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SERVICE RAPPORT - Engineering  
 

Servicested: Kontakt person: 

Tysso 2 

 

Sture Dramstad 

Kunde: Service beskrivelse: 

 
GE Renewable Norway AS 

Drammensveien 165 

0277 Oslo, Norway 

 

Idriftsettelse av ny styretavle.  

Idriftsettelse har eget skjema. Tilstandsrapport på 

anlegget følger i denne servicerapport 

Service utført dato: Service utført av: 

28-28.09.2017 

 

Ole Petter Moss Rønneseter 

 

Service Rapport 

Sak Beskrivelse Årsak Aksjon/Respons 

1 

 

 

Bygge om forsyning forbruk 

 

Anlegget hadde ikke 

nettspenning på nettsiden av 

generatorbryter 

Batterilader og motorvarmer 

ble bygget om til å ha egen 

230V forsyning fra egen kurs i 

aggregatrom. Ikke forsynt fra 

aggregattavle. Lader og 

motorvarmer trenger forsyning 

selv når ikke aggregat går. 

Samme jobb bør gjøres for 

forsyning av spjeld. Tegning 

blir oppdatert etter endringer 

2 

 

 

Tilstandsvurdering aggregat 

 

 

Se konklusjon 

 

Se konklusjon 

3 

 

 

Tilstandsvurdering motor 

 

 

 

Se konklusjon 

 

Se konklusjon 

 

  

AM Ordre nr.:  SO-043793 

mailto:office@auto-maskin.com


 

Page 2 of 2 
 

Konklusjon 
Idriftsettelse av ny styretavle ble utført og testet, det er beskrevet i eget IDS skjema som ble signert on site.  
Denne servicerapporten beskriver andre tiltak som anbefales av Auto-Maskin. Foruten punkt 1 over er det gjort 
følgende observasjoner angående aggregatanlegget på Tysso 2. 

 

-Motorvarmer er defekt. Målt spenning fram til element på motor. Styres av bryter i automatikktavle, bør 

vurderes motorvarmer med termostat ute på motor.  

-Motorolje peilet. Olje bærer preg av lang driftstid. Anbefales å bytte olje og oljefilter på motor.  

-Frekvens på aggregat er ca. 52Hz, personell på stasjonen sier den har vært sånn før også, begrenset muligheter 

for justering på generator.  

-Spenning fra generator varierer mellom 229-330V. Det er trolig ikke mulig å justere den mer stabilt på den 

gamle generatoren. Vurderes til å være bra nok.  

-Funksjonstest med last på aggregat ble ikke foretatt, da det ikke kunne legges opp til drift på trafoer på 

testtidspunktet. 

-Driftsmagneten på motoren er styrt fra aggregatstyringen. Den gir fullt gasspådrag på motor når det er drift, og 

stopp når det skal stoppes. Driftsmagneten er mekanisk treg og klarte ikke å stoppe motoren i alle stoppforsøk. 

Det oppfordres til å bytte driftsmagneten til ny type. (24VDC). Tregheten i mekanismen medfører en alarm i 

styretablå «Feilstopp». 

-Det ble observert flere oljelekkasjer på motor rundt manifold og pakninger. Det kan vurderes en overhaling av 

pakninger etter oljebytte. Evt. en oppgradering av motor/aggregat.  

 

Denne servicerapport er et sammendrag av observasjoner Auto-Maskin gjorde av anlegget for øvrig etter 

idriftsettelse av ny styretavle.  

 

 

 

 

 
 

 


