nazaj.

Takole, obroček je odstranjen, vetrnica tudi…
V ležajno pušo nabašemo strojno mast…

Tudi os vetrnice namažemo z mastjo…
Ko namestimo vetrnico na svoje mesto, bo os porinila višek masti ven iz puše, to mast samo
razmažemo na puši okoli osi…

Če je luknja globoka, lahko nekaj masti še dodamo.
Luknjo prelepimo z originalno nalepko ali z lepilnim trakom, če je nalepka uničena ali slabo prime.

Ventilator je očiščen in lep kot nov, os je na novo namazana, po preizkusu teče kot novo, tiho, brez
vibracij, cviljenja ali podobnih zvokov. Brez skrbi, vetrnico držijo magneti, ne bo padla iz ležišča tudi
če je obrnjena navzdol. Pri naslednjem servisu ne bo potrebno odstranjevati obročka in
odstranjevati nalepke, samo potegnemo vetrnico ven in ponovno namažemo.

Takole, ventilator je popolnoma obnovljen, tale na slikah seveda ni prvi, je le eden od mnogih, ki bo
svoje poslanstvo opravljal nekajkrat dlje, kot je bilo predvideno ob proizvodnji.
Ne verjamete? Preizkusite sami in ugotovili boste, da je za ta poseg potrebnih le nekaj minut.
Kaj pa ostali vitalni deli napajalnika, je zanje potreben pregled in obnova?
Seveda, v napajalnikih se iztrošijo nekateri elektrolitski kondenzatorji, večinoma se že vizuelno
opazi, kateri kondenzatorji so zanič, na vrhu se rahlo napihnejo oziroma izbočijo. Vsi napihnjeni
kondenzatorji so popolnoma zanič, izgubijo večino kapacitete in so že rahlo v preboju.
Kako pregledati in obnoviti vezje napajalnika bom opisal v drugem članku.
Kaj pa če imamo uničen napajalnik v katerem je ventilator še dober in je potreben prenove?
Uničen napajalnik zavržemo, ko iz njega poberemo tiste dele, ki jih lahko ponovno uporabimo,
ventilator pa obnovimo po opisanem postopku. Ventilator lahko uporabimo za rezervo v drugem
napajalniku ali ga uporabimo v enem od mnogih projektov, ki jih bomo naredili v prihodnosti.

Hvala za vašo pozornost.
Vabim vas, da se nam pridružite pri pisanju člankov na forumu in za forum
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