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1 Toepassingsgebied
Deze Technische Richtlijn (TA) geldt voor de volgende Jenbacher gasmotoren:
• Modelreeks 9 met TCM + AUX-modules

2 Doel
Deze Technische Richtlijn (TA) beschrijft volgende activiteiten:
• Hijsen van TCM, AUX-modules, motor en generator
• Inbrengen van TCM, AUX-modules, motor en generator
• Uitlijnen en verbinden van motor en generator
• Uitlijnen en verbinden van TCM en AUX-modules
• Monteren en instellen van de hoofdtrekontlasting

3 Veiligheidsinstructies

 GEVAAR
Verwondingsgevaar door vallende onderdelen
Worden motor, generator of modules niet correct opgetild, dan kunnen deze vallen en
lichamelijk letsel of schade aan de machine veroorzaken.
Ø Modules alleen aan de in hoofdstuk 5 genoemde aanslagpunten optillen.

 GEVAAR
Verwondingsgevaar door vallende onderdelen
Worden defecte of niet-reglementaire lastopnamemiddelen gebruikt, dan kan dit leiden tot
vallende onderdelen en lichamelijk letsel of schade aan de machine veroorzaken!
Ø Lastopnamemiddelen mogen alleen door geschoold personeel worden gebruikt.
Ø Lastopnamemiddelen mogen geen beschadigingen vertonen die de veiligheid en het

functioneren ervan nadelig beïnvloeden (bijv.: breuken, groeven, scheuren, sneden,
slijtage, vervormingen, beschadigingen ten gevolge van hitte-inwerking, enz.)

Ø Lastopnamemiddelen mogen geen knopen of ineendraaiingen vertonen
Ø Lastopnamemiddelen niet zonder voorzorgsmaatregelen langs scherpe randen leiden
Ø Lastopnamemiddelen niet door stoten overbelasten
Ø Lastopnamemiddelen mogen niet zwaarder worden belast dan het op het plaatje

(hijslastlabel, typeplaatje, etiket) aangegeven draagvermogen,
Ø Lastopnamemiddelen niet zonder de passende maatregelen asymmetrisch belasten
Ø Lastopnamemiddelen met verkortingsmogelijkheid op deskundige manier gebruiken
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 GEVAAR
Risico op letsel door beschadigde hijsmiddelen!
Beschadigde hijsmiddelen kunnen bij gebruik scheuren of breken en zodoende risico op
letsel veroorzaken.
Ø Maak geen gebruik van beschadigde hijsmiddelen en meld deze onmiddellijk bij de

exploitant, VGM-verantwoordelijke en leidinggevende.
Ø Beschadigde hijsmiddelen moeten op deskundige en milieuvriendelijke wijze worden

afgevoerd.
Ø Controleer hijsmiddelen (portaalkranen, takels, machineheffers, kettingen, kabels,

riemen, hijshaken, enz.) vóór gebruik op voldoende capaciteit, zichtbare gebreken en
geldige certificering (controledatum).

 WAARSCHUWING
Valgevaar!
Bij een werkhoogte van 1,20 m en hoger bestaat er valgevaar.
Ø Bij werkzaamheden op hoogte (vanaf 1,20 m), waarbij een technische beveiliging (bijv.

leuning, werkplatform, etc.) niet mogelijk of niet zinvol is, dient daarom persoonlijke
valbeveiliging te worden gedragen, bestaande uit een valgordel en de bijbehorende
uitrusting (veiligheidslijn, karabijnhaak, valdemper, valstop of -beveiliging)!

Ø De valbescherming dient vóór ieder gebruik en tevens jaarlijks op eventuele gebreken
te worden gecontroleerd.

Ø Bij extra valgevaar is - ongeacht de werkduur en ook bij kortdurende werkzaamheden -
een medische keuring aan te raden om vast te stellen of de werknemer geschikt is voor
deze werkzaamheid.

 WAARSCHUWING
Risico op letsel door zware lasten!
Het tillen van lasten met een gewicht groter dan 22 kg kan tot aanzienlijk letsel leiden.
Ø Onderdelen met een gewicht groter dan 22 kg mogen uitsluitend door twee personen of

met een kraan worden getild!

 WAARSCHUWING
Letselrisico
Indien er geen persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen of de arbo-
veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd, ontstaat er letselrisico.
Ø Draag altijd de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
Ø Neem de veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0005 in acht.
Ø Neem de instructies inzake arbo-veiligheidsvoorschriften conform TA 2300-0001 in acht.

4 Aanvullende informatie

Relevante documenten:
Aggregaattekeningen – de aggregaattekeningen zijn specifiek voor de installatie
TA 1000-0037 – Eisen aan het opstelvlak voor GE Jenbacher-installaties van modelreeks 9
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TA 1000-0039 – Vastzetten van GE Jenbacher-aggregaten tijdens het vervoer per vrachtwagen
TA 1000-0044 – Transportbeveiligingen
TA 1100-0112 – Installatie van GE Jenbacher-aggregaten
TA 1500-0140 – Pijpkoppelingen (STRAUB)
TA 1902-0238 – Aanhaalmomenten J 920
TA 2300-0001 – Veiligheid van werknemers
TA 2300-0005 – Veiligheidsvoorschriften

Jenbacher biedt een hijstraverse voor het optillen van motor, generator en turboladermodule aan.

Benodigde hulpmiddelen
Het gebruikte hijsmiddel moet over een voldoende minimaal draagvermogen beschikken. De gewichten
van Jenbacher-producten bevinden zich op de typeplaatjes.
Er moet een kraan worden gebruikt waarvan het minimale draagvermogen groter is dan de onderaan
vermelde gewichten:
• PipM en ConM 2 t
• JWM 4 t
• OilM 6 t

Bij gedeeltelijk gemonteerde levering moeten de gewichten van PipM/OilM/JWM worden opgeteld.

Beoogd gebruiksdoel
Deze hijsvoorzieningen zijn bedoeld voor het hijsen van JENBACHER-aggregaten conform de
desbetreffende Europese en nationale normen, met uitzondering van de onderstaande beperkingen
inzake het gebruik.

Aanwijzing voor het onderhoud van de hijsvoorzieningen
De hijsvoorzieningen dienen tenminste eenmaal per jaar door een deskundige te worden gecontroleerd
op uitwendige fouten, vervormingen, slijtage en corrosie, scheuren en breuken. Indien de gebreken
ontoelaatbaar blijken, dienen de hijsvoorzieningen te worden afgekeurd. Tijdens het onderhoud mogen
geen veranderingen aan de voorzieningen worden aangebracht die de functie en het draagvermogen van
de hijsvoorzieningen nadelig beïnvloeden.

Beperkingen inzake het gebruik
De hijsvoorzieningen dienen niet te worden ingezet in omstandigheden waarbij de last onbedoeld kan
losraken.
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Overzichtsafbeeldingen:

Overzichtsafbeelding turboladermodule (TCM) (voorbeeldillustratie)
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Overzichtsafbeelding verbindingsmodule (ConM) (voorbeeldillustratie)

Overzichtsafbeelding buisleidingmodule (PipM) (voorbeeldillustratie)



TA 1000-0035
Hijsen, transporteren en inbrengen van

Jenbacher-aggregaten van modelreeks 9

Auteur(s): Fallzberger F. Verantwoordelijk: Madl W. Vrijgavedatum: -
Index: 5 Paginanr.: 7/64

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op
het voorblad of op de eerste pagina.

Overzichtsafbeelding oliemodule (OilM) (voorbeeldillustratie)
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Overzichtsafbeelding motorkoelwatermodule (JWM) (voorbeeldillustratie)

5 Benodigde gereedschappen en hulpmiddelen
Al het standaard gereedschap is opgenomen in TA 1310-0011 – Catalogus standaard gereedschap .

 WAARSCHUWING
Risico op letsel door verkeerde omgang met speciaal gereedschap!
Vóór werkzaamheden met speciaal gereedschap dient het personeel eventueel te worden
getraind in de omgang hiermee.
Ø Neem TA 1310-0010-x – Catalogus voor speciaal gereedschap in acht.
Ø Trainingen mogen uitsluitend door geautoriseerd deskundig personeel worden gegeven.

Al het speciale gereedschap is opgenomen in TA 1310-0010 Catalogus voor speciaal gereedschap
Indien u gereedschap en hulpmiddelen gebruikt die van de lijst afwijken, verzoeken wij u dit aan ons te
melden.
Gereedschap en hulpmiddelen die voor de onderstaande werkzaamheden nodig zijn, worden hieronder
genoemd.

Onderdeelnummers Omschrijving Opmerking Afbeelding
• Gebruik uitsluitend gecontroleerd gereedschap dat gangbaar is in werkplaatsen.
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Onderdeelnummers Omschrijving Opmerking Afbeelding
1231937 Hydraulische cilinder

voor zware lasten met
pomp en slangen

Voor het heffen van de
motor met frame en
generator met frame;
Samenkoppelen van
beide frames;
Gezamenlijk neerlaten op
elastische veerelementen

6 Voorbereidende werkzaamheden

Fundamentafmetingen controleren
Ervoor zorgen dat het fundament met het opstellingsplan overeenkomt.

Markeren van de lagerpunten
Volgende lijnen volgens het opstellingsplan met behulp van een kruislijnlaser en een slagsnoer op de
grond markeren. Is de verbrandingsgasleiding al opgebouwd, op de middenlijn van de
verbrandingsgasleiding oriënteren.

(voorbeeldillustratie)

① Middenlijn
② Generatoreinde
③ Motoreinde
④ TCM-einde
⑤ Verbindingsmodule-einde
⑥ Buisleidingmodule-einde
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Bijkomend de buitenkanten van de generator (⑦ en ⑧), motor (⑨ en ⑩) en TCM + AUX-modules (⑪ en
⑫) aan de bodem markeren.

(voorbeeldillustratie)

Alle veerpakketten en oplegpunten van TCM + AUX-modules met twee in een rechte hoek t.o.v. elkaar
liggende lijnen op de grond volgens het opstellingsplan markeren.

(voorbeeldillustratie)

7 Hijsen van TCM, AUX-modules, motor en generator

Houd rekening met de informatie op de stickers die op de motor en de hijsinstallatie zijn bevestigd!

De geel gelakte transportbeveiligingen moeten bij het hijsen van motor, TCM, AUX-modules of generator
absoluut correct zijn gemonteerd – zie TA 1000-0044.

TA 1000-0044 – Transportbeveiligingen

7.1 TCM + AUX-modules

Wordt voor het hijsen geen Jenbacher hijstraverse gebruikt, dan zijn de hoektoleranties en gewichten in
de aggregaattekeningen resp. typeplaatjes terug te vinden.
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Turboladermodule

• De TCM alleen aan de gemarkeerde
aanslagpunten optillen.

• Wordt de TCM met onderstellen voor zware
lasten ingebracht, dan moet het oplegvlak in
acht worden genomen!

• Het gedefinieerde vlak geldt voor onderstellen
voor zware lasten, afstandsblokken en
hydraulische cilinders.

• Het minimale oplegvlak bedraagt 150x150 mm.

Verbindingsmodule

• De ConM alleen aan de gemarkeerde
aanslagpunten optillen.
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Buisleidingmodule

• De PipM alleen aan de gemarkeerde
aanslagpunten optillen.

Oliemodule

• De OilM alleen aan de gemarkeerde
aanslagpunten optillen.

Motorkoelwatermodule

• De JWM alleen aan de gemarkeerde
aanslagpunten optillen.
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7.2 Motor
• Let er bij het hijsen op dat de maximale

hellingshoek in de lengterichting van de motor
niet meer dan 5° bedraagt.

• Bij een grotere hellingshoek moeten de
hijsactiviteiten worden gestaakt en moet het
zwaartepunt opnieuw worden bepaald – indien
noodzakelijk dient de positionering van de
dragers op de platen op het hijsmiddel te
worden gewijzigd!

Aanhaalvolgorde en aanhaalmomenten van de hijsogen met zeskantbus en zeskantbout:

• Haal de zeskantbus ① op de te monteren
cilinderkopbout aan met het voorgeschreven
aanhaalmoment (zie onderstaande tabel).

• Plaats het hijsoog ② op de zeskantbussen.
• Schroef de zeskantbout ③ met het

voorgeschreven aanhaalmoment (zie
onderstaande tabel) in de zeskantbus.

Motortype Motorversie Onderdeelnr.
Hijsoog

Voor montage tussen
cilinderkop

Nm
①

Nm
③

J 920 A 624344 2/3 8/9 12/13 18/19 1200 1200
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Cilinder nummer 1 bevindt zich aan de linkerzijde van de motor (kijkend op het vliegwiel).

➃: Motorvliegwiel

Wordt voor het hijsen geen Jenbacher hijstraverse
gebruikt, dan moeten de volgende hoektoleranties
in acht worden genomen:
• De motor mag alleen met een spreidhoek van

50° +/-5° worden opgetild.



TA 1000-0035
Hijsen, transporteren en inbrengen van

Jenbacher-aggregaten van modelreeks 9

Auteur(s): Fallzberger F. Verantwoordelijk: Madl W. Vrijgavedatum: -
Index: 5 Paginanr.: 15/64

Copyrightverklaring van INNIO: VERTROUWELIJK! Op het gebruik of publiceren van de gegevens op deze pagina zijn de beperkingen van toepassing zoals vermeld in de instructie op
het voorblad of op de eerste pagina.

Hijsen met Jenbacher hijstraverse:

• Dwarsliggers van de hijstraverse in de
positiemarkering motor vastklikken.

• Kettingen in de buitenste opnames van de
dwarsliggers hangen.

1) Kettinglengte
• Hijstraverse aan hijsogen vasthaken en met kraan of kraanwagen hijsen.

7.3 Generator
Wordt voor het hijsen geen Jenbacher hijstraverse gebruikt, moeten de volgende hoektoleranties in acht
worden genomen:

WD195 (50 Hz)
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WD172

INNIO Jenbacher GmbH & Co OG Conversion B170V6

Wordt voor het hijsen een Jenbacher hijstraverse gebruikt, moeten de volgende afmetingen in acht
worden genomen:

WD195 (50 Hz)

• Dwarsliggers van de hijstraverse in de
positiemarkering generator vastklikken.
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• Kettingen in de binnenste opnames van de
dwarsliggers hangen.

1) Kettinglengte
• Ogen aan de gemarkeerde lastopnamemiddelen van de generator vasthaken en generator hijsen.

WD172

• Dwarsliggers van de hijstraverse in de
positiemarkering generator vastklikken.

• Kettingen in de binnenste opnames van de
dwarsliggers hangen.

1) Kettinglengte
• Ogen aan de gemarkeerde lastopnamemiddelen van de generator vasthaken en generator hijsen.
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B170V6

• Dwarsliggers van de hijstraverse in de
positiemarkering generator vastklikken.

• Kettingen in de binnenste opnames van de
dwarsliggers hangen.

1) Kettinglengte
• Ogen aan de gemarkeerde lastopnamemiddelen van de generator vasthaken en generator hijsen.

8 Transporteren van aggregaatdelen
• Transportbeveiligingen volgens TA 1000-0044 monteren. Dit geldt zowel voor het hijsen en

transporteren op transportvoertuigen als voor het in de machinekamer plaatsen.

TA 1000-0039 – Vastzetten van Jenbacher-aggregaten voor vervoer per vrachtwagen
• Tijdens het transport op transportvoertuigen ervoor zorgen dat zich tussen het frame en het laadvlak

een geschikte tussenlaag, bestaande uit hout, rubber of iets dergelijks, bevindt.
• Door het aanbrengen van spanbanden dient te worden voorkomen dat de lading kan verschuiven of

kantelen.

9 Inbrengen van TCM, AUX-modules, motor en generator
• Mogelijke oneffenheden van het fundament meten en noteren:

LET OP
Bodemoneffenheden
Door bodemoneffenheden kan het aggregaat niet correct worden gepositioneerd en
uitgelijnd.
Ø Voorwaarden volgens TA 1000-0037 in acht nemen!
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• Aan alle lagerpunten volgens het orderspecifieke fundamentschema een plaat ter grootte van het
lagerpunt resp. het veerpakket aanbrengen.

• Met een lijnlaser en maatlat of een reflectielaser de hoogte hi meten en in het orderspecifieke
fundamentschema noteren. 
De meetlat in een rechte hoek op het opstelvlak houden.
De opstelplaats van de laser tijdens de meting niet veranderen.

• Het lagerpunt met de minimale hoogte is het referentiepunt. Voor elk lagerpunt Ai het verschil ΔhAi ten
opzichte van het referentiepunt berekenen. Overeenkomstig het naar gehele getallen afgeronde
verschil ΔhAi aan elk lagerpunt platen eronder leggen. De onderdeelnummers voor de platen zijn in de
betreffende bouwgroepen terug te vinden.

9.1 TCM + AUX-modules

Buisleidingmodule inbrengen

• Buisleidingmodule volgens de markeringen op
de grond positioneren (middenlijn/voorkant).

• Onderlegplaten overeenkomstig de metingen
plaatsen.

Oliemodule inbrengen

• Buiskoppelingen op de gemarkeerde
buisleidingen bij de oliemodule aansluiten.
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• Oliemodule op de buisleidingmodule plaatsen.
• Positiemarkering in acht nemen.

• De vier schroefverbindingen aan de hoeken
aantrekken.

• Alle verbindingen tussen OilM en PipM
aansluiten, maar nog niet aantrekken.
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• Slangleiding tussen OilM en PipM monteren.

Motorkoelwatermodule inbrengen

• Buiskoppelingen op de gemarkeerde
buisleidingen bij de motorkoelwatermodule
aansluiten.
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• Motorkoelwatermodule op de buisleidingmodule
plaatsen.

• Positiemarkering in acht nemen.

• De vier schroefverbindingen aan de hoeken
aantrekken.
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• Alle verbindingen tussen JWM en PipM
aansluiten, maar nog niet aantrekken.

Verbindingsmodule inbrengen

• Buiskoppelingen aan de PipM aansluiten.

• Verbindingsmodule voor de buisleidingmodule
positioneren (middenlijn/flensverbinding PipM).

• Onderlegplaten overeenkomstig de metingen
plaatsen.
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• Alle verbindingen tussen ConM en PipM
uitlijnen, maar nog niet aantrekken.

• Buiskoppelingen op de gemarkeerde
buisleidingen bij de ConM aansluiten.
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Spieschoenen monteren

• TCM volgens hoofdstuk ⇨ TCM + AUX-modules
hijsen en op de zwaarlastrollen neerzetten.

• Spieschoenen aan de TCM monteren.

Gewenste hoogte van de spieschoenen zonder
onderlegplaten bedraagt 127 mm.

Het vereiste aantal onderlegplaten kan in de
fundamentmeting worden teruggevonden.
• Voor het compenseren van de

fundamentoneffenheid een voldoende aantal
onderlegplaten aanbrengen.

Turboladermodule inbrengen

• Roosters ① en dwarsbalk ② aan de
verbindingsmodule demonteren.

• Turboladermodule voor de verbindingsmodule
positioneren (middenlijn/voorkant).

• Onderlegplaten volgens verschilmeting
plaatsen.

De hoogte van de spieschoenen mag alleen worden
aangepast als er geen gewicht op rust. Voor het
aanpassen van de hoogte TCM met hydraulische
cilinder hijsen.
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• De fijnafstelling van de hoogte met behulp van
de spieschoenen uitvoeren.

Boren
• Gaten voor ankerstangen van TCM/ConM/PipM boren en vervolgens ankerstangen overeenkomstig

de gegevens van de fabrikant plaatsen en modules vastschroeven.

Collectoren monteren

Deze stap kan ook op een later tijdstip worden uitgevoerd. Om verontreinigingen in het systeem te
vermijden, wordt in elk geval een snelle montage aanbevolen.
De volgende stappen bij alle collectoren herhalen:

• Buiskoppelingen aansluiten.

• Collector volgens nummering 1-n start B-bank
met een kraan inzetten.
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• Schroeven plaatsen en collector in de correcte
positie brengen.

• Haal de inbusschroeven aan.

• Buiskoppelingen uitlijnen.

• Buiskoppelingen met een momentsleutel
volgens TA 1500-0140 monteren.

TA 1500‑0140 – Pijpkoppelingen (STRAUB)

• Alle verbindingen tussen TCM en ConM
uitlijnen, maar nog niet aantrekken.
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9.2 Motor

Voor de betere overzichtelijkheid is bij de volgende afbeeldingen alleen het frame (zonder motor)
weergegeven.

9.2.1 Positioneren
• Motor overeenkomstig ⇨ Motor hijsen.
• Motor op afstandsblokken neerzetten. De afstandsblokken moeten 220 mm hoog zijn en het

inschuiven van de onderstellen voor zware lasten mogelijk maken.
Positie zie volgende tekening:
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Positionering van de afstandsblokken – gelast frame (50 Hz, generator WD195) – aanzicht van onderen

Positionering van de afstandsblokken – gelast frame (50 Hz, generator WD195) – zijaanzicht

Positionering afstandsblokken - gegoten frame - aanzicht van onderen

Positionering afstandsblokken - gegoten frame - zijaanzicht
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• Onderstellen voor zware lasten onder de motor positioneren.
Positie zie volgende tekening:

Positionering van de onderstellen voor zware lasten – gelast frame (50 Hz, generator WD195) – aanzicht van
onderen

Positionering van de onderstellen voor zware lasten – gelast frame (50 Hz, generator WD195) – zijaanzicht
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Positionering onderstellen voor zware lasten - gegoten frame - aanzicht van onderen

Positionering onderstellen voor zware lasten - gegoten frame - zijaanzicht
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• 4 hydraulische cilinders onder de motor positioneren.
Positie zie volgende tekening:

Positionering van de hydraulische cilinders – gelast frame (50 Hz, generator WD195) – aanzicht van onderen

Positionering van de hydraulische cilinders – gelast frame (50 Hz, generator WD195) – zijaanzicht

Positionering hydraulische cilinders - gegoten frame - aanzicht van onderen

Positionering hydraulische cilinders - gegoten frame - zijaanzicht
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• Motor met de 4 hydraulische cilinders hijsen en de afstandsblokken verwijderen.
• Motor op de onderstellen voor zware lasten neerlaten.
• Lastopnamemiddelen aanbrengen en motor in de motorruimte plaatsen.
• Motor volgens markeringen op de bodem positioneren.

Trekpunten frame (illustratieve afbeelding)

• Veerpakketten onder aan het motorframe schroeven.
• Voor het compenseren van de fundamentoneffenheid een voldoende aantal onderlegplaten

aanbrengen.

Het vereiste aantal onderlegplaten kan in de fundamentmeting worden teruggevonden.
• 4 hydraulische cilinder, zoals hierboven beschreven, onder de motor positioneren.
• Motor met de 4 hydraulische cilinders hijsen zodat de onderstellen voor zware lasten kunnen worden

verwijderd.
• Motor op veerpakketten neerlaten.
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9.2.2 Veerpakketten

Gegoten frame (36 veerpakketten)

Positie Omschrijving Onderdeelnummers
① Veer 9019785
② Fundament ---
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Lasframe (40 veerpakketten)

Positie Omschrijving Onderdeelnummers
① Veer 9019785
② Adapter 9020939
③ Fundament ---

Vereisten aan de afmetingen en voor de positionering zie TA 1000-0037.
• Oneffenheden fundament volgens TA 1000-0037 noteren.

TA 1000-0037 – Eisen aan het opstelvlak voor GE Jenbacher-installaties van modelreeks 9
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Instelhoogte van de veerpakketten

Instelhoogte minimum: Instelhoogte maximum:
0 mm (zonder onderlegplaten) 15 mm (met onderlegplaten)

Het vereiste aantal onderlegplaten kan in de fundamentmeting worden teruggevonden.
• Voor het compenseren van de fundamentoneffenheid een voldoende aantal onderlegplaten

aanbrengen.

9.2.3 Fijne uitlijning TCM t.o.v. motor

• Verbindingsplaatjes aan de TCM monteren.

Inbouwsituatie verbindingsplaat bij gegoten frame

Inbouwsituatie verbindingsplaat bij gelast frame
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• Verbindingsplaatje motor zo t.o.v.
verbindingsplaatje TCM positioneren dat de
boringsassen gelijk liggen.

De correcte positie is bereikt als de
positioneerstiften aan beide zijden lichtlopend en
zonder krachtinspanning door de
verbindingsplaatjes in motorframe en TCM-frame
kunnen worden geschoven.

Positioneerstift bij gegoten frame

Positioneerstift bij gelast frame
• Hoogte TCM t.o.v. het verbrandingsgassysteem

met uitlijningstool controleren.

Als de verschuiving van de huls van doorn tot doorn
niet mogelijk is, dan moet worden bijgesteld. In x-/y-
richting via instellingsmogelijkheden aan de
verbrandingsgasbuizen aan motorzijde, in z-richting
via de hoogteverstelling van de spieschoenen aan
de TCM-voeten.
• Huls van doorn tot doorn schuiven.
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Is de fijne afstelling niet mogelijk, dan moet worden
bijgesteld.
• Uitlijning in y-richting via

instellingsmogelijkheden aan de
verbrandingsgasbuizen aan motorzijde (lossen-
uitlijnen-aantrekken).

• Uitlijning in z-richting via de hoogteverstelling
van de spieschoenen aan de TCM-voeten
mogelijk.

9.3 Generator

9.3.1 Positioneren
• Generator overeenkomstig hoofdstuk ⇨ Generator hijsen.
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• Generator op afstandsblokken (hoogte 220 mm) neerzetten.
Positie zie volgende tekening.

Positionering van de afstandsblokken – gelast
frame (50 Hz, generator WD195)

Positionering van de afstandsblokken – gegoten
frame

• Onderstellen voor zware lasten onder de generator positioneren. 
Positie zie volgende tekening.

Positionering van de onderstellen voor zware lasten
– gelast frame (50 Hz generator WD195)

Positionering van de onderstellen voor zware lasten
– gegoten frame

• 4 hydraulische cilinders onder de generator positioneren. 
Positie zie volgende tekening:
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Positionering van de hydraulische cilinders – gelast
frame (50 Hz generator WD195)

Positionering van de hydraulische cilinders –
gegoten frame

• Generator met de 4 hydraulische cilinders hijsen en de afstandsblokken verwijderen.
• Generator op de onderstellen voor zware lasten neerlaten.
• Lastopnamemiddelen aan trekpunten aanbrengen en generator in de motorruimte plaatsen.

Trekpunten generator (illustratieve afbeelding)

• Generator overeenkomstig het klantspecifieke opstellingsplan en het fundamentplan positioneren.
• Veerpakketten onder aan het generatorframe schroeven.
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• Voor het compenseren van de fundamentoneffenheid een voldoende aantal onderlegplaten
aanbrengen.

Het vereiste aantal onderlegplaten kan in de fundamentmeting worden teruggevonden.
• 4 hydraulische cilinders onder de generator positioneren (zoals voordien beschreven).
• Generator met de 4 hydraulische cilinders hijsen zodat de onderstellen voor zware lasten kunnen

worden verwijderd.
• Generator op veerpakketten neerlaten.

9.3.2 Veerpakketten
Zie hoofdstuk 9.2.2 - ⇨ Veerpakketten

9.3.3 Fijne uitlijning motor en generator

• Staat de motor hoger dan de generator, dan bij de generator het verschil met onderlegplaten
compenseren.

• Staat de generator hoger dan de motor, dan bij de motor het verschil met onderlegplaten
compenseren.

10 Verbinden van generator en motor

10.1 Algemene instructies

LET OP
Lagerschade aan de generator
Bij niet functionerende olieskid kan er schade aan de generatoras ontstaan.
Ø Controleren of de olieskid aan de generator bedrijfsklaar is.

Voor het koppelen moeten de doordraaiinrichting aan de motor, de olieskid van de generator en de
voorsmeerpomp gebruiksklaar zijn.
Met de axiale positie van de krukas, olievulpeil en motortemperatuur (bijv.) voorverwarming hoeft voor de
uitlijning niet speciaal rekening te worden gehouden.
Om de radiale en hoekspeling tussen generators en krukas correct te kunnen instellen, moeten er platen
onder de generator worden gelegd. Hiervoor moet de generator worden opgetild. Er zijn twee
verschillende manieren om op te tillen. Welke manier wordt toegepast, hangt van het type generator af.
Alle schroeven die voor het positioneren van de generatoren worden gebruikt, moeten na het uitlijnen van
generator en motor opnieuw worden gelost.
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Generator GEPC B170V6 en TDPS WD172
• Generator met 4 hydraulische cilinders (perskracht 20 t, bouwhoogte 125 mm) op de in de afbeelding

getoonde plaatsen van het frame optillen.

Generator WD195
• Generator met de 8 x M36-schroeven (telkens 4 schroeven aan een zijde) van het generatorframe

optillen.

De schroefdraad van de 8 x M36-schroeven insmeren.
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10.2 Generator- en motorframe vastschroeven
• Controleren of generator- en motorframe aan de

interface gelijkliggen.
• Indien niet, het lager liggende frame met

hydraulische cilinders optillen en volgens TA
1902-0238 vastschroeven.

TA 1902-0238 – Aanhaalmomenten J 920
• Vervolgens het frame op de veerpakketten

neerlaten.

10.3 Koppeling axiaal uitlijnen

LET OP
Machineschade!
Bij het niet naleven van de door de fabrikant maximaal toegestane waarden voor het
uitlijnen in radiale, axiale en angulaire richting.
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• De 4 uitlijnhulzen telkens 90° verplaatst op
contact met membraan en rubberelement
brengen.

• De doorbuiging van het membraan moet met
een waterpas worden gecontroleerd.

Er mag geen zichtbare doorbuiging van het
membraam kunnen worden vastgesteld.

10.4 Koppeling vastschroeven
Vliegwiel voor de koppeling (M24 schroef) volgens TA 1902-0238 vastschroeven.

TA 1902-0238 – Aanhaalmomenten J 920

10.5 Motor en generator uitlijnen

Radiale verplaatsing en hoekverplaatsing moeten binnen de toegestane toleranties blijven. (zie
onderstaande tabellen)
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10.5.1 Met meetklok

Radiale uitlijning

• Meetklok met magneethouder aan het vliegwiel
bevestigen.

• Taster van de meetklok tegen de
koppelingsnaaf plaatsen en kogelkop op
lichtlopendheid controleren.

• Door het draaien van de krukas met de
doordraaiinrichting ∆zBD en ∆zAC tussen B en D,
en A en C meten.

• Gemeten waarden noteren en met de door de
fabrikant toegestane koppelingsspecifieke
waarden volgens onderstaande tabel
vergelijken.

• Generatoras en krukas uitlijnen tot de
vastgestelde afwijkingen ∆KR-BD en ∆KR-AC < ∆KR

max zijn.

Berekening van ∆KR-BD en ∆KR-AC

∆KR-BD = ∆zBD/2
∆KR-AC = ∆zAC/2

Grootheid Rubberkwaliteit
[Shore A]

∆KR max

[mm]
185 60 ± 1,20
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Hoekuitlijning

• Meetklok aan de naaf bevestigen.

• Vliegwiel langzaam 360° draaien.
• ∆xBD en ∆xAC tussen B en D, en A en C meten.
• ∆KW-BD en ∆KW-AC berekenen.
• Aggregaten met onderlegplaten tussen

generator en generatorframe uitlijnen.
• Toegestane hoekuitlijntolerantie: ∆KW-BD en ∆KW-

AC <= ∆KW max = 0,05°.

• Referentiediameter DK.
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Berekening van ∆KW-BD en ∆KW-AC

∆KW-BD = arctan [∆xBD/DK]
∆KW-AC = arctan [∆xAC/DK]

Grootheid DK [mm] ∆KW max [°] ∆KW max [mm]
185 1080 0,05 0,9*

*) bij DK = 1080mm

10.5.2 Met laser
De uitlijning kan als alternatief voor de methode met meetklok ook met een laser gebeuren. Als
grenswaarden gelden dezelfde als voor de methode met meetklok.
In deze stap wordt de laseruitlijning met de laser ROTALIGN Ultra beschreven.

• Een schroef door een huls vervangen zodat de
laser resp. de laserontvanger kan worden
bevestigd.

• Na de uitlijning deze schroef opnieuw monteren
en volgens TA 1902-0238 aantrekken.

TA 1902-0238 – Aanhaalmomenten J 920

• Sensorhouder van de laserontvanger aan de
huls monteren en met een tang aantrekken.
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• Sensorhouder van de laser aan de
generatornaaf monteren en met de hand
aantrekken.

• Met de ongevere uitlijning aan de
laserontvanger rekening houden.

• Nieuwe meting starten en de vereiste waarden
bepalen (zie afbeelding).

• Meetwaarden in het programma invoeren.

• Schakel voor de koppeling naar 'Hoekverspringing’ om en deactiveer de toleranties.
• Stel de meetmodus in op ‘Continu’.
• Sla het bestand op (Menu - Bestand - Opslaan) en ga naar menupunt ‘Meting’.

Grove uitlijning:
• Laser en laserontvanger inschakelen en de

beschermkap van de laser ① verwijderen.
• Laser ① zo positioneren dat het rode punt zich

in het middelpunt op de beschermkap ② van de
laserontvanger bevindt.
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• Laser aan de sensorhouder vastschroeven.

• Sensorhouder met een tang aantrekken en
vervolgens de uitlijning van de laser op de
beschermkap nog eens controleren.

• Beschermkap van de laserontvanger
verwijderen.

Fijne uitlijning:
• Plaats de laser met de 2 instelwielen zodanig in

dat de rode punt zich in het midden van het
dradenkruis bevindt.
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• Draai de motor met behulp van de doordraai-
installatie om zo de meetmodus te starten.

• Draai zover door (ca. 70°) tot het meetbereik op
het display groen oplicht.

Zorg ervoor dat de laser of laserontvanger tijdens
het doordraaien niet in botsing komen met andere
objecten.
• Druk op "Enter" en lees de meetresultaten af.
• Voer de meting 5-6 keer uit en sla de

meetresultaten telkens op.

• Ga naar Menu - Tabel, lees de gemiddelde
waarde af en sla het bestand op.

Doel van de meting:
De gemiddelde waarden voor de radiale afwijking
en hoekafwijking moeten kleiner zijn dan de
grenswaarden volgens uitlijning met meetklok.

10.6 Generator und Generatorrahmen verschrauben
• Generator und Generatorrahmen laut TA 1902-0238 verschrauben.

TA 1902-0238 – Aanhaalmomenten J 920

11 Modules in de bodem verankeren
• Buisleidingmodule, verbindingsmodule en turboladermodule in de bodem verankeren.
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12 TCM + AUX-modules uitlijnen

De houders van de leidingen indien nodig openen om het correct uitlijnen te garanderen.

• Buisleidingen tussen motor en TCM uitlijnen.
• Alle verbindingen tussen motor en TCM volgens TA 1902‑0238 aantrekken.
• Alle buiskoppelingen tussen motor en TCM volgens TA 1500‑0140 monteren.

• Buisleidingen tussen motor en ConM uitlijnen.
• Alle verbindingen tussen motor en ConM volgens TA 1902‑0238 aantrekken.
• Alle buiskoppelingen tussen motor en ConM volgens TA 1500‑0140 monteren.

• Buisleidingen tussen ConM en PipM uitlijnen.
• Alle verbindingen tussen ConM en PipM volgens TA 1902‑0238 aantrekken.
• Alle buiskoppelingen tussen ConM en PipM volgens TA 1500‑0140 monteren.

• Buisleidingen tussen PipM en OilM uitlijnen.
• Alle verbindingen tussen PipM en OilM volgens TA 1902‑0238 aantrekken.
• Alle buiskoppelingen tussen PipM en OilM volgens TA 1500‑0140 monteren.

• Buisleidingen tussen PipM en JWM uitlijnen.
• Alle verbindingen tussen PipM en JWM volgens TA 1902‑0238 aantrekken.
• Alle buiskoppelingen tussen PipM en JWN volgens TA 1500‑0140 monteren.

TA 1902‑0238 – Aanhaalmomenten J 920
TA 1500-0140 – Pijpkoppelingen (STRAUB)
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13 "Lose Parts" TCM + AUX-modules monteren

Buisleidingen oliecircuit monteren

• Houder monteren.

• Afdichtingen plaatsen.

• Olieleidingen met kraan en geschikt hijsmiddel
plaatsen.

• Op de positie van de afdichtingen letten.
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• Schroefverbindingen aan de flensverbinding
van beide olieleidingen plaatsen.

• Zeskantschroeven aan beide houders plaatsen.

Schroeven nog niet aantrekken!

• Alle buiskoppelingen volgens TA 1500‑0140 monteren.
• Alle schroefverbindingen aan de olieleidingen volgens TA 1902‑0238 aantrekken.

TA 1500-0140 – Pijpkoppelingen (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Aanhaalmomenten J 920
• Kraan en hijsmiddel demonteren.

Buisleidingen koelwatercircuit monteren

• Buiskoppelingen plaatsen.
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• Afdichtingen plaatsen.

• Koelwaterleidingen met een kraan en een
geschikt hijsmiddel plaatsen.

• Op de positie van de afdichtingen letten!

• Schroefverbindingen aan de flensverbinding
van beide koelwaterleidingen plaatsen.

• Zeskantschroeven aan beide houders plaatsen.

Schroeven nog niet aantrekken!

• Alle buiskoppelingen volgens TA 1500‑0140 monteren.
• Alle schroefverbindingen aan de waterleidingen volgens TA 1902‑0238 aantrekken.

TA 1500-0140 – Pijpkoppelingen (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Aanhaalmomenten J 920
• Kraan en hijsmiddel demonteren.
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Compensatoren monteren
De volgende stappen bij de 4 compensatoren herhalen:

• Afdichtingen bij beide buiseinden plaatsen.

• Compensator plaatsen.

• Op de positie van de afdichtingen letten!

• Schroeven en moeren plaatsen en volgens TA
1902-0238 aantrekken.

TR 1902-0238 - Aanhaalmomenten J 920
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Rooster plaatsen

• Rooster plaatsen.

Olieleiding monteren

• Adapter monteren ①.
• Compensatoren monteren ②.
• Buiskoppelingen plaatsen ③.

• Voorgemonteerde 90°-module plaatsen.
• Leidingen en module uitlijnen.
• Boorgaten aftekenen.
• 90°-module opzij hijsen en bevestigingsgaten

boren.
• 90°-module opnieuw plaatsen en verankeren.
• Leidingen verbinden.

Gedetailleerde installatie-instructies in de Service
Engineering beschikbaar.

• Alle buiskoppelingen volgens TA 1500‑0140 monteren.
• Alle schroefverbindingen tussen compensatoren en buisleidingen volgens TA 1902‑0238 aantrekken.
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TA 1500-0140 – Pijpkoppelingen (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Aanhaalmomenten J 920
• Kraan en hijsmiddel demonteren.

Oliecentrifugeaanbouw monteren

• Oliecentrifugeaanbouw plaatsen.
• Alle aansluitingen en leidingen monteren en

aantrekken.

(voorbeeldillustratie)

Koelwaterleiding monteren

• Buiskoppelingen plaatsen ①.
• Compensatoren monteren ②.
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• Voorgemonteerde 90°-module plaatsen.
• Leidingen en module uitlijnen.
• Boorgaten aftekenen.
• 90°-module opzij hijsen en bevestigingsgaten

boren.
• 90°-module opnieuw plaatsen en verankeren.
• Leidingen verbinden.

• Alle buiskoppelingen volgens TA 1500‑0140 monteren.
• Alle schroefverbindingen tussen compensatoren en buisleidingen volgens TA 1902‑0238 aantrekken.

TA 1500-0140 – Pijpkoppelingen (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Aanhaalmomenten J 920
• Kraan en hijsmiddel demonteren.

Platform TCM monteren

• Platform aan het frame van de TCM monteren.
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Gasregeltraject monteren

• Voorkamer- en hoofdgasleiding aan de motor
monteren.

• Voorkamer- en hoofdgasleiding aan het frame
monteren.

• Gasregeltraject met een kraan op het frame
plaatsen.

• Gasregeltraject aan het frame bevestigen.

(voorbeeldillustratie)
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• Gasregeltraject aan de voorkamer- en
hoofdgasleiding aansluiten.

Carterontluchting monteren

• Houder aan het TCM-frame monteren.

• Compensator voor de carterontluchtingsleiding
monteren.
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• Olienevelafscheider met een kraan op het frame
plaatsen.

• Olienevelafscheider aan het frame bevestigen.

• Buiskoppelingen plaatsen.

• Ontluchtingsleiding aan de motor ② resp. aan
de ventilator ③ en aan het frame ① monteren.

• Alle buiskoppelingen volgens TA 1500‑0140 monteren.
• Alle schroefverbindingen volgens TA 1902‑0238 aantrekken.

TA 1500-0140 – Pijpkoppelingen (STRAUB)
TA 1902‑0238 – Aanhaalmomenten J 920
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• Alle verbindingen tussen carterontluchting en frame monteren.
• Alle verbindingen tussen carterontluchting en motor monteren.
• Kraan en hijsmiddel demonteren.

14 Hoofdtrekontlasting monteren (optioneel)

Kabeladapter op montageblok monteren

• Contactvlakken ➀ reinigen.
• Kabelopnameconsole ➁ aan het montageblok ➂

monteren

Voorgemonteerde console aan het carter monteren

• Voorgemonteerde console aan het carter
monteren.

• Schroeven ➀ volgens TA 1902-0238
aantrekken

•

• TA 1902-0238 – Aanhaalmomenten J 920
•

Trekontlastingskabels worden alleen aan motorzijde
gemonteerd.
• Trekontlastingskabels aan de console

vasthaken en met passchroeven borgen.
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Voorgemonteerde console aan het carter monteren

• Trekkabels aan de adapter ➀ vasthaken.

• Trekontlastingskabel met kabelspansensor ➀
voorspannen.

• Met meegeleverde schuifmaat ➁ de diameter
van de trekontlastingskabel controleren.

Gewenste diameter trekontlastingskabel 14 mm
• Gemeten diameter aan de kabelspansensor

instellen.
• Kabelspansensor verticaal op de

trekontlastingskabel plaatsen.

• Kabels afwisselend op 12 kN voorspannen.

Tolerantie: +0kN, -1kN
Beide kabels moeten zich na het instellen in het
opgegeven tolerantiebereik bevinden!

Schematische afbeelding

15 Klemmenkast (terminal-box) monteren
Afhankelijk van het generatortype moeten voor de montage van de klemmenkast (terminal-box) de
aanwijzingen in de documenten van de fabrikant in acht worden genomen:

Generatortype Documenten van de fabrikant
TDPS - WD195 (50 Hz) Niet bruikbaar (klemmenkast wordt direct aan de

generator gemonteerd)
TDPS - WD172 (60 Hz) TDM-05-0119- Richtlijnen voor klemmenkast met

montageframe
GEPC - B170V6 (50 Hz) DX10091- Handleiding voor installatie, onderhoud

en veiligheid
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